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Aanbesteding roductle-lnstallatie groengas en toetreding tot een ve noo schap

eachte raad.

Inleiding
Om de doelstellingen (een zeer forse reductie van restaf al) te realiseren, moeten we de komende tijd
naar een andere ijze van af al erwerking. De afgelopen jaren bent u een aantal keren hierover geïn¬
formeerd. De laatste keer as per brief van 12 maart jon stleden waarbij we u o er een aantal grote
ontwikkelin en rondom de inza eling an afval en het er erken van de af alstromen hebben geïn¬
formeerd. In deze brief hebben wij u meegedeeld dat wij u zullen informeren over de voortgang an
het gunnings oorstel voor de productle-lnstallatie voor groen as.
Cure organiseert momenteel de aanbesteding oor de concessleopdracht voor de bouw en exploitatie
van de productie-installatie voor roengas. De productle-lnstallatie bestaat uit de vergistingsinstallatie
en een biogas- pwerkingslnstallatie. De concessleopdracht oor de productie-installatie wordt Fase 1'
genoemd. De nascheidingsinstallatie, die ogelijk zal worden gerealiseerd op het aan renzende per¬
ceel, wordt 'Fase 2 genoemd. De productie-installatie wordt gerealiseerd op de locatie an een oor¬
malig stortterrein aan de Achtseweg Noord, te Eindho en. Deze locatie wordt reeds o ringd door
(af al)industrie.
Wij ver achten u in september/oktober nader te kunnen informeren over de nascheidingstechniek en
de daarbij horende ervolgstappen. De aanbesteding van de productie-installatie kan hier niet op
wachten in verband met de voorwaarde in de SDE-subsidie-beschikking*, inhoudende dat de produc¬
tie-installatie uiterlijk 8 december 2020 in ebruik moet zijn genomen en dat op dat moment roengas
wordt ingevoed In het aardgasnet. Daarom ontvangt u de stukken in t eeën: nu het deel over de aan¬
besteding voor de opdracht van de bouw en exploitatie van de productie-installatie, en in septem¬
ber/oktober het deel over de nascheidingstechniek. Overigens kan de vergistingsinstallatie standalone worden gerealiseerd zonder nascheidin sinstallatie. Dus fase 1 kan zonder fase 2 maar niet an¬
dersom.
SDB-subsIdle betekent een vaste vergoeding oor geproduceerd groengas. D ze kan In de maximale situatie oplop n tot ca €54.000.000
ov r een eriode van 12 Jaar.

Planning
De aanbestedingsprocedure bestaat uit drie onderdelen, te weten e selectiefase, de dialoo fase en
de gunnin sfase. Cure heeft inmiddels ge adigden geselecteerd. De planning is als volgt samen te
atten:
7 mei: derde en tevens laatste gespreksronde van de dialoogfase. De gegadigden hebben zich aange¬
meld In de vorm van een special purpose vehicle (SPV)
13 ei: besluit van het Dagelijks Bestuur Cure over het oornemen tot gunning op basis van conces¬
sievoorwaarden en de deelname in SPV;
Na 13 mei: verzenden van informatie van het DB Cure aan de gemeenteraden over de voortgang van
hetgunnings oorstel oorde productie-installatie oor roengas;
15 mei: publicatie van de gunningsleidraad door Cure, op basis waarvan de geselecteer e gegadigde
hun Inschrijving kunnen doen;
11 Juni: uiterste datum oor het indienen van de inschrijving. De ont angen inschrijvingen zullen wor¬
den beoordeeld op basis an de voor eschreven beoordelingsmethodiek. Het resultaat van deze be¬
oordeling is dat de Inschrijving met de beste rijs-kwaliteitverhouding als de winnaar uit de bus komt.;
3 juli: besluit van het Algemene Bestuur Cure over de gunning op basis van de concessie oorwaarden

en de tijdelijke deelname in de SP ;
11 Juli: concessieovereenko st kan gesloten worden met de winnende inschrijver. Dit kan alleen in¬
dien sprake is van een geldige winnende inschrijving en er geen ertragin ontstaat als ge olg van een
bezwaar (door middel van een kort gedin bij de rechtbank).
Ken erken concessieoodracht en -voorwaarden

De o dracht betreft een concessie. Kenmerkend voorde concessie is dat de concessiehouder het uit¬
sluitende recht heeft de productie-installatie te realiseren en exploiteren tegen betaling van een jaar¬
lijkse concessle er oeding. Daarbij ligt het operationele risico geheel bij de concessiehouder. Dit komt
overeen met de wensen van e gemeentebesturen, die hebben aangegeven dat zij, in dit kader, niet
garant willen staan oor risicodra ende investeringen door Cure.
De belangrijkste concessievoorwaarden zijn:
a. De looptijd van de concessie Is 15 Jaar en kan twee keer met vijfjaar verlen d worden;
b. De concessiehouder dient een éénmalig bedrag direct na gunning te vergoeden aan Cure;
c. Hij moet aan Cure een Jaarlijkse vergoeding betalen;
d. Hij verbindt zich ertoe om de productie-installatie oor groengas voor eigen rekening en risico te
financieren, ontwerpen, realiseren, tijdig (uiterlijk 8 december 2020) in exploitatie te ne en, te
beheren, onderhouden en in ex loitatie te houden. Cure kan niet aansprakelijk esteld worden
oor eventuele schade;
e. De concessiehouder dient voor de productie an gas tot aan de realisatie van fase 2 zelf de te
ergisten producten van de markt te betrekken;
f. Hij moet een bepaald % van de loonsom besteden aan social return;
** Eenspvlseen vennootschap die slechts voor één enkele activiteit wordt opgericht. Deelname van Cure In eze sp iseenelsvan R O In

het kader van de SDE-sub Idle.

