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SAMENVATTING 

 
Het doel 
 
Doel van deze “strategische verkenning van de covergisting van mest” is om de 
mogelijkheden en wenselijkheden van een verdere ontwikkeling van covergisting van 
dierlijke mest te onderzoeken. De omvang van de mesthoeveelheden en andere 
reststromen maakt dat de technische potentie van covergisting vele malen groter is dan de 
huidige omvang in aantal installaties en in het totale volume van vergisting. 
 
Achtergrond van de opdracht 
 
Het project is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV en heeft plaatsgevonden in 
de periode van mei t/m december 2007. De opdrachtformulering dateert van medio 2006 en 
is opgenomen in een bestek dat onderdeel uitmaakte van een aanbestedingsprocedure. In 
de periode nadat de opdrachtformulering heeft plaatsgevonden heeft de overheid verschil-
lende beleidsvoornemens uitgewerkt in het werkprogramma “schoon en zuinig”. In septem-
ber 2007 heeft dit geresulteerd in de publicatie van “Nieuwe energie voor het klimaat”. Deze 
beleidsvoornemens zijn o.a. van invloed op de ontwikkeling van covergisting in Nederland. 
In het werkprogramma “schoon en zuinig” is aangegeven dat biomassa-installaties alleen 
subsidie krijgen als ze voldoen aan de emissie-eisen voor methaan en NOx en dat de pro-
ducent van duurzame energie moet rapporteren over de duurzaamheid van de gebruikte 
brandstof. Over ca. 3 tot 4 jaar dient door middel van certificering aangetoond te worden 
dat de gebruikte brandstof duurzaam is. Het beleid wordt verder gericht op de benutting van 
restwarmte, op de inzet van duurzame warmte en stimulering van innovatie op het gebied 
van duurzame energie. 
 
De projectorganisatie 
 
Het project is begeleid door een stuurgroep bestaande uit:  
ir. M.J.C. de Bode, ing. H. Bos en ir. P.A.M. Besseling (alle drie van het Ministerie van 
LNV),  
ir. K. Sanders (Ministerie van VROM) en  
ir. M.H.M. Dumont (SenterNovem). 
 
De opdracht is uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit: 

• HoSt b.v. (ontwerper en bouwer van o.a. (co)vergistingsinstallaties),  
• De Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR  (ASG is werkzaam op het 

gebied van duurzame ontwikkeling in de veehouderij), 
• Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum (IBBK, Duitse organisatie 

die zich vooral richt op covergisting) en   
• Epro Consult (projectleiding en adviesbureau op het gebied van energiebesparing 

en duurzame energie). 
 
Het projectteam bestond uit:  
de projectleider namens het projectteam:  
ir. R.C.J. Ongenae (Epro Consult) 
en de projectteamleden:  
dr. G.A.L. Meijer  (ASG) 
ir. H. Klein Teeselink (HoSt) 
ir. J.C.J. Stroomer (HoSt) 
M. Köttner MSc (IBBK) 
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Tijdens het project zijn twee workshops belegd met een vertegenwoordiging van belangen-
organisaties (de klankbordgroep). Deze klankbordgroep bestond uit ruim 20 leden en heeft 
inbreng geleverd aan het onderzoek door mee te discussiëren over de toekomstige ontwik-
keling van covergisting en door aanvullende informatie te verstrekken die in de rapportage 
is verwerkt. 
 
Aanpak 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in verschillende fasen. Onder een fase wordt niet een chrono-
logische fase verstaan, maar een projectonderdeel. 
Fase 1: aanscherpen van beleidskeuzes (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7) 
Fase 2.1: uitwerking van scenario’s voor opschaling en economische haalbaarheid (zie 
hoofdstuk 2 en paragraaf 3.1) 
Fase 2.2: duurzaamheidsvraagstukken (zie hoofdstuk 4) 
Fase 2.3: kennis en innovatie (zie hoofdstuk 5) 
Fase 3: beleidsopties (buitenlands beleid) (zie hoofdstuk 6). 
 
In de fasen 2.1, 2.2, 2.3 en 3 is getracht om zo veel mogelijk relevante kennis en ervarin-
gen in kaart te brengen. Daarna is gelet op de bevindingen die in die fasen zijn opgedaan 
fase 1 uitgewerkt, waarbij ook een verband is gelegd met het huidige beleid. 
 
De klankbordgroep heeft haar commentaar gegeven op een concept van de eindrapportage 
en heeft haar inbreng geleverd met betrekking tot de toekomstscenario’s. Mede op basis 
van die inbreng is na de discussie over de geformuleerde scenario’s door het projectteam 
een streefbeeld geformuleerd, dat uitzicht biedt op de mogelijke ontwikkeling van covergis-
ting tussen nu en ca. 2020. 
 
Deze strategische verkenning van de covergisting van mest tracht in een toekomstbeeld 
(streefbeeld) de samenhang weer te geven van de invloed van covergisting op de econo-
mie in Nederland en gaat in op duurzaamheidsaspecten van covergisting en op de invloe-
den van innovaties en mestbeleid. In deze strategische verkenning wordt tevens ingegaan 
op de rol die verschillende partijen kunnen spelen. De macro-economische invloed van 
stimulering van duurzame energie door het geven van financiële ondersteuning om de zo-
genaamde onrendabele top te overbruggen is een van de aandachtspunten in deze studie. 
 
Kort samengevat gaat het om de volgende duurzaamheidsthema’s waarbinnen geen ver-
slechteringen mogen optreden (Commissie Cramer criteria): 
 
1. Broeikasgasemissies 
2. Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen van biomassa 
3. Biodiversiteit 
4. Milieu 
5. Welvaart 
6. Welzijn 
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De wenselijkheid van covergisting 
 
In dit project is een tweeledige doelstelling opgenomen. Enerzijds is gevraagd om uitspra-
ken te doen over de mogelijkheden van de verdere ontwikkeling van covergisting anderzijds 
is gevraagd naar de wenselijkheid van de verdere ontwikkeling van covergisting. Het ant-
woord op de vraag of opschaling van covergisting wenselijk is kon in dit onderzoek niet 
worden beantwoord. 
 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt verschillend gedacht over de wenselijkheid van 
covergisting. Hierna komen kort enkele aandachtspunten ten aanzien van de wenselijkheid 
van de opschaling van covergisting aan bod. 
 
De milieubeweging vertegenwoordigd door de Stichting Natuur en Milieu heeft kanttekenin-
gen geplaatst bij de duurzaamheid van covergisting van mest (o.a. ten aanzien van biodi-
versiteit, overbemesting, ruimtelijke ordening). Verder stelt de Stichting Natuur en Milieu de 
duurzaamheid van de intensieve veehouderij ter discussie. 
 
De Biogas Branche Organisatie (BBO) en vertegenwoordigers van de landbouworganisa-
ties binnen de klankbordgroep geven aan dat zij de ontwikkeling van covergisting op een 
duurzame wijze mogelijk achten. Zij wijzen met name op de bijdrage die covergisting kan 
leveren aan de economie en aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van 
de overheid. 
 
Het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame energieproductie uit covergisting is mo-
menteel nog niet rendabel zonder financiële ondersteuning. Een van de instrumenten die 
de overheid wil inzetten is de “subsidieregeling duurzame energie” die zich richt op het 
subsidiëren van de onrendabele top van de investeringen. Op termijn zou de productie van 
duurzame energie (dus ook voor covergisting) zonder financiële ondersteuning haalbaar 
moeten worden. Tot die tijd zijn er maatregelen nodig die de ontwikkeling van covergisting 
financieel haalbaar maken.  
Die financiële steun komt vooralsnog van de overheid en de kosten daarvoor bepalen mede 
of ingezet moet worden op de stimulering van covergisting of dat de middelen beter anders 
ingezet kunnen worden in het kader van het terugdringen van de broeikasgasemissies. 
 
Op basis van de gevoerde discussies kan onmogelijk een breed gedragen uitspraak wor-
den gedaan over de wenselijkheid van de verdere ontwikkeling van covergisting. Dit onder-
zoek geeft vooral aan hoe tot een opschaling van covergisting tot ca. 750 MWe kan worden 
gekomen en welke kanttekeningen daarbij geplaatst kunnen worden.  
 
Streefbeeld 
 
Om de mogelijkheden van de verdere ontwikkeling van covergisting inzichtelijk te maken 
zijn vier scenario’s opgesteld. In die vier scenario’s zijn beelden geschetst bij een respec-
tievelijk lage en hoge energieprijs gecombineerd met een respectievelijk lage en hoge in-
teractie tussen stad en platteland. Het scenario dat het beste aansloot bij het beeld van de 
klankbordgroep is uitgewerkt tot het streefbeeld (hoge energieprijs, hoge interactie tussen 
stad en platteland). In nauw overleg met de klankbordgroep is het streefbeeld tot stand ge-
komen dat hierna is weergegeven. 
 
Het streefbeeld gaat er van uit dat rond 2020 covergisting zal zijn opgeschaald tot een ge-
ïnstalleerd elektrisch vermogen van 750 MWe. Dit betekent een opschaling van ca. 10 maal 
de huidige capaciteit (2008, 80 MWe). De weg daar naar toe is enerzijds te beïnvloeden 
door de belanghebbende partijen en de overheid en wordt anderzijds bepaald door auto-
nome ontwikkelingen zoals die van de energieprijzen. 
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Kenmerken van het streefbeeld 
 
Het streefbeeld beschrijft een situatie zoals die rond 2020 denkbaar is. 
 
Energieprijzen 
Een stijging van de olieprijzen tot ca. $150 per barrel. Indien de prijzen van aardolie blijven 
stijgen is het waarschijnlijk dat de koppeling van de prijs van aardgas met die van aardolie 
wordt losgelaten. De gevolgen van de stijgende olieprijzen zijn: hoge prijs elektriciteit, hoge 
prijs gas, hoge prijs transportbrandstoffen, hogere prijzen landbouwgrondstoffen en de nei-
ging tot grotere inzet van andere energiebronnen (o.a. kolen en kernenergie). 
 
Interactie tussen stad en platteland 
Het welvaartniveau ligt op hetzelfde niveau als in 2007. Nederland wordt gekenmerkt door 
het samengaan van een hoge bevolkingsdichtheid en een groot areaal aan meer en minder 
intensieve landbouw. Een hoge betrokkenheid van de burgers wordt vertaald in een toena-
me van de diversiteit van veehouderijbedrijven die zich bevinden aan de rand van stedelijke 
gebieden of daarmee verweven raken. De diversiteit komt tot uiting in verschillende vormen 
van verbreding, waaronder energieproductie. De burgers en de politiek willen covergisting 
mogelijk maken op locaties die daarvoor geschikt zijn. Bij de burgers en de politiek bestaat 
het streven om de opwekking van duurzame energie te ondersteunen. 
Bij ruimtelijke inpassing moet gekeken worden naar: 

- het karakter van het landschap en de mate van bescherming die het geniet; 
- de aanwezigheid van infrastructuur om extra transportbewegingen op te vangen 

(niet een extra weg aanleggen of weg verbreden, maar alleen daar vestigen waar 
infrastructuur is); 

- de grootte van de installatie. 
Er zijn voldoende mogelijkheden om kleinschalige covergistingsinstallaties in een agrarisch 
gebied te realiseren. Grootschalige installaties worden op bedrijventerreinen gesitueerd 
nabij grote afnemers van warmte en/of biogas. 
 
Beschikbaarheid van mest 
Er is voldoende mest beschikbaar om bij een inzet van 50% mest en 50% biomassa ca. 
750 MWe op te wekken. Opschaling van covergisting met een factor 10 wordt dus als een 
reële optie gezien. 
 
Beschikbaarheid van biomassa  
Er is sterke concurrentie op de markt voor biomassa, maar er zijn laagwaardige natte bio-
massastromen beschikbaar voor covergistingsinstallaties. Deze biomassa is afkomstig van 
VGI-reststromen, GFT, biomassa uit natuurbeheer en uit processen die organische grond-
stoffen verwerken. De covergistingstechnologie is in 2020 verder ontwikkeld, er worden 
hogere energieopbrengsten per ton voeding gerealiseerd en moeilijk vergistbare biomassa 
wordt door het toepassen van (enzymatische) voorbehandeling toegepast (het gaat hierbij 
om comaterialen die vrijkomen bij het beheer van natuur, bermen en sloten). Hierdoor is 
voldoende biomassa beschikbaar om bij een inzet van 50% mest en 50% biomassa ca. 750 
MWe op te wekken. De teelt van energiegewassen vindt plaats op beperkte schaal op het 
eigen bedrijf. 
Uit het oogpunt van duurzaamheid wordt biomassa zo hoogwaardig mogelijk ingezet (voor-
keur voor de inzet als voedsel, dan diervoeder, dan hoogwaardige toepassingen en daarna 
vergisting). 
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Afzetmogelijkheden van energie  
Uit de covergistingsinstallaties komen verschillende energiestromen. Er zijn covergistings-
installaties waaraan een warmte-krachtkoppeling (WKK) is gekoppeld, die elektriciteit en 
warmte produceren. Covergistingsinstallaties zonder WKK leveren warmte, biogas en CO2 

aan tuinders. Bij kleinere installaties (<250 kWe) wordt de opgewekte warmte grotendeels 
op het eigen bedrijf of in de directe nabijheid benut. Bij grotere installaties is de afzet van 
warmte afhankelijk van de aanwezigheid van afnemers. In die gevallen wordt de warmte via 
een warmtenet geleverd. Ook wordt biogas geleverd aan derden (na ontvochtiging en zwa-
velverwijdering) en groen gas (biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit) geleverd aan derden. 
Rond 2020 zijn er biogasnetten en warmtenetten en wordt een deel van het beschikbare 
biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dat groene gas zal geïnjecteerd worden op het regi-
onale gasnet. Daarnaast leveren biogastankstations biogas voor transportdoeleinden. 
 
Afzetmogelijkheden van digestaat  
De covergistingsinstallaties produceren digestaat. De hoeveelheid digestaat is groter dan 
de hoeveelheid mest die de vergistingsinstallatie ingaat. Het digestaat wordt deels op het 
eigen land toegepast (mits de coproducten zijn toegestaan) en zal deels elders dienen te 
worden afgezet. Het digestaat dat niet op het eigen land wordt afgezet wordt in verschillen-
de fracties gescheiden en ontwaterd. Er worden diverse meststoffen uit digestaat gewon-
nen, waarbij die meststoffen gelijkwaardig aan kunstmeststoffen kunnen worden gebruikt. 
Digestaat als meststof wordt hieronder verder besproken (zie ook paragraaf 5.9). 
  
De economie van covergistingsinstallaties 
 
Inkomsten uit covergisting 
De investeringen in covergistingsinstallaties dienen terugverdiend te kunnen worden door 
de investeerders. Een deel van de opbrengsten komt uit de levering van energie (elektrici-
teit, warmte, biogas, groen gas). Momenteel brengt het afvoeren van digestaat kosten met 
zich mee. Indien het digestaat of fracties daarvan als meststof verhandeld kunnen worden, 
kan in een nabewerkingsinstallatie worden geïnvesteerd, kunnen de kosten voor de afzet 
van digestaat worden verlaagd en kunnen er mogelijk opbrengsten uit worden gegene-
reerd. Verder kunnen inkomsten worden gehaald uit subsidies, groencertificaten of uit op-
slagen bovenop de energietarieven ter stimulering van duurzame energie.  
De vergoeding voor geproduceerde elektriciteit uit covergisting bedroeg anno 2007 ca.  
€ 0,06/kWh. Indien de energieprijzen stijgen tot ca. $ 150/barrel ruwe olie (prijsniveau 2007 
oplopend tot ca. $90/barrel), zoals de verwachting is die in het streefbeeld is opgenomen 
zal ook de vergoeding voor elektriciteit stijgen (tot ca. € 0,08/kWh). Door technologische 
verbeteringen en innovaties stijgt het rendement van de elektriciteitsopwekking uit WKK’s 
met ca. 10% tussen nu en 2020. Door het toepassen van grotere WKK-eenheden  
(1 à 2 MWe in plaats van ca. 0,3 MWe (merendeel van de installaties anno 2007)) kan nog 
een 10% hoger rendement van de elektriciteitsopwekking worden bereikt. Indien de warmte 
uit WKK-installaties voor 2/3 deel benut wordt levert dit op basis van de tarieven van 2007 
een besparing op van ca. € 0,03/kWh elektriciteitsproductie. Indien de gasprijs met ca. 50% 
stijgt tot 2020 levert dit ca. € 0,045/kWhe op. 
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Overzicht inkomsten uit covergisting met WKK in 2020 per kWhe (energieprijsstijging 
50% t.o.v. 2007): 
Vergoeding elektriciteit in 2007: € 0,06 
Extra vergoeding elektriciteit door energieprijsstijging t/m 2020: € 0,02 
Grootschalige productie elektriciteit: € 0,008  
Innovaties en technologie-ontwikkeling: € 0,008  
Inkomsten uit warmtebenutting 2007: € 0,03 
Extra inkomsten uit warmtebenutting door energieprijsstijging t/m 2020: € 0,015 
Totale inkomsten uit covergisting + WKK in 2020: ca. € 0,141/kWhe. 
 
Indien voor de vermeden uitstoot van CO2 een vergoeding wordt gerekend van € 40/ton 
CO2 bedraagt deze vergoeding bij een vermeden CO2-emissie van 0,8 kg/kWhe  
€ 0,032/kWhe. De totale inkomsten uit covergisting + WKK kunnen daarmee in 2020 oplo-
pen tot ca. € 0,173/kWhe. 
 
Kosten van covergisting 
Aan de kostenkant spelen de investeringskosten, de onderhouds- en exploitatiekosten en 
de financieringskosten een belangrijke rol. Verder zijn de kosten voor biomassa en kosten 
voor aanvoer van mest, afvoer van digestaat, transportkosten, digestaatopwerkingskosten 
en gasbehandelingskosten mede bepalend voor de haalbaarheid van covergisting. Omdat 
in het noorden en oosten van Nederland veel melkveebedrijven zijn gevestigd en er in het 
algemeen nog plaatsingsruimte voor dierlijke meststoffen beschikbaar is kan een belangrijk 
deel van het digestaat op het eigen bedrijf worden afgezet. In het zuiden is relatief veel in-
tensieve veehouderij (varkens- en kippenbedrijven) met weinig eigen landbouwgrond en is 
de plaatsingsruimte voor dierlijke meststoffen beperkter. Hierdoor moet meer digestaat 
worden afgevoerd en liggen de kosten beduidend hoger. 
 
In onderstaande tabel zijn de kosten in 2007 zichtbaar en is het verschil tussen het noorden 
en oosten van Nederland en het zuiden van Nederland te zien. Het overzicht is gebaseerd 
op de kosten voor covergisting van mest en maïs. Uit duurzaamheidsoogpunt en uit kos-
tenoogpunt zal in 2020 andere biomassa worden ingezet. De kosten voor die andere bio-
massa zijn vooralsnog ingeschat op € 30/ton. De totale kosten voor de productie van elek-
triciteit met covergisting bedragen ca. € 0,181/kWh in het zuiden van Nederland en ca. € 
0,142 in het noorden en oosten. De kosten voor covergisting zullen in 2020 oplopen door 
de hogere energiekosten, die ook doorwerken in de transportkosten en in bedrijfskosten. 
Het effect daarvan, gerelateerd aan de historische ontwikkeling van de prijsindex bedraagt 
ca. 20%.  
 
Totale kosten voor covergisting in 2020 per kWhe, gebaseerd op kostenstijging van 
ca. 2% per jaar t.o.v. 2007. 
De kosten voor de productie van energie uit covergistingsinstallaties in 2020 wordt voor het 
zuiden van Nederland ingeschat op ca. € 0,22/kWhe en voor het noorden en oosten op ca. 
€ 0,17/kWhe  
 
Invloed van digestaatafzet en –nabewerking op de economische haalbaarheid 
Een belangrijke factor die de kosten enerzijds en de inkomsten anderzijds kan beïnvloeden 
is de mogelijkheid om digestaat of digestaatfracties af te kunnen zetten. Indien de wet- en 
regelgeving hiertoe de ruimte biedt kan er handel ontstaan in digestaat en kan het digestaat 
(of fracties daarvan) inkomsten opleveren. In de roadmap die hierna is opgenomen is reke-
ning gehouden met genoemde invloeden en met mogelijke maatregelen. 
 
Gelet op de verschillen in kosten voor vergisting waarbij het digestaat grotendeels op het 
eigen land kan worden gebruikt (situatie in het noorden en oosten) en vergisters waarvan 
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het digestaat grotendeels moet worden afgevoerd (vooral in het zuiden) is de ontwikkeling 
van covergisting bij de melkveebedrijven in Noord- en Oost-Nederland eerder rendabel te 
maken dan bij de intensieve veehouderij in Zuid-Nederland. Indien digestaat of digestaat-
fracties verhandeld kunnen worden levert dat opbrengsten op basis waarvan mogelijk geïn-
vesteerd kan worden in een digestaatnabewerking. Indien bij de nabewerking het digestaat 
ontwaterd en gedroogd wordt zullen de transportkosten drastisch dalen en kan covergisting 
ook voor de intensieve veehouderij in Zuid-Nederland haalbaar worden. 
Kostprijs covergisting

Kostprijs is opgebouwd uit een aantal variabelen
Voor een 1 MWe 50% mest en 50%maïsvergister met 8000 draaiuren per jaar geldt het volgende

Zuid-Nederland Noord- en Oost-Nederland
"Mest"afvoer maïs

E productie maïs kWe/ton 400 400
Percentage ds maïs 30% 30%
Omzetting maïs -> gas van de DS 80% 80%
Omzetting per ton maïs 24% 24%
Afvoer per ton maïs 76% 76%
Mest afvoer kosten euro/ton 30€                      5€                          
Afvoerkosten per kWe per kWe 0,057€                 0,010€                   

"Mest"afvoer mest

E productie mest kWe/ton 60 60
Percentage ds mest 8% 8%
Omzetting mest -> gas van de DS 50% 50%
Omzetting per ton mest 4% 4%
Afvoer per ton mest 96% 96%
Mest afvoer kosten euro/ton 30€                      5€                          
Afvoerkosten per kWe per kWe 0,480€                 0,080€                   

Gemiddelde extra afvoerkosten per kWe 0,047€                 0,008€                   Van het extra digestaat

Maïskosten

Graankosten per ha 1.500€                 1.500€                   
Maïs verbouwen ton/ha 50 50
Kosten maïs per ton 30€                      30€                        
E-productie maïs kWe/ton 400 400
Maïskosten per kWe per kWe 0,075€                 0,075€                   

Arbeid

Arbeidskosten 1 manjaar 40.000€               40.000€                 
Aantal draaiuren uur/jaar 8000 8000
Jaarlijkse elektriciteitsproductie kWhe 8000000 8000000
Arbeidskosten per kWe per kWe 0,005€                 0,005€                   

Investering

Investeringskosten 2.600.000€          2.600.000€            
Afschrijving in 10 jaar, 5% rente per jaar 13% 13%

per jaar 336.712€             336.712€               
Jaarlijkse elektriciteitsproductie kWhe 8000000 8000000
Investeringskosten per kWe per kWe 0,042€                 0,042€                   

Onderhoud

Onderhoudskosten gasmotor per kWe 0,010€                 0,010€                   
Onderhoudskosten vergister per kWe 0,002€                 0,002€                   
Onderhoudskosten per kWe per kWe 0,012€                 0,012€                   

Totaal Zuid-Nederland Noord- en Oost-Nederland
"Mest"afvoer per kWhe 0,047€                 0,008€                   
Maïskosten per kWhe 0,075€                 0,075€                   
Arbeid per kWhe 0,005€                 0,005€                   
Investering per kWhe 0,042€                 0,042€                   
Onderhoud per kWhe 0,012€                 0,012€                   

Totale kosten maïsvergisting per kWhe 0,181€                 0,142€                    
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Digestaat als meststof 
 
De afzetkosten van digestaat hebben een zeer grote invloed op de economische haalbaar-
heid van covergistingsinstallaties (zie de tabel hiervoor). Momenteel zijn er twee tegenstrij-
dige ontwikkelingen. Nederland kent lokaal mestoverschotten. Op basis van de plaatsings-
ruimte voor dierlijke mest was er in 2007 een nationaal fosfaatoverschot van circa 10%. In 
de nabije toekomst zal de fosfaatnorm nog verder worden aangescherpt, waardoor er een 
nog groter fosfaatoverschot ontstaat  Hierdoor zijn de kosten voor mestafzet afgelopen ja-
ren gestegen tot lokaal 30 €/ton. Elke ton biomassa in de vergister levert circa 0,8 ton extra 
mest.  
 
Door de sterk gestegen energieprijzen zijn de kunstmestprijzen bijna evenredig meegeste-
gen. Stikstofhoudende kunstmest wordt gemaakt uit aardgas, de prijs van kunstmest is 
daardoor sterk afhankelijk van aardgas. De sterk gestegen prijzen van graan zal in minder 
ontwikkelde landbouwgebieden zoals in Oost-Europa de vraag naar kunstmeststoffen ver-
groten, wat een prijsopdrijvend effect zal hebben. Volgens de Stichting Natuur en Milieu 
dreigt er zelfs een fosfaattekort voor de landbouw. Schattingen geven aan dat bij het huidi-
ge gebruik van fosfaat in de landbouw, de fosfaatvoorraad over 60 tot 100 jaar op zou kun-
nen zijn, ongeveer gelijk met het opraken van de voorraden fossiele brandstoffen. 
 
De hogere kunstmestprijzen leiden er toe dat meer akkerbouwers dierlijke mest gaan ge-
bruiken in plaats van kunstmest (voor een akkerbouwer die alleen kunstmest gebruikt zijn 
de kosten van kunstmest gestegen van circa 150 €/ha naar circa 300 €/ha ; Bron Agrifirm). 
Hierdoor zijn in 2008 de afzetkosten van digestaat in Noord-Nederland gedaald van circa 
15 €/ton naar 3 €/ton.  
 
Aangezien er een tekort is aan stikstof uit dierlijke mest dat nu wordt opgevuld met kunst-
mest is het een logische route om (een deel) van de fosfaten uit de mest af te scheiden en 
de stikstof zoveel mogelijk direct te gebruiken als meststof.  
 
Een groot deel van de fosfaten kunnen middels separatoren en centrifuges worden afge-
scheiden. De kosten bedragen circa 3 tot 5 €/ton mest. Gezien het fosfaatoverschot in Ne-
derland zullen deze fosfaten buiten de Nederlandse landbouw moeten worden afgezet. Het 
materiaal kan verbrand worden, maar dan zijn de mineralen niet meer beschikbaar voor 
kunstmest. Gezien de te verwachten fosfaattekorten en de daaraan gekoppelde prijsstijging 
mag verwacht worden dat ze in de omringende landen met grote akkerbouwgebieden 
(Noord-Frankrijk, Oost-Duitsland) worden afgezet  
 
Een andere route is om het materiaal te drogen en te vergassen en de as af te zetten naar 
de fosfaat-kunstmestindustrie (zoals in Tzum, Friesland).  
 
Maatregelen die de toepassing van digestaat als meststof bevorderen, bijvoorbeeld door 
het mogelijk maken om de maximale plaatsingsruimte voor mest plus de plaatsingsruimte 
voor kunstmest te mogen benutten voor digestaat (of digestaatfracties) zullen de haalbaar-
heid van covergistingsinstallaties ten goede komen.  
 
Het digestaat kan onbehandeld als meststof worden ingezet, kan worden gescheiden in 
fracties en worden opgewerkt tot meststoffen die beter toepasbaar zijn in de huidige land-
bouw. Indien het digestaat niet in fracties wordt gescheiden is er de mogelijkheid om het 
digestaat te ontdoen van het water. Er resteert dan een kleine vaste fractie en het water 
kan na opwerking op het riool geloosd worden, waardoor bespaard kan worden op trans-
port- en afzetkosten. Het opwerken van het digestaat is kostbaar en kan alleen worden ge-
realiseerd indien daar inkomsten tegenover staan. Indien het digestaat (al dan niet na op-
werking) breder kan worden ingezet is het aannemelijk dat er een markt ontstaat voor het 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 13 \ 16 mei 2008 
 

digestaat en dat hieruit inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het inzetten van digestaat 
als kunstmestvervanger kan tevens een reductie betekenen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen voor kunstmestproductie. 
 
Interactie tussen stad en platteland 
 
De interactie tussen burger en boer, tussen stad en platteland ontwikkelt zich deels auto-
noom, maar tegelijk valt deze interactie binnen de invloedsfeer van een aantal betrokken 
partijen rond mestvergisting. Om ervoor te zorgen dat covergisting op grotere schaal kan 
worden toegepast is het van belang om de interactie tussen stad en platteland te verster-
ken.  
 
Dat kan bijvoorbeeld door burgers en consumenten te betrekken bij ontwerpen voor vergis-
tingsinstallaties en regionale energievraagstukken, door voorlichting en door versterking 
van aandacht voor (duurzame) voedsel- en energieproductie in het onderwijs. LNV kan 
initiatieven in die richting ondersteunen. De voorlichting zou zich primair kunnen richten op 
onderwerpen als veiligheid, gezondheid, verkeershinder en milieu (o.a. geur en water) ten 
aanzien van covergisting. 
 

 
Luchtfoto 1 MWe covergistingsinstallatie . De drie witte silo’s zijn voor mestopslag, de twee 
zwarte zijn 0,5 MWe vergisters 

 
Daarnaast kan worden gestimuleerd dat belanghebbende partijen in een vroegtijdig stadi-
um plannen rondom covergisting bespreken en waar nodig, bijstellen op basis van de wen-
sen van de belanghebbenden. 
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Reductie van broeikasgassen en verbetering van de efficiëntie van installaties 
 
De belangrijkste reden om mest te benutten in een covergistingsinstallatie is het reduceren 
van de methaanemissie bij opslag van mest. De methaanemissie uit mest vormt 6% van de 
totale CO2-emissie in Nederland. Vergisting van verse mest biedt de mogelijkheid om 95% 
van deze emissie te reduceren. Hiertoe kunnen de volgende maatregelen worden geno-
men:  
 
1. Vergisting van verse mest. 
2. Gasdichte naopslag. 
3. Afdekken van opgeslagen coproducten. 

 
Naast deze grote reductie wordt er tevens een reductie behaald door de productie van 
duurzame energie. 
 
Anderzijds kan door het verbeteren van de efficiëntie van de installaties de benutting van 
het biogas worden verbeterd. Nu wordt er elektriciteit geproduceerd met een rendement 
van 40% en wordt maar een deel van de warmte benut. Het verhogen van de efficiëntie 
zorgt voor een productie van meer duurzame energie en een lagere uitstoot van broeikas-
gassen. Het gaat daarbij om de volgende ontwikkelingen en maatregelen: 
 
1. Hogere rendementen voor opwekking van elektriciteit. 
2. Toepassing van thermofiele vergisting (in combinatie met een verlaging van het am-

moniumgehalte door verdunning met water (bijv. uit de digestaat nabehandeling)).  
3. Warmtebenutting. 

De beschikbare restwarmte zou gebruikt kunnen worden voor de volgende doeleinden: 
• stadsverwarming of levering van warmte aan de glastuinbouw; 
• het nabehandelen en/of opwaarderen van het digestaat naar kunstmest;  
• het opwerken van biogas naar groen gas (afhankelijk van het opwerkingsproces). 

4. Verbetering van de benutting van biogas. 
Bij vergistingsinstallaties met een WKK wordt in de meest gevallen de warmte niet vol-
ledig benut. Om die reden is het zinvol om na te gaan of het biogas getransporteerd 
kan worden naar andere locaties waar de energie-inhoud van het biogas beter benut 
kan worden, waardoor de overall energie-efficiëntie verbetert . 
Er zijn verschillende routes waarop het biogas bij toekomstige gebruikers kan komen: 
biogasnetten, het aardgasnet of als transportbrandstof via biogastankstations. Het op-
werken van het biogas tot aardgaskwaliteit kost meer dan het leveren van ruw biogas 
en is om die reden eerder haalbaar. 

 
Het beleid dient enerzijds rekening te houden met verbeteringen in de opslag van biomas-
sa, mest en digestaat om ongewenste emissie van broeikasgassen te vermijden. Ander-
zijds kan de opbrengst van covergistingsinstallaties worden verbeterd door onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie. 
 
De prijs van duurzame energie dient zodanig te zijn dat er een stabiele markt wordt gecre-
ëerd die voldoende (lange termijn) perspectief biedt voor het investeren in covergisting en 
om bedrijven tot innovatie te stimuleren. Subsidies en fiscale regelingen dienen zich te rich-
ten op het creëren van een helder kader voor investeringen over een periode van ca. 20 
jaar. Het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen zou onder andere kunnen worden vormge-
geven door ondersteuning van nieuwe samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld netwerk-
programma’s) en het faciliteren van regionale initiatieven op het gebied van bio-energie. 
 
Het is van belang om beleid te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat elektriciteit, gas en 
warmte kunnen worden afgezet op het elektriciteitsnet, het aardgasnet en warmtenetten. 
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Verder dient rekening te worden gehouden met te verwachten ontwikkelingen, waarbij se-
parate warmtenetten en biogasnetten gerealiseerd kunnen worden. Dit vraagt investeringen 
die een lange terugverdientijd hebben.  
De overheid zet in op 30% reductie van CO2 in 2020 (ten opzichte van 1990). Dit komt 
overeen met een reductie van 64183 kton CO2-equivalenten uit CO2, N2O en CH4 (bron, 
CBS). Een covergistingsinstallatie van 250 kWe levert een reductie op van 1150 ton 
CO2/jaar op basis van 50% mest en 50% maïs. Bij het substantieel opschalen van covergis-
ting in 2015 tot ca. 750 MWe en onder de aanname dat de broeikasgas-emissiereductie 
rechtevenredig is met het elektrische vermogen van de installaties, zal het substantieel op-
schalen van covergisting een reductie van 3450 ton CO2-equivalenten teweegbrengen. Dit 
is 5,4% van de beoogde verduurzaming.  
 
De Nederlandse elektriciteitsconsumptie in 2006 was 115,5 miljoen MWh. De overheids-
doelstelling is om hiervan 20% in 2020 duurzaam te produceren, ofwel 23,1 miljoen MWh. 
Het aandeel van het substantieel opschalen van covergisting in Nederland, wanneer er 750 
MWe gedurende 8000 uur geproduceerd wordt, is 6 miljoen MWh. Dit is een kwart van de 
overheidsdoelstelling. 
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CO2-balans van covergisting voor een 250 kWe vergistingsinstallatie op basis van rundvee-
mest 
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Macro-economische aspecten van covergisting 
 
Uitgaande van de bouw van 670 MWe aan covergistingsinstallaties verdeeld over ca. 10 
jaar zal jaarlijks 67 MWe aan covergistingsinstallaties dienen te worden gebouwd. Op basis 
van ervaringscijfers van HoSt brengt dit ca. 3000 arbeidsplaatsen aan werkgelegenheid 
met zich mee. Daarnaast is voor de bediening 1650 arbeidsplaatsen en in de logistiek 1650 
arbeidsplaatsen op jaarbasis aan werkgelegenheid te voorzien.  
 
De ontwikkeling van de kosten voor covergisting met een WKK-installatie verschilt tussen 
het noorden en oosten van Nederland en het zuiden. Het verschil komt vooral door de af-
zetmogelijkheden van mest en digestaat en de transportkosten die het afvoeren van mest 
en digestaat tot gevolg hebben.  
Indien voor de bedrijven in het oosten en noorden van Nederland het verschil tussen de 
kosten en inkomsten uit covergisting gedurende een periode van 15 jaar volledig zou wor-
den gesubsidieerd, kost dat ruim € 1,8 miljard aan subsidie. Daar staan inkomsten uit be-
lastingen (vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) en BTW tegenover van in totaal 
bijna € 1,5 miljard.  
 
In deze berekeningen is uitgegaan van verbeteringen van de warmtebenutting (2/3 benut-
ting), verbetering van de rendementen van WKK’s met 10% en betere rendementen door 
gebruik van grotere WKK’s met nog eens 10%. Daarnaast is er rekening gehouden met de 
vergoeding voor vermeden CO2-uitstoot van € 40 per ton CO2. 
 
Verder is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

1. 10% van de investeringen komt in aanmerking voor een vennootschapbelasting; 
2. de loonkosten voor het personeel dat de installaties bouwt (3000 gedurende 10 jaar) 

en de bediening van de installaties (165 arbeidsplaatsen per 67 MWe) leveren 40% 
aan inkomstenbelastingen op; 

3. over de investeringen wordt 19% BTW afgedragen. 
 
De volgende inkomsten zijn buiten beschouwing gelaten: 

1. inkomstenbelastingen voor personeel dat zorgt voor de logistiek rondom mest, bio-
massa en digestaat (165 arbeidsplaatsen per 67 MWe); 

2. BTW over de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit. 
 
Deze beide posten zijn buiten beschouwing gelaten omdat de logistiek ook zonder cover-
gisting zou plaatsvinden en omdat BTW-inkomsten ook zouden worden geheven over an-
dere energieleveringen. Deze worden dus niet als additionele inkomsten voor de overheid 
beschouwd. 
 
Indien op basis van een jaarlijkse rentevoet van 5% de netto-kosten voor de overheid wor-
den berekend en indien 15 jaar subsidie wordt betaald bedragen de kosten voor het subsi-
diëren van covergisting minus de inkomsten uit belastingen en BTW ca. € 346,6 mln. Dit 
zijn de kosten gerelateerd aan de bedrijven in het oosten en noorden van Nederland (be-
drijven die het digestaat op het eigen land kunnen toepassen). Voor deze categorie bedrij-
ven is covergisting na ongeveer 17 jaar rendabel zonder subsidie. 
Een soortgelijke subsidiëring voor de bedrijven in het zuiden van Nederland (die hun di-
gestaat moeten afvoeren) zou ruim € 2,2 miljard aan netto-kosten voor de overheid met 
zich meebrengen. Voor deze groep bedrijven is covergisting na 20 jaar niet rendabel zon-
der andere inkomsten of zonder verdere kostenreductie. Zoals eerder aangegeven is een 
kostenreductie denkbaar indien het digestaat als meststof ter vervanging van kunstmest 
verhandeld kan worden. De haalbaarheid van covergisting hangt voor deze categorie be-
drijven dus sterk af van wet- en regelgeving en van de marktwerking. 
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Roadmap naar 750 MWe uit covergisting 
 
Er zijn veel factoren van invloed op de eventuele realisatie van het streefbeeld (zie figuur 
Roadmap). Deze worden hieronder weergegeven en besproken. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen factoren die op korte termijn van invloed zijn, op de middellange termijn 
van 1-5 jaar en op de langere termijn van 5-10 jaar. 
 
Korte termijn (de komende 5 jaar) 
 
Rentabiliteit 
Op korte termijn is covergisting alleen rendabel als er voldoende opbrengsten gegenereerd 
kunnen worden en als de kosten voor biomassa en de investeringskosten niet drastisch 
stijgen.  
Door de overheid en het bedrijfsleven kunnen afspraken worden gemaakt over een mix van 
instrumenten, zoals subsidies, fiscale aftrek, groencertificaten en een omslagsysteem met 
heffingen. 
 
Schaalgrootte 
Bij het vaststellen van stimulerende maatregelen en bij het creëren van voorwaarden om de 
ontwikkeling van covergisting in Nederland te ondersteunen kan gekozen worden voor sti-
mulering van kleinschalige installaties en grootschalige installaties. Hierbij dient gelet te 
worden op de specifieke kenmerken van de verschillende groottes, zoals economische as-
pecten, ruimtelijke ordeningsaspecten (o.a. van invloed op de grondkosten) en duurzaam-
heidskenmerken (o.a. emissies).  
Om nog ca. 670 MWe te realiseren t/m 2020 zullen tussen de 1300 en 2000 covergistings-
installaties gerealiseerd dienen te worden, met een grootte van 250 kWe tot 500 kWe aan 
potentiële elektriciteitsopbrengst. Daarnaast zal een beperkt aantal grootschalige covergis-
tingsinstallaties gebouwd kunnen worden, ca. 50 stuks in de orde van grootte van 1 à 2 
MWe. Omdat de schaalgrootte van invloed is op de economische haalbaarheid dienen de 
stimuleringsmaatregelen zowel rekening te houden met kleinschalige boerderijvergisters 
(ca. 250 kWe tot 500 kWe) als met grootschalige installaties (minimaal 1 à 2 MWe). De SDE-
regeling zou voor genoemde schaalgroottes verschillende subsidieregimes kunnen hante-
ren. De productie van energie in kleinere WKK-eenheden is ca. € 0,008 per kWh duurder 
dan grotere WKK’s (vanaf ca. 1 MWe), er van uitgegaande dat in alle gevallen de warmte 
voor minimaal ca. 2/3 deel kan worden benut. 
 
Logistiek 
Omdat de broeikasgasemissies uit onvergiste mest deels vermeden kunnen worden door 
de mest direct te verwerken is het vergisten van mest op het eigen bedrijf in dat opzicht 
gunstig (minder emissies uit de opslag van mest, minder emissies omdat niet getranspor-
teerd wordt). De grootte van de Nederlandse bedrijven is doorgaans zodanig dat bij cover-
gisting op de boerderij WKK’s in de orde van grootte van ca. 250 kWe toegepast kunnen 
worden. Het aantal stuks vee per boerderij zal tussen nu en 2020 toenemen, maar WKK’s 
die draaien op covergisting van de mest van het eigen bedrijf zullen niet veel groter worden 
dan 500 kWe. Ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen bij onvergiste mest dient de 
sector maatregelen te nemen om emissies te beperken door snelle verwerking van verse 
mest, door gasdichte opslagen en door gasdicht transport. 
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Beschikbaarheid coproducten 
Aangezien de beschikbaarheid en de kosten voor biomassa van belang zijn voor de haal-
baarheid van het opschalen van covergisting met een factor van ca. 10, dient de sector een 
inventarisatie uit te voeren naar de markt voor biomassa. Daarbij kan dan tevens worden 
aangeduid welke biomassa in principe in aanmerking komt voor covergisting. Aan de hand 
van duurzaamheidscriteria en criteria op het gebied van voedselveiligheid, gezondheid en 
veterinaire aspecten kan bepaald worden welke biomassa beschikbaar is voor covergisting 
en welke biomassa op de zogenaamde positieve lijst kan worden geplaatst. De inventarisa-
tie is een inspanning die door de markt geleverd kan worden. Het toewijzen van biomassa 
voor covergisting en het plaatsen van biomassa op de positieve lijst zal in overleg tussen 
de overheid en het bedrijfsleven dienen plaats te vinden. Hierdoor zal het aanbod aan bio-
massa op de positieve lijst toenemen hetgeen de prijzen voor biomassa gunstig kan beïn-
vloeden.  
 
Regelgeving 
Momenteel worden in de EU-landen geen uniforme regels gehanteerd voor de inzet van 
biomassa en het gebruik van digestaat als meststof. Door de stakeholders is aangegeven 
dat afstemming nodig is op Europees niveau. Voorgesteld wordt om Europese regels en 
wetten te maken voor het gebruik van biomassa voor (co)vergisting en voor het toepassen 
van digestaat om daarmee deels kunstmest te vervangen en de hiermee samenhangend 
volksgezondheidsaspecten en veterinaire aspecten. Als onderdeel van die Europese af-
spraken zouden ook Europese duurzaamheidscriteria dienen te worden vastgelegd. Euro-
pese afspraken kunnen ongewenste transporten van biomassa en digestaat voorkomen en 
zorgen ervoor dat bedrijven binnen de EU aan dezelfde regels moeten voldoen, zodat de 
regelgeving geen verschillen in concurrentiepositie genereert. 
 
Locale inpassing 
Bij het plannen van investeringen in covergistingsinstallaties wordt aangeraden om af-
stemming te laten plaatsvinden tussen belanghebbenden over de inpassing van covergis-
tingsinstallaties in de omgeving. De ondernemers kunnen op basis van die afstemming 
vaststellen aan welke voorwaarden een covergistingsinstallatie moet voldoen qua inpassing 
in de omgeving. Het vastleggen van richtlijnen voor de grootte en vormgeving van de instal-
laties is een proces waarin alle belanghebbenden een rol dienen te vervullen. 
 
Levering aan energienetten 
De afzet van duurzame energie aan bestaande energienetwerken kan een belemmering 
vormen voor de realisatie van covergisting. Om die reden wordt geadviseerd om er voor te 
zorgen dat er door de toezichthouder (DTE) afspraken worden gemaakt met beheerders 
van energienetten om de levering van duurzame energie aan bestaande energienetwerken 
te faciliteren. Tevens wordt geadviseerd om afspraken te maken tussen netbeheerders, 
leveranciers en de overheid om te garanderen dat de duurzaam geproduceerde energie 
tegen marktconforme tarieven kan worden geleverd. 
Geadviseerd wordt om de aanleg te faciliteren van alternatieve energienetwerken die de 
afzet van duurzame energie mogelijk maken. Daarbij kan gekozen worden voor de aanleg 
van infrastructuren door de overheid of door het scheppen van financiële condities die het 
bedrijfsleven de kans bieden om hierin met beperkte financiële risico’s te investeren. De 
facilitering kan zich tevens richten op het scheppen van een juridisch kader ten behoeve 
van de aanleg van alternatieve energienetwerken (biogasnetwerken, warmtenetwerken, 
biogastankstations en mogelijk ook CO2-netwerken). 
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Kennisuitwisseling 
Het faciliteren van kennisuitwisseling en innovaties door onderzoeksinstellingen en het be-
drijfsleven dient te worden gestimuleerd om innovaties tot stand te brengen. Daarbij is het 
van belang dat de belanghebbende partijen samen met de overheid nagaan welke innova-
ties gestimuleerd dienen te worden.  
 
De publieke opinie zal in de meeste gevallen een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van een covergistingsinstallatie. De belanghebbenden en de overheid kunnen door het ver-
strekken van objectieve voorlichting en door het verzorgen van excursies een eenduidig 
beeld geven van wat covergisting inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. 
 
Verwerking en afzet digestaat 
Aangezien de nabewerking van digestaat nog in de kinderschoenen staat en aangezien de 
kosten voor het afzetten van digestaat een belangrijke invloed heeft op de haalbaarheid 
van covergisting dient aan de ontwikkeling van kosten- en energie-efficiënte nabewerkings-
technieken gewerkt te worden. Dit zal in eerste instantie vanuit de overheid gestimuleerd 
dienen te worden en hangt nauw samen met de mogelijkheden om digestaat als kunst-
mestvervanger te kunnen inzetten en daaruit mogelijk inkomsten te kunnen genereren. 
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Lange termijn (5-10 jaar, en verder) 
 
De inzichten op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling van de wereldeconomie 
en daarmee samenhangend de kosten voor energie en de kosten voor arbeid en investe-
ringen zullen steeds wijzigen. Het is daarom van belang om de afstemming tussen over-
heid, bedrijfsleven en belanghebbenden periodiek te laten plaatsvinden en gezamenlijk 
keuzes te maken om op langere termijn te komen tot stimulering van duurzame energie-
productie door covergisting. 
Bij het faciliteren van investeringen in nieuwe technologie is er een samenhang met het 
stimuleren van innovaties (zie onder korte termijn). In deze fase gaat het met name om het 
faciliteren van de investeringen in nieuwe technologie.  
In dit kader kunnen verbeteringen worden nagestreefd op de volgende punten: 
1. Verdere reductie van broeikasgassen.  
2. Voorbehandeling van biomassa, waardoor moeilijk vergistbare biomassa bruikbaar 

wordt voor covergisting. 
3. Verhoging van het omzettingsrendement van biomassa en mest in biogas. 
4. Verbeteringen in gasopwerkingstechnieken. 
5. Verbeteringen in digestaatopwerkingstechnieken en de bijbehorende waterbehandeling. 
 
 
 

 
Schematische weergave van de af te leggen weg naar het streefbeeld en belangrijke voor-
waarden en invloeden daarop (Roadmap). 
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Invloedsfactor Streefbeeld Invloedsfactoren die de 
groei van covergisting 
beperken 

Beleid  

Energieprijs Hoog Laag Uitwerken en implementeren van een mix van instrumenten voor het bieden 
van een stabiele financiële basis voor investeringen over een periode van 15- 
20 jaar. 

