
Memo  

 

Onderwerp: AGroGas, terugkoopovereenkomst     

Van:  Wethouder Ben Hiddinga 

Aan:  Gemeenteraad 

Datum:  08-04-2021 

 

Donderdag 8 april hebben wij een overleg gehad met AGroGas over de realisatie van de biovergister in 

Varsseveld. AGroGas heeft bij ons aangegeven dat vanwege een samenloop van verschillende 

factoren de ontwikkeling van de biovergister niet langer haalbaar is.  

 

Terugkoopovereenkomst 

In vertrouwelijke memo’s eind vorig jaar en begin van dit jaar informeerde ik u over het feit dat 

AGroGas niet op 1 november j.l. is gestart met de bouw van de biovergister op bedrijventerrein 

Hofskamp Oost II in Varsseveld. Hierover hebben AGroGas en de gemeente, met juridische bijstand,  

meermaals intensief gesproken. Uiteindelijk resulteerde dat medio december in een door beide 

partijen getekende terugkoopovereenkomst voor de gronden met  opschortende voorwaarden.  

 

Opschortende voorwaarde verkrijging offerte financiering 

In het gesprek met AGroGas in december over de inhoud van deze voorwaarden bereikten we 

overeenstemming over de bijbehorende uiterlijke termijnen. Een van deze termijnen was het verkrijgen 

van een conveniërende gecommitteerde offerte voor het merendeel van het financieringsbedrag 

uiterlijk 31 maart 2021.  

 

Op 31 maart ontvingen we telefonisch het bericht van AGroGas dat zij niet beschikten over de 

genoemde offerte omdat de financieringsaanvraag was afgewezen. De afgelopen dagen hebben we 

gebruikt om formeel te constateren dat hiermee niet is voldaan aan de genoemde opschortende 

voorwaarde. Vandaag, donderdag 8 april, hebben we met AGroGas besproken hoe we dit project 

juridisch gaan afwikkelen.   

 

Weerstand versus ambities en oplossend vermogen 

Met de afwikkeling komt er een einde aan een jarenlang proces. Hoewel er sprake was van 

maatschappelijke weerstand tegen de komst van de biovergister in Varsseveld, zou AGroGas ook bij 

gaan dragen aan een positieve ontwikkeling. De omzetting van een afvalproduct als mest naar biogas 

was onderdeel van de realisatie van onze duurzaamheidsambities. De biovergister zou daarnaast een 

oplossing vormen voor het verduurzamen van de agrarische sector in onze gemeente en regio.  

 

De gemeente heeft in dit proces meegedacht in oplossingen. We hebben een aantal keren uitstel van 

de termijnen verleend. De terugkoopovereenkomst is ook in samenspraak met AGroGas tot stand 

gekomen. De deadline van 31 maart  is een termijn die AGroGas zelf heeft voorgesteld en die door hen 

destijds als haalbaar werd bevonden. Echter een samenloop van een aantal factoren leidt bij AGroGas 

tot de conclusie dat de ontwikkeling van de biovergister niet langer haalbaar is.  

 

  



Welke stappen volgen nu? 

AGroGas heeft woensdagavond 7 april haar leden op een ledenvergadering in kennis gesteld van de 

situatie. In het overleg vandaag hebben wij bevestigd dat we overgaan tot het uitvoeren van de 

terugkoopovereenkomst. In de overeenkomst is hierover opgenomen dat de akte van levering binnen 

30 dagen na de einddatum van de opschortende voorwaarde wordt verleend. Dat betekent dat de 

gemeente Oude IJsselstreek uiterlijk 30 april a.s. het eigendom van de beide kavels op bedrijventerrein 

Hofskamp Oost II weer in handen krijgt en over kan gaan tot het verkopen van de kavels aan een 

andere partij.   

 

Communicatie 

We stellen u hiervan met deze memo op de hoogte. Tevens zullen we zelf actief de direct 

omwonenden en de naastgelegen bedrijven en een aantal andere betrokken partijen in kennis stellen 

van deze ontwikkelingen. De inhoud van deze memo is dan ook openbaar in tegenstelling tot de 

voorgaande memo’s over dit onderwerp.  