g. Hij is niet erechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of deels aan
derden over te dra en zonder de voorafgaande sc riftelijke toestemming an Cure;
h. Cure h eft het recht om de gerealiseerde productie-installatie op een bepaald moment te kopen;
I. Cure behoudt zich het recht voor om op het terrein naast de te bouwen productie-installatie een

scheidingslnstallatl te (laten) bouwen en te (laten) exploiteren;
j. De uit deze Installatie vrijkomende blovloeistof moet met voorrang worden ver erkt In de pro¬
ductie-installatie voor groengas;
k. De concessiehou er zal het groengas in de vorm van Garanties van Oorsprong (GVO s) te allen
tijde als eerste aanbieden aan Cure en de achterliggende gemeenten. Op die manier kunnen ge¬
meenten dit groengas, indien ewenst, toebedelen aan b drijven, particuli ren of buurten die
niet op een andere manier van het aardgas af kunnen komen,
Relatie productie-installatie en nascheidinrisinstallatie
De realisatie van de nascheidingsinstallatle is een opzichzelfstaand project, maar wel erbonden aan
de productie-installatie. Bij realisatie van een nascheidingsinstallatle, waarover o eri ens no besloten
moet worden, moet de nascheidingsinstallatle orden aangesloten op de productie-installatie. Het
afval wordt eerst gescheiden in de nascheidingsinstallatle. Uit dit schei ingsproces komt onder meer
een biovloeistof. Deze loeistof wordt (als input) in de productie-installatie gepompt, waarna het ergistingsproces kan starten en vervol ens het resultaat daarvan (het biogas) kan worden op ewerkt.
Het is technisch mogelijk dat verschillende nascheidingstechnieken, waaronder bijvoorbeeld de Renescience-techniek, kunnen worden geplaatst vóór de productie-installatie. Op deze wijze ontstaat
één fabriek, waarin de verschillende activiteiten met elkaar verbonden zijn.
Indien de nascheidingsin tallatle niet wordt erealiseerd, dan blijft de productie-installatie draaien
onder de erantwoordelijkheid van de concessiehouder tegen betaling van e concessievergoe ing
aan Cure.

Veiligstellen SDE-subsidie/deelname in SPV
Een van de hoofddoelstellingen van het project van de roductie-installatie is dat uiterlijk op 8 de¬
ce ber 2020 groengas wordt ingevoed in het aardgasnetwerk. Dit om te voldoen aan de voorwaarde
in de SDE-beschikking. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de SDE-beschikkin wordt o ergedragen aan
de concessiehouder. O de SDE-beschikking te kunnen overdra en, dient Cure tljdellj - door middel
van het houden van aandelen-deel te nemen in de SP van de concessiehouder, die de rechtsvorm
van een B. . heeft. De oorwaarde van deelname eldt alleen tijdens de bouw van de productieinstallatie. Na in ebruikname an de productie-installatie (en dus zodra het eerste groengas wordt
in evoed), al Cure haar aandelen weer overdragen aan de concessiehouder. Deelname van Cure leidt
niet tot een verplichting o ook te investeren. Voor de deelname in de SPV hebben wij bijgevoegd
ontwerpbesluit vastgesteld.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op e Gemeenschappelijke re eling Cu¬
re, dienen de raden van de deelne ende gemeenten in Cure in de elegenheid te zijn gesteld om hun
wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen bestuur. Onze intentie met de deel¬

name in de SPV is niet om daadwerkelijk in deze vennootschap te participeren. Deelname heeft
slechts één doel: het veiligstellen an de SDE-subsIdie. Zodra zich de mogelijkheid voordoet zal Cure
dan ook de aandelen weer ov rdragen aan de concessiehouder.
Daarom willen e benadrukken dat de deelname in de SPV slechts een tijdelijke oplossing is, om de
zaken zo goed en efficiënt mogelijk In te richten, Mede gelet op de grote tijdsdruk illen wij olstaan
om uw raad hierover de informeren. Ons ontwerpbesluit zal voorgelegd worden aan het Algemeen
Bestuur op 3 juli. Het staat uw raad uiteraard vrij om een reactie te geven. Deze zal dan betrokken
worden bij de besluit orming door het AB. Graag ontvan en wij uw rea tie vóór 26 juni 2019.
Ik hoop u hiermee voldoende en tijdig te hebben eïnformeerd en zien uw eventuele reactie met be¬

langstelling te emoet

Met vriendelijke roet.

Het Dagelijks Bestuur van de
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- Bijlage: Ontwerpbesluit DB Cure an 13 mei 2019 inzake deelname in SPV