Interactie stad-
platteland 

Voldoende locaties 
beschikbaar om 
zowel kleinschalige 
als grootschalige 
covergisting te 
realiseren 

Alleen locaties voor klein-
schalige installaties be-
schikbaar. 

Discussie met belanghebbenden om de wenselijkheid van covergisting vast 
te stellen en het geven van voorlichting. 
Stimulering van grootschalige en kleinschalige installaties (twee sporen) 
Uitwerking van richtlijnen op het gebied van ruimtelijke ordening voor inpas-
sing van installaties in de omgeving. 

Beschikbaarheid 
mest 

Voldoende om 750 
MWe op te wekken, 
voldoende afzet-
mogelijkehdne 
voor digestaat 

Maximaal ca. 500 MWe op 
te wekken De afzet van 
digestaat is beperkt. 

Toetsing aan duurzaamheidscriteria. 
Toetsing op veterinaire aspecten en volksgezondheidsaspecten. 

Beschikbaarheid van 
biomassa 

Voldoende om 750 
MWe op te wekken 

Voldoende biomassa om 
750 MWe op te wekken, 
kosten biomassa liggen 
hoog 

Bijdragen aan ontwikkeling van EU duurzaamheidscriteria. 
Toetsing van biomassa aan duurzaamheidscriteria op Europees niveau. 
 

Afzetmogelijkheden 
van energie 

Infrastructuren zijn 
beschikbaar en 
toegankelijk 

Beperkingen aan het elek-
triciteitsnet, voornamelijk 
gebruik van biogasnetten 
en eigen gebruik 

Regelgeving voor toegang tot bestaande elektriciteits- en aardgasnetten. 
Financiële ondersteuning en facilitering van investeringen in warmtenetten, 
biogasnetten en biogastankstations 

Afzetmogelijkheden 
van digestaat 

Afzet als meststof 
mogelijk, deels 
vervanging van 
kunstmest 

Digestaatbewerking alleen 
bij grootschalige covergis-
tingsinstallaties. 
Een deel van het digestaat 
kan alleen tegen kosten 
worden afgezet 

Bewerkstelligen van Europese regelgeving voor het gebruik van digestaat en 
digestaatfracties als meststof. 
Kwaliteitsbewaking van digestaat zodat vervanging van kunstmest mogelijk 
is. Afspraken tussen overheid en ondernemers maken over kwaliteitsbeheer-
sing in de keten. 
Toetsing (en onderzoek naar) op veterinaire aspecten, volksgezondheidsas-
pecten en biodiversiteit. 

Financiële onder-
steuning 

Dekking van de 
onrendabele top 

Geen volledige dekking van 
de onrendabele top 

Enerzijds subsidiëring aangepast aan verschillende groottes van installaties, 
anderzijds invoering van andere financieringssytemen (groencertificaten, 
omslagsysteem). Handel in digestaat en digestaatfracties regelen en afspra-
ken maken over kwaliteitsbeheersing in de keten. 

Mogelijk beleid in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van covergisting



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 24 \ 16 mei 2008 
 

Conclusies 
 
Deze studie behelsde een strategische verkenning naar de mogelijkheden en wenselijkhe-
den om covergisting van mest in Nederland op duurzame wijze substantieel op te schalen 
op een termijn van ca. 10 jaar (rond ca. 2020). De verkenning is gebaseerd op kennis van 
de “state of the art” van onderzoekers en ervaringsdeskundigen enerzijds en op de kennis 
en ervaring van een bredere groep stakeholders anderzijds. Op basis van deze verkenning 
wordt het volgende geconcludeerd. 
 

1. De stakeholders hebben een gemeenschappelijk streefbeeld ten aanzien van co-
vergisting, waarbij een duurzame opschaling naar ca. 750 MWe (10 x huidige ni-
veau) rond 2020 mogelijk is. Het realiseren van dit beeld kan worden gefaciliteerd 
door innovaties, het bijeenbrengen van partijen en het stimuleren van onderzoek en 
van pilots. 

2. De inzet van verschillende instrumenten en initiatieven is nodig om dit streefbeeld te 
realiseren. Dit vergt een bijdrage van overheid, ondernemers, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. Deze zijn op onderdelen weergegeven in een road-
map.  

3. Er zijn een aantal onzekere ontwikkelingen die de realisatie van dit streefbeeld ern-
stig kunnen belemmeren, zoals bijvoorbeeld stagnerende energieprijzen, de kosten 
voor biomassa, maatschappelijke discussie over duurzaamheid van biobrandstoffen 
in het algemeen en mestvergisting in het bijzonder, vestigingslocaties en daaraan 
verbonden kosten en acceptatie. 

4. Op basis van de kosten voor het subsidiëren van de onrendabele top en op basis 
van de inkomsten uit belastingen en BTW bedragen de kosten voor de overheid ca.  
€ 346,6 miljoen voor 670 MWe bij de bedrijven die het digestaat op het eigen land 
kunnen afzetten en ca. € 2,2 miljard voor 670 MWe bij de bedrijven die het digestaat 
dienen af te voeren. Hierin is al meegenomen dat er een vergoeding komt voor 
vermeden uitstoot van broeikasgassen tegen een prijs van € 40/ton vermeden CO2-
equivalenten. 

 
Aanbevelingen 
 
Indien het ministerie van LNV in wil zetten op substantiële opschaling van mest- en cover-
gisting in Nederland, zou zij een faciliterende rol kunnen kiezen voor het in dit rapport be-
schreven proces en daarnaast op de hierna genoemde aanbevelingen haar bijdrage aan 
dat proces kunnen leveren. Ten aanzien van de toegang tot energienetten en ten aanzien 
van vergoedingen voor duurzame energie is afstemming nodig tussen de energiesector en 
de ondernemers en kan het ministerie van Economische Zaken de toegang en vergoedin-
gen mogelijkerwijs reguleren. 
 
1. Om covergisting rendabel te maken is rond 2020 een opbrengst van ca. € 0,17 per kW-

he nodig. Die opbrengsten kunnen worden gegenereerd uit de vergoeding voor gelever-
de energie, inkomsten uit verkoop van digestaat (nu moet er betaald worden voor het 
afzetten van overschotten) en een opslag voor duurzame energie of subsidies op duur-
zame energie. Om de opschaling van covergisting met een factor 10 te kunnen realise-
ren zijn verschillende maatregelen nodig: 

• Vervanging van een deel van het kunstmestgebruik door opgewerkte fracties 
van digestaat toe te laten als kunstmestvervanger. 

• Beschikbaarheid vergroten van biomassa uit reststromen door op basis van Eu-
ropese duurzaamheidscriteria meer biomassastromen op de positieve lijst te 
plaatsen. 

• Vergoedingen voor duurzame energie op een zodanig niveau brengen dat co-
vergisting rendabel blijft over een periode van 15- 20 jaar . Het is van belang 
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dat er een stabiel beleid wordt geformuleerd dat over langere tijd duidelijkheid 
biedt aan investeerders.  

• Toegang tot het aardgas- en elektriciteitsnet garanderen tegen redelijke ver-
goedingen. 

• Terugleververgoedingen voor alle geproduceerde en nuttig te gebruiken duur-
zame energie. 

• Op technologisch gebied verbeteringen stimuleren waardoor meer biogas ge-
produceerd kan worden en waardoor hogere conversierendementen gereali-
seerd kunnen worden. 

• Onderzoek en ontwikkeling stimuleren op het gebied van digestaatnabewerking. 
 

2. Bij covergisting en bij de gebruikelijke opslag en verwerking van mest kan een aanzien-
lijke reductie van uitstoot van broeikasgassen worden bereikt door emissies uit mest, 
digestaat en biomassa te voorkomen door gebruik te maken van gasdichte opslag 
(mest, biomassa) en door navergisting (digestaat). Het ministerie van LNV zou beleid 
kunnen maken om o.a. te verplichten dat mest dagelijks wordt afgevoerd naar gasdich-
te mestoplagen. Naast de reductie van methaan en lachgasemissies is er nog het voor-
deel dat verse mest bij (co)vergisting een hogere biogasopbrengst levert. 

 
3. Het ministerie van LNV kan duurzaamheidsinstrumenten laten ontwikkelen en de ac-

ceptatie daarvan op EU-niveau trachten te bewerkstelligen. De duurzaamheid van co-
vergisting is van belang voor de acceptatie van covergisting in de maatschappij en heeft 
tevens invloed op de beschikbaarheid van biomassa en de afzet van digestaat. Bij de 
beoordeling van de duurzaamheid zullen hulpmiddelen beschikbaar moeten komen 
(zoals het CO2-tool, dat momenteel ontwikkeld wordt). Er zal in toenemende mate be-
hoefte zijn aan praktisch bruikbare en betaalbare instrumenten om de duurzaamheid te 
beoordelen. Het betrekken van verschillende partijen die betrokken zijn bij mestcover-
gisting bij het uitwerken van duurzaamheidscriteria  kan een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het creëren van draagvlak voor de toe te passen duurzaamheidsinstrumenten.  

 
4. Inventarisatie van de beschikbaarheid van reststromen voor covergisting.  

• Wat zijn de belemmeringen voor waterschappen, gemeentes, natuurmonumen-
ten e.d. om materiaal naar een vergister te brengen. 

• Onderzoek hoeveel reststromen naar het buitenland toe gaan en wat daarvan 
de reden is, alsmede onder welke condities die reststromen behouden kunnen 
blijven voor de Nederlandse vergistingsinstallaties. 

• Onderzoek hoeveel reststromen naar diervoeder gaat en of het de verwachting 
is dat dit gaat veranderen; onderzoek welke invloed dat heeft op de beschik-
baarheid van biomassa. 

• Onderzoek de beschikbaarheid van restproducten uit nieuwe (vloeibare) ener-
gieproductieprocessen. Hierbij moet gedacht worden aan restproducten uit al-
coholproductie, algenteelt of andere biogrondstoffen. Vergisting kan de eindstap 
zijn van het product waar de waardevolle stoffen reeds zijn uitgehaald. Het ver-
dient aanbeveling om te onderzoeken hoeveel biomassa dit kan opleveren voor 
covergisting. 
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een strategische 
verkenning uitgevoerd naar covergisting van mest en biomassa.  
 
Het ministerie van LNV wil geadviseerd worden over hoe zij een substantiële bijdrage kan 
helpen realiseren aan de energieproductie in Nederland over 10 jaar door covergisting van 
mest en biomassa. Rond de ontwikkeling van mestvergisting en bio-energie bestaan nog 
veel vragen en onzekerheden over onderwerpen als haalbaarheid en duurzaamheid. Daar-
bij rijst de vraag op welke wijze covergisting gestimuleerd kan worden, zodanig dat alle be-
langhebbende partijen (ondernemers, overheid, milieubeweging, burgers) vertrouwen heb-
ben om te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie in het algemeen en cover-
gisting in het bijzonder. 
 
De studie is enerzijds bedoeld voor de overheid (LNV) en anderzijds voor het bedrijfsleven. 
 
Doelstelling 
 
Doel van dit onderzoek is om de mogelijkheden en wenselijkheden van een verdere 
ontwikkeling van covergisting van dierlijke mest te onderzoeken. De omvang van de 
mesthoeveelheden en andere reststromen maakt dat de technische potentie van 
covergisting vele malen groter is dan de huidige omvang in aantallen installaties en totale 
volume van vergisting. 
 
(Beleids)context 
 
Covergisting van dierlijke mest staat in toenemende belangstelling, zowel bij ondernemers 
als bij de nationale en internationale overheden. Zo is de belangstelling bij ondernemers 
groeiende door de stimulering van de MEP-subsidie (subsidie Milieukwaliteit 
ElektriciteitsProductie) en de verruimde mogelijkheden voor de afzet van covergiste mest. 
Deze toegenomen belangstelling vanuit de praktijk uit zich in plannen voor investeringen en 
concrete investeringen. 
Daarnaast maakt ook vooral de bijdrage aan de duurzame energie doelstellingen 
covergisting een interessante ontwikkeling. Bovendien is de technologie voor de 
covergisting al breed toepasbaar. 
Dit geeft aan dat er de komende jaren in potentie installaties bij zullen komen (zie brief aan 
de Tweede Kamer, 2005-2006, 28385, nr. 73). De technische potentie is echter vele malen 
groter. 
 
Zelfs bij een maximaal aantal installaties is de bijdrage voor duurzame energie wel 
aanzienlijk, maar relatief nog beperkt. Een integrale benadering van mest, broeikasgassen, 
duurzame energie en economie is daarom wenselijk. De kleine plussen, nullen of zelfs de 
minnen over de verschillende aspecten kunnen dan gewogen en beoordeeld worden. 
 
De ontwikkeling van covergisting wordt vanuit verschillende beleidsterreinen gestimuleerd 
of gestuurd. Het samenspel van deze beleidsaspecten bepaalt dan ook het tempo en 
richting van de ontwikkeling. Het is daarom wenselijk dat dit onderzoek naar de 
mogelijkheden en wenselijkheden van een verdere ontwikkeling van mestvergisting, aan-
sluit bij de beleidsdoelstellingen van de verschillende departementen en het beleid van de 
Europese commissie.  
 
Binnen het Ministerie van LNV zijn verschillende directies betrokken, zijnde Directie 
Landbouw, de Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid en de Directie Regionale 
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Zaken. Naast de bovengenoemde overheden, zijn tevens de Provincies betrokken alsmede 
de belangenorganisatie LTO en de Biogas Branche Organisatie (BBO). 
Interdepartementaal wordt samengewerkt in de Interdepartementale Projectdirectie 
Energietransitie. Covergisting is een onderdeel van de werkgroep groen gas waarin 
bedrijfsleven en overheid samenwerken aan een visie op de toekomst.  
 
De scenario’s die in deze studie geschetst zijn, zijn gebaseerd op belangrijke onzekerhe-
den in de toekomst die grotendeels buiten de invloedsfeer van LNV en de overige betrok-
ken partijen liggen. Bij de keuze van inzet van beleidsinstrumenten zou de voorkeur uit 
moeten gaan naar die zaken die in de verschillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
tot het gewenste resultaat leiden, namelijk een duurzame bijdrage van mestvergisting aan 
groene energie. De belangrijkste onzekerheden betroffen enerzijds de energieprijzen, an-
derzijds de interactie tussen stad en platteland, tussen burger en boer, consument en pro-
ducent.  
 
Het zal duidelijk zijn dat lage energieprijzen de ontwikkeling van mestvergisting niet zullen 
bevorderen. Subsidie lijkt dan een voor de hand liggend instrument. Een subsidie die ge-
richt is op een eindproduct als biobrandstof1, gas of elektriciteit, leidt al gauw tot overpro-
ductie, met negatieve effecten op andere terreinen, ook al worden bij de verstrekking aan-
vullende eisen gesteld met betrekking tot duurzaamheid. Mestvergisting geeft naast de op-
wekking van duurzame energie ook andere effecten, zoals terugdringing van methaanver-
liezen naar de lucht.  
 
Er zijn verschillende initiatieven gestart of in de startblokken waarbij mestvergisting geïm-
plementeerd wordt. Het betreft initiatieven en projecten van individuele veehouders, van 
praktijkbedrijven en kenniscentra van Wageningen UR, Courage, Netwerk mestvergisting, 
regionale overheden, etc. Voorbeelden van een aantal regionale initiatieven met betrekking 
tot het sluiten van kringlopen en decentrale productie van energie en voedsel betreffen: 

• Grote steden willen CO2-neutraal zijn op termijn van 2015, 2020 
• Venlo wil een gemeente zonder afval worden 
• Salland studeert op meer zelfvoorziening (voedsel, groen en energie) 
• Noord-Veluwe wil concepten ontwikkelen voor lokale energievoorziening op basis 

van biomassa 
• Noord-Nederland wil zich ontwikkelen tot “Energy Valley”. 

 
Import van restmaterialen ten behoeve van covergisting is op termijn niet uit te sluiten, en 
zal afhankelijk zijn van beschikbaarheid van biomassa elders, marktprijzen en (vaak lage) 
transportkosten. Deze studie geeft aan dat in Nederland in potentie nog biomassa beschik-
baar is voor vergisting, zoals reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, rest-
stromen vanuit het natuurbeheer, swill, GFT e.d..  
 
De opdracht tot dit onderzoek is verstrekt na een aanbestedingsprocedure, waarvan het 
bestek in 2006 vorm heeft gekregen. Voor en tijdens de uitvoering van het onderzoek heeft 
het beleid van de overheid zich verder ontwikkeld. Hierdoor heeft het onderzoek een ande-
re betekenis gekregen. In eerste aanzet was het onderzoek bedoeld om ideeën aan te dra-
gen over de toekomst van covergisting in Nederland en om van daaruit als basis gebruikt te 
kunnen worden om nieuw beleid vorm te geven. Aangezien het kabinet heeft ingezet op 
een duurzame ontwikkeling is in dit onderzoek uitgegaan van de reeds geformuleerde 
duurzaamheiddoelstellingen op basis van de aanbevelingen van de Commissie Cramer. 
 
De opdracht is uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit: 

• IBBK (Duitse organisatie die zich vooral richt op covergisting),  
• HoSt (ontwerper en bouwer van o.a. (co)vergistingsinstallaties),  
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• WUR ASG (kennisinstituut binnen de WUR dat werkzaam is op het gebied van 
duurzame ontwikkeling in met name de veehouderij) en  

• Epro Consult (projectleiding en adviesbureau op het gebied van energiebesparing 
en duurzame energie). 

 
Het project is begeleid door een stuurgroep bestaande uit: M. de Bode, H. Bos en P. Bes-
seling (alle drie van het Ministerie van LNV), K. Sanders (Ministerie van VROM) en M. Du-
mont (SenterNovem). 
 
Tijdens de uitvoering van het project heeft afstemming plaatsgevonden met een klankbord-
groep, waarin belanghebbende organisaties (stakeholders) zitting hadden. In bijlage 1 is de 
lijst met namen van organisaties en personen opgenomen die een bijdrage hebben gele-
verd in de klankbordgroep. 
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2 DE COVERGISTINGSINSTALLATIE, STAND DER TECHNIEK 

 
Covergistingsinstallaties kunnen verschillende vormen aannemen. De vorm is afhankelijk 
van het covergistingsprincipe en de leverancier. De volgende vormen zijn te onderschei-
den: 
 

• geroerde, continu bedreven tankreactor bestaande uit ronde, betonnen tanks; 
• geroerde, continu bedreven tankreactor bestaande uit ronde, metalen tanks; 
• batchreactor voor droge vergisting in de vorm van garageboxen; 
• propstroomreactoren; deze zien er uit als een liggende buis met een lengte van 35 

meter en een diameter van 3 à 4 meter. 
 
De meeste covergistingsinstallaties in Nederland bestaan uit betonnen tanks. In deze para-
graaf zal uitgegaan worden van deze uitvoering.  
 
Een vergistingsinstallatie bestaat in Nederland doorgaans uit een aantal ronde tanks. Ideali-
ter hebben vergistingtanks een hoogte-diameterverhouding van 1:1. Mest- en covergis-
tingsinstallaties op agrarische bedrijven worden doorgaans lager en breder gebouwd. Op 
deze manier passen ze beter in het landschap. Karakteristieke afmetingen van tanks zijn 
voor een mestvergister 6 meter hoog en een diameter van 18-25 meter en voor een naop-
slag een hoogte van 6 meter en een diameter van 30-35 meter. Ze zijn qua uiterlijk en af-
metingen vergelijkbaar met mestsilo’s, die in de agrarische sector veelvuldig gebruikt wor-
den. De afmetingen van de tanks en de aantallen tanks variëren afhankelijk van de grootte 
van de installatie en de voeding; een installatie waarin enkel mest vergist wordt zal bestaan 
uit grotere tanks dan een covergistingsinstallatie met een gelijk elektrisch vermogen.  
 
Naast de tanks zijn de belangrijkste onderdelen van de huidige covergistingsinstallaties de 
laad- en losvoorzieningen, de opslag van mest en van covergistingsmateriaal en de gasmo-
tor-WKK. De WKK en de comateriaal-toevoer zijn relatief kleine componenten, die naast de 
tanks geplaatst kunnen worden en geen significante invloed hebben op het landschap.  
Wanneer de route groen gas gevolgd wordt, zal een kleinere gasmotor of zelfs geen gas-
motor meer gebruikt worden. Wel zal de installatie worden uitgebreid met een gasopwer-
kingsinstallatie. Bij het monovergisten van mest zijn de extra laad- en losvoorzieningen en 
opslag niet nodig en bestaat een installatie dus enkel uit een vergister en een container 
voor de WKK. 
 
Gasopwerkingsinstallaties kunnen verschillende vormen aannemen. Wanneer er gekeken 
wordt naar bestaande installaties voor het opwerken van stortgas, bestaan deze doorgaans 
uit kolommen tussen de 10 en 15 meter hoog. Aangezien de hoogte van de kolommen de 
mate van scheiding bepaalt en niet de capaciteit, zal de hoogte van deze installaties niet 
veranderen met een andere schaalgrootte. Wel is het mogelijk om één hoge kolom op te 
delen in twee lagere kolommen van elk de halve hoogte. In dit geval zullen er dus minder 
hoge, maar wel meer kolommen bij een covergistingsinstallatie staan. 
 
Naast de installaties bij stortplaatsen zijn er slechts op kleine schaal andere technieken 
gedemonstreerd voor het opwerken van biogas naar groen gas. Deze technieken bestaan 
doorgaans ook uit een aantal kolommen en overige procesapparatuur en kunnen wellicht in 
een zeecontainer gebouwd worden, net zoals de gasmotor-WKK. Aangezien deze installa-
ties tot nu toe slechts op kleine schaal gedemonstreerd zijn, is er niet met zekerheid te 
zeggen wat het effect van opschalen op de inpassing in het landschap is. Wel is dit een 
aspect wat bij de opschaling van de installaties meegenomen zou kunnen worden. 
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Wanneer digestaat opgewerkt zou kunnen worden naar kunstmest, is een minder grote of 
zelfs géén naopslag nodig. Wel komt er dan weer een installatie bij voor het opwerken van 
digestaat naar kunstmest, bijvoorbeeld een droger. Deze vraagt ruimte, afhankelijk van het 
type. Een wervelbeddroger vraagt slechts enkele vierkante meters, waar de lengte van een 
banddroger al snel 25 meter is. De droger wordt bij voorkeur binnen opgesteld, vanwege 
geuremissies. Het ruimtegebruik van een droger is kleiner dan de benodigde ruimte die 
anders voor mestopslag nodig zou zijn. Een naopslag is nog steeds nuttig als buffer en 
voor extra gasopbrengst, maar kan wel fors kleiner worden uitgevoerd. Bij het werken met 
een droger moet er rekening gehouden worden met het verwijderen van geur uit de droog-
lucht, om geurbelasting op de omgeving te voorkomen. Dit is technisch mogelijk. 
 
Voor de voeding van de vergistingsinstallaties wordt gebruik gemaakt van mest en rest-
stromen. De reststromen worden in de directe nabijheid van de vergister opgeslagen in 
sleufsilo’s. Dit soort silo’s wordt ook gebruikt voor het opslaan van kuilgras en is op agrari-
sche bedrijven niet vreemd. 
Onderstaand zijn een aantal foto’s weergegeven van covergistingsinstallaties van verschil-
lende groottes, elk met een voeding van 50% mest en 50% comaterialen. Op deze foto’s is 
goed te zien hoe de installatie is afgestemd op de schaalgrootte van de boerderij. 
 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto 200 kWe covergistingsinstallatie 
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Figuur 2.2: Luchtfoto 500 kWe covergistingsinstallatie 

 

 
Figuur 2.3: Luchtfoto 1 MWe covergistingsinstallatie 
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2.1 Invloedsfactoren op de economische haalbaarheid van covergisting in Neder-

land; Schaalgrootte en samenwerking 
 
Welke factoren hebben invloed op de economische haalbaarheid en hoe groot is deze in-
vloed? 
 
De invloedsfactoren op de economische haalbaarheid van covergisting in Nederland kun-
nen onderverdeeld worden in een aantal categorieën: 
 
Schaalgrootte en samenwerking 

• Investering in de installatie 
• De aanwezigheid van een netkoppeling 

 
Economische duurzaamheid 

• Prijs van de inputmaterialen van de covergistingsinstallatie 
• Prijs van de uitgaande stromen van de covergistingsinstallatie 
• Efficiency van de covergistingsinstallatie 
• Prijs van de elektriciteit of groen gas 
• Milieueffecten 

 

2.1.1 Invloedsfactoren op de investering in de installatie 

 
Er zijn een aantal invloedsfactoren van toepassing op de investering in een covergistingsin-
stallatie. 
 
• Schaalgrootte: Bij het bouwen van grotere installaties speelt ‘economy of scale’ een rol. 

Een grotere installatie zal per volume-eenheid doorgaans een lagere investering vragen 
dan een kleine installatie. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de dakconstruc-
tie. Bij de kleinere vergistingtanks kan volstaan worden met een eenvoudige dakcon-
structie. Wanneer de tank groter wordt (diameter > 18 meter), is een complexere dak-
constructie nodig. Voor de investering is het daarom gunstig om de vergistingtank zo 
klein mogelijk te houden. De minimale grootte wordt bepaald door de minimaal beno-
digde verblijftijd en de hoeveelheid voeding. De naopslag, die per m3 inhoud een lagere 
investering vraagt, kan dan groter uitgelegd worden.  
Indien digestaatbehandeling wordt toegepast waarbij ontwaterd en gedroogd wordt kan 
het digestaat direct verwerkt worden. Hiervoor is minder ruimte nodig dan voor een 
naopslag. Zodra de hoeveelheid aanwezige voeding op één locatie minder is dan nodig 
is voor de vergister en zodra de hoeveelheid digestaat groter is dan op het eigen bedrijf 
kan worden afgezet zullen transportkosten een rol gaan spelen. Deze transportkosten 
beïnvloeden de haalbaarheid negatief. Schaalgrootte-effecten zijn ook van belang bij 
biogasopwerkingsinstallaties, hoe groter de installatie hoe lager de kosten per m3 groen 
gas. 
 

• Soort voeding: Afhankelijk van de voeding van de covergistingsinstallatie moet de WKK 
op een bepaald vermogen uitgelegd worden. De opbrengsten aan biogas hangen af 
van de samenstelling van de voeding van de vergister. De gasmotor-WKK maakt een 
aanzienlijk deel van de investering uit. Wanneer de gasopbrengst hoger is door een 
gunstige voeding zal ook een grotere WKK-installatie nodig zijn die een grotere inves-
tering vergt. Desondanks zal de haalbaarheid hierdoor positief worden beïnvloed, om-
dat ook de opbrengsten aan elektriciteit sterk zullen toenemen. Tevens zal bij covergis-
ting meer digestaat geproduceerd worden en is er dus een grotere capaciteit aan 
naopslag nodig en silo’s voor de opslag van de covergistingsstromen.  
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Dit vraagt ook een hogere investering. Bijlage 6 laat een vergelijking investeringen en 
output covergistingsinstallatie met verschillende input materialen zien. In bijlage 7 is 
voor een drietal opties de investering per kWe berekend. Deze opties zijn: 

� 100% drijfmest 
� 50% drijfmest 
� 20% drijfmest 

Van deze opties is voor vergisters van 800 m3, 1400 m3 en 2500 m3 met gasmotor-WKK 
de investering bepaald. Met behulp van deze investering is de investering per kWe be-
rekend. Voor grotere schalen zullen de investeringen per kWe nog kunnen afnemen. 
De opties in bijlage 7 geven weer wat het onderlinge verschil is tussen verschillende re-
cepten. 
In bijlage 8 is een overzicht van de kosten voor vergisting van maïs en covergisting op-
genomen. 
Bij grotere vergisters (3000 m3 – 5000 m3) kan digestaatbehandeling haalbaar worden. 
 
De veroudering van de mest heeft een negatieve invloed hebben op de haalbaarheid. 
Wanneer de mest niet direct wordt vergist maar blijft liggen, zal er methaan uit de mest 
vervluchtigen, waardoor de biogasopbrengst per ton met wel 30 tot 40% kan afnemen. 
 
 

Invloed van schaalgrootte op de economie van vergisting
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Figuur 2.5: Invloed van schaalgrootte op de economie van vergisting 
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Invloed van voeding op de economie van vergisting
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Figuur 2.6: Invloed van voeding op de economie van vergisting 
 

 
 

Praktijkcijfers: investering per kWe bij verschillende schaalgroottes
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Figuur 2.7: Praktijkcijfers: investering per kWe bij verschillende schaalgroottes 
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In de investeringskosten zijn geen kosten voor digestaatbehandeling opgenomen. Bij 
grotere installaties (vermogens vanaf 500 kWe) kan het zinvol zijn om in plaats van een 
grote naopslag digestaatbehandeling toe te gaan passen. Onderzoek en verdere ont-
wikkeling van digestaatbehandeling zou de economie van de totale installatie gunstig 
kunnen beïnvloeden. 
 

• Herhaling: Door het bouwen van meer installaties dalen de kosten van covergistingsin-
stallaties.  

• Zekerheden voor de investeerder: Om meer covergistingsinstallaties te kunnen realise-
ren zijn investeerders nodig. Investeerders willen een aantal zekerheden hebben voor-
dat er geld beschikbaar gesteld wordt. Deze zekerheden zijn: 

� Beschikbaarheid voeding: Naast het soort voeding is de beschikbaarheid van 
de voeding minstens zo belangrijk. Een goede beschikbaarheid van vergistba-
re stromen geven een hoge mate van zekerheid van de input, dus ook een fi-
nanciële zekerheid voor de investeerder. 

� Betrouwbaarheid: Als gevolg van herhaling neemt de betrouwbaarheid van co-
vergistingsinstallaties toe. De ervaring van een leverancier van covergistings-
installaties speelt een grote rol wanneer het gaat om zekerheden voor de in-
vesteerder. 

� Performance-garanties: Leveranciers van covergistingsinstallaties kunnen door 
hun ervaring en herhaling steeds betere performance-garanties afgeven. Hier-
door zal het vertrouwen bij investeerders toenemen en zal het eenvoudiger zijn 
om investeerders te vinden voor de financiering van een installatie.  

� Zekerheid overheidsbeleid/elektriciteitsprijs: De zekerheid voor de investeerder 
over het overheidsbeleid speelt een belangrijke rol. Het gaat hier voornamelijk 
over de financiële steun in de vorm van de subsidie op groene elektriciteit. In 
het huidige plan van de overheid voor de nieuwe MEP zal de kilowattuurver-
goeding afnemen wanneer de elektriciteitsprijs stijgt. Er wordt echter niet aan-
gegeven of de vergoeding weer zal stijgen als de elektriciteitsprijs daalt. Dit 
leidt tot onzekerheid bij investeerders. 

• Locatie: Afhankelijk van de locatie van de vergisting kan de investering hoger of lager 
uitvallen. Hier moet voornamelijk gedacht worden aan civiele werkzaamheden en 
grondwerken. Voorbeelden zijn heiwerkzaamheden en het aanleggen van wegen 
waarmee de covergistingsinstallatie te bereiken is. Ook de grondprijs speelt hier een 
rol. Op een landbouwbedrijf is de grondprijs €25.000, - tot €40.000,- per hectare. In 
tuinbouwgebieden en in de industrie kunnen grondprijzen variëren van € 250.000,- tot 
€1.000.000,- per hectare. Voor een covergistingsinstallatie van 1 MWe met naopslagen 
en sleufsilo’s is ca. 1 ha. grond nodig. Door bij grotere installaties digestaatnabehande-
ling toe te passen kan met een kleiner beschikbaar oppervlak worden volstaan. 

• Rentepercentage: Bij een hoger renteniveau zal de investering minder snel terug te 
verdienen zijn. 

 
 

2.1.1.1 Aansluiting op elektriciteitsnetwerk 

 
Een van de randvoorwaarden voor het bouwen van een covergistingsinstallatie is dat de 
geproduceerde elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk geleverd moet kunnen worden. Het 
afsluiten van een afnamecontract, wat hiervoor nodig is, is niet altijd mogelijk. De twee gro-
te kolencentrales die de komende jaren in de Eemshaven gebouwd zullen worden, leggen 
een zware last op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Voor één van deze centrales wordt 
zelfs het hoogspanningsnet aangepast. Na deze uitbreiding is er voor kleine, decentrale 
elektriciteitsproducenten geen plaats meer op het net. Momenteel wordt hierover een dis-
cussie gevoerd tussen regionale netbeheerders en Tennet. Er zijn plannen voor uitbreiding 
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van het landelijke hoogspanningsnetwerk, maar de tijd die nodig is voor realisatie hiervan 
zal een obstakel vormen voor het bouwen van meer covergistingsinstallaties2. 
 

2.1.1.2 Aansluiting op gasnet 

 
Wanneer het biogas opgewerkt wordt naar aardgaskwaliteit is de aansluiting op het gasnet 
een randvoorwaarde voor de bouw van covergistingsinstallaties. Het gas kan aan verschil-
lende netten gevoerd worden. Bij de aanleg van een biogasnet, ontkoppeld van het aard-
gasnet, komen een aantal zaken kijken. Er moet goed meetbaar zijn hoeveel energie er 
aan het net geleverd wordt en de afnemers van het biogas moeten, indien nodig, hun appa-
ratuur aanpassen aan het gebruik van biogas. Dit geldt voornamelijk voor grote installaties, 
zoals gasmotoren en ketels. Een gasfornuis kan bijvoorbeeld zonder aanpassingen biogas 
benutten.  
De benodigde aanpassingen aan gasmotoren zijn zeer klein. Er is in Nederland nog weinig 
ervaring met biogasnetten. Daarom is er voornamelijk gekeken naar aardgasnetten, zowel 
lokaal als landelijk. 
 
Lokale gasnetten worden beheerd door energiemaatschappijen en het landelijke hoge-
druknet door GTS, een dochteronderneming van de Gasunie. Deze partijen stellen eisen 
aan het gas dat in de netten wordt teruggevoerd middels een Wobbe-index. De Wobbe-
index is een maat voor de energie-inhoud en de dichtheid van het gas. Op plaatsen waar 
nu stortgas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit voldoet het geproduceerde gas niet altijd 
aan de kwaliteitseisen.3 Dit betekent dat een deel van het gas afgefakkeld wordt. Ook wan-
neer het gasaanbod de vraag overstijgt, zal het teveel aan gas vaak afgefakkeld worden. In 
het kader van economie en duurzaamheid is het affakkelen van gas geen wenselijke optie. 
Dit is een knelpunt bij het aansluiten van een biogasinstallatie op het gasnet. 
 

2.1.2 Economische duurzaamheid 

 
Invloedsfactoren op de prijs van de input materialen van de covergistingsinstallatie 
 
De ingaande stromen van de covergistingsinstallatie hebben een grote invloed op de haal-
baarheid van de installatie. 
• Drijfmest: Het grootste deel van de covergistingsinstallaties wordt gevoed met drijfmest 

uit het eigen bedrijf. Het toevoervolume aan de vergister is dan nagenoeg gelijk aan de 
afvoer, door het hoge gehalte aan water in de mest. In het digestaat bevinden zich nog 
alle mineralen uit de mest. De waarde van deze mest is ongeveer nul, aangezien de 
mest vaak op het eigen land uitgereden kan worden. Wanneer er mest van andere par-
tijen wordt betrokken, moet er rekening gehouden worden met € 3,- tot € 5,- per m3 aan 
kosten voor transport en analyses. De kosten voor bemonstering en analyse zijn voor 
kosten van de producent van de mest. Ook speelt de versheid van de mest hier een rol. 
Getransporteerde mest is vaak minder vers, waardoor een deel van de methaan uit de 
mest verloren is gegaan. 
 

• Digestaat als alternatieve meststof: Digestaat kan niet zonder meer toegepast worden 
als kunstmestvervanger omdat de EG als strikte voorwaarde voor toelating van 
(kunst)meststoffen op de lijst, stoffen van dierlijke oorsprong uitsluit. Kunstmeststoffen 
moeten van anorganische oorsprong zijn en afkomstig van industriële processen. Mo-
menteel wordt onderzocht of digestaat en sommige andere producten van mestverwer-
king wel toegepast zouden kunnen worden binnen de toegestane grenzen voor N,P en 
K-bemesting. Op basis van de ervaringen bij de fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib 
(Thermphos Vlissingen) lijkt fosfaatterugwinning uit de droge fractie van het digestaat 
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mogelijk. In dat geval kan het digestaat van fosfaat worden ontdaan en gebruikt worden 
in de landbouw. Onderzoek naar de mogelijkheden van fosfaatterugwinning dient uit te 
wijzen of het mogelijk is om fosfaten uit het digestaat te verwijderen. Het fosfaat kan 
worden geleverd aan de fosfaatindustrie. 

 
• Kippenmest. Er kan kippenmest aan de covergister worden toegevoerd om de gaspro-

ductie te verhogen. Kippenmest kan betrokken worden van andere bedrijven. De af-
voerkosten voor kippenmest zijn ca. € 30,- per ton (prijspeil 2007). Bij het covergisten 
van kippenmest speelt het volgende probleem: kippenmest bevat veel stikstof. Wanneer 
de covergistingtank te veel stikstof bevat, kan deze verzuren. De bacteriën gaan dan 
dood en het vergistingproces stopt. Om deze reden mag het stikstofgehalte in de ver-
gister nooit hoger worden dan 10 kg/ton. Het stikstofgehalte van kippenmest (55% dro-
ge stof) is ca. 30 kg/ton.  
 
Bij het vergisten van kippenmest worden andere materialen covergist worden om het 
stikstofgehalte te reduceren of is verlagen van het stikstofgehalte door verdunning mo-
gelijk.  
 
Indien covergistingsproducten worden toegevoegd komt per ton kippenmest minimaal 3 
ton digestaat vrij (afhankelijk van de overige input van de vergister) die de mineralen 
van 1 ton kippenmest bevatten. Deze mineralen moeten afgevoerd worden en hiermee 
moet dus per ton aangevoerde kippenmest minimaal 3 ton digestaat worden afgevoerd. 
Tegen een prijs van € 30,- per ton is dit een aanzienlijke kostenpost. De prijs van de af-
voer van kippenmest kan dus een grote rol spelen in de economische haalbaarheid van 
covergisting. 
 
Verdunning met van de biomassa in de vergister door stikstofvrij effluent uit een di-
gestaatbehandeling toe te voegen kan een oplossing zijn voor het te hoge stikstofgehal-
te. Het stikstof in waterfractie uit het digestaat kan door biologische zuivering worden 
verwijderd. Digestaatbehandeling is waarschijnlijk alleen haalbaar voor grotere installa-
ties (groter dan 500 kWe). 
 
Een ander probleem van het covergisten van kippenmest is de hoeveelheid mest die op 
het land mag worden uitgereden. Volgens de Europese regelgeving mag op een bedrijf 
met een derogatie op grasland 250 kg stikstof per hectare worden uitgereden, mits het 
enkel mest van grazers betreft (dus geen kippenmest). In alle andere gevallen is het 
maximum 170 kg stikstof per hectare. Dit betekent dat bij het vergisten van kippenmest 
met drijfmest er tevens minder digestaat van drijfmest op het land kan worden uitgere-
den en er een nog groter volume digestaat afgevoerd moet worden. 
 
Indien digestaatbehandeling haalbaar is kan de vaste fractie worden gedroogd en ge-
hygiëniseerd en worden geëxporteerd (naar landen met een stikstofvraag) of worden 
verbrand. 
 

• Beschikbaarheid en prijs van covergistingsstromen: Dit is een zeer belangrijke factor in 
de haalbaarheid van covergistingsinstallaties. Afhankelijk van de locatie kunnen er ver-
schillende covergistingsstromen beschikbaar zijn. De meest gebruikelijke stroom op dit 
moment is maïs, maar bijvoorbeeld ook groenteafval, doorgedraaide levensmiddelen uit 
de supermarkt (supermarktmix) zijn goed vergistbare stromen. De waarde van deze 
stromen lopen sterk uiteen; producten met zowel positieve als negatieve waarden zijn 
mogelijk. Ook zijn er een aantal goed vergistbare stromen die momenteel niet gebruikt 
kunnen worden omdat ze niet op de positieve lijst (bijlage 5) voorkomen. Hierbij moet 
bijvoorbeeld gedacht worden aan bermgras.  
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Een andere reden om een covergistingsstroom niet te gebruiken is het gehalte aan mi-
neralen: stikstof en fosfaten. Het is voor een (toekomstige) eigenaar van een covergis-
tingsinstallatie van belang om tegen een zo gunstig mogelijke prijs covergistingsstro-
men met een hoge energie-inhoud te betrekken. Er mogen geen grote fluctuaties 
plaatsvinden in de voeding van een covergistingsinstallatie. Als gevolg van deze aspec-
ten kan er een handel in reststromen ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan het in-
nemen van reststromen, het verwijderen van ongewenste materialen (zoals verpakkin-
gen van levensmiddelen) en het versnijden van de materialen tot de gewenste grootte. 
Hierdoor krijgt de eigenaar van de covergistingsinstallatie een continu reststroom aan-
geleverd, maar kan de prijs van deze stromen flink stijgen. 
 

2.1.3 Macro-economische aspecten van covergisting. 

 
Uitgaande van de bouw van 670 MWe aan covergistingsinstallaties verdeeld over ca. 10 
jaar zal jaarlijks 67 MWe aan covergistingsinstallaties dienen te worden gebouwd. Op basis 
van ervaringscijfers van HoSt brengt dit ca. 3000 arbeidsplaatsen aan werkgelegenheid 
met zich mee. Daarnaast is voor de bediening 1650 arbeidsplaatsen en in de logistiek 1650 
arbeidsplaatsen op jaarbasis aan werkgelegenheid te voorzien.  
 
De ontwikkeling van de kosten voor covergisting met een WKK-installatie verschilt tussen 
het noorden en oosten van Nederland en het zuiden. Het verschil komt vooral door de af-
zetmogelijkheden van mest en digestaat en de transportkosten die het afvoeren van mest 
en digestaat tot gevolg hebben.  
Indien voor de bedrijven in het oosten en noorden van Nederland het verschil tussen de 
kosten en inkomsten uit covergisting gedurende een periode van 15 jaar volledig zou wor-
den gesubsidieerd, kost dat ruim € 1,8 miljard aan subsidie. Daar staan inkomsten uit be-
lastingen (vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) en BTW tegenover van in totaal 
bijna € 1,5 miljard.  
 
In deze berekeningen is uitgegaan van verbeteringen van de warmtebenutting (2/3 benut-
ting), verbetering van de rendementen van WKK’s met 10% en betere rendementen door 
gebruik van grotere WKK’s met nog eens 10%. Daarnaast is er rekening gehouden met de 
vergoeding voor vermeden CO2-uitstoot van € 40 per ton CO2. 
 
Verder is uitgegaan van de volgende veronderstellingen: 

1. 10% van de investeringen komt in aanmerking voor een vennootschapbelasting; 
2. de loonkosten voor het personeel dat de installaties bouwt (3000 gedurende 10 jaar) 

en de bediening van de installaties (165 arbeidsplaatsen per 67 MWe) leveren 40% 
aan inkomstenbelastingen op; 

3. over de investeringen wordt 19% BTW afgedragen. 
 
De volgende inkomsten zijn buiten beschouwing gelaten: 

1. inkomstenbelastingen voor personeel dat zorgt voor de logistiek rondom mest, bio-
massa en digestaat (165 arbeidsplaatsen per 67 MWe) 

2. BTW over de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit. 
 
 
Deze beide posten zijn buiten beschouwing gelaten omdat de logistiek ook zonder cover-
gisting zou plaatsvinden en omdat BTW-inkomsten ook zouden worden geheven over an-
dere energieleveringen. Deze worden dus niet als additionele inkomsten voor de overheid 
beschouwd. 
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Indien op basis van een jaarlijkse rentevoet van 5% de netto-kosten voor de overheid wor-
den berekend en indien 15 jaar subsidie wordt betaald bedragen de kosten voor het subsi-
diëren van covergisting minus de inkomsten uit belastingen en BTW ca. € 346,6 mln. Dit 
zijn de kosten gerelateerd aan de bedrijven in het oosten en noorden van Nederland (be-
drijven die het digestaat op het eigen land kunnen toepassen). Voor deze categorie bedrij-
ven is covergisting na ongeveer 17 jaar rendabel zonder subsidie. 
Een soortgelijke subsidiëring voor de bedrijven in het zuiden van Nederland (die hun di-
gestaat moeten afvoeren) zou ruim € 2,2 miljard aan netto-kosten voor de overheid met 
zich meebrengen. Voor deze groep bedrijven is covergisting na 20 jaar niet rendabel zon-
der andere inkomsten of zonder verdere kostenreductie. Zoals eerder aangegeven is een 
kostenreductie denkbaar indien het digestaat als meststof ter vervanging van kunstmest 
verhandeld kan worden. De haalbaarheid van covergisting hangt voor deze categorie be-
drijven dus sterk af van wet- en regelgeving en van de marktwerking. 
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Figuur 2.8a: Overzicht van de subsidiekosten op geproduceerde duurzame energie en de inkomsten uit belastingen en BTW in gebieden waar 

digestaat in de directe nabijheid kan worden afgezet (met name bij melkveebedrijven in Noord- en Oost-Nederland). 
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Figuur 2.8b: Overzicht van de subsidiekosten op geproduceerde duurzame energie en de inkomsten uit belastingen en BTW in gebieden waar 

digestaat dient te worden afgevoerd (met name bij de intensieve veehouderij). 
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De overheid constateert dat er te weinig spin-offs zijn van de miljoenen die uitgegeven worden 
aan energieonderzoek door grote onderzoeksinstellingen en universiteiten. Dit kan verbeterd wor-
den door de onderzoeksprogramma’s beter aan te laten sluiten op de industrie en de Nederlandse 
markt; het onderzoek richt zich dan op technologieën die door het Nederlandse bedrijfsleven kun-
nen worden verhandeld. Tevens kan een betere samenwerking met buitenlandse partijen er voor 
zorgen dat er geleerd wordt van de landen die verder zijn met de technologie dan Nederland. Het 
onderzoek in andere landen richt zich ook op andere gebieden. Deze zijn voor een groot deel af-
hankelijk van de gevolgde stimuleringsregelingen in deze landen. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Nederlandse overheid een stabiele markt voor duur-
zaamheid moet creëren. De ontwikkeling uit de afgelopen jaren laat zien dat, met een ondersteu-
ning vanuit de overheid, de innovaties vanzelf van de grond komen. Nederland staat er wat betreft 
kennisniveau goed voor. Het is belangrijk dat de overheid zich realiseert dat de wijze van stimule-
ring ook de innovatieroutes beïnvloedt, zoals de MEP regeling het maken van enkel elektriciteit 
heeft gestimuleerd. Door een keuze te maken in stimuleringsregeling stuurt de overheid de wijze 
van innovatie. Anderzijds ligt bij de overheid de taak om obstakels voor innovatie uit de weg te 
ruimen. Het uiteindelijke overheidsdoel moet zijn dat er een sector gecreëerd wordt waarin geen 
financiële ondersteuning benodigd is. Hiervoor moeten die innovatieroutes gestimuleerd worden 
waarmee dit bereikt kan worden. Het optimaal benutten van de energie uit biomassa en de keuze 
voor het toepassen van bepaalde soorten biomassa zijn hierin belangrijke aspecten. 
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3 EEN VISIE OP DE TOEKOMST VAN COVERGISTING 

 
3.1 Scenario’s voor opschaling en economische haalbaarheid 
 

3.1.1 Inleiding 

 
Het ministerie van LNV wil geadviseerd worden over hoe zij een substantiële bijdrage kan helpen 
realiseren aan de energieproductie in Nederland over 10 jaar door vergisting van mest en bio-
massa. Rond de ontwikkeling van mestvergisting en bio-energie bestaan nog veel vragen en on-
zekerheden over onderwerpen als haalbaarheid en duurzaamheid. Op welke wijze kan covergis-
ting zodanig gestimuleerd worden dat de ondernemers vertrouwen hebben om te investeren in 
een duurzame ontwikkeling van energie. Op een aantal concrete kennisvragen worden antwoor-
den gevraagd. Het is de bedoeling om op basis van die kennisvragen en de hiervoor geformu-
leerde uitgangspunten scenario’s te schetsen voor de toekomstige ontwikkeling van covergisting.  
 
Deze vragen zijn: 
� Wat is de potentie van (co)vergisting en in welk tempo zou de opschaling kunnen 

plaatsvinden?  
� In welke vorm van samenwerking tussen bedrijven en schaalgrootte zal mestvergisting zich 

optimaal ontwikkelen? 
� Wat is de economische duurzaamheid bij het verminderen van (MEP-)subsidies, met andere 

woorden kan (co)vergisting op termijn zonder subsidie en zo ja van welke parameters is dat 
afhankelijk? 

� Welke reststromen zijn er beschikbaar ten behoeve van covergisting?  
� Welke omvang zal de teelt van energiegewassen bereiken? Welke omvang zal het 

monovergisten van energiegewassen krijgen? 
� Wat is een kosten- en milieueffectieve route van reststromen uit agroindustrie? Hoe verhoudt 

zich covergisting ten opzichte van gebruik als veevoer of voor andere toepassingen? 
 

3.1.2 Aanpak 

 
Om een beter beeld te krijgen van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond mestvergisting 
en haar beleidskeuze te onderbouwen, vraagt LNV een aantal scenario’s te schetsen. 
 
De scenario’s zullen worden opgebouwd vanuit twee onderzoekslijnen: 
 
De eerste onderzoekslijn beoogt in kaart te brengen wat we weten door de kennisvragen op het 
terrein van economische haalbaarheid van opschaling, duurzaamheid en kennis en innovatie te 
beantwoorden. Door het bijeenbrengen van de “state of the art” kennis op deze gebieden wordt 
een basis gecreëerd voor een realistische beschrijving van de scenario’s. 
 
De tweede onderzoekslijn beoogt in kaart te brengen wat we niet weten. Voor dit onderzoek is 
gekozen voor de methode “omgevingsscenario’s”. Vanwege de beperkte tijd die voor het onder-
zoek beschikbaar is, is gekozen voor een light-versie van de methode zoals beschreven door 
Brunt et al. 20074. De methode is vooral geschikt als er “wat als…” - vragen gesteld kunnen wor-
den en past bij de huidige beleidsvraag van LNV omwille van het perspectief, de tijdshorizon (ca. 
10 jaar) en de onzekerheden die de gewenste ontwikkeling omgeven.  
De methode gaat ook in op de door LNV gewenste ontwikkeling om duurzame covergisting te 
realiseren samen met andere betrokken partijen. Schematisch is deze aanpak weergegeven in 
figuur 3.1. 
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Figuur 3.1 Schematische weergave opbouw scenario’s vanuit bestaande kennis en omgevings-
analyse. 

 

3.1.2.1 Omgevingsscenario’s 

De stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van de scenario’s. De stakeholders hebben tij-
dens workshops input geleverd aan de onzekerheidsanalyse en bij de toetsing en nuancering van 
de scenario’s. Veel van het overige werk is uitgevoerd door de projectgroep. Schematisch is de 
aanpak weergegeven in tabel 3.1. 
 
Uitvoering van het stappenplan als volgt: 
 
Stap in scenario-ontwikkeling Uitvoeren door Toetsen bij 
1. Kernvraag, perspectief en tijdshorizon projectgroep stuurgroep 

stakeholders 
2. Waardecreatiemodel tekstvoorstel van de projectgroep stuurgroep 

stakeholders 
3. Onzekerheidsanalyse projectgroep, stuurgroep, stakeholders stuurgroep 
4. Scenario’s opstellen hoofdlijnen projectgroep stuurgroep 
5. Scenario’s uitwerken projectgroep stuurgroep 

stakeholders 
Tabel 3.1: Stappenplan voor het uitwerken van scenario’s. 

 

Scenario’s  
Ruwe schets 

Onzekerheidanalyse 

Vraag, perspectief en 
tijdshorizon 

Vraag, perspectief en 
tijdshorizon 

Scenario’s 

“State of the art” Kennis 
 

Potentieel voor opschaling en 
economische haalbaarheid 
 

Duurzaamheid 
 

Kennis en innovatie 

Omgevingsscenario’s 
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3.1.2.2 Potentie van covergisting, beschikbaarheid van grondstoffen 

De potentie van covergisting hangt voor een belangrijk deel af van de beschikbaarheid van 
grondstoffen. Het gaat daarbij vooral om mest, reststromen uit de voedingsindustrie, uit de land-
bouw, natuurbeheer en energiegewassen. Naast beschikbaarheid op (inter-)nationaal niveau spe-
len zaken als prijsontwikkeling, ontwikkeling van andere toepassingen voor deze grondstoffen, 
transport e.d. In deze beschouwing wordt alleen gekeken naar de ontwikkeling van de fysieke 
beschikbaarheid van mest en reststromen in Nederland. 
 
Mest 
Als gevolg van diverse wettelijke regelingen vertoont de mestproductie door de Nederlandse vee-
stapel sinds 1986 een dalende trend. Ruim driekwart van de mest is afkomstig van rundvee. Het 
aandeel van varkens (17%) en pluimvee (2%) in de mestproductie is een stuk geringer. Doordat 
de varkens- en pluimveehouderij echter niet grondgebonden (intensieve veehouderij) zijn, dragen 
zij in belangrijke mate bij aan het lokale mestoverschot5. 
 
  1986 1990 1995 2000 2004 2005 2006* 

                

  miljoen ton           

                

Totale mestproductie 94,2 86,0 81,8 74,8 69,5 69,2 68,5 

                

Dunne mest 93,3 84,9 79,2 71,6 66,8 66,3 65,6 

w.v. afkomstig van               

  Rundvee 71,7 65,4 60,7 55,6 53,7 53,0 52,3 

  w.o. in de wei 36,7 26,2 19,4 16,9 14,0 13,8 13,8 

  Varkens 19,1 16,4 16,1 14,1 11,7 11,9 11,8 

  Pluimvee 1,7 1,5 0,9 0,5 0,1 0,1 0,1 

  overig1) 0,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 

                

Vaste mest 0,9 1,2 2,6 3,2 2,7 2,7 2,9 

w.v. afkomstig van               

  Rundvee . . 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

  Pluimvee 0,7 0,9 1,2 1,2 1,0 1,3 1,3 

  overig2) 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 

                  
Bron: CBS (2005); CBS (2006). CBS/MNC/mei07/0104 

1) Weidemest van schapen. 
2) Schapen, geiten, pelsdieren en konijnen. 

Tabel 3.2: Mestproductie door de veestapel, 1986-2006 

 
In Nederland is maximaal 68,5 – 13,8 = 54,7 miljoen ton mest beschikbaar voor vergisting, ervan 
uitgaand dat mest in de wei daarvoor niet bruikbaar is.  
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Ontwikkeling van de mestproductie 
Tot het midden van de jaren tachtig is de totale mestproductie in de landbouw sterk toegenomen. 
In 1986 lag de totale mestproductie 39% boven het niveau van 1970. Inmiddels is de mestproduc-
tie weer terug op het niveau van 1970. Sinds de invoering van de Superheffing in 1984 is door 
inkrimping van de melkveestapel de mestproductie van rundvee met een derde gedaald. Sinds 
een paar jaar daalt de mestproductie nog maar gering. 
In Nederland wordt de mestproductie gereguleerd door mestproductierechten. De ontwikkeling 
van de mestproductie is daarmee sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het (inter-)nationale 
mestbeleid.  
Volgens LTO6 zal het mestoverschot in Nederland binnen enkele jaren met 30% toenemen, als 
gevolg van steeds verdergaande aanscherping van de fosfaatnormen. De huidige gebruiksnorm 
voor fosfaat uit dierlijke mest van respectievelijk 105 en 90 kg per ha grasland of bouwland, loopt 
terug naar respectievelijk 100 en 85 kg/ha in 20087. Indicaties voor 2009 en 2015 zijn 95/80 kg/ha 
en 90/60 kg/ha, waarbij in 2015 de norm niet meer dan 5 kg boven de afvoer mag zijn8. Om de 
kosten van mestafzet te beperken is behoefte aan nieuwe initiatieven voor mestverwerking. Vol-
gens LTO moet de veehouderij daarbij het voortouw nemen. LTO is beperkt optimistisch over de 
opzet van een verbrandingsinstallatie voor kippenmest (wordt nu geëxporteerd) en over de Euro-
pese erkenning van de dunne fractie als kunstmestvervanger. Nederland heeft binnen het Euro-
pese mestbeleid al een uitzonderingspositie (derogatie) en de Nederlandse ontwikkeling wordt 
vanuit Brussel kritisch gevolgd. 
 
Reststromen uit de voedingsindustrie 
De voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI) levert een groot aantal bijproducten. Producten die 
ingezet mogen worden voor covergisting staan vermeld op de positieve lijst vergisting9. De laatste 
wijziging van deze lijst dateert van 1 maart 200710. 
 
In 2002 is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de beschikbaarheid van reststromen uit de 
VGI voor energieproductie door M. Vis11. De totale omvang van bruikbare reststromen wordt ge-
schat op meer dan 10 miljoen ton (nat product). Daarvan is 1.4 miljoen ton van dierlijke oor-
sprong. Meer dan 75% van deze reststromen wordt hergebruikt als diervoer. Opvallend in de cij-
fers van Vis is dat in de plantaardige reststromen geen schroten van oliehoudende zaden zijn op-
genomen, terwijl deze een belangrijke rol spelen in de diervoeding.  
 
Het Platform Groene Grondstoffen heeft recenter een inventarisatie gemaakt van import en export 
van organische materialen in Nederland12. In 2000 was er een importoverschot van vooral hout en 
pulp (ca. 2,3 miljoen ton (droge stof)), oliehoudende zaden (ca. 4,2 miljoen ton ds) en granen (ca. 
3,5 miljoen ton ds). De reststromen van de voedingsmiddelen hiervan betreffen hoofdzakelijk 
schroot, tarwegist (130 kton/j (nat))13 en bierbostel (500 kton/j (nat))16. 
Van overige resten en afval van de voedingsindustrie (o.a. suiker, cacao, vetten en oliën) is de 
export vrijwel gelijk aan de import. Van vlees, vis en zuivel is de export groter dan de import. De 
netto beschikbare hoeveelheid reststromen geschat door het Platform is daarmee beduidend la-
ger dan de schatting van Vis uit 2002. Volgens TNO zou de jaarlijkse hoeveelheid natte VGI en 
swill 150 kton bedragen14. Dit is nog minder. Mogelijk spelen definitie van de stroom, de verschil-
lende toepassingssferen (diervoeding, energie) en handelsbelangen een rol bij de onduidelijkheid 
over deze cijfers. 
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Ontwikkeling met betrekking tot reststromen 
 
Het Platform Groene Grondstoffen heeft een inventarisatie gemaakt van het verwachte aanbod 
van biomassa in Nederland in 2010. 
 
Biomassa soort Geschat aanbod in 2010 

(kton/jaar (droge stof)) 
Hout (snippers, blokken, natuur, afkort e.d.) 2912 
Teelt granen en Miscanthus 2,5 
Stro, overschot hooi, gras van eigen land (incl. bermgras, natuurgras) 610 
VGI reststromen 432 
Dierlijke bijproducten 50 
GFT 2280 
Afval 6800 
Kippenmest 1000 
Runder- en varkensmest 15000 
Overig (slib, compost, papier e.d.) 4350 

Tabel 3.3: Het verwachte aanbod van biomassa in 2010 
 
Reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie vertegenwoordigen in 2010 ca. 0,4 Mton droge 
stof, overeenkomend met 2,6 Mton nat product bij een vochtgehalte van gemiddeld 85%. Dit zou 
een afname van de reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie betekenen ten opzichte van de 
huidige situatie. 
 
Indien als uitgangspunt voor covergisting 50% mest en 50% comaterialen wordt aangenomen kan 
de beschikbaarheid van comaterialen voor vergisting uit reststromen wordt mogelijk beperkend 
worden. In dat geval kan import van restmaterialen of teelt en/of import van energiegewassen 
nodig zijn om te komen tot de inzet van 50% comaterialen in de voeding van covergistingsinstalla-
ties. Deze situatie doet zich voor in Duitsland waarbij de groei van het aantal en de omvang van 
mestvergisters het relatieve aandeel energiegewassen duidelijk toeneemt en in Denemarken waar 
de import van reststromen uit Nederland nodig bleek als covergistingsmateriaal. De beschikbaar-
heid van reststromen zal verder afhankelijk zijn van marktprijzen (competitie met diervoeder en 
voedsel), maar ook van andere vormen van energieopwekking uit afvalstromen bijvoorbeeld direct 
bij de (levensmiddelen)producent. 
 
Discussie 
Momenteel wordt in Nederland, ca. 550.000 m3 per jaar mest vergist, uitgaande van 240.000 
kWh/d productie15. Daarmee wordt de jaarproductie in Nederland geschat op 87600 MWh. Voor 1 
MWh is ca. 6,4 m3 mest16 nodig, er is dus alleen aan mest al een heel groot potentieel voor op-
schaling. 
 
In 2015 zou 5% van de gasproductie uit duurzame bronnen kunnen plaatsvinden, tegen die tijd 
vooral bestaand uit biogas uit vergisting. Deze visie is ontwikkeld door het Platform Nieuw Gas17 
(zie figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Transitietraject voor de geleidelijke vergroening van aardgas

18
  

 

 
Dit betekent een biogasproductie overeenkomend met een productie van ca. 2 miljard Nm3 aard-
gasequivalenten. Bij een gasproductie van 25 m3/ton uit mest en 150 m3/ton uit biomassa, zou 
hiervoor ca. 12 Mton mest en 12 Mton comaterialen (in natte vorm) nodig zijn. De huidige analyse 
van beschikbare materialen (zie tabel 2.3.) geeft aan dat een opschaling naar dit niveau in 2020 
potentieel mogelijk is, zonder energieteelt en zonder import van coproducten. Een dergelijke op-
schaling komt overeen met een factor van ca. 10 (van 80 MWe aan geïnstalleerd vermogen nu, 
naar ca. 750 MWe in 2020).  
 
Deze inschatting komt redelijk overeen met die van het “Netwerk covergisting” dat schat dat 14,7 
miljoen ton (27%) van de beschikbare mest rendabel te vergisten is op locatie in 201019, onder de 
aanname van een minimale mestproductie van 4500 ton per bedrijf. Deze schaalgrootte zou nodig 
zijn voor de rentabiliteit en het beperken van transportbewegingen. 
 
In de scenariobeschrijvingen (bijlage 2) is uitgegaan van een opschaling van de covergisting in 
Nederland naar ca. 750 MWe in 2020.  
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0 
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vergroening van aard-
gas via kleinschalige 
productie van biogas 
(vergisting van mest, gft 
etc), opwerking naar 
aardgas en injectie in 
het aardgasnet (distribu-
tienet of RTL) 

vervolgtraject 
(>2015): vergroening 
met biogas wordt 
aangevuld met groot-
schalige productie van 
SNG (vergassing van 
biomassa) en injectie 
in het aardgasnet 

tijd 

% vergroening 

20 % 
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toekomsttraject (>2030): 
opschaling SNG en injectie in 
het aardgasnet (HTL); 
productie van waterstof 
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3.2 Scenario’s over 10-15 jaar 
 
Op basis van de inbreng van de klankbordgroep en op basis van de bevindingen van het project-
team is een streefbeeld geschetst van de situatie ten aanzien van covergisting over ca. 10 tot 15 
jaar na 2007.  
 
Belangrijke invloedsfactoren die daarin zijn meegenomen zijn: 

1. Energieprijzen 
2. Interactie tussen stad en platteland 
3. Beschikbaarheid van mest 
4. Beschikbaarheid van biomassa 
5. Afzetmogelijkheden van energie 
6. Afzetmogelijkheden van digestaat. 

 
Door de klankbordgroep zijn als twee belangrijkste invloedsfactoren aangeduid: de ontwikkeling 
van de energieprijzen en de interactie tussen stad en platteland 
 
Dit levert het volgende assenstelsel: 

 
Op basis hiervan zijn in bijlage 2 vier verschillende scenario’s beschreven. In bijlage 3 staan ach-
tergronden die gebruikt zijn bij het opbouwen van de scenario’s. 
Het scenario waarin een lage interactie tussen stad en platteland gecombineerd met een lage 
energieprijs (“schoon noch zuinig”) is in dit onderzoek alleen globaal uitgewerkt. De klankbord-
groep achtte de kans dat dit scenario zich gaat ontwikkelen niet groot. 
De andere drie scenario’s zijn met de klankbordgroep (stakeholders) in een workshop op  
29 januari 2008 besproken (zie bijlage 4). De interpretatie van de interactie tussen stad en platte-
land bleek lastig omdat die interactie ten gunste kan zijn van vergistingsinstallaties maar ook te-
gen een dergelijke ontwikkeling kan zijn vanwege negatieve effecten op het landschap en de be-
hoefte aan natuur en mogelijkheden voor recreatie. Op basis van de uitkomsten van de work-
shops met de stakeholders is door de projectgroep een streefbeeld uitgewerkt. Het streefbeeld vat 
verschillende mogelijke ontwikkelingen van covergisting over de komende ca. 15 jaar samen en 
sluit aan bij het beeld dat door de meerderheid van de stakeholders is verwoord. Het streefbeeld 
sluit voor een belangrijk deel aan bij het scenario “duurzame overvloed”. 
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3.2.1 Streefbeeld 

 
Energieprijzen 
Een stijging van de olieprijzen tot ca. $150 per barrel. Indien de prijzen van aardolie blijven stijgen 
is het waarschijnlijk dat de koppeling van de prijs van aardgas met die van aardolie wordt losgela-
ten. De gevolgen van de stijgende olieprijzen zijn: hoge prijs elektriciteit, hoge prijs gas, hoge prijs 
transportbrandstoffen, hogere prijzen landbouwgrondstoffen en de neiging tot grotere inzet van 
andere energiebronnen (o.a. kolen en kernenergie). 
 
Interactie tussen stad en platteland 
Het welvaartniveau ligt op hetzelfde niveau als in 2007. Nederland wordt gekenmerkt door het 
samengaan van een hoge bevolkingsdichtheid en een groot areaal aan meer en minder intensie-
ve landbouw. Een hoge betrokkenheid van de burgers wordt vertaald in een toename van de di-
versiteit van veehouderijbedrijven die zich bevinden aan de rand van stedelijke gebieden of daar-
mee verweven raken. De diversiteit komt tot uiting in verschillende vormen van verbreding, waar-
onder energieproductie. De burgers en de politiek willen covergisting mogelijk maken op locaties 
die daarvoor geschikt zijn. Bij de burgers en de politiek bestaat het streven om de opwekking van 
duurzame energie te ondersteunen. 
Bij ruimtelijke inpassing moet gekeken worden naar: 

- het karakter van het landschap en de mate van bescherming die het geniet; 
- de aanwezigheid van infrastructuur om extra transportbewegingen op te vangen (niet een 

extra weg aanleggen of weg verbreden, maar alleen daar vestigen waar infrastructuur is); 
- de grootte van de installatie. 

Er zijn voldoende mogelijkheden om kleinschalige covergistingsinstallaties in een agrarisch ge-
bied te realiseren. Grootschalige installaties zijn op bedrijventerreinen gesitueerd nabij grote af-
nemers van warmte en/of biogas. 
 
Beschikbaarheid van mest 
Er is voldoende mest beschikbaar om bij een inzet van 50% mest en 50% biomassa ca. 750 MWe 
op te wekken. Opschaling van covergisting met een factor 10 wordt dus als een reële optie ge-
zien. 
 
Beschikbaarheid van biomassa  
Er is sterke concurrentie op de markt voor biomassa, maar er zijn laagwaardige natte biomassa-
stromen (VGI-reststromen, GFT, biomassa uit natuurbeheer) beschikbaar voor covergistingsin-
stallaties. De covergistingstechnologie is verder ontwikkeld, er worden hogere energieopbreng-
sten per ton voeding gerealiseerd en moeilijk vergistbare biomassa wordt door het toepassen van 
(enzymatische) voorbehandeling toegepast (het gaat hierbij om comaterialen die vrijkomen bij het 
beheer van natuur, bermen en sloten). Hierdoor is voldoende biomassa beschikbaar om bij een 
inzet van 50% mest en 50% biomassa ca. 750 MWe op te wekken. De teelt van energiegewassen 
vindt plaats op beperkte schaal op het eigen bedrijf. 
Uit het oogpunt van duurzaamheid wordt biomassa zo hoogwaardig mogelijk ingezet (voorkeur 
voor de inzet als voedsel, dan diervoeder, dan hoogwaardige toepassingen en daarna vergisting). 
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Afzetmogelijkheden van energie  
Uit de covergistingsinstallaties komen verschillende energiestromen. Indien een WKK is gekop-
peld aan de covergistingsinstallatie worden elektriciteit en warmte geleverd. Covergistingsinstalla-
ties zonder WKK leveren warmte, biogas en CO2 aan tuinders. Bij kleinere installaties (<250 kWe) 
wordt de opgewekte warmte grotendeels op het eigen bedrijf of in de directe nabijheid benut. Bij 
grotere installaties is de afzet van warmte afhankelijk van de aanwezigheid van afnemers. In die 
gevallen wordt de warmte via een warmtenet geleverd. Een andere optie is het leveren van bio-
gas (na ontvochtiging en zwavelverwijdering) of het leveren van groen gas (biogas opgewerkt tot 
aardgaskwaliteit). Over ca. 15 jaar zijn er biogasnetten en warmtenetten en wordt een deel van 
het beschikbare biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dat groene gas zal geïnjecteerd worden 
op het regionale gasnet. Daarnaast leveren biogastankstations biogas voor transportdoeleinden. 
 
Afzetmogelijkheden van digestaat  
De covergistingsinstallaties produceren digestaat. De hoeveelheid digestaat is groter dan de hoe-
veelheid mest die de vergistingsinstallatie ingaat. Het digestaat wordt deels op het eigen land 
worden toegepast (mits de coproducten zijn toegestaan) en zal deels elders dienen te worden 
afgezet. Het digestaat dat niet op het eigen land wordt afgezet wordt in verschillende fracties ge-
scheiden en ontwaterd. Er worden diverse meststoffen uit digestaat gewonnen, waarbij die mest-
stoffen gelijkwaardig aan kunstmeststoffen kunnen worden gebruikt.  
 
Bij dit streefbeeld dient steeds de duurzaamheid van de ontwikkelingen beoordeeld te worden. De 
duurzaamheid bepaalt vervolgens de wenselijkheid van de ontwikkelingen ten aanzien van cover-
gisting.  
 

3.2.2 Mogelijke ontwikkelingen in vergelijking met het streefbeeld 

 
Energieprijzen 
Streefbeeld: hoge energieprijzen.  

Mogelijke ontwikkeling: 
Bij lage energieprijzen zijn de inkomsten uit energieproductie van de covergistingsinstallaties 
lager en wordt de economische haalbaarheid van covergisting twijfelachtig. Aangezien de 
haalbaarheid van covergisting samenhangt met meerdere kostenposten en inkomstenstro-
men is bij onveranderde kosten en inkomsten (behoudens de energie-inkomsten) covergisting 
moeilijk rendabel te krijgen. 
 

Interactie tussen stad en platteland 
Streefbeeld: de burgers en de politiek willen covergisting mogelijk maken op locaties die daarvoor 
geschikt zijn. Verondersteld wordt dat er bij de burgers en de politiek een streven blijft bestaan 
naar het ondersteunen van de opwekking van duurzame energie.  

Mogelijke ontwikkeling: 
Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van biomassa. De weerstand tegen grootschalige in-
stallaties is groot, waardoor vooral kleinschalige installaties gerealiseerd kunnen worden in 
gebieden die daarvoor geschikt worden geacht. Die kleinschalige installaties zullen voorna-
melijk mest en eventueel biomassa van het eigen bedrijf vergisten, eventueel aangevuld met 
geaccepteerde andere biomassa uit reststromen. Dat heeft ook te maken met de schaalgroot-
te van de bedrijven. Intensieve veehouderij met grote aantallen vee wordt in die situatie niet 
of in beperkte mate toegestaan. Daarmee is ook de beschikbaarheid van mest op de eigen 
bedrijven kleiner. 
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Beschikbaarheid van mest 
Streefbeeld: er is ruim voldoende mest om 750 MWe op te wekken.  

Mogelijke ontwikkeling: 
De beschikbaarheid van mest kan afnemen door inkrimping van de veestapel en door minder 
intensieve veehouderij. In het hiervoor veronderstelde toekomstbeeld wordt ongeveer 20 à 
25% van de mest in covergistingsinstallaties benut (12 Mton van 54,7 Mton beschikbare 
mest). Verondersteld wordt dat de beschikbare hoeveelheid mest door inkrimping van de 
veestapel en door minder mestopvang in de stallen halveert ten opzichte van de huidige situ-
atie. Indien er van uitgegaan wordt dat van die hoeveelheid slechts 20 à 25% gebruikt kan 
worden voor covergisting wordt het onwaarschijnlijk dat er 750 MWe uit covergisting kan wor-
den opgewekt (bij inzet van 50% mest en 50% coproducten). 
 

 
Beschikbaarheid van biomassa 
Streefbeeld: er is voldoende biomassa uit reststromen die duurzaam ingezet kan worden om  
750 MWe op te wekken.  

Mogelijke ontwikkeling: 
De biomassa uit reststromen kan voor andere doeleinden worden ingezet. Indien daarnaast 
de teelt van energiegewassen om economische redenen of uit duurzaamheidsoogpunt niet 
langer mogelijk is neemt de beschikbaarheid van biomassa voor covergisting af. Omdat er re-
latief veel biomassa beschikbaar is wordt niet verwacht dat er een tekort hoeft te ontstaan 
voor inzet in covergistingsinstallaties. Wel zal door de beperkte beschikbaarheid de prijs stij-
gen, hetgeen een nadelige invloed heeft op de kosten van covergisting en op de haalbaar-
heid. 
 

Afzetmogelijkheden van energie 
Streefbeeld: door de aanwezigheid van infrastructuren voor de afzet van elektriciteit, biogas, 
groen gas en warmte is het mogelijk om de opgewekte duurzame energie te benutten. 

Mogelijke ontwikkeling: het injecteren van groen gas komt niet van de grond en ook de aanleg 
van warmtenetten blijkt niet realiseerbaar. De levering van elektriciteit aan het net gaat moei-
zaam vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. De aanleg van biogasnetten 
zal in de mestgevallen wel mogelijk zijn vanwege de beperkte investeringen en het feit dat 
geen afspraken nodig zijn rondom het gebruik van het aardgasnet. In die situatie blijven als 
opties over, het opzetten van kleinschalige covergistingsinstallaties die hun energie groten-
deels zelf gebruiken en die biogas leveren voor transport of aan een biogasnet. Ook grotere 
installaties zullen in die situatie gebruik maken van nieuw te realiseren biogasnetten. 
 

Afzetmogelijkheden van digestaat. 
Streefbeeld: digestaat kan worden afgezet als meststof en zal deels de kunstmestmarkt vervan-
gen. 

Mogelijke ontwikkeling: de kosten voor het opwerken van digestaat tot bruikbare meststoffen 
zijn hoog in vergelijking tot de opbrengsten van het digestaat. Daarnaast wordt digestaat niet 
in alle gevallen toegelaten als meststof vanwege de flucturerende samenstelling en mogelijke 
veterinaire risico’s. In die situatie blijft digestaat een kostenpost en zal de afzet ervan beperkt 
blijven tot de eigen bedrijven. Het aantal opwerkingsinstallaties blijft beperkt tot enkele grotere 
installaties die producten kunnen leveren aan landen met tekorten aan fosfaat, stikstof en ka-
lium. Voor kleinere installaties is opwerking van digestaat relatief kostbaar en zal bij die instal-
laties daarom nauwelijks voorkomen. 
Omdat de landbouwkundige waarde van het digestaat zal fluctueren is het van belang om de 
samenstelling van het digestaat te kennen en te beheersen. Het transport van digestaat zon-
der enige bewerking betekent vooral het transport van water (85-90%). Het ontwateren en 
eventueel drogen van het digestaat leidt tot minder transport bij de afvoer van digestaat. Door 
het digestaat te bewerken (zie paragraaf 5.8) is het mogelijk om een fosfaatrijk deel en een 
stikstof-kaliumrijk deel te produceren uit digestaat. Aan het bewerken en transporteren zijn 
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kosten verbonden die terugverdiend kunnen worden uit de opbrengsten van het digestaat. De 
verwachting is dat digestaat over 10-15 jaar kunstmest deels zal vervangen en dat het di-
gestaat geen kostenpost is, maar opbrengsten zal genereren. 
 

 
3.3 Roadmap van 2007 naar 2020 
 
In onderstaande figuur 3.3. is schematisch weergegeven welke invloedsfactoren en voorwaarden 
van invloed zijn op het opschalen van covergisting met een factor 10 over 10-15 jaar. 
Voorwaarden en invloedsfactoren die bijdragen aan het vergoten van de duurzame energiepro-
ductie uit covergisting staan boven de lijn waarmee de groei van 80 MWe naar 750 MWe wordt 
aangeduid. Invloedsfactoren die de groei van covergisting kunnen beperken staan onder die lijn. 
 

 
 

Figuur 3.3: Schematische weergave van de af te leggen weg naar het streefbeeld en belangrijke 
voorwaarden en invloeden daarop 

 
Op basis van het streefbeeld en op basis van de mogelijke ontwikkeling van belangrijke invloeds-
factoren kunnen voorwaarden worden geschapen die leiden tot een opschaling van covergisting 
met een factor 10 t.o.v. 2007 over de komende ca. 15 jaar. 
 
Indien de overheid de opwekking van duurzame energie door middel van covergisting wil stimule-
ren is het nodig dat de overheid en andere belanghebbenden samen werken aan het creëren van 
voorwaarden die covergisting op een duurzame wijze mogelijk maken. Afstemming op Europees 
niveau is van belang om binnen Europa gelijke voorwaarden te realiseren voor covergisting. Dat 
geldt voor zowel het gebruik van biomassa, als het gebruik van digestaat of digestaatfracties, 
maar ook toegang tot energienetten (gas- en elektriciteit) en andere energie-infrastructuren 
(warmtenetten, biogasnetten, biogastankstations). 
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Zowel bij hoge als bij lage energieprijzen zullen de investeerders alleen geneigd zijn om te inves-
teren en om te innoveren als er voldoende rendabel kan worden geproduceerd.  
 
Het beleid dient gericht te worden op het stimuleren en ondersteunen van innovaties, met name 
door financiële middelen ter beschikking te stellen. Het stimuleren van de investeringen kan op 
verschillende wijzen: via investeringssubsidies, subsidies op geproduceerde duurzame energie, 
fiscale voorzieningen (bijv. accijnsvrijstelling bij gebruik van biogas als transportbrandstof), groen-
certificaten of een omslagsysteem zoals dat in Duitsland wordt gehanteerd. 
 
In de discussie met de klankbordgroep en op basis van de meningen die in de media worden ge-
geven blijken er verschillen te zijn in opvattingen ten aanzien van de inzet van biomassa en mest 
voor de opwekking van duurzame energie. In die discussie speelt ook de omvang van de veehou-
derijsector een rol en de vraag of en hoe de intensieve veehouderij daarin past. De uitkomst van 
de besluitvorming hieromtrent heeft directe invloed op de beschikbaarheid van mest voor cover-
gisting. 
 
De overheid doet er goed aan om het beleid vorm te geven waarin de wenselijkheid van covergis-
tingsinstallaties wordt vastgesteld, dit in afstemming met het bedrijfsleven, de belangenorganisa-
ties en de maatschappelijke organisaties. Vervolgens kunnen de ruimtelijke ordeningsaspecten 
worden uitgewerkt per soort en grootte van de installaties. Objectieve voorlichting over covergis-
ting van mest en biomassa kan aan deze discussie een bijdrage leveren. Ook op dat punt is een 
actieve opstelling van de genoemde partijen zinvol.  
 
De vraag welke biomassa duurzaam is en welke biomassa het beste ingezet kan worden als co-
vergistingsmaterialen kan mede worden bepaald aan de hand van duurzaamheidscriteria. In dat 
kader is het wenselijk dat de belanghebbende partijen samen met de overheid eenduidige toet-
singscriteria ontwikkelen die duidelijkheid geven over de inzetbaarheid van biomassa als comate-
riaal (door de klankbordgroep is o.a. voorgesteld om de biomassareststromen te categoriseren op 
basis van de zogenaamde Eural-lijsten). Daarnaast spelen de kosten voor die biomassa een be-
langrijke rol in de haalbaarheid van de covergistingsinstallaties. De kosten van de biomassa han-
gen af van de beschikbaarheid en de handel in die biomassa. Die handel is niet alleen een Neder-
landse aangelegenheid. Om die reden is het beleid ten aanzien van het gebruik van biomassa in 
de ons omringende landen van invloed. De overheid kan zich inzetten om te komen tot internatio-
nale afspraken, bij voorkeur op Europees niveau, omtrent het gebruik van biomassa voor diverse 
doeleinden. 
 
De mogelijkheden om energie te leveren worden bepaald door de aanwezigheid van infrastructu-
ren en door de toegang tot die infrastructuren tegen acceptabele kosten. Het gaat daarbij om het 
elektriciteitsnet, de aardgasnetten, warmtenetten, biogasnetten en biogastankstations. Het elektri-
citeitsnet is beperkt in haar capaciteit en claims van grote elektriciteitsproducenten kunnen de 
toegang voor kleine leveranciers beperken, zoals bijvoorbeeld exploitanten van covergistingsin-
stallaties met WKK, maar ook andere duurzame energieproducenten. De aardgasnetten zijn on-
der te verdelen in een landelijk hoge druk net en in regionale netten. De mogelijkheden om daarin 
biogas van aardgaskwaliteit te injecteren kunnen het beste afgestemd worden tussen de beheer-
ders van die netten, leveranciers van groen gas en de overheid. Voor wat betreft de warmtenet-
ten, de biogasnetten en de biogastankstations zullen nieuwe infrastructuren nodig zijn. De over-
heid kan de aanleg daarvan financieel ondersteunen en een juridisch kader afstemmen op de 
aanleg van die infrastructuren. Om de toegang tot de energie-infrastructuren te reguleren lijkt een 
belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Het beleid kan op dit punt de toegang tot die netwer-
ken voor kleine producenten van duurzame energie voorrang geven. 
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Bedrijven die te maken hebben met een lokaal overschot aan mineralen moeten de mest en het 
digestaat elders afzetten. Binnen en buiten Nederland zijn er gebieden met een zowel een over-
schot als een tekort aan mineralen. Door het digestaat van covergistingsinstallaties te scheiden, 
te ontwateren en te drogen kunnen fracties worden geproduceerd die gebruikt kunnen worden ter 
vervanging van kunstmest. Het is via verschillende routes technisch mogelijk om digestaat op te 
werken. Toch is het wenselijk dat hier nog onderzoek aan gedaan wordt, met name om de nade-
len van de meststoffen uit digestaat weg te nemen en de kosten van de opwerkingsprocessen te 
verlagen. De overheid kan hieraan een bijdrage leveren door het onderzoek financieel te onder-
steunen. Verder is het van belang dat ook hier internationale afspraken (in Europees verband) 
worden gemaakt over de toelating van digestaatfracties als kunstmestvervanging. Momenteel 
wordt het digestaat uit covergisting nog gezien als dierlijke mest. Veterinaire aspecten en volks-
gezondheidsaspecten en biodiversiteit spelen op dit punt een belangrijke rol. 
 
In tabel 3.4 is beknopt weergegeven welke beleidskeuzes en instrumenten kunnen helpen bij het 
realiseren van het streefbeeld en welke beleidskeuzes en instrumenten gehanteerd kunnen wor-
den indien door externe factoren de ontwikkeling van covergisting wordt belemmerd. 
 

3.3.1 Fasering van maatregelen en het creëren van voorwaarden 

Er zijn veel factoren van invloed op de eventuele realisatie van het streefbeeld (zie figuur 3.3.  
Roadmap). Deze worden hieronder weergegeven en besproken. Daarbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen factoren die op korte termijn van invloed zijn, op de middellange termijn van 1-5 
jaar, en op de langere termijn van 5-10 jaar. 

3.3.1.1 Korte termijn (1-5 jaar) 

 
Rentabiliteit 
Op korte termijn is covergisting alleen rendabel als er voldoende opbrengsten gegenereerd kun-
nen worden en als de kosten voor biomassa en de investeringskosten niet drastisch stijgen.  
Door de overheid en het bedrijfsleven kunnen afspraken worden gemaakt over een mix van in-
strumenten, zoals subsidies, fiscale aftrek, groencertificaten en een omslagsysteem met heffin-
gen. 
 
Schaalgrootte 
Bij het vaststellen van stimulerende maatregelen en bij het creëren van voorwaarden om de ont-
wikkeling van covergisting in Nederland te ondersteunen kan gekozen worden voor stimulering 
van kleinschalige installaties en grootschalige installaties. Hierbij dient gelet te worden op de spe-
cifieke kenmerken van de verschillende groottes, zoals economische aspecten, ruimtelijke orde-
ningsaspecten (o.a. van invloed op de grondkosten) en duurzaamheidskenmerken (o.a. emis-
sies).  
Om nog ca. 670 MWe te realiseren t/m 2020 zullen tussen de 1300 en 2000 covergistingsinstalla-
ties gerealiseerd dienen te worden, met een grootte van 250 kWe tot 500 kWe aan potentiële elek-
triciteitsopbrengst. Daarnaast zal een beperkt aantal grootschalige covergistingsinstallaties ge-
bouwd kunnen worden, ca. 50 stuks in de orde van grootte van 1 à 2 MWe. Omdat de schaal-
grootte van invloed is op de economische haalbaarheid dienen de stimuleringsmaatregelen zowel 
rekening te houden met kleinschalige boerderijvergisters (ca. 250 kWe tot 500 kWe) als met groot-
schalige installaties (minimaal 1 à 2 MWe). De SDE-regeling zou voor genoemde schaalgroottes 
verschillende subsidieregimes kunnen hanteren. De productie van energie in kleinere WKK-
eenheden is ca. € 0,008 per kWh duurder dan grotere WKK’s (vanaf ca. 1 MWe), er van uitge-
gaande dat in alle gevallen de warmte voor minimaal ca. 2/3 deel kan worden benut. 
 
Logistiek 
Omdat de broeikasgasemissies uit onvergiste mest deels vermeden kunnen worden door de mest 
direct te verwerken is het vergisten van mest op het eigen bedrijf in dat opzicht gunstig (minder 
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emissies uit de opslag van mest, minder emissies omdat niet getransporteerd wordt). De grootte 
van de Nederlandse bedrijven is doorgaans zodanig dat bij covergisting op de boerderij WKK’s in 
de orde van grootte van ca. 250 kWe toegepast kunnen worden. Het aantal stuks vee per boerde-
rij zal tussen nu en 2020 toenemen, maar WKK’s die draaien op covergisting van de mest van het 
eigen bedrijf zullen niet veel groter worden dan 500 kWe. Ten aanzien van de uitstoot van broei-
kasgassen bij onvergiste mest dient de sector maatregelen te nemen om emissies te beperken 
door snelle verwerking van verse mest, door gasdichte opslagen en door gasdicht transport. 
 
Beschikbaarheid coproducten 
Aangezien de beschikbaarheid en de kosten voor biomassa van belang zijn voor de haalbaarheid 
van het opschalen van covergisting met een factor van ca. 10 dient de sector een inventarisatie 
uit te voeren naar de markt voor biomassa. Daarbij kan dan tevens worden aangeduid welke bio-
massa in principe in aanmerking komt voor covergisting. Aan de hand van duurzaamheidscriteria 
en criteria op het gebied van voedselveiligheid, gezondheid en veterinaire aspecten kan bepaald 
worden welke biomassa beschikbaar is voor covergisting en welke biomassa op de zogenaamde 
positieve lijst kan worden geplaatst. De inventarisatie is een inspanning die door de markt gele-
verd kan worden. Het toewijzen van biomassa voor covergisting en het plaatsen van biomassa op 
de positieve lijst zal in overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven dienen plaats te vinden. 
Hierdoor zal het aanbod aan biomassa op de positieve lijst toenemen hetgeen de prijzen voor 
biomassa gunstig kan beïnvloeden.  
 
Regelgeving 
Momenteel worden in de EU-landen geen uniforme regels gehanteerd voor de inzet van biomassa 
en het gebruik van digestaat als meststof. Door de stakeholders is aangegeven dat afstemming 
nodig is op Europees niveau. Voorgesteld wordt om Europese regels en wetten te maken voor het 
gebruik van biomassa voor (co)vergisting en voor het toepassen van digestaat om daarmee deels 
kunstmest te vervangen en de hiermee samenhangend volksgezondheidsaspecten en veterinaire 
aspecten. Als onderdeel van die Europese afspraken zouden ook Europese duurzaamheidscrite-
ria dienen te worden vastgelegd. Europese afspraken kunnen ongewenste transporten van bio-
massa en digestaat voorkomen en zorgen ervoor dat bedrijven binnen de EU aan dezelfde regels 
moeten voldoen, zodat de regelgeving geen verschillen in concurrentiepositie genereert. 
 
Locale inpassing 
Bij het plannen van investeringen in covergistingsinstallaties wordt aangeraden om afstemming te 
laten plaatsvinden tussen belanghebbenden over de inpassing van covergistingsinstallaties in de 
omgeving. De ondernemers kunnen op basis van die afstemming vaststellen aan welke voor-
waarden een covergistingsinstallatie moet voldoen qua inpassing in de omgeving. Het vastleggen 
van richtlijnen voor de grootte en vormgeving van de installaties is een proces waarin alle belang-
hebbenden een rol dienen te vervullen. 
 
Levering aan energienetten 
De afzet van duurzame energie aan bestaande energienetwerken kan een belemmering vormen 
voor de realisatie van covergisting. Om die reden wordt geadviseerd om er voor te zorgen dat  er 
door afspraken worden gemaakt met beheerders van energienetten om de levering van duurzame 
energie aan bestaande energienetwerken te faciliteren. Tevens wordt geadviseerd om afspraken 
te maken tussen netbeheerders, leveranciers en de overheid om te garanderen dat de duurzaam 
geproduceerde energie tegen marktconforme tarieven kan worden geleverd. 
Geadviseerd wordt om de aanleg te faciliteren van alternatieve energienetwerken die de afzet van 
duurzame energie mogelijk maken. Daarbij kan gekozen worden voor de aanleg van infrastructu-
ren door de overheid of door het scheppen van financiële condities die het bedrijfsleven de kans 
bieden om hierin met beperkte financiële risico’s te investeren. De facilitering kan zich tevens rich-
ten op het scheppen van een juridisch kader ten behoeve van de aanleg van alternatieve ener-
gienetwerken (biogasnetwerken, warmtenetwerken, biogastankstations en mogelijk ook CO2-
netwerken). 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 59 \ 16 mei 2008 

Kennisuitwisseling 
Het faciliteren van kennisuitwisseling en innovaties door onderzoeksinstellingen en het bedrijfsle-
ven dient te worden gestimuleerd om innovaties tot stand te brengen. Daarbij is het van belang 
dat de belanghebbende partijen samen met de overheid nagaan welke innovaties gestimuleerd 
dienen te worden.  
 
De publieke opinie zal in de meeste gevallen een belangrijke rol spelen bij de acceptatie van een 
covergistingsinstallatie. De belanghebbenden en de overheid kunnen door het verstrekken van 
objectieve voorlichting en door het verzorgen van excursies een eenduidig beeld geven van wat 
covergisting inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. 
 
Verwerking en afzet digestaat 
Aangezien de nabewerking van digestaat nog in de kinderschoenen staat en aangezien de kosten 
voor het afzetten van digestaat een belangrijke invloed heeft op de haalbaarheid van covergisting 
dient aan de ontwikkeling van kosten- en energie-efficiënte nabewerkingstechnieken gewerkt te 
worden. Dit zal in eerste instantie vanuit de overheid gestimuleerd dienen te worden en hangt 
nauw samen met de mogelijkheden om digestaat als kunstmestvervanger te kunnen inzetten en 
daaruit mogelijk inkomsten te kunnen genereren. 
 

3.3.2 Lange termijn (5-10 jaar, en verder) 

 
De inzichten op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling van de wereldeconomie en 
daarmee samenhangend de kosten voor energie en de kosten voor arbeid en investeringen zullen 
steeds wijzigen. Het is daarom van belang om de afstemming tussen overheid, bedrijfsleven en 
belanghebbenden periodiek te laten plaatsvinden en gezamenlijk keuzes te maken om op langere 
termijn te komen tot stimulering van duurzame energieproductie door covergisting. 
Bij het faciliteren van investeringen in nieuwe technologie is er een samenhang met het stimule-
ren van innovaties (zie onder korte termijn). In deze fase gaat het met name om het faciliteren van 
de investeringen in nieuwe technologie.  
In dit kader kunnen verbeteringen worden nagestreefd op de volgende punten: 
6. Verdere reductie van broeikasgassen.  
7. Voorbehandeling van biomassa, waardoor moeilijk vergistbare biomassa bruikbaar wordt voor 

covergisting. 
8. Verhoging van het omzettingsrendement van biomassa en mest in biogas. 
9. Verbeteringen in gasopwerkingstechnieken. 
10. Verbeteringen in digestaatopwerkingstechnieken en de bijbehorende waterbehandeling. 
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Invloedsfactor Streefbeeld Invloedsfactoren die de 
groei van covergisting 
beperken 

Beleid  

Energieprijs Hoog Laag Uitwerken en implementeren van een mix van instrumenten voor het bieden 
van een stabiele financiële basis voor investeringen over een periode van 15- 
20 jaar. 

Interactie stad-
platteland 

Voldoende locaties 
beschikbaar om 
zowel kleinschalige 
als grootschalige 
covergisting te 
realiseren 

Alleen locaties voor klein-
schalige installaties be-
schikbaar. 

Discussie met belanghebbenden om de wenselijkheid van covergisting vast 
te stellen en het geven van voorlichting. 
Stimulering van grootschalige en kleinschalige installaties (twee sporen) 
Uitwerking van richtlijnen op het gebied van ruimtelijke ordening voor inpas-
sing van installaties in de omgeving. 

Beschikbaarheid 
mest 

Voldoende om 750 
MWe op te wekken, 
voldoende afzet-
mogelijkehdne 
voor digestaat 

Maximaal ca. 500 MWe op 
te wekken De afzet van 
digestaat is beperkt. 

Toetsing aan duurzaamheidscriteria. 
Toetsing op veterinaire aspecten en volksgezondheidsaspecten. 

Beschikbaarheid van 
biomassa 

Voldoende om 750 
MWe op te wekken 

Voldoende biomassa om 
750 MWe op te wekken, 
kosten biomassa liggen 
hoog 

Bijdragen aan ontwikkeling van EU duurzaamheidscriteria. 
Toetsing van biomassa aan duurzaamheidscriteria op Europees niveau. 
 

Afzetmogelijkheden 
van energie 

Infrastructuren zijn 
beschikbaar en 
toegankelijk 

Beperkingen aan het elek-
triciteitsnet, voornamelijk 
gebruik van biogasnetten 
en eigen gebruik 

Regelgeving voor toegang tot bestaande elektriciteits- en aardgasnetten. 
Financiële ondersteuning en facilitering van investeringen in warmtenetten, 
biogasnetten en biogastankstations 

Afzetmogelijkheden 
van digestaat 

Afzet als meststof 
mogelijk, deels 
vervanging van 
kunstmest 

Digestaatbewerking alleen 
bij grootschalige covergis-
tingsinstallaties. 
Een deel van het digestaat 
kan alleen tegen kosten 
worden afgezet 

Bewerkstelligen van Europese regelgeving voor het gebruik van digestaat en 
digestaatfracties als meststof. 
Kwaliteitsbewaking van digestaat zodat vervanging van kunstmest mogelijk 
is. Afspraken tussen overheid en ondernemers maken over kwaliteitsbeheer-
sing in de keten. 
Toetsing (en onderzoek naar) op veterinaire aspecten, volksgezondheidsas-
pecten en biodiversiteit. 

Financiële onder-
steuning 

Dekking van de 
onrendabele top 

Geen volledige dekking van 
de onrendabele top 

Enerzijds subsidiëring aangepast aan verschillende groottes van installaties, 
anderzijds invoering van andere financieringssytemen (groencertificaten, 
omslagsysteem). Handel in digestaat en digestaatfracties regelen en afspra-
ken maken over kwaliteitsbeheersing in de keten. 

 
Tabel 3.4: Beleid en voorwaarden om opschaling van covergisting te faciliteren 
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4 DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN 

 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillende duurzaamheidvraagstukken rondom cover-
gisting van mest met energiegewassen of reststromen. In dit rapport worden de duurzaamheids-
criteria van de Commissie Cramer gehanteerd. Deze criteria zijn: 
 

• Broeikasgasemissies: Hoeveel minder uitstoot levert het gebruik van biomassa op voor 
een specifieke producent, berekend van bron tot en met gebruik en ten opzichte van het 
gemiddelde gebruik van fossiele brandstof?  

• Concurrentie met voedsel en andere lokale toepassingen: Verdringt grootschalige produc-
tie van biomassa voor de energievoorziening ander gebruik van het land, bijvoorbeeld voor 
verbouwen van voedsel of hout als bouwmateriaal, en wat zijn daarvan de consequenties?  

• Biodiversiteit: Verliest het lokale natuurlijke ecologische systeem van land en water aan 
variatie van levensvormen door het grootschalig verbouwen van energiegewassen?  

• Milieu: Zijn er effecten van het gebruik van pesticiden en kunstmest, of zijn er andere loka-
le effecten op bodem, water en lucht door de grootschalige productie van biomassa? 

• Welvaart: Draagt de productie van biomassa bij aan de plaatselijke economie?  
• Welzijn: Komt de productie ten goede aan de sociale leefomstandigheden van de plaatse-

lijke bevolking en werknemers? 
 
Om deze criteria transparant te toetsen is nog een implementatieslag nodig, voordat een gericht 
stimuleringsbeleid (SDE) aan deze criteria gekoppeld wordt. Op het gebied van broeikasgas-
emissies is hiervoor een CO2-tool in voorbereiding. Voor de overige criteria zijn nog geen kwanti-
tatieve voorwaarden voor duurzaamheid gesteld. 
 
De criteria van de Commissie Cramer zijn voornamelijk van toepassing op de productie van bio-
massa. In dit rapport zullen duurzaamheidsvraagstukken in een breder kader worden besproken. 
Hierbij zal specifiek worden ingegaan op: 
 

• Ruimtelijke ordening (paragraaf 4.1) 
• Milieuaspecten (paragraaf 4.2) 
• Duurzaam gebruik van grondstoffen (paragraaf 4.3) 
• Gezondheidsaspecten (paragraaf 4.4) 
• Biodiversiteit (paragraaf 4.5) 

 
 
4.1 Ruimtelijke ordening 
 

4.1.1 Inpassing van installaties in het landschap 

 
Om de ruimtelijke ordeningsaspecten van een vergistingsinstallatie te kunnen beoordelen, is een 
goed beeld van de componenten en randsystemen van een installatie nodig. Ook de infrastructuur 
rondom de installatie is van belang. 
 
Locatie van de covergistingsinstallatie  
 
De meeste gerealiseerde covergistingsinstallaties staan momenteel op agrarische bedrijven. Een 
alternatief op covergisten op boerderijniveau is het plaatsen van vergistingsinstallaties op indu-
strieterreinen. Wat betreft de ruimtelijke ordeningsaspecten zullen de verschillen kort inzichtelijk 
gemaakt worden. 
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Wanneer er gekeken wordt naar de vormgeving van een covergistingsinstallatie is dit op industrie-
terreinen minder een probleem dan op het platteland. Op industrieterreinen is het mogelijk om 
hoger te bouwen, waardoor het benodigde grondoppervlak kleiner is. Er is wel ruimte nodig voor 
opslag van costromen. De grondprijs op industrieterreinen is veel hoger dan op het platteland. In 
Nederland variëren grondprijzen op industrieterreinen tussen de € 80,- en € 200,- per vierkante 
meter. Uitgaande van een grondgebruik van 1 hectare voor een 1 MWe covergistingsinstallatie en 
een vierkante meterprijs van € 125,- op een industrieterrein is de investering in de grond € 
1.250.000,-. Eén hectare landbouwgrond op een boerderij kost € 40.000,-. De investering in een 
covergistingsinstallatie van 1 MWe (zonder de grond) is ongeveer € 2.500.000,-. De grondprijs op 
een industrieterrein laat de totale investering in een covergistingsinstallatie dus met 50% toene-
men. De kosten voor grondgebruik op industrieterreinen zullen daarom een knelpunt vormen in de 
economie van de installatie. 
 
Ook het aantal transportbewegingen speelt een grote rol wanneer covergistingsinstallaties op in-
dustrieterreinen gebouwd worden. Op boerderijen kan het transport van mest vaak voorkomen 
worden en kan een groot deel van het digestaat ook op eigen land afgezet worden. Wanneer de 
mest getransporteerd wordt levert dit extra transporten op, zowel op het industrieterrein, als op de 
boerderij waar de mest vandaan komt en het digestaat wellicht teruggebracht wordt. De trans-
portafstanden zullen ook toenemen ten opzichte van de covergistingsinstallaties op boerderijen. 
 
Geurbelasting speelt een kleine rol op het platteland. In het voorgaande is reeds duidelijk ge-
maakt dat, mits de installaties gasdicht zijn, de geurbelasting van de installatie zelf gering is. Op 
het platteland wordt de geurbelasting uit mest meestal ook niet als een probleem gezien. Op in-
dustrieterreinen ligt dit anders. Op industrieterreinen gelden tevens andere normen ten aanzien 
van geuremissies. Daarnaast zullen andere industrieën vanuit het imago niet positief ervaren 
wanneer er veel mest af- en aangevoerd wordt. 
 
Naast industrieterreinen kan vanwege synergievoordelen ook plaatsing op of nabij glastuinbouw-
gebieden een optie zijn (indien de veehouderij daar ontwikkelingsmogelijkheden heeft). In het 
streekplan van de provincie Noord-Brabant wordt uitgegaan van een stappenplan voor zelfstandi-
ge mestverwerkingsinstallaties. Daarbij wordt in stap 1 uitgegaan van vestiging op een industrie-
terrein, een glastuinbouwgebied of bij stortplaatsen of rioolwaterzuiveringsinstallaties. Stap 2 richt 
zich op landbouwontwikkelingsgebieden. Momenteel geldt voor landbouwontwikkelingsgebieden 
een maximum van 25000 ton/jaar. Er wordt momenteel gewerkt aan een verruiming van dat be-
leid. 
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Om inzichtelijk te maken wat de afmetingen zijn van de verschillende componenten van de instal-
latie, zijn in onderstaande foto de verschillende componenten aangegeven. 
 

 
Figuur 4.1: Luchtfoto 1 MWe covergistingsinstallatie met aanduiding componenten 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mestpomp 

De mestpomp zorgt voor het transport van mest van de stal naar de vergister. Dit element is 
dusdanig klein dat het niet van invloed is op het uiterlijk van de installatie 

2. Voedingsysteem voor covergistingstromen 
Het vaste stof toevoersysteem zorgt voor toevoer van covergistingstromen, zoals maïs, gras 
etc. aan de vergister. Ook dit systeem is een klein element van de installatie. 

3. Vergister 
In de vergister wordt biogas geproduceerd uit de mest en de covergistingsstromen. De tanks 
zijn uitgevoerd in een groene kleur, zodat ze goed opgaan in de omgeving. 

4. WKK 
In de gasmotor-WKK wordt biogas omgezet in elektriciteit en restwarmte. De WKK’s worden 
in een container opgesteld. Deze containers zijn kleine componenten met betrekking tot ruim-
tegebruik.  

5. Naopslag 
Het digestaat wordt naar de naopslag geleid. De naopslag is gasdicht uitgevoerd, waardoor 
er extra biogasproductie plaatsvindt. Naopslagen zijn qua uitstraling vergelijkbaar met 
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mestopslag silo’s. Wel hebben ze een witte kleur, waardoor ze erg opvallen. Het is eenvoudig 
te realiseren om deze tanks in een andere kleur (bijvoorbeeld groen) uit te voeren. In de foto 
zijn drie naopslagen te zien. Hiervan zijn er twee voor digestaat bestemd. De derde is een re-
guliere mestopslag. Bij het verwerken van digestaat tot kunstmest vervallen deze tanks en 
hun ruimtegebruik. 

6. Sleufsilo’s 
In de sleufsilo’s wordt het covergistingsmateriaal opgeslagen. In bovenstaande foto zijn zowel 
de sleufsilo’s voor de covergistingsinstallatie als die voor het veevoer te zien. Afhankelijk van 
het soort comateriaal is ruimte voor sleufsilo’s of andere opslagen nodig. 
 

Het totale grondgebruik van een covergistingsinstallatie, inclusief toevoerwegen is minder dan 1 
hectare. Hierbij moet opgemerkt worden dat naopslag in de vorm van mestopslag nodig is op een 
veehouderij. Door het covergisten is de naopslag wel groter dan bij alleen mestvergisten, omdat 
het digestaatvolume groter is dan het ingaande mestvolume. Wanneer het digestaat verwerkt 
wordt, bijvoorbeeld door het opwerken naar kunstmest, is een minder groot volume aan naopslag 
nodig en zou deze zelfs helemaal weg kunnen vallen.  
 
Op de foto’s in hoofdstuk 2 is goed te zien dat bij de kleinere bedrijven ook kleinere covergistings-
installaties gebouwd zijn. Dit hangt samen met de hoeveelheid eigen mest in het bedrijf. De 
schaalgrootte van de installatie dient dus afgestemd te worden op de bedrijfsgrootte. 
 
Het is niet bij alle bedrijven mogelijk om covergistingsinstallaties in te passen in het landschap. 
Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een beschermd aangezicht heeft, is de bouw van een covergis-
tingsinstallatie vaak niet mogelijk. 
 

4.1.2 Knelpunten bij het inpassen van covergistingsinstallaties in het landschap 

 
Een uitspraak van de Raad van State over een mestvergistingsinstallatie op Texel, waarin aange-
geven werd dat vergisters niet thuishoren op een boerenerf omdat energieopwekking geen agrari-
sche activiteit is, geeft aan dat er verschillende visies bestaan ten aanzien van de inpassing van 
vergisters in het landschap. 
 
Ten aanzien van de inpassing van een covergistingsinstallatie in de omgeving (naar aanleiding 
van de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de vergunningsaanvraag op Texel) geeft 
de minister van VROM aan dat de lokale overheden bestemmingsplannen zo zouden kunnen 
formuleren dat vergisten geen probleem oplevert. Ook zou door een college van burgemeester en 
wethouders vrijstelling verleend kunnen worden20. Vooralsnog worden de afwegingen om vast te 
stellen of een covergistingsinstallatie past in de omgeving door regionale overheden gemaakt. 
 
Geurbelasting 
 
Ook de geurbelasting van een vergistingsinstallatie op de omgeving speelt een rol in de ruimtelij-
ke ordeningsproblematiek. De angst voor geuroverlast leidt tot bezwaren bij het verlenen van ver-
gunningen. Het overheidsbeleid ten aanzien van geurbelasting is momenteel gevat in milieuver-
gunningen. Geurbelasting kan echter voorkomen worden, waardoor dit knelpunt opgelost kan 
worden.  
 
Geurbelasting wordt veroorzaakt doordat een installatie niet gasdicht is of doordat biogas niet 
goed wordt benut. Er wordt vaak gesproken over methaanverliezen uit de gasmotor-WKK. Hier 
vinden zeer kleine verliezen plaats die, door de hoge temperaturen in de motor geen geurbelas-
ting vormen. Wel kan geuroverlast ontstaan door een verkeerde wijze van opslag van covergis-
tingsmaterialen. 
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Wanneer een vergistingsinstallatie niet gasdicht is, kan er biogas ontsnappen. Dit komt in een 
vergister onder normale omstandigheden niet voor. Bij naopslagen is dit anders. Vergisten van 
mest is een continu proces. Dit betekent dat er steeds verse mest en covergistingstromen worden 
toegevoerd aan de vergister en dat er digestaat wordt afgevoerd. In dit digestaat bevinden zich 
nog de bacteriën, waardoor de omzetting van organische stof, op lage snelheid, door zal gaan. In 
naopslagen komt dus ook biogas vrij. Wanneer de naopslag niet gasdicht is, komt dit biogas vrij, 
wat geuroverlast kan veroorzaken. Een gasdichte naopslag voorkomt dit probleem. In Duitsland is 
momenteel een discussie gaande over verplichte termijn voor opslag van digestaat om emissies 
en geur te voorkomen. 
 
Een andere reden waardoor biogas voor geurproblemen kan zorgen is wanneer de vergister 
structureel dusdanig hoog belast wordt, dat er continu meer gas geproduceerd wordt dan dat de 
gasmotor aan kan. In principe zal een covergistingsinstallatie niet snel op een te hoge belasting 
bedreven worden, omdat het verlies van biogas ook economisch niet rendabel is. 
 
Het grootste deel van de fluctuaties in gasproductie die kunnen ontstaan wordt opgevangen in de 
installatie zelf; het dak van de vergister is een gasbuffer. Wanneer de gasbuffer verder gevuld 
raakt, bolt deze verder op. Dit is een langzaam proces en is duidelijk zichtbaar. Er kan dan gedu-
rende korte tijd gestopt worden met voeden van de covergister, zodat de buffer weer leeg kan 
lopen. Tevens is in de meeste vergunningen de verplichting tot het hebben van een fakkel inge-
bouwd. In geval van nood of tijdens onderhoud kan een overmaat aan biogas dan afgefakkeld 
worden. Dit is minder schadelijk dan het biogas naar de atmosfeer te blazen. Bij gepland onder-
houd, bijvoorbeeld aan de gasmotoren, wordt de productie aan biogas teruggenomen, waardoor 
er zo weinig mogelijk biogas afgefakkeld hoeft te worden. Tevens beschikken de meeste installa-
ties over twee WKK’s, zodat het onderhoud van de motoren om beurten kan plaatsvinden. De 
beschikbaarheid van een gasmotor-WKK is gemiddeld 85 – 90% en kan oplopen tot 99,7% (best 
presterende vergister). Het niet altijd beschikbaar zijn kan opgevangen worden door de gasbuffer. 
Bij goede bedrijfsvoering zal er dus geen biogas vrijkomen.  
 
Enkel bij grote schade aan de gasmotor kan de hoeveelheid gas in de vergistingsinstallatie zo 
hoog worden dat de drukbeveiliging aangesproken wordt. In deze situatie komt biogas vrij en 
wordt geur verspreid. Er is dan sprake van een calamiteit. In het geval van een calamiteit zal het 
proces stilgelegd worden, waardoor het biogasverlies tot een minimum beperkt wordt. Dergelijke 
calamiteiten komen nagenoeg nooit voor.  
 
Er wordt momenteel een groot aantal verschillende covergistingsstromen gebruikt. De meest 
voorkomende costromen zijn: 

• Vloeibare producten die in tankwagens worden aangevoerd en in tanks (breivoerinstalla-
ties) worden opgeslagen; 

• Vaste producten die in een sleufsilo worden opgeslagen, zoals gras, maïs en bieten. 
 
Verschillende covergistingstromen vragen verschillende methoden van opslag. Indien er onzorg-
vuldig met de opslag van covergistingstromen wordt omgegaan, kan in de opslag van dit materi-
aal een rottingsproces starten, wat voor geuroverlast kan zorgen. De keuze voor de covergisting-
producten en de juiste opslagmethode voorkomen deze problemen. 
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Transportbewegingen 
 
In bezwaarprocedures tegen het plaatsen van covergistingsinstallaties blijkt in de praktijk dat de 
meeste afwijzingen veroorzaakt worden door transport en logistiek. Het gaat hierbij om het aantal 
transportbewegingen van en naar de covergistingsinstallatie. Om inzichtelijk te maken wat er aan 
transportbewegingen bij covergisting komt kijken, is voor een 50-50 covergister van verschillende 
schaalgroottes een aantal transportbewegingen bepaald.  
 
Als uitgangspunt wordt gekozen een belading van 30 ton per vrachtwagen en een covergistings-
installatie met een schaalgrootte van 500 kWe. Wanneer deze installatie 8000 uur per jaar draait, 
is de benodigde input aan mest ongeveer 9500 ton per jaar en aan maïs ongeveer 9500 ton per 
jaar.  
 
De aanvoer van maïs vraagt dan 317 vrachtbewegingen per jaar, ofwel ongeveer elke dag één 
transport. Wanneer de mest van het eigen bedrijf komt en het extra geproduceerde digestaat af-
gevoerd wordt, kan er berekend worden wat de digestaatafvoer is. Voor 1 ton mest covergisten 
met maïs geldt: 
 
Mest: 8% Org. DS., 42% omzetting. 96,64% massa resteert. 
Maïs: 27,9% Org. DS., 84% omzetting, 76,56% massa resteert.  
Gesommeerd: 1 ton mest covergisten met 1 ton maïs levert 1,73 ton digestaat. 
 
Dit betekent dat per ton ingaande mest er 0,73 ton extra “dierlijke mest” geproduceerd wordt in de 
vorm van digestaat. Wanneer deze afgevoerd wordt met vrachtwagens à 30 ton per vrachtwagen, 
levert dit 231 extra transportbewegingen per jaar op. Totaal voor een 500 kWe covergistingsinstal-
latie zijn dit dus jaarlijks 548 transportbewegingen, ofwel 1,5 per dag. Deze transportbewegingen 
liggen nog in de orde van grootte van het aantal gebruikelijke transportbewegingen in de agrari-
sche sector. Echter, deze transporten zullen niet zo evenredig over het jaar verspreid liggen als 
hierboven beschreven. Costromen zullen met enige regelmaat, maar niet dagelijks worden aange-
reden. Het digestaat zal voornamelijk worden afgevoerd in de periode van het jaar waarop uitrij-
den van digestaat is toegestaan. Dit betekent dat het aantal transporten geconcentreerd zou kun-
nen zijn in een beperkte periode. In landschappen met een onvoldoende infrastructuur kan een 
covergistingsinstallatie niet altijd succesvol worden ingepast. 
 
De hoeveelheid transportbewegingen kunnen voor 50%-50% covergistingsinstallaties ongeveer 
lineair worden op- en afgeschaald met de capaciteit van de installatie. Bij grotere installaties is de 
conversie hoger, dus het aantal transporten relatief minder. Bij kleinere installaties geldt het om-
gekeerde.  
 
De hoeveelheid transportbewegingen kunnen een probleem vormen naar mate de covergistings-
installatie groter wordt. Wanneer het installaties met eigen mest betreft, betekent dit ook dat het 
om grote bedrijven gaat. Een groter aantal transportbewegingen is in dit geval “natuurlijker”. Een 
andere situatie krijgt men wanneer er tevens mest aangevoerd wordt van andere bedrijven of bij 
een covergistingsinstallatie op een centrale locatie. Dit resulteert in een onevenredig groot aantal 
transportbewegingen van en naar de covergistingsinstallatie en zou problemen kunnen opleveren 
bij de inpassing van de installaties in het landschap. Wanneer er gekeken wordt naar een cover-
gistingsinstallatie op een industrieterrein, zal ook de mest aangevoerd moeten worden en zal alle 
digestaat afgevoerd moeten worden. Voor de schaalgrootte van 500 kWe (zoals hierboven be-
schreven) betekent dit 19000 ton/jaar extra transport, ofwel 633 transportbewegingen extra. Wan-
neer een vrachtwagen mest aanvoert en gelijk digestaat afvoert, halveert dit aantal extra trans-
portbewegingen.  
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Uitgaande van dit laatste is het aantal transportbewegingen voor een 500 kWe covergistingsinstal-
latie op een industrieterrein dus 865 per jaar of gemiddeld 2,4 per dag. Aangezien covergistings-
installaties op industrieterreinen minimaal een schaalgrootte van 2 MWe zullen hebben, gaat het 
dan om ca. 3500 transportbewegingen per jaar. Dit betekent dat transport een behoorlijke stempel 
zal drukken op de bedrijvigheid rondom een centraal gebouwde covergister. 
 
Het aantal transportbewegingen voor het transport van digestaat kan sterk worden gereduceerd 
door het ontwateren en drogen van al dan niet in fracties gescheiden digestaat. Dat vergt wel een 
extra investering in een digestaatnabehandeling. 
 
In paragraaf 2.1.1 is aangegeven wat de invloed van de schaalgrootte van een covergistingsin-
stallatie is op de investering. In dit kader is het tevens interessant om te kijken welke bedrijfsgroot-
te er hoort bij een covergistingsinstallatie van verschillende groottes. De mestproductie per koe 
varieert van bedrijf tot bedrijf en hangt samen met de melkproductie. Uitgaande van een melkvee-
houderij met een mestproductie van 27 ton mest per koe per jaar en bovengenoemde 500 kWe 
covergistingsinstallatie, dan zijn voor de benodigde 9500 ton mest input per jaar 350 koeien no-
dig. Voor een installatie van 1 MWe is dus mest van 700 koeien nodig en een installatie van 
200 kWe verbruikt de mest van 140 koeien.  
 
De rundveebedrijven in Nederland kunnen op basis van de veestapel in een aantal categorieën 
worden ingedeeld21 
 
Stuks rundvee Aantal bedrijven in Nederland 

1-25 8222 
25-50 5156 
50-75 4859 
75-100 5039 
100-150 7726 
150-200 3146 
200+ 3171 
  
Totaal 37319 
 
Tabel 4.1: Verdeling bedrijfsgroottes rundvee in Nederland (2005) 

 
 
Bij tabel 4.1. moet opgemerkt worden dat het aantal kleine bedrijven in Nederland steeds verder 
krimpt. De gemiddelde schaalgrootte van bedrijven groeit jaarlijks met 2 koeien, waardoor er een 
trend bestaat richting grotere bedrijven. 
 
Uit bovenstaande tabel is te concluderen dat, wanneer in een covergistingsinstallatie alleen mest 
van eigen koeien gebruikt wordt, er nog steeds voldoende potentieel is voor het bouwen van co-
vergistingsinstallaties. Grotere installaties, die economisch aantrekkelijker zijn om te bouwen, zul-
len in veel gevallen mest van meer dan één bedrijf kunnen verwerken. Dit betekent echter wel een 
toename van het aantal transportbewegingen. Tevens levert het transport van mest risico’s op 
met betrekking tot ziektes. 
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Naast het aantal transportbewegingen kan er gekeken worden naar de benodigde transportaf-
standen. In onderstaande figuur zijn de afzetradius aangegeven voor digestaat van covergistings-
installaties van verschillende groottes. 
 

 
Figuur 4.5. Afzetradius digestaat 

 
 
In tabel 4.2. zijn de bijbehorende oppervlakken grasland en akkerland in hectares aangegeven. 
 
 Grasland (ha) Akkerland (ha) 

  500 kWe, 50%-50% 348 491 
1000 kWe, 50%-50% 696 983 
  500 kWe, 100% mest 1396 1971 

Tabel 4.2: Afzetoppervlak digestaat. 

 
Bij het maken van figuur 4.5 is aangenomen dat 85% van de grond rondom een bedrijf met een 
vergistingsinstallatie beschikbaar is voor de afzet van mest. De overige 15% worden gevormd 
door gebouwen, wegen etc. In deze figuur is duidelijk het verschil te zien tussen de stikstofnor-
men voor grasland en akkerland, waardoor akkerland een grotere afzetradius kent. Tevens wordt 
duidelijk dat er significant meer mest nodig is voor een gelijk vermogen wanneer er niet covergist 
wordt. Een 1 MWe covergistingsinstallatie heeft zelfs nog een kleinere afzetradius dan een 
500 kWe installatie op alleen mest. De afzetradius van de 500 kWe mestvergistingsinstallatie komt 
overeen met de afzetradius van een 2 MWe covergistingsinstallatie met 50% mest en 50% maïs. 
 
De mestafzet, zoals deze in figuur 4.5 gepresenteerd wordt, kan nog verhoogd worden. Wanneer 
er wintergewassen verbouwd worden, kan er extra mest (digestaat) op het land gebruikt worden. 
De producten van de winterbouw kunnen tevens als grondstof voor de vergister gebruikt worden, 
waardoor verschillende kringlopen gesloten blijven. Figuur 4.5 laat zien dat, wanneer covergis-
tingsinstallaties in een omgeving gebouwd worden waar digestaatafzet mogelijk is, de transportaf-
standen gering zijn. Een heel ander verhaal wordt het wanneer de covergistingsinstallatie ge-
bouwd wordt in een omgeving waar fors minder dan 85% van de grond rondom de installatie be-
schikbaar is voor digestaatafzet. In dit geval zullen de afzetradius en daarmee de transportafstan-
den fors toenemen. Veel transporten en langere transportafstanden zijn niet wenselijk, zowel van-
uit het oogpunt van ruimtelijke ordening als vanuit de duurzaamheid van covergisting. 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 69 \ 16 mei 2008 

 

4.1.3 Ruimtegebruik voor de teelt van energiegewassen 

 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.1 is het gunstig voor de economie van covergistingsinstallaties 
wanneer er energierijke toevoegingen gedaan worden. Hiermee kan de investering per kWe om-
laag gebracht worden. Als covergistingstromen kunnen reststromen gebruikt worden, maar ook 
energiegewassen voor verbouwd worden. Naast de kosten die energiegewassen met zich mee-
brengen is er gekeken naar het ruimtegebruik voor het telen van energiegewassen voor covergis-
ting. Het gebruik van landbouwgronden voor energieteelten en voor andere teelten in Nederland 
en Europa is het ruimtelijk ordeningsaspect dat aandacht verdient. Hierover kan het volgende 
worden gezegd: 
 
Energiemaïs of andere energiegewassen kunnen worden verbouwd waar nu graan, suikerbieten, 
gras of aardappelen worden verbouwd. Momenteel wordt de discussie gevoerd over het gebruik 
van landbouwgrond voor energieproductie. Dit is ook aangegeven in het rapport van de Commis-
sie Cramer22. Dat rapport legt voornamelijk de nadruk op het verbouwen van energiegewassen in 
ontwikkelingslanden waarvoor regenwoud gekapt wordt (zie punt biodiversiteit). Omdat in ontwik-
kelingslanden de voedselproductie voorrang heeft, is het niet wenselijk dat energieteelten daar de 
plaats innemen van gewassen voor voedingsdoeleinden. In het kader van ruimtelijke ordening is 
er in deze studie gekeken naar Nederlands of Europees gebruik van de landbouwgrond en de 
mogelijkheid om energiegewassen daar te telen. 
 
In Europa wordt op 51 miljoen hectare grond granen verbouwd (bron Eurostat) Tevens wordt er 
9,2 miljoen hectare braak gelegd voor wisselteelt. Ter vergelijking: in Nederland gebruikt de land-
bouw ca. 2 miljoen hectare, waarvan 0,5 miljoen hectare gebruikt wordt als akkerland (bron CBS). 
Op Europees niveau is het aandeel van de Nederlandse akkerbouwgrond dus zeer klein. 
 
Daarnaast kan de keuze voor de gewaskeuze op de beschikbare ruimte in Nederland bediscussi-
eerd worden. In Nederland worden momenteel een aantal gewassen geproduceerd voor produc-
ten die energetisch beter in een ontwikkelingsland geproduceerd zouden kunnen worden. Suiker 
is hierbij een mooi voorbeeld.  
 
De productie van suiker uit suikerbieten, zoals dat in Nederland plaatsvindt, kost veel energie  
(1,7 m3 aardgas/kg suiker23). Indien suiker uit suikerriet wordt gewonnen levert het verbranden 
van de ampas (uitgeperst suikerriet) meer energie dan nodig is voor de productie van suiker uit 
suikerriet. Omdat energiewinning uit ampas als duurzaam kan worden bestempeld, is de produc-
tie van suiker uit suikerriet vanuit het oogpunt van CO2 –emissie aanzienlijk gunstiger dan de pro-
ductie van suiker uit suikerbieten. Wanneer suiker uit suikerriet geproduceerd zou worden, is het 
verbouwen van suikerbieten voor suikerproductie niet langer noodzakelijk. Suikerbieten zouden 
echter wel een zeer efficiënte grondstof kunnen zijn voor covergisting of alcoholproductie. Er kan 
meer dan 100 ton (20 ton droge stof) per hectare gewonnen worden. De vraag is of het verbou-
wen van suikerbieten vanuit maatschappelijk oogpunt juist is en of er wellicht teelten verschoven 
moeten worden. De toepassing van gewassen voor voedsel- of energieproductie bepaalt in grote 
mate hoe duurzaam het ruimtegebruik hiervan is.  
 
Onderstaande tabel geeft aan hoeveel energie uit energiegewassen geproduceerd kan worden op 
één hectare en geeft daarmee aan welke gewassen het meest geschikt zijn voor energieproduc-
tie. De tabel is ontleend aan het rapport “toetsingskader voor duurzame biomassa” van de pro-
jectgroep “duurzame productie van biomassa”. Deze tabel onderstreept het gebruik van suikerbie-
ten voor energieproductie.  
 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 70 \ 16 mei 2008 

 
Tabel 4.3: Energieopbrengst per hectare. 

 
Uit bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat, wanneer er overgegaan wordt tot het ver-
bouwen van gewassen voor energieproductie, er duidelijke gewaskeuzes gemaakt dienen te wor-
den met betrekking tot het gebruik van de beperkte beschikbare ruimte. 
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4.2 Milieuaspecten 
 
Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsaspecten van covergisting zijn de milieuaspecten. 
Onder de milieuaspecten kunnen de CO2-balans en de mineralenbalans verstaan worden. Deze 
zullen in deze paragraaf verder worden uitgewerkt. 

4.2.1 CO2-balans 

Een belangrijk aspect van vergisting is de bijdrage van deze techniek aan de broeikasgas-
emissiereductie. Om een goed beeld te krijgen van de broeikasgasemissies met betrekking tot 
covergisting zal hierna een overzicht gegeven worden van de besparingen op het gebied van 
broeikasgasemissies en de extra emissies die het gevolg zijn van het covergisten. Dit overzicht 
wordt de CO2-balans genoemd. Voor het maken van een CO2-balans is een CO2-tool in ontwikke-
ling. Deze tool zal leidend worden voor het opstellen van de CO2-balans, en zal beschikbaar ko-
men in 2008. 
 
Omdat de CO2-tool nog niet beschikbaar is, is voor deze studie de CO2-balans opgesteld op basis 
van de studies: “Duurzaamheid covergisting van dierlijke mest” (Alterra, Zwart et al. 2006)” en 
“Ökologische analyse einer Biogasnutzung aus nachwachsende Rohstoffe” (Institut für Energetik 
und Umwelt, Scholwin et al., 2006). De studie van Alterra geeft een methodiek voor het bepalen 
van de CO2-balans. De studie van het Institut für Energetik und Umwelt heeft een CO2-balans 
uitgewerkt. Beide studies werken op vergelijkbare wijze de reductie van broeikasgassen, uitge-
drukt in CO2-emissie equivalenten. Deze emissie bestaat uit: 
 

• CO2-emissie door gebruik van brandstoffen zoals olie en diesel voor het verbouwen  van 
energiegewassen;  

• CO2-emissie equivalenten door vrijkomend lachgas bij het verbouwen van energiegewas-
sen; 

• CO2-emissie bij opslag van energiegewassen bij de covergistingsinstallatie; 
• CO2-emissie door transportbrandstoffen voor aanvoer van energiegewassen en mest naar 

de covergister en afvoer van digestaat; 
• CO2-emissie door verliezen van methaan uit biogas WKK-installaties; 
• CO2-emissie door bouw en afbraak van de covergistingsinstallatie; 
• CO2-emissie equivalenten reductie door vermeden CH4 emissie bij opslag van mest, zon-

der deze te vergisten; 
• CO2-emissiereductie door produceren duurzame energie en het hiermee vermeden ver-

bruik van fossiele brandstoffen. 
 
Het rapport van Alterra (Zwart et al. 2006, ‘’Duurzaamheid covergisting van dierlijke mest’’) geeft 
een methodiek voor het berekenen van emissies die verband houden met covergisting van var-
kensmest. Deze methodiek is grotendeels gevolgd, waarbij bovenstaande emissies en emissiere-
ducties zijn meegenomen. In het rapport van Alterra wordt de bouw en afbraak van de installatie 
niet meegenomen. Het rapport van het Institut für energetik und Umwelt geeft aan dat het aandeel 
van bouw en afbraak in de totale levenscyclus wel een rol speelt. Deze is daarom in dit rapport 
meegenomen. Naast varkensmest is de berekening herhaald voor rundveemest.  
Er is immers meer rundveemest dan varkensmest beschikbaar voor covergisting. De verschillen-
de factoren die een invloed hebben op de CO2-balans zijn in figuur 4.6 weergegeven. 
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Figuur 4.6: CO2-balans: de verschillende emissies die gerelateerd zijn aan covergisting 

 
De CO2-balans is opgesteld voor een covergistingsinstallatie van 250 kWe. Er is uitgegaan van 
8000 draaiuren per jaar. Dit is een conservatieve aanname, omdat de bestaande installaties in 
Nederland bijna allemaal meer draaiuren maken. Onderstaand zal op de verschillende onderdelen 
van de CO2-balans worden ingegaan.  
 
Productie energiegewassen. 
 
In paragraaf 3.1.2 wordt aangegeven dat voor een substantiële opschaling van covergisting het 
verbouwen van energiegewassen niet per se noodzakelijk is, in principe zijn er voldoende rest-
stromen voor covergisting bruikbaar.  
 
Om te kunnen analyseren wat de bijdrage van de productie van energiegewassen is aan de CO2-
balans, is deze bijdrage berekend voor het energiegewas maïs. De bijdragen van reststromen aan 
de CO2-balans is in dit onderzoek niet nader onderzocht, maar de CO2-emissie van de reststro-
men is zeer waarschijnlijk beduidend lager dan die van maïs.  
 
De productie van energiegewassen levert emissies op in de vorm van: 

• transportbrandstoffen bij de verbouwing van het gewas; 
• energieverbruik bij de productie van zaden; 
• emissies als gevolg van bemesting van de akkers.  

 
Deze emissies kunnen omgerekend worden naar CO2-equivalenten. Er is gerekend met de con-
servatieve aanname dat er 45 ton maïs per hectare verbouwd kan worden. In de praktijk zijn re-
sultaten tussen de 45 en 55 ton/ha mogelijk.  
 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 73 \ 16 mei 2008 

In het rapport “organische stof, onbemind of onbekend?” (Alterra, 2005) is een overzicht gegeven 
van de effecten van langdurig verbouwen van gewassen op de koolstofopslag (organische stof-
gehalte) in de bodem. Hierin is te zien dat de koolstofvoorraad bij het verbouwen van maïs lager 
ligt dan bij het verbouwen van bijvoorbeeld tarwe. In datzelfde rapport wordt aangegeven dat 
koolstof benodigd is in de bodem en dat het wisselen van teelten een positief effect kan hebben 
op het koolstofgehalte in de bodem. Het telen van energiemaïs kan dus, wat betreft het organi-
sche stofgehalte in de bodem, in stand gehouden worden door het telen van wintergranen en is 
daardoor niet negatief voor de samenstelling van de bodem. Naast het verbeteren van het organi-
sche stofgehalte in de bodem wordt hiermee ook biomassa geproduceerd voor gebruik in cover-
gistingsinstallaties. Op deze wijze zal de CO2-emissie uit de bodem deel uit gaan maken van de 
kortlopende CO2-cyclus en daarmee CO2-neutraal worden.  
 
In de CO2-balans is de emissie van lachgas door bemesting meegenomen. Deze emissie is een 
percentage van de op het land gebrachte stikstof. Deze emissie speelt echter alleen een rol in de 
CO2-balans wanneer er gebruik gemaakt wordt van kunstmest. Indien dierlijke mest, of eventueel 
digestaat gebruikt wordt voor de bemesting, is er geen sprake van extra broeikasgasemissies. Dit 
hangt samen met de procesgrenzen die gesteld moeten worden rond covergisting. De emissies 
van de mest die gebruikt wordt voor het verbouwen van energiegewassen voor covergisting kun-
nen niet worden toegeschreven aan covergisting, maar aan de hoeveelheid aanwezige mest in 
Nederland. Als de mest niet gebruikt wordt voor het verbouwen van energiegewassen, zal de 
lachgasemissie elders bij bemesting vrijkomen. Er is dus geen sprake van een extra emissie door 
het verbouwen van de energiegewassen, enkel van het verschuiven van de emissies van wille-
keurige teelten naar covergisting. Concluderend kan er gesteld worden dat deze emissie enkel 
een rol speelt indien kunstmest gebruikt wordt voor bemesting van het akkerland. 
 
Opslag van de coproducten bij de covergister 
 
Bij de opslag van maïs komen emissies in de vorm van lachgas en methaan vrij. Deze emissies 
zijn vergelijkbaar met de emissie bij opslag van mest. Tijdens de opslag kunnen de coproducten 
al gaan gisten. Het is daarom zaak om deze producten zo vers mogelijk aan de covergister te 
voeren. In dit rapport is op basis van het rapport van Alterra (2006) aangenomen dat 5% van de 
maximale emissie aan lachgas en methaan vrijkomt. De emissie van lachgas is gebaseerd op het 
stikstofgehalte van het coproduct; in dit geval van maïs. Deze emissie kan gereduceerd of voor-
komen worden door de coproducten korter en op een goede manier op te slaan. 
 
Transportbrandstoffen 
 
De broeikasgasemissies als gevolg van transport voor covergisting kan een energieverbruik per 
ton vervoerd materiaal gedefinieerd worden. Er zijn aannames gedaan over de afstand. Er is 
transport nodig voor de aanvoer van mest en de afvoer van digestaat. Er wordt in de methodiek 
van Alterra (2006) voor transport gerekend met een CO2-uitstoot van 0,073 kg/MJ en een ener-
gieverbruik van 0,6 MJ/km. Deze aannames zijn gebruikt voor de CO2-balans in dit rapport. 
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Methaanverliezen uit de covergistingsinstallatie 
 
Biogas bestaat voor ca. 60% uit methaan. Wanneer er biogas uit de installatie ontsnapt, brengt dit 
methaanemissie met zich mee. Een covergistingsinstallatie is in principe gasdicht. De naopslag is 
niet altijd gasdicht uitgevoerd, waardoor er hier methaanemissies kunnen plaatsvinden. Het gas-
dicht maken van een naopslag zou vanuit zowel milieu als economisch oogpunt wel moeten. Ook 
is er te allen tijde sprake van licht methaanverlies uit een gasmotor-WKK. In de CO2-balans is 
uitgegaan van een gasdichte naopslag en het methaanverlies uit de gasmotor wordt geschat op 
ca. 1%. Voor een 250 kWe covergistingsinstallatie komt dit overeen met 4,2 ton methaan per jaar. 
 
Bij nieuwe gasmotoren zal de methaanslip steeds minder moeten worden. Omdat er geen metin-
gen bekend zijn aan het werkelijke methaanverlies uit een covergistingsinstallatie, zullen er me-
tingen gedaan moeten worden om deze aanname te staven. Ook voor de ontwikkeling van het 
CO2-tool is dit belangrijk. 
 
Bouw en afbraak van de covergistingsinstallatie 
 
Om de duurzaamheid van de volledige levenscyclus van covergisting te bepalen, dient ook de 
bouw en afbraak van de installatie meegenomen te worden in de CO2-balans. Het rapport van het 
Institut für Energetik und Umwelt noemt de broeikasgasbelasting van de bouw en afbraak van de 
installatie. Deze emissie is afhankelijk van de grootte van de installatie. In het rapport wordt deze 
afhankelijkheid niet beschreven. Er is daarom een stelpost voor de CO2-emissie uit dit rapport 
afgeleid. Deze emissie is gesteld op 50 kg/MWhe. In de praktijk zal de emissie samenhangen met 
de grootte van de installatie en de hoeveelheid tanks. Voor het vergisten van alleen mest, waarbij 
veel grotere of meer reactoren benodigd zijn, is ook de CO2-emissie van bouw en afbraak hoger. 
De stelpost is daarom verdubbeld voor het vergisten van enkel mest. Voor de voorbeeldcase van 
250 kWe en covergisting van 50% mest en 50% maïs levert de 50 kg/MWhe een CO2-emissie op 
van 100 ton/jaar. Voor enkel maïs vergisten is een gelijke waarde gesteld en voor enkel mest een 
CO2-emissie van 200 ton/jaar. 
 
Vermeden emissie van opslag van mest 
 
Bij de opslag van mest vinden broeikasgasemissies plaats in de vorm van methaan en lachgas. 
Waar verse mest ca. 30 m3/ton aan biogas oplevert, is dit voor oude mest slechts 20 m3/ton. Er 
gaat dus ongeveer 10 m3 biogas per ton verloren als emissie. Bij een methaangehalte van 60% 
komt dit overeen met 6 m3 methaan. Dit getal verschilt licht voor varkens- en rundveemest. In dit 
rapport is er gekozen voor een methaanemissie van 6 m3/ton rundveemest, op basis van praktijk-
ervaringen.  
 
De hoeveelheden methaanemissies geven al aan dat het voor de duurzaamheid van groot belang 
is om verse mest te vergisten. De emissie die normaal gesproken ontstaat bij opslag van mest 
kan voorkomen worden door covergisten. Hierdoor heeft covergisten een positief effect op de 
broeikasgasbalans. Alterra neemt aan dat 95% van de normale emissies bij opslag van mest 
voorkomen kunnen worden door het covergisten van verse mest. Net zoals bij de opslag van maïs 
zal dus 5% van de emissies nog vrijkomen door het vergisten van vers materiaal. 
 
Productie van duurzame elektriciteit en warmte 
 
De elektriciteit en warmte die geproduceerd wordt bij covergisting reduceert het gebruik van fos-
siele brandstoffen. Aan deze vermeden fossiele brandstoffen kan een broeikasgas emissiewaarde 
gehangen worden. De productie van 250 kWe elektriciteit en 250 kW warmte komt overeen met 
een reductie in CO2-emissie van 1652 ton CO2 per jaar uit fossiele brandstoffen. Dit is uitgaande 
van warmtebenutting en kan gezien worden als een emissiereductie die optreedt wanneer óf de 
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restwarmte bij het verbranden van het biogas benut zou worden, óf wanneer het biogas als groen 
(aard)gas met een hoog rendement benut wordt voor warmte- en elektriciteitsproductie. 
 
De eigen consumptie aan warmte en elektriciteit van een covergistingsinstallatie dient meegeno-
men te worden. Voor warmte is de energie meegenomen die nodig is voor het verwarmen van het 
inputmateriaal van 10°C naar 40°C. 5% van de geproduceerde elektriciteit is voor eigen verbruik 
gereserveerd. In tabel 4.4 zijn de resultaten van de CO2-balans voor rundveemest te vinden. De 
CO2-balans voor varkensmest is te vinden in bijlage 9. 
 
Tevens is een vierde case gepresenteerd, waarbij reststromen in plaats van energiemaïs wordt 
meegenomen. Hierbij wordt het verbouwen van de maïs achterwege gelaten.  

 
Tabel 4.4: CO2-emissiereductie voor een 250 kWe covergistingsinstallatie op basis van  

rundveemest 
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Uit tabel 4.4 blijkt dat alle vier de opties duurzaam zijn. Verder is het vergisten van enkel mest de 
meest duurzame optie. Dit komt door de grote reductie in de emissie van methaan bij mestopslag 
en de productie van duurzame energie. Het vergisten van alleen mest is economisch slecht haal-
baar door de hoge investering in de installatie en de kosten voor analyse en transport van mest 
(zie paragraaf 2.1.3.2). Het toevoegen van costromen is daarom nodig. Door de fors hogere ener-
gie-inhoud van het gekozen comateriaal is er veel minder mest nodig voor de productie van  
250 kWe. Dit betekent dat de reductie in methaanemissie door opslag van mest bij covergisting 
per installatie minder groot is. Bij het monovergisten is de reductie die samenhangt met mest ui-
teraard niet aanwezig. Bij covergisten van mest met maïs en het monovergisten van maïs zijn de 
belangrijkste invloeden op de CO2-balans de emissies als gevolg van het verbouwen van maïs. 
De lachgasemissies hebben hierin een aandeel van meer dan 50%. Wanneer er geen gebruik 
gemaakt zou worden van kunstmest, maar enkel van dierlijke mest of digestaat, zouden deze 
emissies voorkomen kunnen worden en zou de CO2-balans nog positiever uitvallen. Dit kan te-
vens gerealiseerd worden door andere covergistingsstromen te benutten in plaats van het ver-
bouwen van snijmaïs voor covergisting. Hierbij moet gedacht worden aan reeds beschikbare 
stromen die niet voor de diervoederindustrie gebruikt kan worden, zoals VGI stromen, gedateerde 
levensmiddelen, natuurgras en glycerine.  
 
De overheid zet in op 30% reductie van CO2 in 2020 (ten opzichte van 1990). Dit komt overeen 
met een reductie van 64183 kton CO2-equivalenten uit CO2, N2O en CH4 (bron, CBS).  
Uit tabel 4.4 blijkt dat een covergistingsinstallatie van 250 kWe een reductie van 1150 ton teweeg 
brengt op basis van 50% mest en 50% maïs. Bij het substantieel opschalen van covergisting in 
2020, wat overeenkomt met ca. 750 MWe (zie paragraaf 3.1 ) en onder de aanname dat de broei-
kasgasemissiereductie rechtevenredig is met het elektrische vermogen van de installaties, zal het 
substantieel opschalen van covergisting een reductie van 3450 kton CO2-equivalenten teweeg-
brengen. Dit is 5,4% van de beoogde verduurzaming.  
 
De Nederlandse elektriciteitsconsumptie in 2006 was 115,5 miljoen MWh. De overheidsdoelstel-
ling is om hiervan 20% in 2020 duurzaam te produceren, ofwel 23,1 miljoen MWh. Het aandeel 
van het substantieel opschalen van covergisting in Nederland, wanneer er 750 MWe gedurende 
8000 uur geproduceerd wordt, is 6 miljoen MWh. Dit is een kwart van de overheidsdoelstelling.  
 
Wanneer de volledige (voor covergisting beschikbare) hoeveelheid mest in Nederland, 54,7 mil-
joen ton, covergist zou worden met reststromen of energiegewassen - en de benodigde energie-
gewassen geteeld worden met bemesting door digestaat in plaats van kunstmest – is het duur-
zaamheidspotentieel 15.700 kton CO2 besparing, ofwel ca. 24% van de beoogde duurzaamheid. 
Voor elektriciteitsproductie kan met deze hoeveelheid mest ca. 27,5 miljoen MWh elektriciteit ge-
produceerd worden. Dit komt overeen met ca. 24% van de totale elektriciteitsconsumptie en is 
dus zelfs hoger dan de overheidsdoelstelling op duurzaamheid.  
 
De aanname van het lineair opschalen van broeikasgas-emissiereductie met de installatiegrootte 
is gerechtvaardigd, aangezien de grootste besparingen samenhangen met reductie van methaan-
emissie uit mest en vermeden fossiele brandstoffen. De grootste extra emissie is die van het ver-
bouwen van energiegewassen. Deze factoren zijn tevens lineair met de installatiegrootte. Het 
voordeel van vermeden fossiel zal bij opschaling zelfs groter worden, aangezien dan de rende-
menten van gasmotor-WKK’s toe zullen nemen. 
 
Voor het toetsen van de aannames die in dit hoofdstuk gemaakt zijn ten aanzien van de CO2-
balans, zijn metingen nodig. Deze metingen zouden in het kader van de in ontwikkeling zijnde 
CO2-tool uitgevoerd moeten worden. 
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4.2.2 Mineralenbalans 

 
Naast de CO2-balans is ook de mineralenbalans van groot belang voor de duurzaamheid van co-
vergisting. Vanuit duurzaamheid kan op verschillende manieren gekeken worden naar mineralen-
gebruik. De belangrijkste punten hierin zijn: 

• Mineralen mogen niet de bodem en het grondwater verontreinigen. Dit kan voorkomen 
worden door overbemesting tegen te gaan. 

• Mineralen (voornamelijk fosfaat) zullen op termijn schaars worden. Daarom moeten de be-
schikbare mineralen zo goed mogelijk ingezet worden. 

• De productie van mineralen (kunstmest) kost veel energie. Het is daarom van belang om 
alternatieven te vinden voor kunstmestgebruik. 

 
Door het toevoegen van covergistingstromen aan de vergister wordt extra mest gecreëerd. De 
toename van de hoeveelheid mest heeft invloed op de mestproblematiek. Daarom is het belang-
rijk om de invloed van covergisting op de mineralenbalans duidelijk in beeld te hebben. In het rap-
port “Werking van de mestwet 2006” is een beeld geschetst van de ontwikkeling van de minera-
lenbalans over de komende jaren. Aanscherping van de normen en inperking van de hoeveelhe-
den mineralen zijn belangrijke thema’s in dit rapport.  
 
Een nationale balans 
 
De plaatsingsruimte voor mineralen (stikstof en fosfaat) kan op nationaal niveau worden bekeken. 
Wanneer er geen mineralen uit het buitenland worden aangevoerd en er geen mineralen worden 
afgevoerd, zal er geen verstoring van de mineralenbalans bestaan. Mineralen die door gewassen 
worden opgenomen uit de grond zullen op de één of andere manier weer terugkeren naar deze 
grond. De enige uitzondering hierop is het wegzakken van mineralen naar de bodem, waarna ze 
niet meer beschikbaar zijn voor planten.  
 
In onderstaande figuur is de plaatsingsruimte van stikstof en fosfaat over Nederland te zien: 

 
Figuur 4.7: Benutting van de plaastingsruimte van mineralen door bemesting  in Nederland. 
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Figuur 4.7 laat zien dat in Nederland voornamelijk lokaal overschotten bestaan in dierlijke mest. 
Er bestaat nationaal gezien geen overschot. Overbemesting is dus, op basis van alleen dierlijke 
mest, enkel een lokaal probleem. Het lokale fosfaatoverschot kan opgelost worden door kippen-
mest te vergassen of te verbranden. Kippenmest bevat veel fosfaten en deze worden na verbran-
den of vergassen met de as eenvoudig transporteerbaar naar gebieden met fosfaattekorten. 
 
De druk op de mineralenbalans in Nederland neemt wel steeds meer toe. Hier zijn twee redenen 
voor. 

• De normen voor het gebruik van dierlijke mineralen worden steeds strenger. Als gevolg 
van Europese regelgeving en de relatief grote veestapel in Nederland in verhouding tot het 
landoppervlak zullen we in Nederland in de komende jaren steeds meer problemen krijgen 
met de afzet van mest.  

• Kunstmest neemt een deel van de plaatsingsruimte voor dierlijke mest in.  
 
Het is van groot belang voor de duurzaamheid van covergisting dat het covergisten van dierlijke 
mest geen extra druk legt op het mineralenoverschot in Nederland. Bij een substantiële opscha-
ling van covergisting zal het mineralenoverschot een probleem worden. Om dit probleem op te 
lossen moet er gekeken worden naar het gebruik van digestaat in de akkerbouw of het ontwikke-
len van een kunstmestvervanger uit digestaat. 
 
Een blik over de grens 
 
In Nederland kennen we een mineralenmarkt die onder grote druk staat. Het is daarom ook inte-
ressant om naar het buitenland te kijken. 
 
Fosfaten worden uit Afrika gehaald voor de Nederlandse kunstmestindustrie. Uit figuur 4.7 kan 
geconcludeerd worden dat in Nederland deze fosfaat niet benodigd is. Het transport van fosfaten 
brengt tevens het nodige energieverbruik met zich mee. (bron: Stichting Natuur en Milieu) Ook de 
productie van stikstof in Nederland vraag veel energie (2 m3 aardgas per kg stikstof). Er ontstaat 
in Nederland een mineralenoverschot, terwijl er in andere delen van de wereld een tekort ontstaat. 
 
In Europa is er een tekort aan dierlijke mest. Hierdoor wordt er veel kunstmest gebruikt. Wanneer 
ook deze kunstmest geproduceerd wordt uit fosfaten uit Afrika, raken de natuurlijke minerale 
bronnen snel op. (bron: Stichting Natuur en Milieu) 
 
 
4.3 Duurzaam gebruik van grondstoffen 
 
De beschikbaarheid van grondstoffen is eindig. Daarom is het belangrijk om het maximale uit de 
beschikbare grondstoffen te halen. Dit wordt duurzaam gebruik van grondstoffen genoemd. Er is 
in het gebruik van grondstoffen een volgorde van prioriteiten aan te brengen. Deze volgorde is 
door het Platform Groene Grondstoffen omschreven als: 
 

• Bij het gebruik van biomassa, zo veel mogelijk uit de biomassa halen, volgens de volgor-
de: 

o Voedsel 
o Voeder 
o Chemicaliën 
o Brandstoffen 
o Elektriciteit 
o Warmte 

• Bij het vervangen van fossiele brandstoffen de prioriteit geven aan het vergangen van de 
meest schaarse brandstof. Dus eerst olie vervangen, dan gas en dan kolen. 
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Dit betekent dat de biomassa die voor covergisting beschikbaar is, niet mag concurreren met de 
voedsel- of diervoederindustrie en met de chemicaliënindustrie en dat de prioriteit ligt op het pro-
duceren van groen gas boven het gebruik van een gasmotor-WKK. Naar deze lijst van prioriteiten 
kan op twee manieren gekeken worden: vanuit het oogpunt van bioraffinage of vanuit het opvoe-
ren van de biomassaproductie. 
 
 
Bioraffinage. 
 
Bioraffinage houdt in dat er uit één grondstof meerdere producten gehaald worden. Bijvoorbeeld 
bij de productie van suiker, alcohol en biodiesel komen restproducten vrij. Deze kunnen als 
grondstof gebruikt worden voor covergisting. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van bietenpulp, 
bierbostel en glycerine.  
 
Wanneer reststromen niet meer voor voeding geschikt gemaakt kunnen worden en ook voor dier-
voeder niet meer in aanmerking komen, zijn ze vaak al een 2e generatie biomassastroom.  
Deze stromen zullen eerst in aanmerking moeten komen voor de productie van chemicaliën of 
chemicaliënvervangers. Vervolgens heeft de afvalstroom vaak nog voldoende energie over om 
het in een biomassa energie-installatie zoals bijvoorbeeld een covergistingsinstallatie, om te zet-
ten in energie, bij voorkeur in groen gas.  
 
De overgebleven energie uit het digestaat kan vervolgens, na drogen, in een vergasser of ver-
brandingsinstallatie verder gewonnen worden, waarbij in de toekomst wellicht SNG geproduceerd 
wordt en anders elektriciteit en warmte.  
 
Bij deze benadering wordt het concept feed/food/fuel dus volledig toegepast, waarbij biomassa 
optimaal gebruikt wordt. Er wordt in Nederland al veelvuldig gebruik gemaakt van 2e generatie 
afvalstromen in covergistingsinstallaties. Hierbij moet gedacht worden aan lastige biomassastro-
men zoals retourstromen uit de supermarkt, die eerst ontpakt moeten worden. Hierdoor zijn ze te 
duur voor de voederindustrie. Ook producten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie die af-
gekeurd zijn voor diervoeder zijn een voorbeeld van producten die goed in een covergister kun-
nen worden toegepast. Tevens zijn er stromen die gescheiden moeten worden voor een optimale 
bioraffinage. Hierbij kan gedacht worden aan het opsplitsen van GFT in een goed en slecht ver-
gistbare stroom. 
 
Als kanttekening bij deze methode moet gezet worden dat het transport van de biomassa van en 
naar installaties binnen de keten zo klein mogelijk moet zijn. Veel transport reduceert immers de 
duurzaamheid van het toepassen van deze keten. 
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Extra productie van biomassa 
 
In het kader van het duurzaam gebruik van grondstoffen wordt er vaak de bovenstaande prioritei-
tenlijst aangehaald. Er wordt dan gesproken over “óf – óf”. Wanneer er aangenomen wordt dat er 
van bepaalde biomassastromen meer beschikbaar is dan nodig voor producten met een hogere 
prioriteit, kan een “én – én” benadering worden toegepast.  
 
In Nederland wordt bijna alle grond benut. In Europa werd tot eind 2007 10% van de landbouw-
grond braakgelegd. Tot eind 2007 betaalde de EU hier geld voor om overproductie te voorkomen, 
per 1 januari 2008 is die braakleggingsregeling stopgezet. Uit Eurostat-gegevens blijkt dat in 
Oost-Europese landen een opbrengst van slechtst 30% van die in West-Europa gehaald wordt. 
Wanneer de productiecapaciteit (beschikbare landbouwgrond) van deze gewassen maximaal be-
nut wordt, zal er een overschot ontstaan ten opzichte van de vraag uit de voeding en voederindu-
strie. Hiermee wordt de discussie feed/food/fuel voorkomen, omdat er voor alle drie de afnemers 
voldoende biomassa beschikbaar is. Deze redenering wordt tevens gevolgd bij de productie van 
biobrandstoffen. 
 
Het braakleggen van grond kan ook voordelen bieden op het gebied van broeikasgasemissies. De 
focus zal daarom in eerste instantie moeten liggen op het beter benutten van de grond waarop al 
verbouwd wordt, door het vergroten van de opbrengst per hectare. Dit is niet zozeer een aan-
dachtspunt voor Nederland, maar een Europees aandachtspunt. In Nederland is de opbrengst per 
hectare al relatief hoog. De opbrengst kan nog verder verhoogd worden door het telen van win-
tergewassen, zoals winterrogge. Dit kan op Nederlands maar ook op Europees niveau. 
 
Tevens kan er gekeken worden naar het gebruik van de bestaande gewassen. Suikerbieten wor-
den in Nederland gebruikt voor suikerproductie. Wanneer de suiker uit suikerriet geproduceerd 
wordt en de suikerbieten voor bio-ethanol gebruikt worden, kan bijvoorbeeld maïs of graan weer 
voor voedsel of als grondstof voor covergisting gebruikt worden. 
 
Wanneer er meer biomassa geproduceerd wordt dan waar vraag naar is vanuit voedsel, voeder of 
chemische industrie kan de biomassa ook voor energietoepassingen worden gebruikt. Dit bete-
kent dat het optimaal gebruik maken van landbouwgrond gestimuleerd moet worden en dat de 
bescherming van de Europese markt voor voedselproductie teruggenomen moet worden. De bi-
omassa krijgt dan een reëlere marktprijs en zal ook economisch beschikbaar worden voor cover-
gistingsinstallaties. Hierbij moet voorop gesteld worden dat het verbouwen van het specifieke ge-
was op zich duurzaam moet zijn. Dit kan per gewassoort verschillen.  
 
Naast de productie van gewassen voor covergisting kan er ook gekeken worden naar het benut-
ten van bestaande reststromen en het zichtbaar maken van nog onbekende biomassastromen. 
Een voorbeeld hiervan is bermgras, dat voor de biodiversiteit in de Nederlandse bermen afge-
voerd zou moeten worden. Dit gebeurt nu niet. Daarnaast zijn er in Nederland nog verschillende 
reststromen die niet of slecht in kaart gebracht zijn. Het beschikbaar maken van deze stromen 
kan ook gezien worden als extra productie van biomassa, omdat deze stromen nu nog niet ge-
bruikt worden. 
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De praktijk 
 
In de praktijk zal het gebruik van biomassa ergens tussen de hierboven geschetste situaties in 
liggen. Totale bioraffinage is een ideologische doelstelling en zal in de praktijk niet voor 100% 
haalbaar zijn, tenzij de overheid hier strenge regelgeving voor gaat hanteren. Extra productie van 
biomassa zal ook op verzet stuiten, omdat voedselvoorziening ook mondiaal een belangrijk on-
derwerp is. Moedwillige overproductie in Europa voor energieproductie terwijl in derde wereldlan-
den honger geleden wordt, is nu al een basis van discussie. Waar de Commissie Cramer de na-
druk legt op voedsel- en energieproductie in derde wereldlanden, kan ook deze productie in Euro-
pa hiermee in verband worden gebracht. 
 
Wanneer er specifiek extra biomassa geproduceerd wordt voor bijvoorbeeld biobrandstoffen, kun-
nen de restproducten uit deze productie weer als grondstof voor covergisting gebruikt worden. Zo 
wordt ook bij extra productie van biomassa bioraffinage toegepast.  
 
Het benutten van digestaat 
 
In het bovenstaande is het benutten van digestaat nog buiten beschouwing gelaten. Omdat het 
benutten van digestaat zeer belangrijk is voor het opschalen van covergisting, zal dit separaat 
behandeld worden. Het digestaat kan op de volgende manieren benut worden: 
 

• Direct uitrijden op het land 
• Behandelen en ergens anders in Nederland op het land uitrijden 
• Behandelen en exporteren 
• Behandelen en gebruiken als biomassa brandstof 
• Opwerken naar kunstmestvervanger 

 
Uitrijden 
Het digestaat dat bij covergisting vrij komt kan als mest uitgereden worden op het land. Eerder in 
dit hoofdstuk is al aangegeven dat niet alle digestaat altijd geschikt is voor bemesting van land-
bouwgrond vanwege specifieke eisen aan de samenstelling van mineralen. Tevens leidt covergis-
ting tot een toename van de hoeveelheid dierlijke mest waar digestaat onder valt. Er moet dus 
naar andere oplossingen gezocht worden dan alleen het uitrijden op het land. 
 
Behandelen 
Wanneer digestaat gescheiden en/of gedroogd wordt, kan het eenvoudig vervoerd worden. Het 
kan dan elders in Nederland op het land gebracht worden. Door het behandelen worden de trans-
portkosten gereduceerd, waardoor covergisting ook in gebieden met een mineralenoverschot tot 
stand kan komen. Tevens kan door het scheiden van digestaat de stikstof en het fosfaat geschei-
den worden in verschillende stromen, zodat er ingesprongen kan worden op een specifieke vraag 
aan mineralen en de beschikbare mineralen worden efficiënt gebruikt. Het water dat bij de behan-
deling van digestaat vrijkomt dient te worden gezuiverd en kan vervolgens op het riool of op het 
oppervlaktewater worden geloosd. In de zomer kan dit water wellicht ook als beregeningswater 
worden ingezet. 
 
Exporteren 
Het behandelde digestaat kan gepasteuriseerd worden, waarna het geëxporteerd kan worden. In 
landen zoals Frankrijk, het noordoosten van Duitsland en Polen is een mineralentekort. Het di-
gestaat kan hier afgezet worden. 
 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 82 \ 16 mei 2008 

Gebruiken als biomassa brandstof 
De organische fractie van het digestaat kan, na drogen en scheiden, als brandstof gebruikt wor-
den in een verbranding- of vergassinginstallatie. Hierbij wordt meer energie uit de biomassa ge-
haald. De as kan als meststof gebruikt worden. Hierbij is het wel van essentieel belang dat de as 
niet versmelt. Indien de as versmelt is het lastig om de mineralen weer beschikbaar te maken. 
 
Opwerken naar kunstmestvervanger 
Wanneer digestaat aangewend kan worden als kunstmestvervanger, zal dit de duurzaamheid van 
covergisting sterk ten goede komen. Met de productie van kunstmest gaat een aanzienlijke ener-
gieconsumptie gepaard. In het werkprogramma ‘’schoon en zuinig’’ wordt aangegeven dat de 
overheid niet wil inzetten op energiebesparing in de kunstmestindustrie, omdat in deze sector 
vrijwel niets bespaard zou kunnen worden. Wanneer kunstmest vervangen zou kunnen worden 
door digestaat is het tegendeel waar. 
 
Er wordt in Nederland jaarlijks 290.000 ton mineralen uit kunstmest gebruikt. (bron: CBS 2006)  Er 
bestaan verschillende soorten kunstmest. De energieconsumptie van de productie van kunstmest 
varieert tussen de 1,2 en 1,8 m3 aardgas equivalent (Ae) per kg kunstmest24. Het totale energie-
verbruik voor de Nederlandse kunstmestconsumptie is dus ca 435 miljoen m3 aardgas per jaar, 
ruim 3% van de Nederlandse aardgasconsumptie.  
 
Het stikstofgehalte van digestaat van covergisting van 50% mest met 50% maïs is 4,3 kg stikstof 
per ton. Bij het substantieel opschalen van covergisting in 2020 zal er uit 12 miljoen ton mest en 
12 miljoen ton coproducten 20,4 miljoen ton digestaat geproduceerd worden. De totale hoeveel-
heid digestaat bevat 51600 ton stikstof. Wanneer digestaat kwalitatief overeen zou komen met 
kunstmest heeft dit een potentiële besparing van 77,4 miljoen m3 Ae. doordat er 18% minder 
kunstmest gebruikt hoeft te worden. Wanneer alle 70 miljoen ton mest in Nederland op deze wijze 
covergist zou worden en het digestaat kunstmest zou vervangen, kan 104% van het kunstmest-
gebruik gereduceerd worden. Dit getal ligt boven de 100%, wat betekent dat het potentieel voor 
de inzet van digestaat als kunstmest groter is dan het totaal gebruik van kunstmest; er is dan dus 
geen kunstmest meer nodig. In hoofdstuk 5 zal nader ingegaan worden op het gebruik van di-
gestaat als kunstmest. 
 
 
4.4 Gezondheidsaspecten 
 
De gezondheidsaspecten van covergisting, in het licht van duurzaamheid, zijn veterinaire aspec-
ten en de leefbaarheid op het platteland. Deze aspecten zullen in deze paragraaf besproken wor-
den. 
 
 
Veterinaire aspecten 
 
Bij de veterinaire aspecten van covergisting moet gedacht worden aan de mogelijke risico’s van 
het gebruik van verschillende producten. Er zal ingegaan worden op verschillende soorten mest 
en op andere producten.  
 
Mest en digestaat 
 
Bij het vergisten van mest bestaan verschillende risico’s. Wanneer de mest van een ander bedrijf 
wordt aangevoerd ontstaan risico’s op verspreiding van ziektekiemen. Ditzelfde is van belang bij 
het transporteren van het digestaat. Bij uitbraak van dierziektes worden mesttransporten direct 
stilgelegd, waardoor een covergistingsinstallatie die afhankelijk is van de aanvoer van mest hier 
direct hinder van zal ondervinden.  
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Er wordt momenteel een discussie gevoerd over de mate waarin mest gesaniteerd wordt door 
covergisting. Deze discussie is van groot belang voor de benutting van digestaat. Wanneer het 
digestaat als gesaniteerd kan worden aangemerkt, heeft het meer potentieel om een volgende 
toepassing te vinden. Dit komt de optimale benutting van de biomassa ten goede. 
 
Momenteel geldt conform EU-richtlijnen dat mest voor export gehygiëniseerd dient te worden (ge-
durende 1 uur op 70 °C). Voor digestaat dat in Nederland wordt toegepast gelden dezelfde regels 
als voor mest in Nederland. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat vergisting alleen onvoldoende 
is om het digestaat als gehygiëniseerd te beschouwen. Hierna wordt verder ingegaan op de sani-
terende werking van vergisting. 
 
Covergisting met dierlijke mest kan uitgevoerd worden op verschillende temperaturen. Deze tem-
peraturen lopen uiteen van 35°C tot 55°C. De mest wordt langdurig op deze temperatuur gehou-
den. Tot op zekere hoogte kunnen ziektekiemen al op deze temperatuur gedood worden. In het 
SenterNovem rapport “Sanitatie tijdens anaërobe vergisting, Kleizen et al, 2006” is onderzoek 
gedaan naar het doden van ziektekiemen en onkruidkiemen door covergisting. Uit deze studie 
blijkt dat het thermofiel of mesofiel vergisten van mest een vorm van sanitatie voor een aantal veel 
voorkomende ziektekiemen is. Naast de temperatuur werkt ook de zuurstofloosheid van de ver-
gistingreactor saniterend. Niet alle ziektekiemen kunnen door covergisting gedood worden.  
 
De kiemkracht van onkruidzaden wordt weggenomen door het vergisten van mest. Dat digestaat 
onkruidkiemen zou kunnen bevatten was een argument voor akkerbouwers om geen digestaat 
toe te passen als meststof. Dit obstakel is door dit onderzoek weggenomen. 
 
Nog niet van alle mogelijke ziektekiemen is de saniterende werking van covergisten aangetoond. 
Hier zal nog nader onderzoek naar gedaan moeten worden. WUR (Manon Swanenburg) geeft 
aan dat er tevens een aantal ziektekiemen zijn die thermisch resistent zijn. Voor het verwijderen 
van deze ziektekiemen zal het digestaat wellicht gepasteuriseerd moeten worden: 

• Coxiella burnetti, de veroorzaker van Q fever. Tot voor kort niet zo bekend, hoewel er jaar-
lijks toch gevallen worden gerapporteerd in Nederland (en recent een “uitbraak”). Komt 
voor bij rundvee, schapen, geiten. Verspreiding via de mest is niet de belangrijkste be-
smettingsroute, maar zeker niet uitgesloten. De bacterie is redelijk hitteresistent. Pasteuri-
satie is noodzakelijk om hem af te doden. 

• Sporenvormende bacteriën, met name Clostridium. De sporen zijn behoorlijk hitte-
resistent, en kunnen de vergisting overleven. Op zich is Clostridium natuurlijk geen heel 
belangrijke ziekteveroorzaker, maar ook niet te verwaarlozen. 

• Virussen. Bepaalde groepen visrussen zijn behoorlijk hitte-resistent. In het rapport van 
SenterNovem wordt vermeld dat proeven met verschillende virussen, zoals varkenspest 
niet eenvoudig zijn. Er zijn ook nog veel virussen die dierziektes veroorzaken die niet zo’n 
impact hebben als varkenspest, maar toch wel veel schade veroorzaken. De endemische 
dierziektes zijn dan van belang. Bijvoorbeeld porcine circovirus en chicken anemia virus 
zijn behoorlijk hitte-resistent. 

 
Indien digestaat op het grasland wordt gebruikt als meststof dient gelet te worden op het gehalte 
aan kalium. Een hoog kaliumgehalte kan bij koeien de zogenaamde kopziekte veroorzaken. 
 
Concluderend, vergiste mest is veiliger dan “normale” mest. Bij vergiste mest is het merendeel 
van de kiemen wel afgedood maar is geen steriel product.  
Het is zinvol om bij de bestaande installaties te onderzoeken welke bacteriën of virussen terug te 
vinden zijn in het eindproduct. 
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Het gebruik van dierlijke restproducten in een covergistingsinstallatie 
 
Een aanzienlijke reststroom in Nederland wordt gevormd door dierlijke restproducten, zoals 
slachtafval, kadavers en swill. Swill is een reststroom bestaande uit keukenafval, vaak gekookt en 
kan dierlijke producten bevatten. Vanwege gezondheidsaspecten kunnen deze restproducten niet 
zomaar aan een covergister worden toegevoegd. Hier zijn twee redenen voor: (bron: Nederlandse 
vakbond varkenshouders) 

• Covergistingsinstallaties worden vrijwel altijd gebouwd in een omgeving waar dieren wor-
den gehouden en heel vaak zelfs op dezelfde locatie. De uitbraak van besmettelijke dier-
ziektes in het verleden, zoals varkenspest en MKZ kan herleid worden naar het voeren van 
keukenafval (swill). Na de uitbraak van deze ziektes in Nederland is een verbod ingesteld 
op de aanwezigheid van swill op een veehouderij. Dit betekent dat een covergistingsinstal-
latie bij een veehouderij geen swill kan verwerken. 

• Dierlijke reststromen, die samen met mest covergist worden, zouden daarna op het land 
terecht kunnen komen als meststof. Dit betekent dat dierlijke reststromen in de voedselke-
ten terecht kunnen komen, wat niet wenselijk is. Er ontstaat dan een gevaar voor de voed-
selveiligheid. 

 
Om bovenstaande redenen moeten dierlijke reststromen niet in een covergister met dierlijke mest 
terecht komen. Een oplossing voor deze reststroom is het vergisten van dierlijke reststromen in 
een monovergister, zoals de slachtafvalvergisters bij BIR in Lichtenvoorde en bij Rendac in Son. 
Deze zijn geplaatst bij het afvalverwerkende bedrijf, zodat de hierboven beschreven gezondheids-
risico’s voorkomen worden. 
 
In een Europese richtlijn is aangegeven onder welke voorwaarden dierlijke bijproducten mogen 
worden toegepast in vergistings- en in composteringsinstallaties. Voor de verwerking van dierlijke 
bijproducten is een VWA-erkenning nodig. 
 
Hoewel er al veel bekend is over de veterinaire risico’s van covergisting is het zinvol om meer 
onderzoek uit te voeren naar de sanitatie van mest door covergisting. Het is van groot belang dat 
er te allen tijde zeer zorgvuldig wordt omgegaan met deze risico’s. 
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Leefbaarheid op het platteland 
 
Wanneer covergistingsinstallaties decentraal op het platteland gebouwd worden, kan dat bijdra-
gen aan de leefbaarheid op het platteland. Covergisting stimuleert de werkgelegenheid en eco-
nomie van het platteland. 
Aan een covergistingsinstallatie van 500 kWe kan de volgende werkgelegenheid worden toege-
kend: 

• Bedrijven van de vergister: het goed bedrijven van een covergistingsinstallatie kost al snel 
0,8 fte. De werkzaamheden bestaan uit het bedrijven van de installatie, het regelen van 
reststromen waarvoor vaak geen langetermijncontracten kunnen worden afgesloten, klein 
dagelijks onderhoud en de afzet van digestaat. Het bedrijven van de vergister wordt door-
gaans door de eigenaar uitgevoerd. 

• Onderhoud van de vergister: een covergister is een technische installatie en vergt onder-
houd. Naast klein dagelijks onderhoud, wat door de eigenaar uitgevoerd kan worden, is er 
het groot onderhoud dat voor het optimaal functioneren van de installatie met enige regel-
maat uitgevoerd dient te worden. Het onderhoud kost naar schatting 1 fte. 

• Transport van biomassa: eerder in dit hoofdstuk is het aantal transportbewegingen be-
paald voor een covergistingsinstallatie van 500 kWe. De uitvoer van dit transport, dat dient 
voor aanvoer van costromen en afvoer van digestaat, zorgt voor extra werkgelegenheid. 
De geschetste 1,5 transportbeweging per dag zal ongeveer overeenkomen met 0,5 fte. 

• Productie van biomassa: naast de aanvoer van biomassa is ook de productie van co-
stromen gekoppeld aan de werkgelegenheid op het platteland. Ongeacht of het co-
stromen betreft die specifiek voor covergisting verbouwd worden, of costromen die als af-
valstroom gereed moet worden gemaakt voor covergisting (bijvoorbeeld het ontpakken van 
retourproducten uit de supermarkt). De werkgelegenheid voor productie van costromen 
wordt geschat op 0,3 fte. 

 
In totaal is de werkgelegenheid die samenhangt met een covergistingsinstallatie van 500 kWe 
gelijk aan 2,6 fte. Dit is enkel nog het bedrijven van de installatie. Naast het bedrijven volgt een 
groot deel van de werkgelegenheid uit de bouw van een installatie. Er is gekeken naar een cover-
gistingsinstallatie van 500 kWe, gerekend wordt met een investering van €2.500,-/ kWe (waarvan 
80% loonkosten zijn die in Nederland gemaakt worden) en loonkosten van €44.000,-/jaar (de 
loonkosten behorend bij een modaal inkomen). Dit resulteert in 22,7 manjaar. Wanneer dit ver-
deeld wordt over een looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar, levert dit 2,3 fte. op. Deze kunnen deels, 
maar niet volledig, worden toegeschreven aan de werkgelegenheid op het platteland. De totale 
werkgelegenheid als gevolg van de bouw van een covergistingsinstallatie is dus bijna 5 fte. gedu-
rende de levensduur van de installatie. 
 
Naast de werkgelegenheid die door een covergistingsinstallatie wordt gecreëerd zijn er ook nade-
lige gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland. In het landelijk gebied wordt naast de agrari-
sche functie ook een groot belang gehecht wordt aan wonen en recreëren. Bezwaren tegen de 
bouw van een covergistingsinstallatie en de hiermee samenhangende transportbewegingen han-
gen dan ook nauw samen met de wens om het platteland ook te gebruiken voor recreatie en het 
behoud van natuurgebieden. 
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4.5 Biodiversiteit 

4.5.1 Covergisting en effecten op bovengrondse biodiversiteit  

Het onderwerp biodiversiteit heeft inmiddels een vaste plek veroverd in de mondiale discussie 
over de duurzaamheid van bio-energie. Internationaal wordt door wetenschappers, economen, 
juristen en beleidsmakers actief gezocht naar nieuwe sturingsinstrumenten, waarmee duurzaam-
heid in een snel groeiende wereldmarkt voor (bio)energie kan worden gegarandeerd. Actuele 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidscriteria voor de handel in biomassa zijn te vin-
den op de websites van de FAO, de OECD of, in Nederland, het ministerie van VROM25. 

In verband met effecten van covergisting op biodiversiteit is naast de (inter)nationale handel in 
biomassa (organische reststromen en afvalproducten) de teelt van energiegewassen in Europa 
een belangrijk onderwerp26. Een belangrijk aandeel van die energiegewassen bestaat uit gewas-
sen die geteeld worden voor de productie van biobrandstoffen (o.a. koolzaad). 

Als gewassen specifiek geteeld worden voor gebruik als (co)product voor anaërobe vergisting kan 
dit betekenen dat andere, traditionele voedselgewassen worden verdrongen. Of er verdringing 
optreedt en in welke mate dit gebeurt hangt af van tal van factoren, waaronder de wettelijke rand-
voorwaarden voor het grondgebruik, het economische succes van de covergisting en de vraag 
naar voeder- en consumptiegewassen. In delen van Duitsland, waar covergisting de afgelopen 
jaren sterk werd gestimuleerd blijkt dat de toename van het aantal vergistingsinstallaties op veel 
plekken daadwerkelijk heeft geleidt tot verdringingseffecten en een verschuiving in het agrarisch 
grondgebruik. Zo werden in het noordwesten van Duitsland aanzienlijke oppervlaktes blijvend 
grasland de afgelopen jaren vervangen door bouwland en werden ook arealen natuurbraak ver-
vangen door de teelt van energiegewassen (vooral energiemaïs)27 28. Voor de Nederlandse situa-
tie is het verbouwen van energiegewassen geen noodzaak, dit hangt af van de mate waarin ande-
re beschikbare biomassa mag worden ingezet in covergistingsinstallaties (zie paragraaf 2.1.2) 
 
Vervanging blijvend grasland door bouwland 
 
Naast verdringingseffecten en het ontstaan van nieuwe monoculturen treden er lokaal negatieve 
effecten op voor de natuur door een algehele intensivering van het agrarisch landgebruik29. De 
afname van het totaal areaal blijvend grasland leidt indirect tot intensivering van het graslandbe-
heer van resterende arealen grasland. Er gaan dus niet alleen leefgebieden verloren door de om-
vorming van grasland naar bouwland. Het vervroegen van maaidata en vervanging van oude, 
soortenrijke zodes door uniforme mengsels zorgt er ook voor dat nog bestaande graslandgebie-
den ongeschikt worden als leefgebied van tal van soorten29. 
 
Afschaffing braakregeling 
 
Als gevolg van de krimpende overschotten op de wereldmarkt en de groeiende behoefte aan bio-
massa voor energie is per 1 januari 2008 de braakregeling in Europa afgeschaft. Deze ontwikke-
ling gecombineerd met hogere prijzen voor graan op de wereldmarkt heeft tot gevolg dat ook in de 
traditionele bouwlandregio’s het grondgebruik snel intensiveert. Door het wegvallen van (natuur-
)braak komen op grote schaal de leefgebieden voor kleine zoogdieren en veel  akkergebonden 
planten, vogels en insecten onder druk te staan30. Het mestbeleid en schaalvergroting hebben 
geleid tot een lagere weidegang en het meer op stal houden van koeien, waardoor frequenter 
gemaaid dient te worden en de graslanden meer uniform worden. 
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Introductie van genetisch gemodificeerde gewassen (GMO´s) en effecten op natuurlijke 
flora en fauna 
 
Op dit moment wordt in Europa de discussie gevoerd over toelating van genetisch gemodificeerde 
gewassen (met name GMO maïs) ten behoeve van de energieteelt. Welke gevolgen toelating van 
GMO´s in Europa zal hebben op de inheemse flora & fauna is tot nu toe lastig te kwantificeren en 
derhalve onderwerp van felle discussies. Recente publicaties over ervaringen in o.a. Canada en 
Mexico suggereren dat het verspreidingspotentiaal van het gemodificeerde genetisch materiaal en 
daarmee het risico op beïnvloeding van de inheemse flora en fauna aanzienlijk groter is dan door 
producenten van GMO´s tot nu toe wordt gesuggereerd31. O.a. op grond van de ervaringen in de 
Verenigde Staten en Canada werd in Frankrijk recentelijk de teelt van bepaalde soorten GMO 
maïs verboden32. 
 
Verhoogde belasting van het milieu met nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 
Naast de directe effecten van de energieteelt op soorten en leefgebieden kunnen er tal van indi-
recte effecten ontstaan. Zo neemt het risico toe dat nieuwe monoculturen en verschuivingen in het 
grondgebruik in ecologisch kwetsbare gebieden leiden tot verhoogde emissies van nutriënten 
en/of bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Ook hiervoor worden in de Duitse situatie inmiddels 
aanwijzingen gevonden27.  
 
Positieve effecten  
 
Naast tal van risico´s kan covergisting in potentie ook positief bijdragen aan het behoud van biodi-
versiteit in Nederland en Europa. Dit bijvoorbeeld als vooral organische reststromen worden benut 
als coproduct, waardoor de noodzaak om het agrarisch landgebruik te intensiveren afneemt. Het 
gebruik van bijproducten uit het natuur- of landschapsonderhoud (reservaten, bermen, schouw-
paden, overig openbaar groen) kan positief doorwerken op de biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat 
het aantrekkelijker wordt voor beheerders om bepaalde vormen van natuurbeheer toe te passen 
omdat een kostengunstige afvoer van het overtollig organisch materiaal gewaarborgd is (bijvoor-
beeld bij afvoer van biomassa ten behoeve van verschraling). Daarnaast kunnen aanzienlijke 
kansen voor biodiversiteit worden gerealiseerd wanneer bijproducten uit het natuurbeheer als 
grondstof voor energie op de markt worden verhandeld. Afgezet als coproduct voor vergisting 
kunnen zij dan extra inkomen opleveren voor de natuurbeheerders en hierdoor de betaalbaarheid 
van het natuurbeheer helpen in stand te houden. 
 
Conclusie ten aanzien van bovengrondse biodiversiteit 
 
Ondanks dat er in veel publicaties gerefereerd wordt aan een meerwaarde van covergisting voor 
de biodiversiteit zijn tot nu toe geen concrete voorbeelden beschikbaar waarin een dergelijke 
meerwaarde ook daadwerkelijk zichtbaar en aangetoond wordt. Dit in tegenstelling tot negatieve 
bijwerkingen, die met name in regio´s waar covergisting sterk werd gestimuleerd inmiddels zicht-
baar lijken te worden. Voor zowel positieve als ook negatieve effecten geldt dat veel effecten tot 
nu toe nog grotendeels hypothetisch zijn en in de praktijk niet goed gekwantificeerd  
Het onderzoek naar gevolgen van de opkomst van energieteelten in Europa op de inheemse flora 
en fauna staat feitelijk nog in de kinderschoenen33.  
In Nederland bestaat tot nu toe geen enkel onderzoek dat zich systematisch met dit onderwerp 
bezighoudt en waarin effecten ook daadwerkelijk worden gemeten. In het NWO onderzoekspro-
gramma “Stimulering Biodiversiteit” komt het onderwerp “energieteelten” nauwelijks expliciet aan 
de orde34.  
In andere delen van Europa is de situatie vergelijkbaar. Er zijn weliswaar, verspreid over Europa, 
enkele veldonderzoeken gaande. De kennis uit deze experimenten is tot nu toe echter slecht toe-
gankelijk en niet goed gebundeld. Vaak gaat het bij de experimenten ook nog om kleinschalige 
proeven met pilot karakter. Tot nu toe zijn dus zeer beperkt gegevens beschikbaar op basis waar-
van directe of indirecte effecten van covergisting daadwerkelijk kunnen worden beoordeeld. 
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4.5.2 Covergisting en effecten (van digestaat) op de ondergrondse biodiversiteit  

 
Algemeen 
 
Het beheer van de ondergrondse ‘biodiversiteit’ is door de Nederlandse overheid in toenemende 
mate een belangrijk speerpunt. In de officiële beleidsdocumenten wordt benadrukt dat de bodem-
biodiversiteit als een intrinsieke waarde dient te worden beschermd, maar dat zij ook voor de toe-
komst moet worden behouden. 
 
De opkomst van covergisters in de Europese landbouw leidt tot verschuivingen in het agrarisch 
landgebruik. Een sterkere nadruk op de teelt van energiegewassen (verschuiving van de verhou-
ding grasland/bouwland) heeft onder andere invloed op het functioneren en de samenstelling van 
ondergrondse biodiversiteit33.  
Daarnaast leidt covergisting tot een nieuwe stroom aan organisch (rest)materiaal van zeer varia-
bele kwaliteit. Het overkoepelend begrip dat voor eindproducten uit de covergisting wordt gebruikt 
is ‘digestaat’. Veelal vindt dit digestaat afzet als meststof in de landbouw.  
 
De samenstelling en eigenschappen van digestaat worden bepaald door een veelheid aan facto-
ren, zoals samenstelling en mengverhouding van het coproduct en de mest, de verblijftijd van de 
materialen in de vergister en het type vergister dat gebruikt wordt.  
De combinatie van deze factoren is in iedere situatie weer anders en daarmee ook het effect van 
covergisting op de kwaliteit van het digestaat. Uit de literatuur blijkt dat veel invloedfactoren tot nu 
toe nog niet zijn onderzocht35. Ook risico’s door verontreiniging van coproducten zijn vaak nog niet 
goed te kwantificeren. 
 
Effecten digestaat op bodem micro-organismen 
 
Hierna is een vergelijking gemaakt tussen het effect van bemesting met dierlijke mest en het be-
mesten met digestaat. Effecten van digestaat op de bodem microflora werden nader onderzocht 
in recente studies van Brändli (2007)36 en Nyberg (2006)37. Uit deze onderzoeken blijkt dat het 
organisch materiaal uit de anaërobe vergisting zowel invloed heeft op de populatiesstructuur van 
bodemmicro-organismen als ook de activiteit van de bodemmicroflora. Uit langlopende veldproe-
ven bleek dat, afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het toegediende materiaal, 
ingrijpende stress-effecten kunnen optreden die kunnen leiden tot een blijvende onbalans in de 
bodem. Dit werkt niet alleen door op de diversiteit van de micorflora, maar leidt ook tot meer of 
minder emissies van CO2, methaan en nutriënten. Naast een stimulerend effect, kan toediening 
van digestaat dus ook schadelijke effecten hebben op de ondergrondse biodiversiteit. De vraag 
onder welke omstandigheden digestaat welke effecten voortbrengt kan op basis van de huidige 
kennis niet eenduidig worden beantwoord.  
 
Een belangrijke aspect van anaërobe vergisting (covergisting) is dat door het proces van vergis-
ting de C/N-ratio in het uitgangsmateriaal verandert. Gemakkelijke afbreekbare koolstof wordt 
omgezet in energie. Het substraat dat overblijft bevat naast een concentraat van micro- en macro-
nutriënten, metalen en stabiele aromatische organische verbindingen, een fractie “moeilijk” af-
breekbare C in de vorm van lignine en cellulose.  
De moeilijk afbreekbare componenten (cellulose, lignine) zijn vooral voedingsbodem voor schim-
mels. Structurele toevoeging van organisch materiaal met een lage C/N-verhouding en een hoog 
aandeel moeilijk afbreekbaar koolstof aan agrarische grond kan dus leiden tot een verschuiving 
van de biologische activiteit in de bodem, waarbij de activiteit van schimmels wordt gestimuleerd 
(mondelinge mededeling de Boer, 2007).   
 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 89 \ 16 mei 2008 

Effecten op de bodem macrofauna 
 
In de bodem levende macrofauna vormt een cruciale schakel in het terrestrische ecosysteem. 
Alhoewel deze groep organismen, vergeleken met de micro-organismen, een relatief gering aan-
deel heeft aan de totale ondergrondse (bio)massa is hun bijdrage aan het functioneren van de 
bodem zeer belangrijk. Effecten van digestaat op de bodem macrofauna zijn op basis van de be-
schikbare literatuur niet goed in te schatten. Ook hier geldt dat systematisch onderzoek nog in de 
kinderschoenen staat of ontbreekt. Uit ecotoxicologisch onderzoek is wel bekend, dat er duidelijke 
relaties bestaan tussen de kwaliteit van het ingebracht organische materiaal en de activiteit en 
diversiteit van de bodem macrofauna. Bodem macrofauna wordt daarom op laboratoriumschaal 
vaak gebruikt om de risico’s van verontreinigingen te beoordelen38. Deze kennis zou systematisch 
toegepast kunnen worden in de kwaliteitsbeoordeling van digestaat als meststof. 
 
Conclusie ten aanzien van de ondergrondse biodiversiteit 
 
Algemeen kan worden geconcludeerd dat het op basis van de beschikbare kennis niet mogelijk is 
om een eenvoudig antwoord te geven op de vraag welke consequenties structurele toepassing 
van digestaat in plaats van dierlijke mest zou hebben op de ondergrondse biodiversiteit in land-
bouwgebieden.  
 
Om een duurzame toepassing van covergisting op grotere schaal te bevorderen (te waarborgen) 
lijkt het een urgente noodzaak dat er expliciet aandacht wordt besteedt aan een betere kwalificatie 
van verschillende typen digestaat en het in kaart brengen van effecten op de ‘ecologische para-
meters’ in de bodem16 33 35 36 37 38. 
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5 INNOVATIE 

 
5.1 Inleiding 
 
De techniek van covergisting bestaat relatief kort. Voornamelijk in de laatste 15 jaar is er veel 
ontwikkeling gaande. In Nederland is de meeste ontwikkeling gedaan in de laatste 4 à 5 jaar, ge-
stimuleerd door de MEP. In Nederland staan, na Duitsland, de meeste covergistingsinstallaties. 
Het is dus niet verwonderlijk dat er in een korte periode veel innovatie is opgebouwd. Momenteel 
is covergisting een proces waarin op veel manieren aan innovatie gedaan wordt. In dit hoofdstuk 
zullen de verschillende vormen van innovatie in alle aspecten van vergisting aan bod komen. De 
kernvragen zijn: 

• Wat is de stand van de techniek? 
• Welke kennis is beschikbaar? 
• Aan welke kennis is behoefte? 

 
Deze kernvragen zullen per innovatief aspect behandeld worden. 
 
Het begrip innovatie kan in brede zin toegepast worden op covergisting. Er zal ingegaan worden 
op de volgende aspecten: 

• Rendementsverbetering van biomassaconversie 
• Elektrisch rendementsverbetering bij conversie van biogas 
• Het benutten van de restwarmte die vrijkomt bij covergistingsinstallaties 
• Biogas opwerken naar groen gas 
• Inzet van CO2 uit biogas in de glastuinbouw 
• Biogas benutten in een separaat biogasnetwerk 
• Nabewerken van het digestaat 
• Transportbewegingen 
• Benutten van digestaat als kunstmestvervanger 
• Ontwikkelingen van de kostprijs van grondstoffen 
• De rol van de overheid op innovaties 

 
Er zijn verschillende redenen tot innovatie. Wanneer er gekeken wordt naar het covergistingspro-
ces, kunnen een aantal algemene drijfveren voor innovatie worden aangewezen: 

• De economische rentabiliteit van een techniek of installatie verbeteren 
• Technische en maatschappelijke problemen oplossen 
• Het milieurendement van een technologie verbeteren 
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5.2 Rendementsverbetering van biomassaconversie 
 
Er lopen in Europa veel onderzoeken naar het verbeteren van het rendement van covergistingsin-
stallaties. De eerste conversiestap in het covergistingsproces is de omzetting van biomassa in 
biogas. Deze is tevens afhankelijk van de producten die vergist worden. 
 
Cogen Projects heeft in opdracht van SenterNovem een onderzoek uitgevoerd dat in dit kader 
relevant is getiteld “Rentabiliteit biomassa wkk – Mogelijkheden tot verbetering” (2007). 
 
De omzetting van biomassa in biogas wordt “de biologie van de vergister” genoemd. De huidige 
stand van de techniek is dat 45% (voor mest) tot 85% (voor maïs) [praktijkcijfers HoSt] van de 
organische stof in de biomassa in een vergister wordt omgezet in biogas. Dit betekent dat een 
aanzienlijk deel van de biomassa nog niet wordt omgezet. Dit betreft met name cellulose-
structuren. De omzettingsgraad van organische stof kan worden verhoogd tot ca. 80% [informatie 
van Colsen] door thermofiele vergisting toe te passen. Daarbij is het regelen van het ammoniak-
gehalte van belang. 
 
Er zijn verschillende onderzoeken die er op gericht zijn om de celluloseconversie te verhogen. 
 

• Enzymatisch: dit onderzoek staat in de kinderschoenen. Aan de universiteit van Wagenin-
gen wordt gekeken naar het gebruik van enzymen voor een verhoogde conversie. Aan de 
universiteit Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar enzymen uit de darmen van olifanten. 
Ook in Duitsland en Denemarken is hier onderzoek naar gaande. 

• Thermisch: onder hoge druk en temperatuur wordt cellulose afgebroken (geen Nederlands 
onderzoek bekend). Bij hoge temperatuur kan de cellulose direct omgezet worden in gas 
(UT, Procede, BTG). Er zijn in Nederland wel ervaringen opgedaan met het behandelen 
van veren bij hoge temperatuur. (HoSt) 

• Chemisch: bij zure of basische omstandigheden kan nat cellulose afgebroken worden.  
 
Met name enzymatische conversie heeft grote voordelen, omdat deze bij milde condities en in de 
reactor zelf kunnen worden toegepast. De andere technologieën vragen complexe systemen en 
hoge investeringen. Het verhogen van de celluloseconversie heeft vooral voordelen bij het vergis-
ten van materiaal met veel van deze cellulosestructuren zoals stro, gras en ander stengel-
materiaal. 
 
Een ander aspect van covergisting dat invloed heeft op de omzetting is de verblijftijd van de bio-
massa in de covergister. Hoe hoger de verblijftijd van de biomassa, hoe meer organische stof er 
omgezet wordt. Omdat de gewenste verblijftijd direct gerelateerd is aan de grootte van de installa-
tie en daarmee aan de investering, is het wenselijk om verblijftijd zo laag mogelijk te houden. De 
conversie moet dus zo snel mogelijk verlopen.  
 
Als oplossing voor de verkorte verblijftijd wordt er in Nederland al bij een groot aantal vergistings-
installaties een naopslag toegepast. Dit is een onverwarmde mestopslag met een gasdicht dak, 
waardoor de gasproductie van de totale installatie gemiddeld met 10 -15% toeneemt ten opzichte 
van installaties zonder gasdichte naopslag. Een mestopslag is hoe dan ook noodzakelijk omdat 
het digestaat niet altijd direct afgevoerd kan worden. Deze gasdichte naopslag is een innovatie 
die het rendement van de totale installatie verhoogt en tevens de duurzaamheid van de covergis-
tingsinstallatie verbetert. De conversie kan verder verhoogd worden door de naopslagen te isole-
ren en te verwarmen. 
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Het grootste voordeel van een verhoogde biologische conversie is de lange termijn economie van 
een covergistingsinstallatie. Een voorbeeld: wanneer de omzetting van organische stof in mest 
van 45% naar 70% zou stijgen, betekent dit per ton mest een productiestijging van 50 kWh naar 
80 kWh. Tegen het elektriciteitstarief van € 0,155 / kWh betekent dit een extra opbrengst van 
€ 4,65 per m3 mest. Hierin zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor de toename van de 
conversie nog niet meegenomen. Omgekeerd kan het ook betekenen dat de extra opbrengst 
zorgt voor een minder hoge onrendabele top op de investering in een covergistingsinstallatie. Een 
productiestijging van 60% zou kunnen betekenen dat de benodigde elektriciteitsprijs met 25% tot 
35% zou kunnen dalen (afhankelijk van kosten voor de verhoogde conversie). Dit heeft een aan-
zienlijke invloed op de exploitatiesubsidie die nodig is om projecten haalbaar te maken. Daarnaast 
heeft een verhoogde conversie een zeer grote invloed op het potentieel van biogasproductie in 
Nederland. Het potentieel van 750 MWe kan dan vergroot worden naar 1200 MWe. Dit is een gi-
gantische sprong, waardoor het van groot belang is om de conversie zo hoog mogelijk te krijgen. 
 
De keuze van de soort biomassa die in de vergister gebruikt wordt is van grote invloed op het be-
haalde rendement van de installatie. De soorten biomassa zijn in Nederland beperkt door de posi-
tieve lijst. De innovatie van verbreding van de voeding van een vergister richt zich op het vergis-
ten van reststromen die vervolgens toegevoegd kunnen worden aan de positieve lijst. Glycerine is 
hiervan een voorbeeld. Van deze reststroom is aangetoond dat deze goed vergistbaar is en is in 
februari 2007 toegevoegd aan de positieve lijst10. 
 
5.3 Elektrisch rendementsverbetering bij conversie van biogas 
 
Een van de conversieroutes voor biogas is het omzetten naar elektriciteit en warmte. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van gasmotor-WKK’s. Gasmotor leveranciers doen voortdurend onder-
zoek naar het verhogen van het elektrisch rendement van hun producten. Voor kleine motoren 
(200-300 kWe) is het rendement gestegen van 33% naar 38% gedurende de afgelopen 10 jaar. 
Het rendement is afhankelijk van de schaalgrootte. Gasmotoren van 500 kWe kennen momenteel 
rendementen van ongeveer 41% en 1 MWe motoren hebben een rendement van 42%. Hoe groter 
het beschikbare biogasvolume, hoe hoger het rendement van de toegepaste gasmotor. 
 
Indien deze trend doorzet, mag verwacht worden dat het rendement van kleine gasmotoren (200-
300 kWe) in ongeveer 10 jaar zal stijgen naar 40% en het rendement van gasmotoren van ca 500 
kWe zal stijgen naar 45%. Gasmotor technologie wordt niet enkel bij covergisting toegepast, 
waardoor deze innovatie door de markt en door concurrentie gestuurd wordt. 
 
Een andere innovatie op het gebied van elektriciteitsproductie is het toepassen van een Organic 
Rankine Cycle (ORC). Deze ORC bestaat uit een pomp, verdamper, turbine en condensor. Een 
organische vloeistof wordt op druk gebracht en komt vervolgens in gasvorm vrij. Dit gas expan-
deert in een turbine waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Tenslotte wordt het gas geconden-
seerd in de condensor, waarmee de cyclus rond is. De warmte die in de verdamper wordt toege-
voerd is de restwarmte uit de gasmotor. Het toepassen van een ORC kan daarom gezien worden 
als restwarmtebenutting, maar zorgt voornamelijk voor het verhogen van het totaal elektrisch con-
versierendement.  
 
Organic Rankine Cycles op de schaal van biomassa-vergistingsinstallaties van 500 kWe zijn de 
laatste jaren ontwikkeld door Ormat, specifiek voor de Duitse markt, op basis van de innovatie-
subsidie. In Nederland zijn ORCs ontwikkeld door Tri-O-Gen. De ORC’s kennen nog een hoge 
investering, maar zullen binnen enkele jaren ook in Nederland economisch haalbaar zijn door een 
daling van de investeringskosten. Een elektriciteitsproductie van 8-10% van het gasmotorvermo-
gen is mogelijk, waardoor het totale rendement met 3 tot 5% zal stijgen naar 41 à 46%. 
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Een andere optie voor biogasbenutting is de integratie van de gasmotor met biomassaverbran-
ding of –vergassing en een normale Rankine Cyclus: de warmte uit de gasmotor wordt naar de 
Rankine Cycle (stoomketel + stoomturbine) geleid, waar de warmte nog in elektriciteit wordt om-
gezet. Een 500 kWe gasmotor (ηe = 39%) zal dan ca. 20% meer elektriciteit opwekken. De niet 
omgezette biomassa (digestaat) wordt gedroogd en meegestookt. In totaal wordt 30% meer ener-
gie gehaald uit dezelfde biomassa. Dit is in de praktijk nog niet toegepast. Het eerste demonstra-
tieproject is in voorbereiding en start naar verwachting in 2008. 
 
 
5.4 Benutten van restwarmte 
 
Nauw verbonden met het verhogen van het elektrisch rendement van de omzetting van biogas is 
het benutten van restwarmte. Bij het gebruik van een gasmotor-WKK zal een deel van de energie 
uit het biogas als restwarmte vrijkomen. De restwarmte van een covergistingsinstallatie wordt voor 
een klein deel gebruikt voor het verwarmen van de vergistingtank en grotendeels afgeblazen. 
Eerder werden al rendementen van 36-41% voor gasmotor-WKK’s gegeven. Dit betekent dat ruim 
60% van de energie uit het biogas vrijkomt als warmte.  
 
Op het bedrijf van de meeste eigenaren van covergistingsinstallaties is er weinig warmtevraag. 
Naast de vergister wordt vaak het woonhuis verwarmd en in sommige gevallen ook stallen. Hier-
mee wordt meestal nog steeds niet alle restwarmte benut. Er kan gekeken worden naar restwarm-
tebenutting in de omgeving van de covergistingsinstallatie. Omdat covergistingsinstallaties voor-
namelijk in het landelijk gebied te vinden zijn, zijn er voor warmtebenutting meestal lange leidin-
gen nodig. Het benutten van restwarmte door levering van warm water aan derden is daarom 
vaak economisch niet haalbaar.  
 
Biogas kan eenvoudig over lange afstanden worden getransporteerd. Een ontwikkeling die mo-
menteel gaande is, is het plaatsen van de WKK bij de warmteafnemer en het leggen van een bio-
gasleiding. Hierover meer in paragraaf 5.7. Als alternatief kan het biogas bijvoorbeeld in huishou-
dens en industrie gebruikt worden voor directe verwarming. Hiermee wordt het aardgasverbruik 
gereduceerd. 
 
Een innovatieroute die ook voor de benutting van de restwarmte kan zorgen, is het drogen van 
digestaat. Hierop zal nader worden ingegaan in paragraaf 5.8. 
 
Concluderend kan er gesteld worden dat er veel mogelijke routes zijn voor het benutten van rest-
warmte. Deze routes zijn afhankelijk van de locatie en schaalgrootte van een covergistingsinstal-
latie en eventuele nabewerkingstechnieken. 
 
 
5.5 Biogas opwerken naar groen gas 
 
Een alternatief voor elektriciteitsproductie uit biogas is het opwerken van biogas naar aardgas-
kwaliteit. Aardgas dat uit biomassa geproduceerd wordt, wordt groen gas genoemd. Groen gas is 
een hoogwaardige energiedrager die met een hoog rendement kan worden benut.  
 
In Nederland komt bijna de helft van alle energie uit aardgas. Vergroening van het aardgas speelt 
daarom een belangrijke rol bij het bestrijden van het broeikasprobleem. Over tien jaar kan tien 
procent van het aardgas groen zijn. Overheid en energiebedrijven moeten snel aan de slag om 
obstakels uit de weg te ruimen. Dat staat in een adviesrapport van EnergieTransitie17.  
 



 

Strategische verkenning covergisting \ pagina 95 \ 16 mei 2008 

Het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De 
werkgroep groen gas, onderdeel van het Platform Nieuw Gas, heeft een visiedocument geschre-
ven waarin het transitiepad naar grootschalige groen gasproductie beschreven wordt. (Wempe, 
Dumont, 2007) In dit document wordt voor groen gas uit biogas voornamelijk in de nabije toe-
komst een rol weggelegd. Zie ook figuur 5.1. 
 
De focus van de werkgroep zal op de korte termijn liggen op het ontwikkelen van het Groen Gas-
potentieel uit vergisting. Verwacht wordt dat er projecten tot ontwikkeling zullen komen die in ca-
paciteit variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden kubieke meters per uur opgewaar-
deerd biogas. 
 

 
Figuur 5.1: Transitietraject voor de geleidelijke vergroening van aardgas

17
  

 
De huidige stand van zaken is dat er vijf installaties zijn waar stortgas uit de afvalverwerking wordt 
opgewerkt naar aardgaskwaliteit. Met deze vijf installaties loopt Nederland wel voorop in Europa! 
Daarnaast zijn er in Nederland enkele kleinschalige initiatieven ontplooid voor het opwerken van 
biogas naar groen gas. Het opwerken van biogas naar aardgas is echter nog nergens goed tot 
ontwikkeling gekomen. Hier zijn een aantal redenen voor te geven: 
 

1. Het is prijstechnisch gunstiger om biogas te verstoken in de gasmotor-WKK. Met de MEP-
vergoeding kon een eigenaar van een covergistingsinstallatie rekenen op een elektrici-
teitsopbrengst van ca. € 0,155/ kWe. Wat betekent dat als uit 1 m3 biogas 2 kWe gemaakt 
kan worden de waarde van biogas komt op € 0,31/m3. Biogas bestaat voor ongeveer 60% 
uit methaan, aardgas voor ongeveer 89%. Dit betekent dat de waarde van 1 m3 naar aard-
gas opgewerkt biogas een waarde moet hebben van € 0,31/60%*80% = € 0,46/m3. Wan-
neer de waarde van 1 m3 groen gas lager is dan deze waarde, is het economisch gunsti-
ger om het gas te stoken op een gasmotor-WKK. Ter vergelijking; het grootverbruikersta-
rief voor de tuinbouw ligt momenteel rond de € 0,28/m3.  
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2. Naast de economie voor het opwerken van groen gas is de mogelijkheid tot levering van 

groen gas aan het gasnet essentieel. In het visiedocument van de werkgroep groen gas39 
staan de eisen aan groen gas voor het leveren aan het Nederlandse gasnet. Deze eisen 
zijn geformuleerd door de netbeheerders, die zelf weinig of geen baat hebben bij groen 
gas dat concurreert met fossiel aardgas.  

 
3. De belangrijkste parameter voor de kwaliteit van groen gas is de Wobbe-index.  

Bij het leveren van groen gas aan het aardgasnet wordt een range van Wobbe-indices 
toegestaan. Dit wordt de Wobbe-band genoemd. De Wobbe-band in Nederland ligt tussen 
de 43,46 en 44,41 MJ/nm3 17. Deze bandbreedte is erg klein. In de ons omringende landen 
is de Wobbe-band veel breder. Naast de Wobbe-index worden er eisen gesteld aan tal van 
andere componenten in het gas. Dit vraagt om veel meetapparatuur bij een groen gas op-
werkinstallatie, wat het erg prijzig maakt.  

 
4. Door de zeer strenge eisen aan groen gas blijkt in de praktijk dat het niet altijd aan deze 

eisen voldoet. Het geproduceerde groen gas moet dan worden afgefakkeld, waardoor veel 
potentiële energie verloren gaat. Het verruimen van de kwaliteitseisen voor groen gas 
kunnen zorgen voor betere benutting van het groen gaspotentieel. Het alternatief, elektrici-
teitsproductie met een gasmotor, heeft immers een hogere leveringszekerheid en de route 
groen gas brengt daardoor extra risico met zich mee.  

 
In Nederland zijn er, naast installaties voor het opwerken van stortgas, op kleine schaal initiatie-
ven ontplooid voor het opwerken van biogas naar groen gas. Twee bekende voorbeelden zijn de 
installaties van Biogast en GTS. 
 
BioGast 
 
Het bedrijf Biogast heeft een installatie gebouwd in Beverwijk. Deze installatie produceert 75 m3 
per uur groen gas uit biogas middels een membraanscheidingtechniek. Hier is ongeveer 110 m3 
per uur biogas voor nodig. Dit komt overeen met de hoeveelheid gas uit een kleine covergistings-
installatie en is equivalent met een WKK van ca. 200 kWe. Biogast heeft op de Praktijkdag Groen 
Gas 2007 een kosten/baten range gepresenteerd op basis van praktijkervaringen. Het bedrijfsre-
sultaat op basis van deze analyse loopt uiteen van € -0,88 tot € 0,10. Belangrijkste variabelen in 
deze kosten/baten analyse zijn de opbrengst van het gas, kosten van het biogas en de vaste en 
variabele kosten van opwerking. De kosten van de installatie waren € 650.000,-40. Ter vergelijking, 
een WKK van 200 kWe kost ca. € 200.000,-. Een WKK is niet alleen fors goedkoper, maar heeft 
ook minder variabele kosten dan een biogasopwerkingsinstallatie. 
 
GTS 
 
Gas Treatment Services (GTS) levert een installatie voor de productie van groen gas uit biogas, 
waarbij door middel van een cryogene techniek de CO2 op zeer lage temperaturen uit het biogas 
wordt verwijderd. Het CO2 komt vloeibaar beschikbaar, waardoor het eenvoudig te transporteren 
en elders te benutten is. GTS heeft een pilot-installatie gerealiseerd op basis van 30 m3/uur groen 
gasproductie. Deze techniek zal op industriële schaal toegepast gaan worden bij een project in 
Zweden, voor 800 m3/uur groen gas. 
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit, naast de 
benodigde randvoorwaarde van leveringszekerheid, ook financieel nog niet aantrekkelijk is. Voor-
al op kleine schaal is de investering in een opwerkinstallatie erg hoog. Op grotere schaal is het 
opwerken van biogas beter haalbaar te maken. Zeker wanneer de CO2 ingezet kan worden (bij-
voorbeeld in de glastuinbouw), zie ook paragraaf 5.6. De overheid kan de ontwikkeling van groen 
gasproductie stimuleren door een financiële ondersteuning, waarin de kosten en risico’s van op-
werken van groen gas afgewogen worden tegen die van elektriciteitsproductie. Tevens kan de 
overheid een rol spelen in het wegnemen van het belangrijkste knelpunt: het ontbreken van de 
zekerheid dat het gas geleverd kan worden aan het gasnet en niet verloren gaat omdat het niet 
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. 
 
Uit de genoemde voorbeelden en de ervaringen met het opwerken van stortgas blijkt dat we in 
Nederland beschikken over voldoende kennis voor het opwerken van biogas naar aardgaskwali-
teit. Het belangrijkste struikelblok is de toelating van het gas op het aardgasnetwerk. Het Platform 
Groen Gas zal zich daarom op korte termijn richten op het certificeren van groen gas en kijken 
naar de eisen aan het toeleveren van gas aan het aardgasnet. Groen gas zal bij voorkeur op gro-
te schaal uit biogas geproduceerd worden. Dit heeft zowel financiële als infrastructurele voorde-
len. 
 
5.6 CO2-levering aan de glastuinbouw 
 
In de Nederlandse glastuinbouwsector worden jaarlijks grote hoeveelheden aardgas verbruikt 
voor de productie van CO2. Deze CO2 wordt gebruikt voor het bemesten van gewassen. Omdat in 
de zomer de meeste CO2 overdag gevraagd wordt wanneer er geen warmtevraag is, wordt de 
energie uit het aardgas vaak slecht benut. Om deze reden is het wenselijk om CO2 uit alternatieve 
bronnen te winnen. Covergistingsinstallaties kunnen hierin een rol spelen. Biogas bevat ongeveer 
40% CO2 en is daarmee een zeer geschikte bron voor de tuinbouw. 
De CO2 kan via verschillende routes in de tuinbouw toegepast worden: 

• Het plaatsen van de covergistingsinstallatie op een locatie waar mesttransport vermeden 
wordt (boerderij), vervolgens direct het biogas opwerken naar aardgaskwaliteit en de vrij-
komende CO2 vloeibaar maken voor transport naar een tuinder. Dit vereist een installatie 
voor het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit, zoals in paragraaf 5.5 beschreven is. 

• Het plaatsen van de covergistingsinstallatie op de boerderij en het transport van het bio-
gas naar een glastuinbouwbedrijf. Bij het glastuinbouwbedrijf wordt het gas verstookt op 
een WKK of opgewerkt tot aardgaskwaliteit en de CO2 in de kassen gebruikt. Het voordeel 
van deze route ten opzichte van benutten van biogas op de boerderij is dat, bij gebruik van 
een WKK, de restwarmte en de CO2 gebruikt kunnen worden. Bij het opwerken naar aard-
gaskwaliteit hoeft de CO2 niet vloeibaar gemaakt te worden. Bovendien wordt hiermee het 
energieverbruik voor het vloeibaar maken van CO2 voorkomen. Een project dat deze route 
volgt is momenteel in ontwikkeling. Afhankelijk van de schaalgrootte van de covergistings-
installatie mag de afstand tussen veehouder en tuinder niet meer dan 10 tot 20 km zijn om 
het biogas rendabel naar de tuinder te leiden. Het probleem bij langere transportafstanden 
is organisatie rondom de aanleg van de biogasleiding. 

• Het plaatsen van de covergistingsinstallatie op een glastuinbouwbedrijf. Dit betekent ver-
plaatsen van de mest en verplaatst tevens de afvoer van het digestaat. Deze optie lijkt 
momenteel nog niet wenselijk door de economische en duurzaamheidaspecten die sa-
menhangen met het transport van mest en digestaat. 

 
De CO2 afkomstig van biogas en rookgassen die aan de glastuinbouw wordt geleverd dient nog 
gereinigd te worden vooraleer die CO2 aan de planten kan worden toegediend. 
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5.7 Leveren van biogas aan een biogasnetwerk 
 
In de voorgaande paragrafen is steeds gesproken over het opwerken van biogas naar aardgas-
kwaliteit en het decentraal benutten van biogas op een gasmotor-WKK. Als alternatief kan het 
biogas ook rechtstreeks aan een biogasnet geleverd worden. Dit heeft een aantal voordelen: 

• Centraal omzetten in elektriciteit en warmte. Zoals in paragraaf 5.3 al is aangegeven heb-
ben grotere gasmotoren WKK een hoger elektrisch rendement. Er kan met een grotere 
gasmotor al snel 10% meer elektriciteit gemaakt worden uit dezelfde hoeveelheid biogas. 
Wanneer het biogas uit verschillende covergistingsinstallaties centraal wordt gestookt in 
een gasmotor-WKK is een hoger rendement mogelijk. Eerder in dit hoofdstuk is al aange-
geven dat grotere gasmotor-WKK’s een hoger rendement hebben. Naast de toename in 
elektriciteitsproductie kan de centrale WKK bij een warmteafnemer geplaatst worden, zo-
dat ook de restwarmte beter benut wordt. Een voorbeeld is een nieuwbouwwijk waar de 
restwarmte voor stadsverwarming gebruikt kan worden of een bedrijf met een grote warm-
tevraag, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw. In het laatste geval kan ook de CO2 geleverd 
worden aan de kassen, zoals besproken in paragraaf 5.6. 

• Centraal opwaarderen biogas naar aardgaskwaliteit. Door het centraal opwerken kan met 
één installatie volstaan worden en kan er gebruik gemaakt worden van de economy of 
scale, die bij opwerkinginstallaties een rol speelt. De CO2 kan op één locatie afgevangen 
worden en eventueel benut worden in de glastuinbouw. Deze optie is alleen nuttig als het 
een goed alternatief biedt voor het direct verbruiken van biogas. De opwerkstap naar 
aardgaskwaliteit is vaak overbodig. 

• Opwerken van biogas naar “zuiver methaan”. Biogas bevat ongeveer 60% methaan, aard-
gas 89%. Wanneer het gas verder gezuiverd wordt, neemt het percentage methaan toe. 
Bij gebruik van dit gas als transportbrandstoffen, bijvoorbeeld voor bussen of vrachtwa-
gens die op aardgas rijden, betekent een hoger methaangehalte dat er meer kilometers 
gereden kunnen worden op één tank gas. 

• Het biogas kan rechtstreeks in huizen of industrie gebruikt worden, als aardgasvervanger. 
Dit vraagt wellicht aanpassingen aan branders en fornuizen, maar is wel een technische 
mogelijkheid. Dit is een optie bij een nieuwbouwwijk, maar ook bij bestaande bouw. Het 
meest waarschijnlijk is het gebruik van dit gas in de industrie. 
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Figuur 5.2: Biogasnetwerk 

 
In figuur 5.2 staan meerdere covergisters afgebeeld. Dit geeft aan dat een biogasnet voornamelijk 
op grotere schaal toepassing vindt. Er kan met één netwerk biogas van verschillende covergisters 
worden verzameld en naar één of meerdere locaties getransporteerd worden. 
 
Op de locatie waar de covergister staat, hoeft niet geïnvesteerd te worden in een WKK. Om een 
beeld te vormen van de investering in een biogasnet zijn de investeringen, besparingen, kosten 
en opbrengsten op een rij gezet. Als extra investering bij de covergistingsinstallatie is een installa-
tie voor ontwatering van het biogas en een compressor voor transport benodigd. Tevens zal de 
vergister verwarmd moeten worden. Dit wordt nu gedaan met restwarmte uit de WKK, die in het 
geval van een biogasnet komt te vervallen. Dit verwarmen kan door een deel van het biogas te 
verbranden, of bijvoorbeeld door een kleine houtgestookte ketel te gebruiken. 
 
Naast de investeringen op boerderijschaal zijn investeringen nodig in een biogasnet en in een 
grote WKK. Een biogasleiding (buiten de stad) kost € 40,- tot € 50,- per meter. 
 
Wanneer er gekeken wordt naar kosten en opbrengsten zijn er de variabele kosten voor het ver-
warmen van de covergister. Daarnaast wordt er door het hogere rendement van de WKK meer 
elektriciteit geproduceerd. Tevens kan de restwarmte benut worden, wat een aardgasbesparing 
met zich meebrengt.  
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In tabel 5.1 is de terugverdientijd van de investering in een biogasnetwerk in combinatie met de 
benutting van restwarmte en/of CO2 (glastuinbouwbedrijf). 
 
De uitgangspunten van deze tabel zijn: 
Referentie situatie: 

• 10 x 340 kWe gasmotoren WKK op boerderijschaal 
Nieuwe situatie, voor de investeringen: 

• 2 x 1800 kWe gasmotoren WKK bij tuinder of stadsverwarming 

• Een voorziening voor 100 kW verwarming van de covergister, bijvoorbeeld op basis van 
hout stoken. 

• 100 km biogasnetwerk à € 50,- per meter 
• Bij CO2 levering een investering in een katalysator voor het reinigen van de rookgassen à 

€ 120.000,- / MWe gasmotor vermogen. 
Nieuwe situatie, variabele kosten en opbrengsten: 

• Verwarmen van de vergister met het stoken van hout à € 30,- /ton. 
• Katalysatorkosten gebaseerd op ureumverbruik, onderhoud en vervanging van katalysa-

tormateriaal. 
• Restwarmte gedurende 6000 uur/jaar te benutten, aardgasprijs van € 0,21/m3. 
• Elektriciteitsprijs van € 0,155 / kWe, 8000 uur/jaar. 
• CO2-levering gedurende 2000 uur per jaar. CO2-prijs € 0,12/kg. 

 
Investeringen zonder CO2-levering met CO2-levering 

      
totale minderinvestering WKK’s op boerderijen (10 x 340 kWe)  - €             2.950.000  - €        2.950.000  
totale extra investering biogas gereed maken voor transport 
(koeling)  €                350.000   €           350.000  
extra investering verwarmen vergisters  €             1.000.000   €        1.000.000  
totale investering centrale WKK’s (2 x 1800 kWe)  €             1.900.000   €        1.900.000  
kosten 100 km biogasnetwerk  €             5.000.000   €        5.000.000  
investering katalysator  €                        -     €           432.000  
      

Netto-investering  €             5.300.000   €        5.732.000  

      

Kosten en opbrengsten     
      
totale variabele kosten verwarmen covergister per jaar  €                126.061   €           126.061  
variabele kosten katalysator per jaar  €                        -     €             58.500  
opbrengsten restwarmtebenutting per jaar  €                515.943   €           515.943  
meerproductie elektriciteit per jaar  €                248.000   €           248.000  
verkoop CO2 per jaar  €                        -     €           660.000  
      

Netto-besparing per jaar  €               637.883   €        1.239.383  

      
Eenvoudige terugverdientijd (jaren) 8,3 4,6 
Tabel 5.1: Eonomisch overzicht van een biogasnet voor 10 covergistingsinstallaties. 

 
In het overzicht is er gerekend met 10 covergistingsinstallaties die individueel elk een 340 kWe 
gasmotor zouden hebben. In plaats van deze 10 WKK’s kunnen er, op een centraal punt, 2 
WKK’s van elk 1,8 MWe opgesteld worden. Er is aangenomen dat  een biogasnet van 100 km 
(inclusief vertakkingen) ruim voldoende is om 10 covergistingsinstallaties te verbinden en het bio-
gas naar een grootverbruiker te leiden. De investering kan dan in minder dan 6 jaar worden terug-
verdiend. Dit is erg kort voor een infrastructuur. 
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In de rechterkolom in tabel 5.1 Is een extra optie uitgewerkt. Wanneer het biogas naar een tuinder 
geleid kan worden kan zowel restwarmte als CO2  uit de rookgassen van de WKK gereed gemaakt 
worden voor levering aan de kassen. Hiervoor is een extra investering nodig in een katalysator 
voor het zuiveren van de rookgassen. Er is aangenomen dat de CO2 voor € 0,08 per kg verkocht 
kan worden aan de tuinder. Ter vergelijking: aardgas verbranden voor CO2-productie kost ca. 
€ 0,12 per kg. Wanneer er ook CO2 geleverd kan worden ziet het plaatje er een stuk gunstiger uit. 
In 4,6 jaar tijd is de investering terug te verdienen. 
 
Waar meerdere covergistingsinstallaties bij elkaar in de buurt staan, kunnen leidingen gezamenlijk 
gelegd worden, waardoor de kosten afnemen. Bij het opwaarderen van biogas naar groen gas of 
elektriciteit en warmte is nog de investering in een opwerkinstallatie of WKK nodig.  
 
Wanneer er een biogasnet in een regio aanwezig is en er voldoende afnamecapaciteit is voor het 
gas, wordt de drempel verlaagd om een covergistingsinstallatie te bouwen. Voornamelijk kleine 
veehouderijen, waarvoor de investering in een covergistingsinstallatie met gasmotor te hoog is, 
kunnen met een lagere investering hun biogas leveren aan een dergelijk netwerk. Naarmate er 
meer partijen gebruik maken van een dergelijk netwerk zal dit netwerk meer vertakt raken en 
daarmee het aansluiten nog eenvoudiger worden. Doordat hiermee de drempel voor het bouwen 
van een covergistingsinstallatie verlaagd wordt, zal het potentieel aan covergisting toenemen. Dit 
heeft zowel voordelen op economisch gebied als op gebied van duurzaamheid. 
 
Een biogasnetwerk kan gerealiseerd worden bij bestaande covergistingsinstallaties, wanneer be-
staande gasmotoren aan vervanging toe zijn. Gezien de levensduur van gasmotoren zal dit mo-
ment voor de eerste covergistingsinstallaties op zijn vroegst rond 2015 liggen. De aanleg bij nieu-
we installaties heeft daarom de voorkeur. 
 
Een proef met een kleinschalig biogasnetwerk wordt momenteel uitgevoerd bij praktijkcentrum Nij 
Bosma Zathe, een proefinstallatie van de Animal Sciences Group van de universiteit van Wage-
ningen. Er zijn nog geen biogasnetten gerealiseerd waarop meerdere covergisters zijn aangeslo-
ten. Het op grotere schaal introduceren van een dergelijk netwerk vraagt om samenwerking tus-
sen verschillende partijen.  
 
De overheid zou een rol kunnen spelen bij de aanleg van een dergelijk netwerk door het aanleg-
gen van een basisinfrastructuur en/of door het zorgen voor toestemmingen voor de aanleg van 
leidingen langs wegen en waterwegen.  
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5.8 Nabewerken van digestaat 
 
Momenteel wordt uit de meeste covergisters het digestaat lokaal uitgereden op het land of ge-
transporteerd. Er zijn echter verschillende routes mogelijk voor het nabewerken van het digestaat: 

• ontwateren en drogen; 
• scheiden;  
• scheiden en drogen; 
• scheiden, drogen en gebruik als brandstof; 
• gebruik als kunstmest. 

 
Ontwateren en drogen 
 
Het digestaat kan worden ontwaterd en gedroogd. Door het water na te behandelen kan het ge-
loosd worden op het riool. De vaste fractie (ca. 7%) kan worden afgezet als meststof. Door deze 
nabehandeling kan bespaard worden op transport- en afzetkosten. Op basis van de ervaringen bij  
de fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib (Thermphos Vlissingen) lijkt ook fosfaatterugwinning uit 
de droge fractie van het digestaat mogelijk. In dat geval kan het digestaat van fosfaat worden ont-
daan en gebruikt worden in de landbouw.  
 
Scheiden 
 
Mestscheiding maakt het mogelijk gewassen optimaal te voorzien van stikstof en fosfaat zonder 
gebruik van kunstmest. Dit is gebleken uit een verkenning van de bijdrage van mestscheiding aan 
efficiënt mineralenbeheer op een melkveebedrijf binnen het project “Koeien & Kansen” van uni-
versiteit Wageningen op veehouderij “De Marke”. Net zoals mest kan ook digestaat gescheiden 
worden.  

 

Er zijn verschillende routes voor mest- of digestaatscheiding (zie ook Bijlage 12). 
In bovenstaand project is gebruik gemaakt van een trommelscheider. Ook schroef- of vijzelpersen 
worden hiervoor gebruikt. Het resultaat van mestscheiding is een dunne en een dikke fractie.  

De dunne fractie bevat veel stikstof en de dikke fractie veel fosfaat. Door het selectief toepassen 
van dikke en dunne digestaatfracties kan er naar behoefte bemest worden.  

 
De verwachting na deze proef is dat de stikstof in de dunne fractie beter werkt dan in ongeschei-
den mest zodat bij eenzelfde stikstofafvoer minder aankoop van stikstofkunstmest nodig is. Een 
ander voordeel van het scheiden van mest of digestaat is dat fosfaat kan worden afgevoerd in de 
dikke fractie met een beperkt volume en dus tegen lagere transportkosten. Bovendien zijn de ei-
genschappen van de dikke fractie gunstiger voor de akkerbouw zodat afzet wellicht tegen betere 
voorwaarden mogelijk is39.  

 
Scheiden en drogen 
 
Na het scheiden van digestaat kunnen de verschillende fracties ook gedroogd worden. Hiervoor 
kan gebruik gemaakt worden van de restwarmte van een gasmotor-WKK. Zoals hierboven al 
aangegeven zorgt het scheiden voor een gemakkelijker transporteerbaar product in de vorm van 
een dikke fractie. Door deze fractie verder te drogen ontstaat een product dat nog minder massa 
inneemt en daarmee goedkoper is in het transport. De dunne fractie kan ingedampt worden, 
waardoor ook deze fractie een goedkoper transporteerbaar product wordt. 
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Er zijn verschillende technische concepten voor het drogen van digestaat. Banddrogers zijn op 
beperkte schaal al gedemonstreerd, maar kennen nog veel operationele problemen. Tevens heb-
ben deze drogers een lage efficiëntie. Wervelbeddrogers hebben een hoger rendement en wor-
den reeds gebruikt voor het drogen van slib. Voor het drogen van digestaat zijn wervelbeddrogers 
nog niet toegepast.  
 
Er is nog geen uitontwikkeld en draaiend concept voor het drogen van digestaat in Nederland. 
Tevens zijn er nog onduidelijkheden rondom geuremissies. 
 
Wanneer het gedroogde materiaal een positieve waarde krijgt, zal de droger economisch gezien 
ook haalbaar worden. Momenteel heeft het investeren in een droger een nadelig effect op de 
economie van de covergister omdat het gedroogde materiaal onvoldoende opbrengt. 
 
Scheiden, drogen en gebruiken als brandstof 
 
De gedroogde dikke fractie, die na scheiden en drogen van het digestaat overblijft, bevat nog een 
groot deel van de organische stof uit de biomassa. Deze droge massa kan vergast worden.  
Doordat de dikke fractie veel fosfaten bevat, is het assmeltpunt van dit materiaal erg laag. Bij con-
ventionele verbranding resulteert dit in aangroei van as aan de vuurhaard waarin de digestaatfrac-
tie verbrand wordt. In een vergasser wordt dit probleem voorkomen. De fosfaten worden met de 
as uit de vergasser afgevoerd. Deze assen zijn, in tegenstelling tot sommige assen van verbran-
dingsinstallaties, mogelijk als meststof te gebruiken. 
 
Biomassa vergassingtechnologie is in Nederland commercieel beschikbaar. De afgelopen jaren 
heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden in deze technologie. Vergassingstechnologie is be-
schikbaar in combinatie met elektriciteit- en warmteproductie. Innovatief onderzoek is met name 
gericht op het omzetten van het bij vergassing geproduceerde synthesegas naar vloeibare brand-
stof of aardgas. De technologie voor het opwerken van het bij vergassing vrijkomende synthese-
gas naar aardgas verkeert nog in de onderzoeksfase. 
 
 
5.9 Gebruik digestaat als kunstmest 
 
De scheidingstechnieken die in paragraaf 5.8 behandeld zijn, hebben twee doelen. Ten eerste het 
transport van digestaat verminderen. Dit is niet voldoende om scheidingsapparatuur economisch 
haalbaar te maken. Het economische doel van nabewerken van digestaat moet gezocht worden 
in het gebruiken van digestaat als kunstmest.  
 
Er is veel onderzoek gedaan naar het gebruik van digestaat als kunstmest. Onderzoeken van de 
Animal Science Group (ASG) en Agrotechnology & Food innovations van de Universiteit Wage-
ningen toont aan dat digestaat een betere meststof is dan onvergiste mest41. In 2005 en 2006 zijn 
proeven gedaan waaruit bleek dat digestaat de opbrengst van de bemeste landbouwgrond met 
15% deed toenemen. De opname van stikstof uit de mest steeg naar 29% voor digestaat, in ver-
gelijking met 18% voor onvergiste mest.  
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Ook in andere landen is veel onderzoek gedaan naar het benutten van digestaat. Het Deense 
onderzoek “good practice in quality management of AD residues from biogas production” (Al Sea-
di, Holm-Nielsen) beschrijft de mogelijkheid van het benutten van digestaat als kunstmestvervan-
ger en beveelt een certificeringssysteem aan voor digestaat, gebaseerd op een classificatie in: 

• thuisgebruik; 
• professioneel, voor voedselproductie; 
• professioneel, niet voor voedselproductie. 

Tevens geeft dit rapport handvaten voor controle, te weten: 
• kwaliteitsbeheer van de stromen die aan de covergister worden toegevoerd; 
• procesbeheer van het vergistingproces; 
• kwaliteitsbeheer van het digestaat. 

Deze controlemaatregelen zullen nadere invulling moeten krijgen voordat er een certificeringssys-
teem kan worden toegepast. Hierbij is er een rol voor de overheid weggelegd. 
 
Ook een ander Deens onderzoek, van het DAAS (Danish Agricultural Advisory Service) geeft de 
mogelijkheden voor gebruik van digestaat als kunstmest weer. In dit onderzoek worden voorna-
melijk de voordelen van het gebruik van digestaat ten opzichte van die van het gebruik van var-
kens- of rundveemest behandeld. 
 
Het artikel “Ökologisches Düngemanagement mit Biogasgülle” (Köttner, IBBK) geeft met praktijk-
cijfers aan dat het gebruik van digestaat een aanzienlijke verbetering van de bodemkwaliteit met 
zich meebrengt en wijst op het voordeel van het scheiden van het digestaat in een stikstofrijke en 
een fosfaatrijke fractie, zodat er zeer nauwkeurig bemest kan worden. 
 
Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat het de voorkeur heeft om het digestaat direct als mest-
stof te gebruiken. Het direct gebruiken van digestaat wordt momenteel belemmerd door regelge-
ving. Digestaat wordt in Nederland aangemerkt als dierlijke mest en is daarom ook gebonden aan 
de bemestingsnormen die gesteld zijn voor dierlijke mest. Digestaat heeft in veel opzichten gelijke 
eigenschappen als kunstmest. Onderstaande aspecten in het gebruik van digestaat moeten voor 
veeteelt en akkerbouw afzonderlijk bekeken worden: 
 

1. In Nederland wordt ongeveer 75% van het land gebruikt voor veeteelt. In de veeteelt is 
er doorgaans een limitering op fosfaten. Met de norm voor dierlijke mest wordt voldaan 
aan de vraag naar fosfaten. Voor deze norm kan digestaat gebruikt worden. Veehou-
ders gebruiken in het kunstmest-deel van de bemestingsnorm vaak enkel stikstof. Voor 
de veeteelt is het scheiden van digestaat en het gebruiken van de stikstofhoudende 
dunne fractie dus een oplossing. Zie ook paragraaf 5.8 voor het scheiden van di-
gestaat. Digestaat moet dan wel als kunstmest gebruikt kunnen worden. 

 
2. In de akkerbouw is er een vraag naar zowel fosfaten als stikstof. Voor een deel van de-

ze vraag kan digestaat direct gebruikt worden. Akkerbouwers hebben meestal de voor-
keur voor een droge meststof. Dit is tevens de reden waardoor in de akkerbouw naar 
verhouding veel kunstmest gebruikt wordt. Het scheiden en drogen van digestaat is 
een goede oplossing voor de wens van de akkerbouw. Indien het gedroogde digestaat 
geclassificeerd wordt als dierlijke mest gelden andere regels voor het gebruik als mest-
stof dan wanneer het als kunstmest geclassificeerd wordt. Als kunstmest kan het di-
gestaat op grotere schaal ingezet worden. 
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3. Concluderend kan er gesteld worden dat het classificeren van digestaat als kunstmest 

een groot potentieel kent. Verschillende studies tonen overeenkomsten tussen kunst-
mest en (eventueel gescheiden) digestaat aan. Digestaat is een betere meststof dan 
onbewerkte mest, maar de opname van stikstof is lager dan die van kunstmest. hier-
door kan extra uitspoeling van stikstof naar het grond- en oppervlaktewater optreden. 
De landbouwkundige werking die nog verder onderzocht alvorens digestaat toe te pas-
sen als kunstmestvervanger. 

 
4. Wanneer digestaat als kunstmest gebruikt kan worden, kan er veel energie en broei-

kasgasemissie bespaard worden. De productie, distributie en toepassing van kunst-
mest levert een CO2-emissie op van ongeveer 10,7 kg per kg stikstof. In de bovenge-
noemde onderzoeken van de WUR is aangetoond dat er jaarlijks 11% op de stikstofgift 
van 300 kg/hectare bespaard kan worden. Dit is equivalent aan een CO2-emissie re-
ductie van 353 kg CO2/ha. 

 
5. Digestaat wordt nu op kleine schaal gebruikt als meststof, maar nog niet als kunstmest 

verhandeld. De oorzaak hiervan is dat digestaat nog niet als kunstmest mag worden 
aangemerkt. Grondig onderzoek naar de eigenschappen van digestaat en die van 
kunstmest is nodig om de overeenkomsten en verschillen tussen kunstmest en di-
gestaat aan te kunnen geven. 

 
6. De voornaamste knelpunten bij het gebruik van digestaat als kunstmest zijn kwaliteits-

controle en certificering. De voedingsamenstelling van een covergistingsinstallatie is 
niet altijd constant. Ook de bedrijfsvoering van een covergisting, zoals de temperatuur 
van een covergister en de verblijftijd, spelen een rol in de samenstelling van het di-
gestaat. Dit betekent dus dat de samenstelling van het digestaat, eventueel in geschei-
den vorm, niet constant is. Er zijn metingen nodig om te kunnen garanderen dat het di-
gestaat een bepaald mineralengehalte heeft. Deze metingen zijn kostbaar en vormen 
een knelpunt in de benutting van digestaat als kunstmest. Om dit probleem op te los-
sen, zou er een soort certificering moeten komen voor digestaat. Aan de hand van de 
input van de vergister kan de samenstelling van het digestaat bepaald worden. Er kan 
dan volstaan worden met steekproefsgewijze controle. Er zal voor de grootschalige in-
troductie van covergisting in Nederland zwaar ingezet moeten worden op het gebruik 
van digestaat. Dit is een zeer belangrijke innovatieroute. In het transitietraject naar ge-
bruik van digestaat als kunstmest is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd.  

 
 
5.10 De rol van de overheid in innovatie 
 
De Nederlandse overheid heeft een grote invloed op de innovatie op het gebied van covergisting. 
Dit kan zijn door het al dan niet stimuleren van verschillende innovatieroutes, door het wegnemen 
van obstakels die de vooruitgang in een ontwikkelingstraject in de weg staan of door het kiezen 
voor een concurrerend belang. 
 
Om innovatie succesvol te maken is het van belang dat duidelijk wordt gemaakt welke (toekom-
stige) markt er kan bestaan voor de innovatie. Indien het marktperspectief duidelijk is zal dat on-
dernemers stimuleren om hierop in te spelen. In dat geval zal de innovatie ook grotendeels door 
die ondernemers worden voortgezet. Voor covergisting is het daarom van belang dat het toe-
komstbeeld voldoende helder wordt. Het beleid draagt hieraan in belangrijke mate bij. 
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Op het gebied van overheidsondersteuning van innovatie wordt beleid gemaakt met betrekking tot 
onderzoek, ontwikkeling, landbouw en industrie. Momenteel gaat het grootste deel van het onder-
zoek en ontwikkelingsgeld naar langetermijnonderzoek. Met name blijkt dat het geld dat besteed 
wordt aan energieonderzoek (voor langere termijn) bijna nooit leidt tot concrete producten. De 
overheid moet zich realiseren dat innovatie vaak met veel kleine stapjes gaat. Dit is vooral het 
geval bij risicovolle innovatieroutes. Wanneer er in één keer een grote stap gezet dient te worden, 
in een groot project, zijn de risico’s ook veel groter. Vooral de stimulering van innovatie in kleinere 
projecten zorgt voor het snel doorlopen van de learning curve van een techniek. Covergisting als 
techniek past erg goed in het beeld van kleine installaties, waarbij door herhaling stappen in inno-
vatie gezet worden. Dit is in de afgelopen jaren ook duidelijk gemerkt. Onder invloed van over-
heidssteun zijn er grote vooruitgangen geboekt op het gebied van covergisting. In Nederland is 
hierdoor veel kennis beschikbaar gekomen. Deze ontwikkeling moet echter doorgezet worden. De 
stimulerende rol hierin is voornamelijk weggelegd voor de centrale overheid.  
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6 COVERGISTING IN HET BUITENLAND 

 
6.1 Ontwikkeling van (co)vergisting in Duitsland 
 
Midden veertiger jaren, zijn de eerste vergistingsinstallaties voor vergisting van mest gebouwd in 
Duitsland. In Denemarken en Oost-Duitsland zijn vooral grote vergistingsinstallaties gebouwd, 
gekoppeld aan grote centrale boerderijen. In Duitsland zijn voornamelijk kleinschalige vergistings-
installaties gebouwd door particuliere investeerders. Begin tachtiger jaren waren de omstandighe-
den zeer moeilijk omdat er weinig publieke fondsen en geen marktgeoriënteerde betalingen voor 
de geproduceerde energie waren. In de negentiger jaren heeft de implementatie van twee rege-
lingen in Duitsland het economisch en technisch succes van duurzame energie in het algemeen, 
en biogas in het bijzonder bevorderd. 
 
Tijdens de afgelopen 15 jaar hebben Duitse ingenieurs veel ervaring opgedaan met het ontwer-
pen van de bouw van biogasinstallaties. Tegen het eind van 2003 waren ca. 700 biogasinstalla-
ties in bedrijf in Duitsland met een geïnstalleerd vermogen van 250 MWe. De meeste vergistings-
installaties worden gevoed met mest en additioneel organisch afval (cofermentatie) maar ook de 
vergisting van daartoe speciaal verbouwde energiegewassen zoals graan, bieten of gras worden 
in toenemende mate toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.1: Covergistingsinstallaties in Duitsland 

 
Tot nu toe zijn in 2007 ongeveer 3.700 Duitse boerderijvergistingsinstallaties in bedrijf met een 
geschat geïnstalleerd vermogen van 1.200 MW. De jaarlijkse productie van elektriciteit zal dan ca. 
9 miljard kWh bedragen (Fachverband Biogas, 2007). Op dit moment wordt meer dan 1,4% van 
de totale elektriciteit in Duitsland geproduceerd uit biogas. 
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Figuur 6.2: Ontwikkeling van het gebruik van substraten in vergistingsinstallaties 
42

 

 
Mest is het basissubstraat (meer dan 50%) gemengd met cosubstraten zoals de energiegewas-
sen: maïs, graskuilvoeder, graan, etc. en industriële en agrarische residuen (zie figuur 6.3). In 
2006 gebruikten ongeveer 24% van alle boerderijvergistingsinstallaties energiegewassen afkom-
stig van ca. 350.000 ha. akkerbouwgrond43. Een beperkt aantal vergistingsinstallaties gebruiken 
alleen energiegewassen als grondstof. 
 
In Duitsland bieden meer dan 1.000 bedrijven diensten aan in verband met biogastechnologie, 
zoals consulting, ontwerp, bouw en levering van delen en componenten (pompen, roerders, moto-
ren, tanks) alsook onderhoud. Geschat wordt dat in 2006 covergisting en biogastechnologie 
werkgelegenheid bood aan ongeveer 13.000 mensen (inclusief degenen die de installaties bedrij-
ven). 

 
Totale hoeveelheid: 24 miljard m³ biogas 

 
Figuur 6.3: Biogaspotentieel in Duitsland 

44
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De bijdrage van vergisting in de agrarische sector is nog steeds marginaal. Recente studies ge-
ven aan dat Duitsland het technisch potentieel heeft om 72,2 miljard kWh of 260 PJ, warmte te 
genereren uit biogas (BGW, FNR 2006). Dat komt overeen met een elektrisch vermogen van 
9500 MWe. Een derde van het potentieel is gerelateerd aan energiegewassen en agrarische resi-
duen (zie figuur 6.3). Hierbij is aangenomen dat in 2020 een oppervlak van 2,4 miljard ha be-
schikbaar zal zijn voor de productie van energiegewassen. 
 
 
Biogas voor het gasnet 
 
Door de verwachte openstelling van het openbare gasnet, zou biogas 20% van de Duitse gasbe-
hoefte kunnen dekken. 
 
In 2005 is het juridisch kader voor injectie van biogas in het gasnet geregeld in de energiewet 
EnWG (Energiewirtschaftsgesetz), DVGW 262 2004, EU Gas RL 2003, Gas NZV 2005 en het 
GEG ontwerp 2001. Om te komen tot gasinjectie zijn de volgende prioriteiten van belang: een 
minimale gewaarborgde vergoeding voor het gas, prioriteit voor toegang, prioriteit voor injectie, 
uniforme regelgeving en regelgeving voor het gebruik van het gasnet. 
 
Om de injectie van biogas in het aardgasnet te stimuleren is in de stimuleringsregeling een bonus-
regeling opgenomen ter ondersteuning van nieuwe technologie. Daarmee wordt o.a. de ontwikke-
ling van biogasopwerkingsinstallaties gestimuleerd. Een en ander volgt uit de Eneuerbare Ener-
gien Gesetz (EEG) Hoewel er in Duitsland nog geen biogasopwaarderinginstallaties zijn geïnstal-
leerd, kan deze compensatie de bouw en exploitatie van de eerste opwaarderinginstallaties initië-
ren en drukt het de politieke wens uit om biogas te injecteren in het gasnet.  
 
In de praktijk blijkt dat de EnWG nog onvoldoende is om te komen tot projecten waarbij biogas 
wordt geïnjecteerd in het publieke gasnet. Projecten om biogas te injecteren kunnen alleen wor-
den gerealiseerd als de netwerkbeheerder bereid is samen te werken met de gasproducerende 
partij. Het politieke, juridische en industriële kader dient verder te worden uitgewerkt, met duidelij-
ke afspraken over injectie van biogas in het net. Indien die afspraken er komen kan op de midden-
lange termijn het potentieel aan biogas daadwerkelijk worden benut in het gasnet. 
 
Ondanks de toenemende interesse in injecteren van biogas in het gasnet, lopen er slechts twee 
pilotprojecten in Duitsland (in Aken en München). Geconstateerd wordt dat biogasinjectie pro-
bleemloos is als de netwerkbeheerder of gasproducent deelneemt in het project (Fachverband, 
2007). Voor investeerders buiten de energie-industrie is er onvoldoende zekerheid om te investe-
ren als er geen duidelijk kader is voor het injecteren van gas. 
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6.2 Barrières en aandachtspunten voor covergistingsinstallaties in Duitsland 
 

6.2.1 Ontwikkeling van Duitse biogastechnologie 

 
� Verbetering van randvoorwaarden door het programma van marktaansporing en duurzame 

energiewet; verdubbelen van het geïnstalleerd vermogen in het laatste jaar tot meer dan 1.100 
MW tot eind 2006. 

� Duitsland heeft een leidende positie(ongeveer 3.700 boerderijvergistingsinstallaties in bedrijf) 
in Europa en wereldwijd met export van de vergistingstechnologie naar voornamelijk Europa, 
Noord-Amerika en Azië. 

� Toenemende interesse van boeren voor een nieuwe vorm van inkomen: meer direct informatie 
nodig door advies, seminars, congressen en handelsbeurzen. 

� Gunstige kadervoorwaarden bevorderen de ontwikkeling van nieuwe technologie bijvoorbeeld 
droge fermentatie, vergisting van energiegewassen (voederbieten, maïs , graskuilvoeder) mo-
gelijk potentieel 200.000 vergistingsinstallaties, 1,7 miljard kWhe. Energievoorziening tot 4,4 
miljoen huishoudens. 

� Genereren van werk (13.000 banen op dit moment), verbeteren van het wereldklimaat, nieuwe 
perspectieven voor landbouw. 

 

6.2.2 Huidige hindernissen 

 
� Hoge investeringskosten voor kleine ondernemingen: meer dan 4.000 € per geïnstalleerd kW. 
� Inkomen te laag van vergisting van mest, slechts onder een drempel van 100 kW. 
� Hoge en variërende aansluitkosten op het elektriciteitsnet. 
� Strenge voorwaarden voor goedkeuring van de installaties en daardoor toenemende kosten 

voor de installaties. 
� Stijgende problemen met publieke acceptatie, meestal bij gecentraliseerde biogasprojecten en 

vergisting van organisch afval van de industrie. 
� Beperkingen met het uitrijden van gemengde substraten (afval van landbouwbedrijven en de 

industrie) en daarom vergisting van afval van de industrie � vermindering van inkomen. 
� Geen duidelijke wetgeving voor de injectie van bio-methaan in het gasnet, vervoer van het gas 

of compensatie 
 

6.2.3 Politieke eisen 

 
� Uiteindelijke situatie:  

o het handhaven en verbeteren van de duurzame energiewet: geen jaarlijkse vermindering 
van vergoeding,  

o vergoedingen die kostendekkend zijn voor kleinere installaties (met kleinere capaciteiten 
dan 100 kWe),  

o aansporing voor het efficiënt gebruik van restwarmte.  
� Speciale toelagen voor kleine en middelgrote vergistingsinstallaties. 
� Minder bureaucratie bij het verkrijgen van EU-braakliggingspremies indien de gewassen van 

die gronden voor vergisting worden toegepast. 
� Uniforme en transparante aansluitkosten op het elektriciteits- en gasnet . Erkenning als inko-

mensalternatief en maatregel voor vergroting en marktregelgeving in landbouw .  
� De voorwaarden voor de injectie van biogas in het gasnetwerk en de daaraan gekoppelde 

kosten behoren duidelijk en transparant te worden vastgelegd in een biogasinjectiewet (Gas 
Einspeise Gesetz (GEG)).  
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� Voorlichting door de overheid met campagnes voor onderwijs en gespecialiseerde opleidingen 
voor fabrikanten en exploitanten 

� Ondersteunen en stimuleren van haalbaarheidsstudies. 
 

6.2.4 De Duitse doelstellingen voor duurzame energie 

 
Het Duitse ministerie van milieubescherming ziet zichzelf wereldwijd in een leidende rol om de 
duurzame energie te stimuleren, en onderstreept haar toezegging door middel van de “duurzame 
energie conferentie” in Bonn in 2004 45. De Duitse energiepolitiek focust op schone energie, om 
minder afhankelijk te zijn van de mondiale energie-/olieprijs. Daarom heeft het Ministerie de be-
staande atoomcentrales doen sluiten en ondersteunt het de duurzame energiesector. Duurzame 
energie is schoon (CO2-vrij), en misschien heel belangrijk, het is een lokaal gedecentraliseerde 
bron van energie. De Duitse overheid ondersteunt de markt voor duurzame energie met onder-
zoek & ontwikkeling en metingen, alleen al in 2004 was ongeveer 200 miljoen euro voorzien. Dit 
bedrag is gefinancierd uit de “ecologische belasting hervorming”, belasting op vervuilende energie 
(bijvoorbeeld fossiele brandstofauto). 
De expansie van de Duitse duurzame energiesector volgt de EU-strategie: overeenkomstig de 
Europese richtlijn (RL2001/77/EG) die de lidstaten ondersteunt met een individuele duurzame 
energiestrategie.  
 
Voor Duitsland zijn de vastgestelde doelen voor het aandeel duurzame energie op de totale ener-
gievraag: 

• tot 2010 tenminste 12,5%  
• tot 2020 tenminste 20%  

 
De eerste duurzame energiewet van 2000 garandeerde voor het eerst vaste prijzen voor invoer 
voor een periode van 20 jaar met een graduele afnemende factor van 1% per jaar. 
 
Met de aankondiging van een gereviseerde EEG, die wet werd op 1 augustus 2004, is het kader 
van invoer, transport en distributie van duurzame energie belangrijk verbeterd. In het bijzonder 
voor de biogassector zijn er interessante wijzigingen voor alle nieuwe installaties geïmplemen-
teerd na 1 januari 2004.  Voor installaties geïmplementeerd vóór 31 december 2003 zijn er spe-
ciale regelingen.  
 
Er is een basisbetaling afhankelijk van de installatiegrootte en er zijn speciale extra financiële 
voordelen voor energie, geproduceerd uit duurzame primaire producten voor innovatieve techno-
logie en voor gecombineerde warmtekrachtkoppeling. De basisbetaling neemt met 1,5% per jaar 
af over een periode van 20 jaar, de bonusbetaling blijft gelijk. 
 

DDEE  wweett  vvaann  22000044  ((bbiiooggaass  ggeerreellaatteeeerrdd))  iinn  hheett  jjaaaarr  22000077 
 ct/kWh NaWaRo CHP Tec 
boven 150 kW 10,99 + 6,0 + 2,0 + 2,0 
boven 500 kW 8,46 + 6,0 + 2,0 + 2,0 
boven 5 MW 8,51 + 4,0 + 2,0 + 2,0 
meer dan 5 MW 8,03 - + 2,0 - 

Tabel 6.1: Vergoedingen voor elektriciteit uit biomassa op basis van het Erneuerbar Energien 
Gesetz (EEG) van 2004 

 
De betaling is ingedeeld op basis van geïnstalleerd vermogen, met de hoogste prijzen voor kleine 
installaties. Naast een basisvergoeding worden bonussen toegekend voor duurzame biomassa, 
warmtekracht en technologische innovatie. De vergoedingen zijn weergegeven in tabel 6. 1. Hier-
onder zijn de vereisten toegelicht om in aanmerking te komen voor de bonussen. 
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6.2.5 Bonusregelingen van toepassing op covergisting: 

 
a) Duurzame biomassa: 
 
Om de bonus voor “duurzame biomassa” (NaWaRo) te verkrijgen, dient aan drie voorwaarden te 
worden voldaan: 
1. Gebruik van de voorgeschreven substraten, overeenkomstig de lijst van de Duitse Biogas As-

sociatie. 
2. Dagelijks registratie van ingevoerde grondstoffen is verplicht. Sommige substraten hebben 

mogelijk toestemming nodig van het lokale agrarische bureau. 
3. Op dezelfde locatie mag geen andere vergistingsinstallatie staan die duurzame primaire bio-

massa verwerkt . 
 
Er is een positieve en negatieve lijst voor de producten die vallen onder “duurzame biomassa”. 
Producten die toegestaan zijn, zijn energiegewassen en delen van planten, afkomstig van land-
bouw, bosbouw en landschappelijke activiteiten. Behandeling en transformatie is alleen toege-
staan van oogsten, opslag of gebruik in vergistingsinstallatie. 
 

 
Figuur 6.4: verwerkingsschema dierlijke reststromen 
 
Verder is mest acceptabel van productievee (vallend onder de categorie 2 van de dierlijke bijpro-
ductenregeling (EC) 1774/2002) en reststromen van landbouwdestilleerderijen. Mest van dieren-
tuinen, circussen en vergelijkbare herkomst en reststromen van niet-agrarische destilleerderijen 
zijn niet toegestaan voor de bonus. Mest en digestaat die “de verantwoordelijke autoriteit niet als 
een actueel risico van serieus overdraagbare ziekten beschouwt” , mogen tot nu toe na vergisting 
uitgereden worden op het land,. De enige restrictie is dat uitrijden van mest en digestaat wordt 
beperkt tot niet-weilanden. 
 

b) Gecombineerde warmtekracht bonus 
 
Als de vergistingsinstallatie is uitgerust met een warmtekrachtinstallatie kan het externe warmte-
gebruik tegen betaling worden afgezet. De externe warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor 
woningen of kassen. Het interne warmtegebruik (bijvoorbeeld vergisterverwarming) wordt niet 
gerekend. 
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Figuur 6.5: Warmtekrachttoeslag voor installaties tot 2 MWe  

 
 
Voor goedkeuring van warmtekrachtinstallaties <2 MW is het fabrikantencertificaat van thermische 
en elektrische energie en de totale WKK-coëfficiënt voldoende (25%-40% elektrische efficiency en 
50%-80% thermische efficiency). 
 
Terugbetaling elektrische energie: 
 externe warmte x WKK-coëfficiënt = elektrische energie voor bonus 
 
c) Innovatieve technologiebonus: 
 
De innovatieve technologiebonus kan gegeven worden indien een vergistingsinstallatie is uitge-
rust met een warmtekrachteenheid en één van de volgende “innovatieve” technologische compo-
nenten omvat: 
1. Speciale behandeling van biogas: thermische vergassing of droge fermentatie. 
2. Hoge kwaliteit van gas: bereiken van aardgaskwaliteit. 
1. Speciale machines gebruikt voor elektriciteitsopwekking: brandstofcel, gas- & stoomturbine, 

stoommachine, Stirlingmotor, Organic Rankine Cycle Systems∗, Kalina-Cycle-Engines∗∗, en 
duurzame brandstofinstallaties. 

De bonus kan niet vermeerderd worden wanneer meerdere van deze technologieën worden toe-
gepast. Om tegemoet te komen aan de recente technologische trends, zullen innovatieve techno-
logieën worden benoemd of worden teruggetrokken door het Ministerie van milieu of landbouw. 
 

                                                
∗ De Organic Rankine Cycle (ORC) is een non-superheating thermodynamische cyclus die een organische 

werkvloeistof gebruikt  om elektriciteit te genereren. De werkvloeistof wordt verhit tot koken, en de geëx-
pandeerde stoom wordt gebruikt om een turbine aan te drijven die elektriciteit opwekt middels een genera-
tor. De werkvloeistof condenseert weer tot vloeistof en wordt teruggevoed om opnieuw te worden gebruikt. 

 
∗∗

 De Kalina cyclus is ontwikkeld als een competitieve verbetering van de Rankine Cyclus. Door een ammo-
nia-water mengsel te gebruiken als werkvloeistof en een condenserend systeem op basis van absorptie-
koeling-principe wordt de Kalina cyclus 10% effectiever dan de Rankine Cyclus. 
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6.2.6 Effecten op de ontwikkeling van covergisting in Duitsland 

 
De nieuwe tarieven en de verplichte acceptatie door de elektriciteitsnetwerkbeheerders voor het 
leveren van elektriciteit aan het net geven de boeren meer zekerheid om te investeren in een ver-
gistingsinstallatie. De gegarandeerde betalingstijd bedraagt 20 jaar. De huidige financiële com-
pensatie maakt de investering economisch aantrekkelijker, mede door de ondersteuning van 
nieuwe technologieën. 
Boeren krijgen meer stabiele inkomsten uit verkoop van elektriciteit uit biogas, dan van de wisse-
lende marktprijzen voor vee en gewassen.  

Figuur 6.6: Structuur van vergoedingen voor vergistingsinstallaties 
46

  

 
Boeren in Duitsland zijn nu geneigd energiegewassen te planten voor biogasproductie. De be-
langrijkste inkomsten van biogasboeren komt van de verkoop van biogas, in plaats van de klas-
sieke agrarische inkomsten van vee en gewasoogsten. Statistieken laten zien dat 58% van de 
installatiebeheerders in 2006 de bonus ontvingen voor gebruik van energiegewassen (NaWaRo) 
bovenop de basisvergoeding, terwijl 30% alleen de basisvergoeding ontving (zie figuur 6.6). Hoe 
belangrijk de zogenaamde energiegewassenbonus is geweest voor de ontwikkeling van biogas-
productie in Duitsland, toont de jaarlijkse toename van vergistingsinstallaties sinds 2004 in verge-
lijking met de jaren daarvoor.  
 
Het is opmerkelijk dat slechts 12% van de vergoedingen is ontvangen uit de warmtebonus. Hoe-
wel de statistieken laten zien dat er een sterk toenemende trend is voor gebruik van de warmte 
van vergistingsinstallaties. Deze warmtebonus is in 2006 ontvangen door slechts 2% van de in-
stallatie-eigenaren.  
De innovatieve technologieën in de biogassector zijn: 
- droge fermentatie 
- ORC (Organic Rankine Cycle) 
- thermisch chemische verbranding 
- Stirlingmotor 
- microgasturbine 
- biogas opwaardering tot standaard aardgas  
- microgas netwerken 
Deze innovatieve technologieën, met uitzondering van droge fermentatie zijn ontwikkeld tot pilot-
plantniveau zonder wijdverspreide toepassing tot nu toe. 
Droge fermentatie-installaties zijn geïntroduceerd in de markt en 30 installaties van dit type zijn 
onlangs in bedrijf genomen. 
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De Duitse duurzame energiewet (EEG) blijkt bijzonder effectief om de ontwikkeling van de bio-
gassector te ondersteunen. De voordelen zijn duidelijk voor diverse groepen: 
- zekerheid in de investering van de eigenaar 
- toename van het aantal installaties, en toename in de duurzame energie gegenereerd 
- ondersteuning kleine en middelgrote bedrijven, nieuwe banen creëren 
- garantie van een gedecentraliseerde diversiteit van duurzame energiebronnen 
- eenvoudige wet, met weinig bureaucratie 
- markt overeenkomstige instrumenten, geen directe subsidies 
 

 
Figuur 6.7: Opbouw van de stroomprijs in Duitsland 

47
 

 
 
6.3 Vergelijking van Duitsland met andere landen in de EU 
 
Landen met vaste vergoedingen voor aan het net geleverde elektriciteit zoals in Duitsland, Dene-
marken, Spanje en Oostenrijk hebben de beste ontwikkeling in termen van duurzame energie. 
Bijvoorbeeld Groot-Brittannië (Renewable Obligatory Certificate -ROC) en Nederland (groen certi-
ficaat) zijn afhankelijk van de actuele marktprijzen en quotasystemen. Het jaar 2006 was een om-
wenteling in de ontwikkeling van de biogassector in Frankrijk en Italië met de introductie van 
nieuwe tarieven (Frankrijk) en certificaten (Italië) voor de diverse biogastoepassingen. (zie tabel 
6.7 en 6.8 overzichten van vergoedingen en economische kadervoorwaarden voor biogasproduc-
tie in EU-landen). In Nederland was er de MEP-subsidie, resulterend in 0,097 €/kWh. Die regeling 
is om budgettaire redenen plotseling gestopt in augustus 2006. 
 
Het unieke aan de Duitse stimuleringsregelingen, vergeleken met duurzame energieregelingen en 
wetgeving in andere landen is dat de wet de volgende 3 punten regelt: 
1. De publieke netwerkbeheerder is verplicht energie-opwekkingsinstallaties te koppelen (op 

prioriteit) van duurzame energiebronnen. 
2. De netwerkbeheerder is verplicht (op prioriteit) elektriciteit van duurzame energiebronnen te 

gebruiken, transporteren en betalen. 
3. Vaste prijzen voor invoer zijn gegarandeerd voor 20 jaar, variërend voor de diverse duurzame 

energie bronnen. 
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6.4 Ontwikkeling van (co)vergisting in Denemarken 
 
Met 20 gecentraliseerde installaties en meer dan 60 installaties op boerderijschaal, is de vergis-
ting van mest en organisch afval een goed ontwikkelde technologie in Denemarken. 
 
Gedurende het laatste decennium heeft de biogassector toenemende aandacht en erkenning ge-
kregen in Denemarken. In de zeventiger en tachtiger jaren was alternatieve energie-opwekking de 
dominante kracht om vergistingsinstallaties te implementeren. Sinds kort is de biogassector met 
andere bio-energiesystemen onderdeel van de strategie voor vermindering van CO2-emissie (90 
kg CO2-eqv/t biomassa verwerkt). 
 

Figuur 6.8: Emissie broeikasgassen met en zonder biogas 
48

 

 
Vergisting zal tegen het jaar 2030 voorzien in 20 PJ (petajoule) van de nationale energieproduc-
tie. Het theoretisch biogaspotentieel in Denemarken is geschat op 37 PJ waarvan 26 PJ (70%) 
wordt vertegenwoordigd door dierlijke mest. De verwachtingen voor de productie van biogas in 
Denemarken zijn dat rond 2008 ca. 8 PJ uit biogas wordt opgewekt en dat 40 nieuwe vergistings-
installaties zullen worden gerealiseerd48. 
 
 
Het totale kader 
 
De vergistingsinstallaties in Denemarken ontwikkelden zich in een kader van gunstige voorwaar-
den, die als volgt kunnen worden samengevat: 
 
1. De wetgevende push: 

- vereisten van 9 maanden slurry-opslagcapaciteit van dierlijke mest en een bijkomende be-
perking buiten het seizoen voor slurry-toepassing in voorjaar en begin zomer; 

- de harmonisatiewetten, die de hoeveelheid mest per hectare beperkt; 
- controle en regelingen van de toepassing van afvalproducten voor agrarisch doel; 
- verbod om organisch afval te storten; 
- zware belasting van afvalverbranding en vrijstelling van recycling; 
- elektriciteitbedrijven zijn verplicht om, elektriciteit geproduceerd door biogas, aan te kopen 

tegen prijzen overeenkomstig de wet. 
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2. Basis economische voorwaarden: 
- overheidsonderzoektoelage van 20%-40% van de investeringskosten om een vergistings-

installatie te bouwen, vermindert met 0%-20% in het jaar 2000; 
- biogas, en warmte van biogas, worden vrijgesteld van energiebelasting; 
- overheidsproductietoelage van DKK 0,27 per kWhe geproduceerd; 
- het bouwen van een installatie wordt gefinancierd op de lange termijn (20 jaar), lage rente-

tarieven voor leningen. 
3. Algemene milieu- en energiedoelen (vermindering van de CO2-emissies, plan om toename 

van binnenlands afvalhergebruik en plannen van het Deense Energie Agentschap). 
4. Overheidsonderzoek-, ontwikkeling- en demonstratieprogramma (inclusief fondsen R&D pro-

jecten, toelages voor demonstratieprojecten en verspreiding van de verzamelde kennis tussen 
boeren, installatiebeheerders, consultingbedrijven, installatiebouwers en autoriteiten) 

 
Andere specifieke Deense omstandigheden zijn van invloed geweest op het succes van deze 
technologie, o.a. de aanwezigheid van stadsverwarmingsystemen en ook de positieve perceptie 
voor de covergisting door gebruik te maken van meerdere opties voor de inzet biomassa voor 
vergisting, zoals verschillende soorten organisch afval. 
 
Het is opmerkelijk dat geen nieuwe gecentraliseerde installaties zijn gerealiseerd sinds 1998 on-
danks het toegenomen rendement. Deze teruggang is voornamelijk veroorzaakt door de beperkte 
beschikbaarheid van organisch afval en de nieuwe milieu en energie politiek (een nieuwe regering 
met een andere politieke kleur, namelijk een liberaal-conservatieve regering). Onzekerheid over 
de toekomst van elektriciteitprijzen en subsidieschema’s hebben alle investeringen gestopt in cen-
trale vergistingsinstallaties. Desalniettemin ontwikkelt het Deense bedrijfsleven nieuwe vergis-
tingstechnologie. 
Stimulering van vergistingsinstallaties (en duurzame energiebronnen in het algemeen) moeten nu 
werken onder vrije marktcondities. Vele toelages, fondsen en R&D programma’s zijn gestopt (zie 
tabel 6.2). 
 
Programma Vorig beleid  

(miljoen Euro) 
Nieuw beleid 

(miljoen Euro) 
Ontwikkeling en informatie t.a.v. duurzame energie 20 0 
Energieonderzoek 14 5 
Energieonderzoek op het gebied van utilities 10 10 
Energiebesparing en brandstofverandering in de 
industrie 

19 0 

Investeringssubisidies voor biomassa-WKK 4 0 
Join Implementation en Clean Development Mechanisms worden gezien als middelen die gebruikt kun-
nen worden in een geliberaliseerde energie markt[26] 

Tabel 6.2: Vergoedingen voor duurzame energie in Denemarken (nieuwe regering) 

 
Het bestaande kader kan als volgt worden samengevat: 
-  afname naar nul investeringstoezegging; 
-  prijs van geproduceerde/verkochte CH4: 3 DKK; 
-  warmteproductie: vrijgesteld van energie- en CO2-belasting; 
- elektriciteitproductie: prijsgarantie van 0,60 DKK/kWh de komende 10 jaar en van  

0,40 DKK/kWh de komende 10 jaar (enkel voor installaties gebouwd vóór 2008); 
-  covergisting van organisch afval is noodzakelijk voor een gebalanceerde economie. 
 
De gevolgde route in Denemarken toont aan dat de realisatie van vergistingsinstallaties vraagt om 
een positieve betrokkenheid van individuen, organisaties, bedrijven, lokale en nationale autoritei-
ten en het politieke systeem. Het is cruciaal dat het politieke systeem voorziet in een juridisch ka-
der dat het mogelijk maakt om biogasprojecten te implementeren in de markt. De afstemming van 
de technische, economische, regelgevende en sociale context kan de basis vormen om initiatie-
ven van de grond te krijgen en op te bouwen, totdat de technologie zelf kan overleven.  
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6.5 Ontwikkeling van (co)vergisting in Oostenrijk 
 
Het aantal vergistingsinstallaties is de laatste jaren snel toegenomen. Verwacht wordt dat de inte-
resse in deze technologie toe blijft nemen. De belangrijkste stimulans voor duurzame energie in 
Oostenrijk is de noodzaak voor het bereiken van de politieke doelen, zoals het Kyoto-protocol  
( -13% broeikasgasemissies op 2008/12, in vergelijking met het niveau op 1990) en de Groene 
Elektriciteit Wet 2002 (aandeel duurzame energie van 78,1% in 2008). 
Landbouw kan bijdragen aan de Kyoto-doelen door het vermijden van ongecontroleerde emissies 
van methaan (CH4) en stikstofoxide (N2O) tijdens mestopslag en door fermentatie in vergistingsin-
stallaties en gebruik van CH4 voor opwekking van elektriciteit en warmte (Amon, 2001). 
 
In Oostenrijk waren tegen het einde van 2003 110 installaties in bedrijf. Het aantal installaties nam 
toe tot meer dan 200 aan het eind van 2004 en tot 350 in 2006. Het merendeel van de vergis-
tingsinstallaties maakt gebruik van landbouwgewassen als coproduct. In 2003 was ongeveer 
50.000 ha. braakliggend akkerland beschikbaar voor energieteelten. Per ha. per jaar kan onge-
veer 20.000 kWhe worden verkregen. Dit komt overeen met 2,5 kWe/ha (Graf, 2003). De Oosten-
rijkse biogaspotentie is ongeveer 180 MWe (Kaltschmidt, 2000, 393) 

 
Figuur 6.9: Ontwikkeling vergisting in Oostenrijk. Quelle: Pötsch, 2005 

 
 
Vergoedingen voor de opgewekte elektriciteit uit biomassa zijn geregeld in de Groene Elektriciteit 
Wet 2002 (BGBI.1 Nr. 149/2002) en lopen 13 jaar. De vergoeding voor geleverde elektriciteit vari-
eert tussen de 10,3–16,5 €ct/kWh, een en ander is afhankelijk van de installatieomvang (zie tabel 
6.3). Dit maakt langetermijninvesteringen mogelijk voor boeren met vergisters. De vergoeding 
voor elektriciteit uit vergisters die uitsluitend op landbouwproducten werken is 25% hoger dan de 
elektriciteit die geleverd wordt uit installaties die ook andere organische biomassa verwerken. 
 
In 2003-2004 hadden de meeste van de geplande vergistingsinstallaties (ongeveer 85%) een ca-
paciteit van ca. 500 kWe, dit om te kunnen profiteren van een subsidie van 14,5 €ct/kWh afkom-
stig van het Ministerie van landbouw. Dit programma voorziet in een directe financiële ondersteu-
ning tot 40% voor installaties met een energieproductie van 40 tot 250 kWe. 
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Geïnstalleerd  
vermogen 

Cent/kWh Aantal installaties (n) Aandeel (%) 

< 100 kW 16,5 76 92,7 
100-500 kW 14,5  6  7,3 
500-1000 kW 12,5 0 0 
> 1000 kW 10,3 0 0 
    

Tabel 6.3: Vergoedingen voor elektriciteit uit covergisting in Oostenrijk 
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Oostenrijk heeft een technisch bruikbaar fermentatiepotentieel van ongeveer 1 miljard m3 biogas 
(24 PJ) per jaar, dit komt overeen met 6,7% van het jaarlijks aardgasgebruik van ongeveer 9 mil-
jard m3. Indien het gehele Oostenrijkse biogaspotentieel wordt benut kan de CO2-emissie vermin-
derd worden met 1,18 miljoen ton per jaar. Deze vermindering komt overeen met 1,6% van de 
jaarlijkse Oostenrijkse CO2-emissie en vormt een belangrijke bijdrage aan de Oostenrijkse kli-
maatverplichting op weg naar een duurzame ontwikkeling (Hornbacher, 205). 
 
Tot nu toe wordt biogas in Oostenrijk bijna alleen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in 
WKK-installaties omdat er nog steeds obstakels zijn voor het injecteren van groen gas in het Oos-
tenrijkse net: 
- De kwaliteiteisen van gasinvoer zijn op historische gronden gekoppeld aan de kwaliteit van 

aardgas. Het benodigde opwaarderingsproces is kostbaar. 
- Bij gasinjectie moet het geleverde gas al voor het invoeren in het net voldoen aan de aardgas-

kwaliteitseisen. Daarvoor in de plaats zou het voordeliger zijn een zekere gaskwaliteit voor te 
schrijven bij de gasgebruiker, hetgeen al het geval is in bijvoorbeeld Zwitserland en Zweden. 

- Een ander obstakel vormen de huidige vaste tarieven voor het gebruik van het gasnet onafhan-
kelijk van de afstand. Een eerlijk tariefsysteem, afhankelijk van de afstand tot het gasnet is een 
essentiële voorwaarde voor een economisch aantrekkelijke injectie van groen gas. 

 
Studies tonen dat de injectie van biogas in het publieke gasnet technisch mogelijk is en dat een 
veilige bedrijfsvoering bij de eindgebruiker mogelijk is. De invoer van biogas is al mogelijk binnen 
het huidige Oostenrijkse juridisch kader (kwaliteitsdirectieven, systeem gebruiktarieven). Dit juri-
disch kader is gebaseerd op aardgas en is nadelig voor biogas. Behalve enkele kleine marktni-
ches met hoge prijsniveaus, is injectie van biogas in het aardgasnet alleen haalbaar als er ver-
goedingen worden gegeven die vergelijkbaar zijn met die van elektriciteit voor duurzame bronnen 
(gebaseerd op de Oostenrijkse eco-stroomwet (Ökostromgesetz) (Biogas Netzeinspesung 2005 
Oostenrijk)). 
 
 
6.6 Ontwikkeling van (co)vergisting in Frankrijk 
 
Er waren 100 vergistingsinstallaties in bedrijf in Frankrijk tijdens de oliecrisis in beginjaren zeven-
tig. Sinds die tijd is er geen enkele vorm van ondersteuning in de vorm van tariefsubsidie en in-
vesteringtoelage voor deze technologie. Daarnaast was de mogelijkheid om toegang te krijgen tot 
het elektriciteitsnet en tot het gasnet zeer moeilijk. Dat is de reden dat er sinds begin jaren zeven-
tig geen nieuwe vergistingsinstallaties zijn bijgekomen en dat er heel weinig stortplaatsgasinstalla-
ties in bedrijf waren toen het millennium begon. 
 
In 2005, gebruikte Frankrijk ongeveer 8.800 TJ biogas. Het meeste van het biogas is stortgas 
(61%), biogas van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringinstallaties (27%) en van industrie (11%) 
[Couturier, 2007]. Sinds 1 augustus 2006 is er een nieuwe wetgeving voor levering van elektriciteit 
aan het net variërend van 9,5 tot 14 €ct/kWh. 
 
De Franse overheid richt zich op 250 MWe vergistingsinstallaties tot 2015. Biogasgebruik boven 
30 kWe valt onder de regelgeving. De regelgeving op het gebied van afvalstromen is ingewikkeld. 
Verder is er een veiligheidsregelgeving voor vergisters gemaakt in het begin van 2008. 
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Momenteel kost de voorbereiding 33 tot 36 maanden voor het bouwproject kan beginnen. De kos-
ten voor het verkrijgen van vergunningen en voor het afhandelen van formele procedures bedra-
gen tussen de € 15.000 en € 30.000 en vergt ca. 10 maanden om te voldoen aan alle formalitei-
ten. 
 
 
Het Franse tarief voor levering van groene stroom 
 
Er is slechts één contract voor alle typen biogas (stortplaatsgas, afvalwatergas, agrarisch gas) en 
twee betalingsniveaus: een voor stortplaatsgas en een voor vergistergas. Het tarief is een niet-
NaWaRo-tarief (duurzame primaire grondstof).  
 
De vergoeding bestaat uit drie delen: 
� Biogas: de installaties krijgen een “vergisterbonus” van 2 €ct/kWh als het gas geproduceerd is 

door een vergister en niet door de stortplaats. 
� Omvorming van gas naar elektriciteit: de basisprijs voor elektriciteit bedraagt 9 €ct/kWh voor 

installaties onder de 150 kWe en 7,5 €ct/kWh voor installaties boven 2MW en lineair tussen 
150kWh en 2MW. 

� Bonus voor het opwekkingsrendement: een efficiency bonus wordt geboden voor vergisters 
die efficiënt de warmte benutten en waarvan de elektriciteitproductie niet wordt overgedimen-
sioneerd. Deze bonus is nul als het rendement lager is dan 40% en 3 €ct/kWh als het rende-
ment boven de 75% is. 

 
 Frankrijk Duitsland 
Duur 15 jaar 20 jaar 
Vergoedings-
basis 

nominaal vermogen (kWe) hangt af van werkelijke productie 

Vergoeding 
koppelings- 
mechanismen 

compensatie deels gebaseerd op inflatie 
nieuw contract : 
X (0,5 lonen + 0,5 industrieprijzen en servi-
ces) 
operationele contracten : 
X ( 0,3 + 0,3 lonen + 0,4 industrieprijzen en 
services) 

vermindering referentieprijzen voor 
nieuwe installaties -1,5% van het 
voorafgaande jaar 

Energiebonus inclusief procesenergie 
(vergister is een afvalbewerking) 

exclusief procesenergie 
(vergister met een energiegewas-
toeslag) 

Tabel 6.4: Belangrijkste verschillen tussen Franse en Duitse tarieven 
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Dit nieuwe tariefstelsel is van groot belang in de biogaspolitiek in Frankrijk maar er zijn nog steeds 
enkele niet-technische hindernissen die weggenomen moeten worden om e biogas te kunnen 
stimuleren, deze zijn: 
� Betrokkenheid van boeren: de voordelen van covergisting voor boeren moet blijken uit de er-

varingen met covergistingsinstallaties die in de komende jaren gebouwd gaan worden. 
� Betrokkenheid van de private sector: exploitanten van covergistingsinstallaties, banken en 

voedselindustrie. Evenwicht dient bereikt te worden tussen risico, winst en vertrouwen. 
� Stadsverwarminginstallaties dienen ontwikkeld te worden 
� Injectie in het aardgasnet is weliswaar toegestaan maar nog steeds niet mogelijk. 
� Diverse administratieve hindernissen blijven aanwezig: specifieke regelgeving is nodig voor 

diverse aspecten, zoals veiligheidsregelgeving en organisch afvalstoffengebruik. 
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6.7 Ontwikkeling van (co)vergisting in Groot-Brittannië. 
 
In Groot-Brittannië wordt anaërobe vergisting al geruime tijd toegepast in de afvalwaterbehande-
ling. Op dit terrein is Groot-Brittannië leidend in Europa. Op het gebied van covergisting heeft het 
land een grote achterstand op Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. De 
afgelopen drie jaar is er een verandering ingezet op het gebied van het overheidsbeleid ten aan-
zien van covergisting. 
 
Ongeveer 365 stortplaatsen in Groot-Brittannië verzamelen en gebruiken biogas voor de produc-
tie van elektriciteit of warmte (Restats, 2006). Verder zijn er 90 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 3 
boerderijschaal en 3 gecentraliseerde vergistingsinstallaties, waarmee Groot-Brittannië verreweg 
koploper is op dit gebied (REA, 2006b). Deze vergistingsinstallaties staan in de onderstaande 
tabel. 
 
Soort installatie aantal Productie in ktoe 
stortgas 365 [1] 1617,6 [3] 
afvalwaterbehandeling ~90 [2] 

165 [3] 
Industrieel afval - 
Gecentraliseerde covergistingsplants 3 [2] 

0 [3] 
boerderijvergisters 3 [2] 
Total ~461 1782,6 

Tabel 6.5: Vergistingsinstallaties in Groot-Brittannië en biogasproductie statistieken 
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De situatie ten aanzien van covergisting is vanaf 2003 gewijzigd door het openen van 5 nieuwe 
installaties ieder jaar. De installaties worden niet alleen gekenmerkt door de capaciteit (4000-5000 
m3) maar ook door de verschuiving naar covergisting met industriële residuen, het samen verwer-
ken van energiegewassen en mest. Elektriciteit kan worden afgezet op basis van de “Renewables 
Obligation” die geïntroduceerd is in 2002. 
 
Datum Directe maatregelen & activiteiten Ondersteunende maatregelen 

1989 - 1990 Electricity Act (Non Fossil Fuel Levy werd in 
1990 vervangen door de Non Fossil Fuel 
Obligation (NFFO) 

UK De dierlijke bijproductenregeling geeft 
aan welke soorten reststromen uit de 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
mogen worden toegepast, e.e.a. hangt 
samen met de uitbraak van BSE 

1996 - 1999  Landfill Tax en Landfill Tax Credit 
Scheme; Landfill Directive (1999/31/EC) 
om de toevoer van biomassareststromen 
naar stortplaatsen te beperken en 
daarmee ook de uitstoot van 
broeikasgassen 

2001 Climate Change Levy voor niet kleinschalige 
gebruikers – Tax relief/ kWh of RE purchased 

 

2002 Utilities Act vervangt de NFFO door de 
Renewables Obligation (RO) en de 
verhandelbare Renewable Obligation 
Certificates (ROCs) 

De dierlijke bijproductenregeling die de 
erkenning regelt voor vergisters met 
pasteurisatie op een gelijke basis met 
1774/2002/EC. 

2003-2005 Energy White Paper (low Carbon Economy) 
Renewables Obligation Review 

- 60% CO2 reductie tot 2050 
- Elektriciteit uit vergisting van biomassa 
ontvangt ROC’s (certificatensysteem) 

Tabel 6.6: Samenvatting wettelijke maatregelen die van invloed zijn op covergisting in GB 
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Om een vergoeding te ontvangen voor biogas is vrijwel alleen de conversie naar elektriciteit lo-
nend. De belangrijkste reden is de Duurzaamheid Verplichting Certificaat  (ROC) die  geïntrodu-
ceerd is in 2002 om de elektriciteitopwekking van duurzame bronnen te stimuleren. 
Het bestaande ROC-beleid had alleen een succesvolle invloed op de benutting van stortgas, 
maar niet op boerderij schaal vergisters (REA, 2006). 
 
Duitse, Deense en Zwitserse bedrijven zijn ook actief betrokken in marktonderzoek en installatie-
ontwikkeling in Groot Brittannië. Hoe kan covergisting in Groot-Brittannië van de grond komen? Er 
blijken twee belangrijke stimulansen te zijn – de Stortplaats Richtlijn en de regelgeving dierlijke 
bijproducten. Door de Stortplaats Richtlijn moeten lokale autoriteiten de hoeveelheid bio-afval 
naar de stortplaatsen verminderen of een boete betalen van 150 £/t omdat anders de duurzaam-
heidsdoelstellingen niet gerealiseerd worden, deze heffingen worden van kracht vanaf 2009/10 
(Lukehurst, 2007). De belangrijkste drijvende kracht die onder de wetgeving ligt is de overheids-
bepaling om de CO2-emissie te verminderen tot 60% tegen 2050. 
 
 
6.8 Ontwikkeling van (co)vergisting in België53 
 
Inleiding 
België is een federale staat die drie regio’s kent: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In dit deel 
wordt alleen ingegaan op de stimulering van de regio Vlaanderen. In Vlaanderen wordt een ver-
goeding betaald voor elektriciteit die opgewekt wordt met vergisting. Er wordt gestreefd naar een 
groter aandeel biogas en naar kennisopbouw op dit gebied. 

In een SWOT-analyse heeft Vlaanderen haar aanpak tegen het licht gehouden. Hierna zijn de 
belangrijkste aspecten van die SWOT-analyse opgenomen. 

 
Sterktes 
België heeft een groot kennispotentieel, zowel praktisch als theoretisch op het gebied van anaë-
robe vergisting. Er bevinden zich relatief veel bedrijven en universiteiten met een goede reputatie, 
zowel binnen Europa als op wereldschaal. 

Een ander sterk punt is dat de technologie bewezen en bekend is. Daardoor is het relatief een-
voudig om de technologie te implementeren. Verder biedt dit kansen om onderzoek te doen naar 
de voor- en nabehandeling van biomassa en digestaat en naar het opwerken van biomassa en 
biogas. Er zijn verschillende instellingen en universiteiten die op zoek zijn naar synergie met an-
dere technologische velden. 

De technologie is in staat om natte biomassa te verwerken en kan daarmee bijdragen aan ver-
schillende beleidsdoelen. In Vlaanderen is men van mening dat het financieel ondersteunen van 
deze technologie een goede besteding is van publieke gelden. 

 

Zwaktes 
Vanuit verschillende beleidskaders bekeken kan vergisting een wezenlijke rol spelen, maar te 
vaak wordt alleen naar de energieverdienste gekeken en worden andere voordelen niet vertaald 
in een waarde.  

Er bestaan zelfs binnen de drie regio’s in België verschillen in de wijze waarop wordt omgegaan 
met het berekenen van de waarde voor vergisting. En certificaten uit Vlaanderen kunnen niet uit-
gewisseld worden met die in andere regio’s. Daar komt bij dat er vier energieministeries zijn. 

Hoewel er veel kennis is in België, is daar de afgelopen decennia niet veel mee gebeurd door het 
ontbreken van een stimulerend kader. Daardoor zijn er maar weinig vergisters in bedrijf in België, 
waardoor de praktische kennis niet wijd verspreid is.  
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Door de wijze waarop het financiële stimuleringsbeleid is gestructureerd is het niet lonend om 
allen mest te vergisten. Daardoor moeten coproducten worden bijgevoegd, zoals bijvoorbeeld 
maïs. Dat heeft weer tot gevolg dat er meer meststoffen vrijkomen in de vorm van digestaat. Om-
dat Vlaanderen al een overschot aan meststoffen bezit, wordt het probleem door vergisting van 
mest met coproducten alleen maar groter. Het afvoeren of verwijderen van dat overschot is erg 
kostbaar. 

 

Kansen 
 
Het mestoverschot biedt kansen voor covergisting in België. Indien WKK wordt toegepast kan 
warmte van die WKK gebruikt worden voor het drogen van digestaat en kan dat droge digestaat 
mogelijk als meststof in het buitenland worden verhandeld.  

In 2006 heeft een circulaire van de overheid ervoor gezorgd dat het eenvoudiger is om een ver-
gunning te krijgen voor de bouw van vergistingsinstallaties. Vergisters tot ca. 60.000 ton/j kunnen 
hierdoor worden gerealiseerd in landbouwgebieden. Daarbij dient aangetekend te worden dat 
60% van de biomassa uit de landbouw en (glas)tuinbouw afkomstig dient te zijn.  

Door aanpassing van het WKK-certificatensysteem (Vlaanderen) is het gemakkelijker om te vol-
doen aan de eisen. Tot 1 december 2006 moest een WKK 5% besparing opleveren op primaire 
energie. Na die datum is dat verandert in de eis dat de besparing op primaire energie > 0% moet 
bedragen voor kleine WKK’s (< 1 MWe) en10% voor grotere WKK’s (≥1 MWe). Hierdoor is het ge-
makkelijker geworden om kleinschalige vergisters te realiseren.  
 
Er vindt relatief veel onderzoek plaats naar voor- en nabehandeling, waardoor de volgende kan-
sen in de Belgische markt worden vastgesteld: 

• vergisting van energiegewassen, in het bijzonder maïs is potentieel interessant; 

• synergie met andere biobrandstoftechnologieën, zoals het toepassen van glycerine uit de 
biodieselfabricage; 

• handelen in elektriciteit is in sommige situaties mogelijk interessant; 

• alternatieve toepassingen van biogas, bijvoorbeeld in microbiologische brandstofcellen, er 
worden reeds tests en proeven gedaan met die brandstofcellen en de verwachting is dat 
de systemen groter zullen worden; doorbraken worden verwacht op een termijn van 2 tot 5 
jaar.  

 
Bedreigingen 
 
De belangrijkste bedreiging voor een gemakkelijke marktintroductie in België bestaat uit de pu-
blieke opinie. Ongeveer 33% van de geplande vergisters heeft te maken met protesten van be-
trokken partijen en omwonenden. Veelal zijn de klachten ongegrond over overtrokken. Gevreesd 
wordt dat door de protesten meer nieuwe protesten zullen ontstaan. 

Een ander nadeel voor duurzame energie is het ontbreken van een systeem dat investeerders op 
langere termijn houvast biedt. Er zijn wel stimuleringsfondsen, maar die zijn onvoldoende en bie-
den geen garantie. Daarnaast heeft België nog de onzekerheid over het sluiten van kerncentrales, 
waardoor de groei van duurzame energie plants vertraagd wordt. De instabiliteit van het lange-
termijnbeleid en van de financiële stimuleringsregelingen vormt een bedreiging voor investeer-
ders. 
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Verder is het niet duidelijk hoe de markt en de prijzen voor biomassaproducten zich zal ontwikke-
len (energiegewassen, reststromen). Sterke prijsstijgingen zijn nadelig voor het financiële rende-
ment van de vergisters. Daar komt nog bij dat onzeker is hoe de kosten voor de verwerking van 
meststoffenoverschotten zich zullen ontwikkelen, mede door een instabiel beleid op dit punt. Zo-
wel de kosten voor biomassa als de kosten voor de afzet van meststoffen vormen bedreigingen 
voor de haalbaarheid van vergistingsprojecten.  
 
Onderscheid per regio 
 
België kent drie regio’s met elk hun eigen groencertificatensysteem. Per regio zijn afspraken ge-
maakt over het aandeel duurzame energie dat door elektriciteitsleveranciers dient te worden gele-
verd. In Vlaanderen moest in 2006 3,2% van de elektriciteit via groencertificaten en 2,16% via 
warmtekrachtcertificaten worden geleverd. In de regio Brussel moest in 2006 2,5% via groencerti-
ficaten worden geleverd. Wallonië heeft geen aandeel voor duurzaam opgewekte elektriciteit af-
gesproken. 
 
 
6.9 Ontwikkeling van (co)vergisting in Zweden. 
 

In Zweden is lange tijd alleen biogas geproduceerd uit afvalstromen (afvalwaterzuivering, stortgas 
en covergisting). Het biogas werd in beperkte mate benut, het merendeel werd afgefakkeld. Dat 
veranderde in midden jaren negentig toen in Zweden het gebruik van aardgas als transportbrand-
stof van de grond begon te komen. Vanaf die tijd werd biogas op grote schaal als transportbrand-
stof geproduceerd en zijn er ook toepassingen gerealiseerd voor het opwekken van duurzame 
energie (met name elektriciteit). 
 
Aan het eind van 2005 waren er ca. 233 plants in Zweden die biogas leverden. Zij produceerden 
ca. 1,3 miljoen kWh aan energie. In Zweden zijn ca. 20 boerderijvergisters operationeel, die een 
bescheiden bijdrage leveren aan de totale duurzame energieproductie uit biogas. Het merendeel 
van het biogas wordt geproduceerd door afvalwaterbehandelinginstallaties. 
 
 

 
Figuur 6.10: Biogasproductie in Zweden in 2005
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In 32 installaties wordt biogas opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groen gas). Op vier plaatsen 
wordt het opgewaardeerde biogas geïnjecteerd in het aardgasnet. Verspreid over het land zijn er 
109 tankstations die groen gas leveren aan 13477 voertuigen55. In 2006 bedroeg het aandeel bio-
gas 54% van het totale volume aan transportbrandstoffen (aardgas + groen gas). Dit was het eer-
ste jaar dat er meer biogas dan aardgas werd gebruikt als transportbrandstof. 
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Figuur 6.11: Aardgas en biogas als transportbrandstoffen 

 
 
In 2005 nam de hoeveelheid biogas voor transportdoeleinden toe tot ca. 160 GWh, een stijging 
van 25%  t.o.v. het jaar daarvoor. In 2006 werd er 230 GWh aan biogas gebruikt als transport-
brandstof (SGC, Ministry of Sustainable Development). 
 
Van het geproduceerde biogas werd in 2005 12% gebruikt als transportbrandstof, slechts 3% voor 
opwekking van groene stroom, 21% voor intern gebruik en 33% voor verwarmingsdoeleinden. De 
verdeling van de toepassing van biogas is weergegeven in figuur 6.12. 
 
 

 
 
Figuur 6.12: Toepassingen van biogas in Zweden in 2005
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Het beleid in Zweden 
 
De wetgeving en het beleid in Zweden zijn gericht op het stimuleren van het gebruik van biogas 
als klimaatvriendelijke transportbrandstof om de vervuiling door de transportsector te verminde-
ren54. De Zweedse overheid heeft „indicatieve doelen voor het gebruik van biogas en andere her-
nieuwbare brandstoffen“ vastgelegd. Concreet moet dit ertoe leiden dat vanaf 2005 3% van de 
transportbrandstoffen bestaan uit biobrandstoffen. In 2010 moet het aandeel biobrandstoffen 
5,75% bedragen. Verder is besloten dat vanaf 1 april 2006 alle tankstations (vanaf een bepaalde 
ondergrens) hernieuwbare brandstoffen (zoals bio-ethanol en biogas) moeten verkopen. 
 
Om investeringen in duurdere duurzame technologie mogelijk te maken (bijvoorbeeld biogas-
opwaarderingsinstallaties) heeft het parlement een overheidssubsidie ingesteld om hernieuwbare 
brandstoffen te produceren. Deze subsidie kan oplopen tot 30% van de investeringskosten. Per 
jaar wordt er een maximumbudget voor deze subsidies vastgesteld. In 2007 is 5,6 miljoen euro 
toegekend aan 57 vulstations voor biogas56. 
 
Om het gebruik van duurzame transportbrandstoffen aantrekkelijker te maken vallen deze in de 
laagste accijnsklasse. Verder wordt bij de aanschaf van eco-voertuigen €1100 korting gegeven. 
Op biogas wordt geen CO2-belasting geheven, op benzine en diesel wordt die belasting wel ge-
heven en loopt op tot € 0,11/kg CO2. Verder wordt van de Zweedse autoriteiten verwacht dat ze 
vanaf 2006 investeren in milieuvriendelijke auto’s. Minimaal moet 75% van de voertuigen die door 
de overheidsauthoriteiten worden gekocht of geleased milieuvriendelijk zijn, met name voertuigen 
die rijden op biobrandstoffen. Een uitzondering is gemaakt voor voertuigen van hulpdiensten. 
 
Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op stedelijk niveau worden de verkeersgerelateerde 
problemen, zoals vervuiling, filevorming e.d. aangepakt. In Stockholm is bij wijze van proef spits-
tarief ingevoerd vanaf januari 2006. Milieuvriendelijke voertuigen (op gas, ethanol en hybride) zijn 
vrijgesteld van het spitstarief. 
 
 
6.10 Ervaring van de internationale politiek met biogasprojecten 
 

6.10.1 Hindernissen voor de ontwikkeling van biogasprojecten 

 
De hindernissen voor de succesvolle ontwikkeling van biogasprojecten kunnen samengevat wor-
den in vier categorieën: het politieke kader, het juridisch kader, het energie-industriekader en de 
sociale acceptatie.  
 
 
a) Politiek kader 
De vaste vergoedingen van elektriciteit zijn geïmplementeerd in Duitsland en Denemarken. De 
hoge elektriciteitprijs bij biogasopwekking uit vergisting en de bonussen stimuleren het enthousi-
asme om vergistingsinstallaties te bouwen. Verhoudingsgewijs wordt in deze twee landen procen-
tueel de meeste duurzame energie uit vergisting opgewekt ter wereld. Sinds kort is de implemen-
tatie van vergistingsprojecten het meest succesvol in Duitsland, waar de markt voor vergisting 
redelijk stabiel is gedurende de laatste 20 jaar. 
 
De inzet van vergisting in Engeland, Frankrijk en Nederland is relatief laag. De belangrijkste reden 
is dat de schaal van vergistingsprojecten klein is, de onzekerheid van inkomen groot is in de situa-
tie van quotasysteem-politiek, en financiering moeilijk is. Op basis van internationale ervaring zijn 
de investeringssubsidies en vaste vergoedingen voor elektriciteit zijn het meest efficiënt om co-
vergistingsinstallaties te ondersteunen. 
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b) Juridisch kader 
Het juridisch kader is belangrijk in de ontwikkeling van de biogassector, bijvoorbeeld zelfs van-
daag de dag in Frankrijk. Sinds de invoering van de nieuwe wet voor levering van elektriciteit aan 
het net met tarieven variërend van 7,5 tot 9 €ct/kWh (sinds 1 augustus 2006) is er geen enkel be-
drijf dat in staat is vergistingsinstallaties te installeren. Noch is er het juridisch kader voor goed-
keuring, noch is er toegang mogelijk tot het elektriciteit-/gasnet. Vandaag de dag kost het mini-
maal 36 maanden voordat de bouw kan starten. Onlangs nog beweerde Gaz de France dat het 
niet is toegestaan biogas in het aardgasnetwerk te injecteren vanwege kwaliteitsredenen57.  
 
Aangezien het benutten van biogas samenhangt met verschillende wetsgebieden dient de instal-
latiebeheerder vele juridische horden te nemen. In Duitsland bijvoorbeeld zijn procedures om  
toestemming te verkrijgen ten aanzien van gebouwen en emissie-preventiewetten, afval- en 
meststofwetten alsook eisen van waterregelgeving. 
 
c) Energie-industriekader 
De driehoek van energievoorziening – voorziening zekerheid – economie en milieu, kan alleen 
functioneren indien de industriële structuren actief ontwikkeld zijn voor de decentralisatie van de 
energievoorziening. In Duitsland verschaft de energiewet een kader dat past in deze gedecentra-
liseerde structuur. Hoewel er nog steeds geen dergelijk kader is voor gaslevering aan het net. 
 
d) Culturele aspecten en sociale acceptatie 
Culturele aspecten hebben een belangrijke rol in de implementatie van vergisting, bijvoorbeeld in 
Italië; in het Duits sprekende gedeelte zijn veel vergistingsinstallaties gebouwd (ongeveer 80 in-
stallaties) terwijl er in de rest van Italië weinig projecten zijn gerealiseerd tot nu toe. 
 
De reden hiervoor is voornamelijk het gebrek aan stabiele invoertarieven en investeringstoelagen 
en nog meer door de onwil tot innoveren en risico´s nemen. Het is de mentaliteit van de Italiaanse 
boer dat deze pas in iets nieuws investeert als er premies voor zijn en als de technologie bewe-
zen is. Dit zal het risico van implementatie verminderen voor nieuwe technologie. De publieke 
perceptie van vergisting verschilt van land tot land. Dit hangt af van de voorgaande ervaring met 
vergisting, het niveau van informatie over vergisting en energie- en milieuonderwerpen. Er is 
scepsis betreffende projecten op grote schaal vanwege logistiek, angst voor stank- en geluidpro-
blemen en intensivering van culturen van energiegewassen. 
De beste manier om publieke scepsis te overwinnen is het succesvol implementeren van installa-
ties op grote schaal van diverse grootte in ieder land. Daarbij dient rekening gehouden te worden 
met optimalisatie van de energieproductie, milieu- en agrarische voordelen, vermindering van pa-
thogenen etc.. 
 

6.10.2 Factoren voor het succesvol implementeren van biogasprojecten 

 
Een succesvolle marktintroductie-politiek kan niet alleen gebaseerd worden op één enkel instru-
ment. Voor een snelle en continu groei is een heel pakket van maatregelen nodig om verder on-
derzoek en ontwikkeling te bevorderen en deze technologieën te realiseren in het juridisch en 
politieke kader. Gunstige economische voorwaarden helpen de niet-economische hindernissen te 
overwinnen. De eerste stap is het versterken van een duidelijke energiepolitiek en strategie voor 
het bevorderen van het gebruik van duurzame bronnen in combinatie met warmtekrachtsystemen. 
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De Duitse Duurzame Energie Wet was en is een succes door de volgende kernelementen [Fach-
verband, 2007]: 
1. Voorrang voor netverbinding van installaties voor opwekking van elektriciteit van duurzame 

energie ( wind-, biogas-, water-, en zonnecel-gebaseerde elektriciteit) voor het totale elektrici-
teitvoorzieningsnet. 

2. De voorrang voor aankoop en transmissie van deze elektriciteit. 
3. Een constante vergoeding voor de elektriciteit betaald door de netbeheerder, in het algemeen 

voor een periode van 20 jaar, voor opgeleverde installaties. 
4. Landelijke gelijkwaardigheid van de elektriciteitsaankoop en de overeenkomstige betalingen. 
 
Andere essentiële sleutelfactoren voor de introductie van biogasprojecten zijn: 
1. Bestaande industrie met langetermijnkennis 
2. Succesvolle pilotprojecten. 
3. Alternatieve wegen voor marketing. 
4. Een duidelijk juridisch en administratief kader voor goedkeuring, installatie en toegang tot het 

gas- en/of elektriciteitsnet 
5. Een gunstige publieke opinie door voorlichting te geven aan de agrarische sector over het nut 

van de technologie. 
6. Ondersteuning via de nationale elektriciteits- en gasleverende bedrijven 
7. Eenvoudige technologie voor een eenvoudige toepassing voor beheerders (boeren). 
8. Training voor operators van vergistingsinstallaties. 
9. Voorkeur netverbinding van duurzame elektriciteit en biogas. 
10. Zachte leningen met lage rentetarieven en gunstige terugbetalingcondities. 
11. Coöperatie en gemeentelijk ondersteunende programma´s starten, inclusief R&D-fondsen. 
12. Investeringstoelagen voor opstart-projecten moeten betaalbaar zijn. 
13. Veiligheidregelgeving voor vergistingsinstallaties. 
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6.10.3 Vergelijking op basis van economische cijfers 

 
Land 
 

Tarief bandbreedte 
[€Cent/kWh 

Tariefsysteem 
 

Aantal boerderijvergisters 
 

Geïnstalleerde capaciteit 
 

België: drie regio’s: 
 

 Groencertificaten (Quota system) GC 
WKK-certificaten (Quota system) CHP 

6 12,62 MW 

Vlaanderen 8-12,5 (GC), 2,7-4,5 (CHP) GC en WKK   
Brussel 2-10  GC   
Wallonië 6,5-10 GC   
Duitsland 
 

8,4 – 21,3 
 

20 jaar vaste tarieven  
 

> 3000 
 

1100  MW 
 

Denemarken 
 

8 10 jaar vaste prijzen 
 

58 (losstaande boerderij)þ 
20 (gemeenschappelijk)þ 
 

    40 MW 
 

Finland 
 

3,1 belastingverlaging, marktprijs 
 

- - 

Frankrijk 
 

9,5 - 14 
 

Vaste prijs sinds augustus 2006 4 - 

Griekenland 
 

7 
 

Vast voor 10 jaar 
 

- - 

Engeland 
 

9 – 12,47 
 

Quota systeem (variabel)þ 
 

< 20 
 

< 2 MW 
 

Ierland 
 

3,765 – 5,916 
 

Groencertificaten (variabel) 5      0,2 MW 
 

Italië 
 

6,5 + 12,40 
 

Elektriciteit beurshandel + Groencertificaten (Quo-
ta systeem, variabel) 

120 in Zuid-tirol en Noord-Italië 
 

  81,64 MW 
 

Nederland 
 

9.7 tot eind 2006 30 3,8 MW 

Oostenrijk 
 

10,3 – 16,5 
 

13 jaar vaste prijs tot eind 2004 goedkeuring en 
mogelijkheid tot bouwen  tot eind 2007, op dit 
moment niet genoeg stimulatie voor nieuwe pro-
jecten 

159 + 150 tot  
eind 2007 

29 + 40 MW tot eind 2007 
 

Polen 
 

7,8 Marktprijs + Groencertificaat (variabel) - - 

Portugal 
 

6,1984  - - 

Spanje  tot 16,5  
 

Vaste prijs sinds juni 2007 
 

- - 

Zweden - Groene certificaten / marktprijs + 25% subsidie 
(biogas als voertuigenbrandstof, geen elektrici-
teitsproductie)  

- - 

Zwitserland 10 Vaste prijs, moeilijke aanvraagprocedure 
 

71 Voornamelijk warmtebenutting 
 

Tabel 6.7: Biogas vergoedingssystemen in Europa (2007) 
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Land 
tariefbereik voor elektri-
citeit compensatie 
[€ct/kWh] 

Systeem van vergoedingen 
voor elektriciteit, geleverd aan 
het net 

Tariefbereik voor 
levering van duurza-
me elektriciteit aan 
het net [€ct/kWh] 

Investering 
toelage/ subsi-
dies 

Compensatie voor 
warmte; warmte bonus 

Technologie 
bonus  

Duitsland 8,4 -21,3 
Basisbetaling met een geleidelijke 
afname van 1.5% per jaar, voor 
een periode van 20 jaar 

Prijs wordt geëvalueerd 
Beschikbaar tot 
2005 

Externe warmte x WKK-
coëfficiënt = elektrische 
energie voor bonus 

Beschikbaar 

 
Oostenrijk 
 

10.3 – 16.5 in 2007 
25% minder voor organi-
sche residuen van indus-
trie 

10 + 3 jaar vaste prijs tot einde 
2007 goedkeuring, de laatste 2 
jaar wordt verminderd in compen-
satie;  
beperkt budget voor ieder jaar, 
goed voor grote projecten 

Mogelijk in lokale net-
werken, prijs onder-
handelbaar, opwaarde-
ring noodzakelijk 

 

Geen warmte bonus; 
warmte lokaal gebruikt en 
verkocht  

Niet  
beschikbaar 

 
Engeland 
 

9 – 12,47 

Quota systeem gebaseerd op 
elektriciteit prijs (variabele) ROC, 
LEC, spot prijzen; toegang tot net 
onderhandelbaar en niet gega-
randeerd, ontkoppeling gedurende 
bedrijf mogelijk 

Geen compensatie 
beschikbaar, moet 
volgens technische 
standaard 

Niet  
beschikbaar 

Geen warmte bonus; 
warmte lokaal gebruikt en 
verkocht 

Niet  
beschikbaar 

 
Italië 
 

6,5-9,5 + 8,42-12,5 

Spot elektriciteitsprijs +  
groen certificaat (Quota systeem, 
variabel) 

 

Regionaal be-
schikbaar; 20 tot 
50 % van de 
investering  

  

 
Zwitserland 
 

Nieuwe invoerwet in on-
derhandeling in 2007 met 
tarief tot 18,5 tot 24,7 

Nieuwe invoerwet in onderhande-
ling met een vaste prijs systeem 

biogas invoer akkoord 
voor nationaal gasnet:  
tarief 0,46 

 Warmte bonus gepland; 
warmte lokaal gebruikt en 
verkocht  

Gepland 

 
Denemarken 

 
8 

Vaste prijs de volgende 10 jaren 
en 5,4 €Cent/kWh volgende 10 
jaren (alleen voor gevestigde 
fabrieken vòòr 2008) 

 
 

Niet  
beschikbaar 

warmte productie uit 
energie and CO2 taxati-
on.  

Niet  
beschikbaar 

Frankrijk 11 – 14 (150 kWe) 
9,5 – 12,5 (>2MWe) 

Vaste prijs de volgende 15 jaren  Nog steeds geen juri-
disch kader voor goed-
keuring  

 Energie efficiency bonus; 
3€ct als rendement > 
75% 

Niet  
beschikbaar 

Tabel 6.8: Overzicht van regelingen in enkele Europese landen 
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6.11 Wetgeving met betrekking tot vergistingsinstallaties 
 
Door de constante toename van bio-afvalinzameling, -behandeling en -hergebruik zijn diverse EC-
regelingen en richtlijnen opgesteld. De belangrijkste EC-regelgeving die de ontwikkeling van ver-
gisting beïnvloedt zijn: 
- Raadsrichtlijn 75/442/EEC van juli 1975 over afval; 
- Waterkaderrichtlijn 2000/60/EC; 
- Raadsrichtlijn 1999/31/EC over stortplaatsen van afvalwater; 
- Bodembeschermingstrategie COM (2002) 179 final; 
- Richtlijn voor de promotie van geproduceerde elektriciteit van duurzame energiebronnen op 

de internationale markt 2001/77 EC; 
- Werk Document Biologische Behandeling van Bioafval,  2de ontwerp (2001); 
- Dierlijke bijproducten Regeling (EC) Nº 1774/2002. 
 
De belangrijkste regels in Duitsland die de ontwikkeling van vergisting beïnvloeden zijn: 
- BImSchG/BauGB (bouwen en emissiepreventie verordening) 
- Duurzame energie invoertarieven EEG 
- Meststof Verordening (Duitse wet) 
- Bioafval Verordening (Duitse wet) 
- ABP Verordening VO 1774 /2002 
- Veiligheidsvoorwaarden voor vergistingsinstallaties zijn ook onderdeel van goedkeuringspro-

cedures 
Het is belangrijk te onderstrepen dat er in de Meststof Verordening (Düngermittelverordnung) en-
kele beperkingen zijn voor de hoeveelheid dierlijke mest die toegepast kan worden op het land ten 
aanzien van de stikstof hoeveelheid58. Tot nu toe mag niet meer dan 210 kg N/ha op grasland en 
170 kg N/ha op bebouwbaar agrarisch land worden uitgereden via het digestaat [Düngermittelver-
ordnung]. Als het digestaat wordt opgewaardeerd tot marktmeststof met gedefinieerde stikstofin-
houd, zou deze toepassing geen probleem zijn. Het is technisch mogelijk om een te vermarkten 
meststof van digestaat te maken maar economisch is dat niet haalbaar. 
 
Enkele details over de bioafval en dierlijke bijproducten EC-regelingen: 
 
- Europese gemeenschap dierlijke bijproducten regeling 1774/2002 

Deze regels gelden voor verzameling, transport, opslag, bewerking en gebruik van dierlijke 
bijproducten in de EU om te voorkomen dat deze producten een risico vormen voor dieren 
of volksgezondheid. De regels richten zich op de markt, de export en geeft een overzichte-
lijke lijst van dierlijke bijproducten en hiervan gemaakte producten. De regeling definieert 
en classificeert diverse dierlijke bijproducten door de aard van het materiaal; bijvoorbeeld: 
dierlijke mest is geclassificeerd als categorie 2 materiaal en kan als zodanig verbrand of 
verwerkt worden in een verwerkingsinstallatie (vergistingsinstallatie of composteringinstal-
latie), of uitgereden worden op het land. Bijlage II, V en VI van de regeling geeft specifieke 
vereisten voor het transport en de exploitatie van de bovengenoemde verwerkinginstalla-
ties. Bijlage II behandelt de hygiënische vereisten voor de verzameling en transport, inclu-
sief de behoefte om dierlijke bijproducten te verzamelen en transporteren en de verwer-
kingsproducten in afgedekte lekdichte containers of afgesloten nieuwe verpakking, en het 
schoonmaken en desinfecteren van wagens en herbruikbare containers na ieder gebruik. 
Al het transport dient geïdentificeerd en gedocumenteerd te worden, verslagen moeten 
verkregen kunnen worden door alle betrokken partijen (bijvoorbeeld producent, vervoerder 
en ontvanger). Bijlage V geeft uitleg over vereisten voor verbranding en co-
verbrandingsinstallaties waar richtlijn 2007/76/EC niet van toepassing is. De vereisten ge-
ven de noodzakelijke verwerkingscondities aan, inclusief behandelingstemperaturen van 
850°C, en de afvoer van residuen en waterafvoer. Bijlage VI behandelt de specifieke ver-
eisten voor de goedkeuring van vergistings- en composteringsinstallaties, inclusief een unit 
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om de hygiëne te verbeteren van de vergistingsinstallatie (voorbehandeling van dierlijke 
bijproducten, apart van mest) en gesloten composteringsreactor, temperatuurwaarneming 
en registratie in tijd, veiligheidssystemen om onvoldoende verwarming te realiseren van 
het proces, en adequate voorzieningen om wagens schoon te maken en te desinfecteren 
bij het verlaten van de installatie. De regeling definieert de hygiënische vereisten, inclusief 
de behandeling van residuen om het opnieuw verontreinigen uit te sluiten en de dierlijke 
bijproducten die mogen worden verwerkt in genoemde installaties (bijvoorbeeld mest en 
inhoud van spijsverteringskanaal, broedsel bijproducten en schelpen/huiden/veren afkom-
stig van slachtdieren in een slachthuis, eetafval59). 

 
- het EC werkdocument voor biologische behandeling van bioafval (2de ontwerp: 

feb.2001; DG ENV.A.2./LM/bioafval)  
In dat werkdodument staan doelen om de huidige situatie te verbeteren voor bio-
degradeerbaar afval(bioafval)-management en om de doelen te realiseren van de stort-
plaatsrichtlijn 1999/31/EC. Het werkdocument definieert bioafval als “ieder afval dat een 
anaërobe of aërobe decompositie kan ondergaan, zoals voedsel en tuinafval, papier en 
karton”. Voorgestelde standaarden zijn genoemd in het werkdocument voor huis, gemeen-
telijke en collectieve composteringen voor anaërobe vergisting van afzonderlijk bioafval. 
Deze standaarden omvatten sanitaire eisen en specificeren ook zware metalen. Met be-
trekking tot anaërobe vergisting wordt aanbevolen dat vergisters bedreven worden onder 
mesofiele condities of voor een kleine verblijftijd (minder dan 20 dagen) de ingevoerde 
bioafval wordt voorbehandeld, of de digistaat wordt nabehandeld, op 70°C gedurende één 
uur. Voor compostering, zijn de eisen voor compost dat die wordt blootgesteld aan een 
van toepassing zijnde hoge temperatuur, gedurende een gespecificeerde behandelingtijd 
en onderworpen aan een aantal omwentelingen (voor beluchte compostering). 
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7 BELEIDSKEUZES EN VISIE VAN BELANGHEBBENDEN 

 
7.1 Stimulering van duurzame energie 
 
Tot 18 augustus 2006 heeft de MEP-subsidie de investeringen in duurzame energie gestimuleerd. 
Daarbinnen werd ook covergisting ondersteund door subsidie te geven op de geproduceerde 
elektriciteit. Om budgettaire redenen is de regeling stopgezet. Daarna is er een overgangsregeling 
gekomen om projecten te ondersteunen waarvan de voorbereiding reeds in gang was gezet.  
De MEP-regeling heeft ertoe geleid dat covergisting in Nederland van de grond begon te komen.  
 
De overheid heeft vervolgens haar beleid verder ontwikkeld om alternatieven op het gebied van 
duurzame energie te ondersteunen, waaronder ook covergisting. De projectgroep “duurzame pro-
ductie van biomassa” (“Commissie Cramer”) onder leiding van prof.dr. J.M. Cramer heeft haar 
bevindingen aan de overheid gepresenteerd in het rapport “Toetsingskader voor duurzame bio-
massa”. Mevrouw Cramer is daarna als minister van VROM toegetreden tot het huidige kabinet en 
heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het werkprogramma “schoon en zuinig”, dat in sep-
tember 2007 heeft geresulteerd in de publicatie van “Nieuwe energie voor het klimaat”. 
 
De MEP-regeling zal in 2008 worden opgevolgd door de “subsidieregeling duurzame energie” 
(SDE-regeling). De SDE-regeling is breder van opzet dan de MEP-regeling en kent nieuwe subsi-
diecategorieën, zoals productie van hernieuwbaar “groen gas” en bio-WKK. De SDE-regeling 
biedt o.a. mogelijkheden tot ondersteuning van covergisting.  
 
In het werkprogramma “schoon en zuinig” is aangegeven dat biomassainstallaties alleen subsidie 
krijgen als ze voldoen aan de emissie-eisen voor methaan en NOx en dat de producent van duur-
zame energie moet rapporteren over de duurzaamheid van de gebruikte brandstof. Over ca. 3 tot 
4 jaar zal door middel van certificering aangetoond dienen te worden dat de gebruikte brandstof 
duurzaam is. Het beleid wordt verder gericht op de benutting van restwarmte, op de inzet van 
duurzame warmte en stimulering van innovatie op het gebied van duurzame energie. 
 
Uitgangspunt binnen de SDE-regeling is, dat voldaan wordt aan de duurzaamheidscriteria die 
door de Commissie Cramer zijn geformuleerd en uitgewerkt. 
 
Kort samengevat gaat het om de volgende duurzaamheidthema’s waarbinnen geen verslechterin-
gen mogen optreden: 

1. Broeikasgasemissies. 
2. Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen van biomassa. 
3. Biodiversiteit. 
4. Milieu. 
5. Welvaart. 
6. Welzijn. 

 
De SDE-regeling is overigens niet de enige vorm van financiële stimulering. Daarnaast zijn er re-
gelingen die R&D ondersteunen, pilots en demonstratieprojecten en marktrijpe technologie. Voor 
de stimulering van investeringen in covergistingsinstallaties lijkt de SDE-regeling de belangrijkste 
regeling. In deze studie wordt daarom met name gekeken naar de SDE-regeling. 
 
Indien de SDE-regeling de zogenaamde onrendabele top wil subsidiëren is over een periode van 
ca. 15 jaar een subsidie voor 670 MWe covergisting nodig die ca. 1,8 miljard Euro bedraagt voor 
bedrijven die het digestaat grotendeels op het eigen bedrijf kunnen afzetten (met name melkvee-
bedrijven in Noord- en Oost-Nederland. Daar staan inkomsten uit belastingen uit belastingen en 
BTW tegenover van ca. 1,5 miljard Euro tegenover. Voor bedrijven die hun digestaat niet op het 
eigen bedrijf kunnen (met name intensieve veehouderij, veelal in Zuid-Nederland) afzetten zou bij 
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een opgesteld vermogen van 670 MWe ca. 3,8 miljard Euro nodig zijn. De inkomsten uit belastin-
gen en BTW zijn ook in dat geval ca. 1,5 miljard Euro. 
 
De stakeholders die bij dit onderzoek betrokken waren hebben aangegeven dat zij een toekomst 
zien waarbij mestvergisting op duurzame wijze onderdeel uitmaakt van onze leef- en werkomge-
ving. In een bijeenkomst met de stakeholders is een brainstormsessie uitgevoerd om een beeld te 
krijgen van de ontwikkelingen die zij zien op het gebied van covergisting binnen de komende 15 
jaar.  
Mede op basis van die bijeenkomst en op basis van de inzichten van de leden van het project-
team dat deze studie heeft uitgevoerd komen o.a. een aantal zaken naar voren ten aanzien van 
het beleid. 
 
Inhoudelijk kunnen de betrokken partijen op grote lijnen instemmen met het geformuleerde beleid 
ten aanzien van duurzaamheid.  
 

7.1.1 Stimuleringsregelingen in het buitenland 

 
Grofweg zijn in het buitenland de volgende vormen van ondersteuning ontwikkeld: 

1. Subsidies gebaseerd op geproduceerde elektriciteit, waarbij een vaste vergoeding over 
een periode van 15 tot 20 jaar. 

2. In Duitsland: bonussen bovenop de basisvergoeding voor nieuwe technologie, gebruik van 
duurzame biomassa en inzet van warmtekracht. De bonus voor WKK is mede gebaseerd 
op het nuttig gebruik van de warmte. 

3. Groencertificaten waarmee vergoedingen worden gerealiseerd afhankelijk van de opge-
wekte hoeveelheid elektriciteit. 

 
Opvallend is dat in eerste instantie de stimulering in Nederland en in het buitenland met name 
gericht was op opwekking van duurzame elektriciteit en dat efficiënt gebruik van warmte of leve-
ring van groen gas niet of nauwelijks werden gewaardeerd. Daarin treedt nu verandering op. 
Enerzijds wordt rekening gehouden met het efficiënt gebruik van de vrijkomende warmte en an-
derzijds worden maatregelen genomen om de injectie van biogas in het aardgasnet mogelijk te 
maken. 
 
Gelet op het aantal covergistingsinstallaties dat in Duitsland is gerealiseerd kan geconcludeerd 
worden dat het daar gevoerde beleid effectief is geweest. Omdat in Duitsland gedurende een lan-
gere periode financiële zekerheid is geboden aan investeerders was er een beperkt risico om te 
investeren. 
 
Beleid 
 
Het plotseling beëindigen van de MEP-regeling heeft voor veel onrust gezorgd en heeft er toe 
geleid dat in Nederland geen nieuwe installaties meer worden gerealiseerd. Het is van belang dat 
er een stabiel beleid wordt geformuleerd dat over langere tijd duidelijkheid biedt aan investeer-
ders.  
 
Biogas kan ook als transportbrandstof worden gebruikt. De overheid kan dat faciliteren door ac-
cijnsvrijstellingen te geven en door voorzieningen te treffen waardoor biogastankstations kunnen 
worden gerealiseerd. 
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7.2 Mestbeleid in relatie tot duurzame energie uit covergisting 

7.2.1 Huidig mestbeleid 

 
Covergistingsinstallaties mogen naast mest gebruik maken van covergistingsproducten die voor-
komen op de zogenaamde positieve lijst. Het digestaat van covergistingsinstallaties die gebruik 
maken van biomassa die voorkomt op de positieve lijst mag als mest op het eigen land worden 
gebruikt. 
In vergelijking tot het gebruik van alleen mest komt er bij covergisting meer meststof vrij omdat  
ook coproducten in het digestaat als meststof beschikbaar komen. 
Mede hierdoor kan lokaal een overschot aan mest ontstaan (of toenemen). Dat overschot aan 
mest kan momenteel alleen tegen betaling worden afgezet.  

7.2.2 Digestaat van covergisting als vervanging van kunstmest 

 
Indien digestaat van covergisting kan worden gebruikt ter vervanging van kunstmest gaan de mi-
neralen in het digestaat niet verloren en hoeft er minder fosfaat te worden geïmporteerd. 
 
Nu brengt de afzet van mest in gebieden met een lokaal overschot kosten met zich mee. Door 
toepassing van digestaat in gebieden met een vraag naar meststoffen kan het digestaat (van mest 
en coproducten) mogelijk kostenneutraal of tegen een vergoeding worden aangewend ter vervan-
ging van kunstmest. Dit komt de haalbaarheid van covergistingsinstallaties ten goede. 
 
Het vervangen van kunstmest door digestaat van covergisting levert daarnaast een bijdrage aan 
de reductie van broeikasgasemissies die het gevolg zijn van de productie van kunstmest. 
Verder wordt bij de productie een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstof (aardgas) gebruikt. 
Dat aardgasgebruik kan worden vermeden indien digestaat kan en mag worden toegepast in 
plaats van kunstmest. 
Het digestaat kan zonder behandeling als meststof worden ingezet of worden gescheiden in frac-
ties en worden opgewerkt tot meststoffen die gebruikt kunnen worden ter vervanging van kunst-
mest. Het opwerken van het digestaat is kostbaar en kan alleen worden gerealiseerd indien daar 
inkomsten tegenover staan. 
 
In Nederland wordt jaarlijks ca. 435 mln. m3 aardgas gebruikt om stikstof te binden voor kunst-
mestproductie (zie paragraaf 4.3). Daarmee gebruiken we jaarlijks een aanzienlijk deel van deze 
waardevolle en eindige energiebron voor de productie van kunstmest. 
Het fosfaat wordt geïmporteerd uit landen waar het als mineraal wordt gedolven in open mijnen 
(vnl. VS, Rusland en Marokko). De wereldvoorraad aan fosfaat is eindig, net als de voorraad aan 
fossiele brandstoffen, kolen, olie en aardgas. Schattingen geven aan dat bij het huidige gebruik 
van fosfaat in de landbouw, de fosfaatvoorraad over 60 tot 100 jaar op zou kunnen zijn60, onge-
veer gelijk met het opraken van de voorraden fossiele brandstoffen. 
 
Indien overtollig digestaat niet als meststof kan worden aangewend of afgezet zou het verbrand 
kunnen worden voor opwekking van energie. In dat geval komen de mineralen in assen terecht 
die niet geschikt zijn voor bemesting. Hierdoor ontstaat een verlies aan mineralen, hetgeen vanuit 
de optiek van duurzaamheid niet wenselijk is. 
 
 
Beleid 
 
Uit het oogpunt van duurzaamheid kan de overheid ervoor zorgen dat het toegestaan is kunst-
mest te vervangen door digestaat, of door fracties uit het digestaat.  
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7.3 Interactie tussen stad en platteland 
 
In de interactie tussen burger en boer, tussen stad en platteland, is een trend met een zekere au-
tonomie waarneembaar, maar tegelijk valt deze interactie binnen de invloedsfeer van een aantal 
betrokken partijen rond mestvergisting. Om ervoor te zorgen dat covergisting op grotere schaal 
kan worden toegepast is het van belang om de interactie tussen stad en platteland te versterken.  
 
Om problemen rondom de realisatie van covergistingsinstallaties te voorkomen kunnen richtlijnen 
worden opgesteld waaraan covergistingsinstallaties qua grootte en uitstraling moeten voldoen. 
Het is aan te bevelen om ook voor covergisting gebieden aan te wijzen waarbinnen covergistings-
installaties geplaatst kunnen worden (net zoals dat voor bijvoorbeeld windenergie het geval is). 
 
Om de betrokkenheid tussen stad en platteland te versterken kunnen belanghebbenden in een 
vroegtijdig stadium hun wensen kenbaar maken bij een onderwerp als covergisting.  
Dat kan door hen meer te betrekken in de planfase van vergistingsinstallaties en bij regionale 
energievraagstukken in het algemeen. Verder kan de betrokkenheid versterkt worden door voor-
lichting en door in het onderwijs aandacht te besteden aan (duurzame) voedsel- en energiepro-
ductie. Het Ministerie van LNV kan initiatieven op het gebied van voorlichting en onderwijs onder-
steunen. 
 
Beleid. 
 
Het beleid zou zich dus enerzijds kunnen richten op voorlichting en anderzijds kaders kunnen ge-
ven voor locaties waar covergisting kan worden gerealiseerd, rekening houdende met inpassing in 
de omgeving. 
 
Daarnaast kan worden gestimuleerd dat belanghebbende partijen in een vroegtijdig stadium plan-
nen rondom covergisting bespreken en waar nodig bijstellen op basis van de wensen van de be-
langhebbenden. Daarbij gaat het vooral om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te krijgen over 
de voorwaarden die vanuit verschillende invalshoeken gesteld worden aan de covergistingsinstal-
latie, zodat daar in de ontwerpfase en bij de locatiekeuze rekening kan worden gehouden. Door 
een goede voorbereiding kunnen de vergunningprocedures mogelijk worden ingekort en de kos-
ten voor die procedures worden beperkt. 
 
Indien op dit vlak nieuw beleid wordt vormgegeven dient tevens nagegaan te worden in hoeverre 
de MER-beoordelingsplicht daarbinnen past. Het merendeel van de covergistingsinstallaties van 
een economisch gunstige omvang (500 kWe en hoger) valt onder de MER-beoordelingsplicht. Om 
de invoering van covergisting te faciliteren kan worden overwogen dat de MER-beoordelingsplicht 
wordt opgetrokken tot installaties met grotere capaciteiten dan 500 kWe. 
 
 
7.4 Reductie van broeikasgasemissies en efficiëntieverbetering 
 

7.4.1 Reductie broeikasgasemissies bij mestvergisting 

 
Broeikasgasemissies door de volgende maatregelen worden beperkt:  
 
1. Vergisting van verse mest 

Hoe verser de mest die gebruikt wordt in de vergister, hoe kleiner de methaanemissie uit de 
mest en hoe hoger de gasproductie. Bij grote covergistingsinstallaties speelt dit meer een rol 
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dan bij kleine, omdat hier vaker transport van mest nodig zal zijn. Wanneer mest getranspor-
teerd is, kan een groter deel van de methaan al geëmitteerd zijn. 
 
Een wijze om de vergisting van verse mest te stimuleren ligt in het ontwerp van de stal. Door 
mest niet open op te slaan, maar door de mest te transporteren naar een gasdichte opslag 
kan ongewenste emissie van methaan worden beperkt. 
 

2. Gasdichte naopslag 
Wanneer een vergistingsinstallatie wordt voorzien van een gasdichte naopslag, kan er een 
10% tot 15% hogere biogasopbrengst gerealiseerd worden dan bij een niet-gasdichte naop-
slag.  
 

3. Afdekken van opgeslagen coproducten 
Door het afdekken van de opslagen voor coproducten kunnen lachgasemissies tegengegaan 
worden.  
 

7.4.2 Verhogen van de efficiëntie van de benutting van biogas  

 
1. Hogere rendementen voor opwekking van elektriciteit. 

Wanneer het biogas wordt gebruikt in een gasmotor-WKK, zijn momenteel elektrische ren-
dementen mogelijk van 38% tot 42%, afhankelijk van de schaalgrootte van de vergistingsin-
stallaties. Door autonome ontwikkelingen mag er verwacht worden dat rendementen van 45% 
tot 50% in 2020 mogelijk zijn. Door nageschakelde technieken (bijvoorbeeld ORC) kan het 
rendement nog eens met ca 5% verhoogd worden.  

 
2. Warmtebenutting. 

Bij het omzetten van biogas in elektriciteit zal altijd een deel van de energie als warmte vrij-
komen. Een deel van de warmte van de gasmotor-WKK (20% à 30%) wordt gebruikt voor het 
verwarmen van de vergister, het woonhuis van de boerderij en de stallen. Het overige deel 
wordt nu vaak niet benut.  
De beschikbare restwarmte zou gebruikt kunnen worden voor de volgende doeleinden: 

• stadsverwarming of levering van warmte aan de glastuinbouw; 
• het opwaarderen van het digestaat naar kunstmest, bijvoorbeeld door te drogen; 
• het opwerken van biogas naar groen gas (afhankelijk van het opwerkingsproces). 

 
3. Verbetering van benutting biogas. 

Het benutten van biogas in een WKK op een locatie met een beperkte mogelijkheid om de 
vrijkomende warmte te benutten levert een laag ‘overall’ rendement. Door het biogas te 
transporteren naar locaties waar de energie-inhoud van het biogas beter benut kan worden 
wordt de ‘overall’ energie-efficiëntie verbeterd. 
Er zijn verschillende routes waarop het biogas bij toekomstige gebruikers kan komen: biogas-
netten, het aardgasnet of als transportbrandstof via biogastankstations. 

 
Beleid 
 
Het beleid dient enerzijds rekening te houden met verbeteringen in de opslag van biomassa, mest 
en digestaat om ongewenste emissie van broeikasgassen te vermijden. Anderzijds kan de op-
brengst van covergistingsinstallaties worden verbeterd door onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 
 
Naast ondersteuning van investeringen dient ook de ontwikkeling van technologische verbeterin-
gen en innovaties te worden gestimuleerd. Subsidies en fiscale regelingen dienen zich te richten 
op het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en op het creëren van een helder stimuleringskader 
voor investeringen over een periode van ca. 20 jaar. 
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Het is van belang om beleid te ontwikkelen dat elektriciteit en gas kunnen worden afgezet op het 
elektriciteitsnet, het aardgasnet en warmtenetten. Verder dient rekening te worden gehouden met 
te verwachten ontwikkelingen, waarbij separate warmtenetten en biogasnetten gerealiseerd kun-
nen worden. 
 
Om te komen tot opschaling van covergisting in Nederland is waarschijnlijk voldoende biomassa 
voorhanden (zie paragraaf 3.1.2.2.), zonder dat hiervoor energieteelten nodig zijn. Niet alle be-
schikbare biomassa komt voor op de positieve lijst en sommige biomassa wordt niet ingezameld.  
 
Omdat energieteelten uit het oogpunt van duurzaamheid niet wenselijk zijn en omdat er binnen 
Nederland voldoende andere biomassa uit reststromen beschikbaar is, is er beleid en onderzoek 
nodig om geschikte biomassa in kaart te brengen en te benutten. 
 
Naast toekomstige potentiële kosten van CO2-afvangst uit kolencentrales kan ook op langere ter-
mijn economisch perspectief op verschillende andere manieren worden gekeken. 
 
De vergistingsinstallaties sec gaan net zo lang mee als de mestopslagen. De meeste opslagen 
staan al meer dan 25 jaar in Nederland. Indien er alleen mest en relatief goedkope reststromen in 
de vergistingsinstallatie gaan, zal het voor de boer ook na 10 jaar aantrekkelijk zijn om nog eens 
15 jaar of langer door te gaan met biogas produceren.  
 
Nu wordt de CO2-reductie nog niet gewaardeerd. Industrieën kunnen wel handelen in CO2-
emissiereductie maar boeren niet. Indien dit wel mogelijk wordt zal dit een aanzienlijke prijsvoor-
deel opleveren, met name door methaanemissiereductie  
 
Infrastructuur is kostbaar en komt veelal niet zonder overheidsgeld van de grond. Kijk naar de 
wegen, kanalen, elektrische bekabeling en het telefoonnet. Zelfs de glasvezelkabels in de meeste 
steden zijn oorspronkelijk door de steden aangelegd.  
Speciale warmtenetten, dan wel biogasinfra, gaat 40 jaar mee maar moet vanuit de korte-termijn-
economie in 10 jaar worden terugverdiend. 
 
LNV zou beleid kunnen maken om o.a. te verplichten dat mest dagelijks wordt afgevoerd naar 
gasdichte mestoplagen. 
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8 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Deze “strategische verkenning covergisting van mest” is uitgevoerd door een samenwerkingsver-
band van WUR ASG, HoSt, IBBK en Epro Consult. Elk van deze partijen heeft eigen kennis inge-
bracht en mede op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek is een schets gegeven van de 
ontwikkelingen ten aanzien van covergisting over de komende 15 jaar. Daarbij is ook gekeken 
naar de huidige situatie en de ervaringen die tot nog toe met covergisting zijn opgedaan, zowel 
technisch, economisch, qua duurzaamheid en qua acceptatie van covergisting. De beelden die bij 
het projectteam zijn ontstaan zijn getoetst aan de beelden die bestaan bij stakeholders. Die sta-
keholders hebben in twee workshops en per e-mail hun inbreng geleverd. Mede op basis van die 
inbreng is een streefbeeld geschetst. Dat streefbeeld kan alleen tot stand komen als daartoe een 
aantal belangrijk voorwaarden worden gerealiseerd. In dat streefbeeld levert covergisting in 2020 
ongeveer 750 MW elektrisch en 750 MW thermisch aan duurzame energie. Wanneer de voor-
waarden niet worden ingevuld zal het aandeel duurzame energie lager zijn. 
 
Op basis van CBS-gegevens blijkt dat er voldoende mest in Nederland aanwezig is om covergis-
ting in de productie van 750 MWe duurzame energie te laten voorzien rond 2020. Het vergisten 
van alleen mest levert relatief weinig biogas op per geïnvesteerde euro. Door andere biomassa 
toe te voegen kan de opbrengst aan biogas per euro-investering verbeterd worden. Momenteel 
mag in een covergistingsinstallatie alleen biomassa worden gebruikt die voorkomt op de zoge-
naamde positieve lijst (zie bijlage 5) en mag het aandeel mest niet minder bedragen dan 50%. Er 
kan dus 50% biomassa worden toegevoegd en dat is gunstig voor het rendement van de installa-
tie. Geschikte biomassa is in Nederland in mindere mate voorhanden dan mest. Met de beschik-
bare mest en het toevoeren van 50% biomassa aan covergistingsinstallaties kan covergisting met 
een factor 10 tot 20 worden opgeschaald.  
 
Omdat er concurrentie is op de biomassamarkt is het niet zeker dat er voldoende biomassa be-
schikbaar is en blijft voor covergisting die betaalbaar is. Door technologische ontwikkelingen kan 
in de toekomst mogelijk ook biomassa worden ingezet die nu te weinig biogas oplevert, waardoor 
het biomassapotentieel voor vergisting kan toenemen. Door internationale handel in biomassa 
wordt de beschikbaarheid van biomassa in Nederland beïnvloed. Europese afspraken over het 
gebruik van biomassa voor o.a. covergisting zijn van belang om te voorkomen dat biomassa die in 
het ene land niet is toegestaan, in het andere zonder problemen vergist kan worden. Indien die 
afspraken er niet komen kunnen verschillen ontstaan in beschikbaarheid van biomassa en in de 
economische haalbaarheid van covergistingsinstallaties in diverse Europese landen. 
 
Voor welke duurzame energietoepassing de biomassa ook gebruikt wordt, het is zaak om de be-
schikbare biomassa in Nederland goed in kaart te brengen. Er zijn al verschillende studies gedaan 
naar de beschikbaarheid van biomassa. Het feit dat er in de resultaten van deze onderzoeken 
grote verschillen zitten geeft aan dat er nog weinig duidelijkheid is over de hoeveelheden beschik-
bare biomassa. Voor de verschillende overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame ener-
gie is het van groot belang om een goed overzicht te hebben van de beschikbare biomassa. Het is 
raadzaam om hier nader onderzoek naar te doen. 
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Er zijn verschillende projecten gestart of in de startblokken waarbij mestcovergisting geïmplemen-
teerd wordt. Het betreft initiatieven en projecten van individuele veehouders, van praktijkbedrijven 
en kenniscentra van Wageningen UR, Courage, Netwerk mestvergisting, regionale overheden, 
etc. Voorbeelden van een aantal regionale initiatieven met betrekking tot het sluiten van kringlo-
pen en decentrale productie van energie en voedsel betreffen: 

• Grote steden willen CO2-neutraal zijn op een termijn van 2015, 2020 
• Venlo wil een gemeente zonder afval worden 
• Salland studeert op meer zelfvoorziening (voedsel, groen en energie) 
• Noord-Veluwe wil concepten ontwikkelen voor lokale energievoorziening op basis van     

biomassa 
• Noord-Nederland wil zich ontwikkelen tot “Energy Valley” 

 
Het is aan te bevelen, door uitwisseling van kennis en ervaring, om bestaande installaties in kaart 
te brengen en een verbinding tot stand te brengen die tot gezamenlijke meerwaarde leidt. Een 
aanzet hiertoe kan plaatsvinden op het beoogde symposium ter afsluiting van dit onderzoek. 
 
8.1 De wenselijkheid van covergisting 
 
In dit project is een tweeledige doelstelling opgenomen. Enerzijds is gevraagd om uitspraken te 
doen over de mogelijkheden van de verdere ontwikkeling van covergisting anderzijds is gevraagd 
naar de wenselijkheid van de verdere ontwikkeling van covergisting. Het antwoord op de vraag of 
opschaling van covergisting wenselijk is kon in dit onderzoek niet worden beantwoord. 
 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt verschillend gedacht over de wenselijkheid van covergis-
ting. Hierna komen kort enkele aandachtspunten ten aanzien van de wenselijkheid van de op-
schaling van covergisting aan bod. 
 
De milieubeweging vertegenwoordigd door de Stichting Natuur en Milieu heeft kanttekeningen 
geplaatst bij de duurzaamheid van covergisting van mest (o.a. ten aanzien van biodiversiteit, 
overbemesting, ruimtelijke ordening). Verder stelt de Stichting Natuur en Milieu de duurzaamheid 
van de intensieve veehouderij ter discussie. 
 
De Biogas Branche Organisatie (BBO) en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties bin-
nen de klankbordgroep geven aan dat zij de ontwikkeling van covergisting op een duurzame wijze 
mogelijk achten. Zij wijzen met name op de bijdrage die covergisting kan leveren aan de econo-
mie en aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. 
 
Het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame energieproductie uit covergisting is momenteel 
nog niet rendabel zonder financiële ondersteuning. Een van de instrumenten die de overheid wil 
inzetten is de “subsidieregeling duurzame energie” die zich richt op het subsidiëren van de onren-
dabele top van de investeringen. Op termijn zou de productie van duurzame energie (dus ook 
voor covergisting) zonder financiële ondersteuning haalbaar moeten worden. Tot die tijd zijn er 
maatregelen nodig die de ontwikkeling van covergisting financieel haalbaar maken.  
Die financiële steun komt vooralsnog van de overheid en de kosten daarvoor bepalen mede of 
ingezet moet worden op de stimulering van covergisting of dat de middelen beter anders ingezet 
kunnen worden in het kader van het terugdringen van de broeikasgasemissies. 
 
Op basis van de gevoerde discussies kan onmogelijk een breed gedragen uitspraak worden ge-
daan over de wenselijkheid van de verdere ontwikkeling van covergisting. Dit onderzoek geeft 
vooral aan hoe tot een opschaling van covergisting tot ca. 750 MWe kan worden gekomen en wel-
ke kanttekeningen daarbij geplaatst kunnen worden.  
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8.2 Duurzaamheidsaspecten 
 
Bij covergisting is de discussie rondom duurzaamheid van groot belang. Niet-duurzame covergis-
ting heeft op termijn weinig bestaansrecht. 
Het in paragraaf 3.2. geschetste streefbeeld houdt rekening met verschillende duurzaamheidsas-
pecten. 
Hoewel in diverse berekeningen maïs als comateriaal is gebruikt houdt het streefbeeld rekening 
met het inzetten van reststromen, die mogelijk kunnen worden aangevuld met een beperkte hoe-
veelheid biomassa uit energiegewassen van het eigen bedrijf. 
 
Hierna wordt kort ingegaan op de volgende duurzaamheidthema’s (Commissie Cramer criteria): 
1. Broeikasgasemissies 
2. Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen van biomassa 
3. Biodiversiteit 
4. Milieu 
5. Welvaart 
6. Welzijn 
 
ad 1. Broeikasgasemissies 
De broeikasgasemissiereductie door het toepassen van covergisting komt tot stand door: 
• vermeden uitstoot van CO2, CH4 en N2O bij gasdichte opslag van mest en coproducten; 
• productie van biogas in de vergistingsinstallatie en de navergister en het nuttig aanwenden 

van dat biogas voor energieopwekking, waarmee inzet van fossiele brandstoffen wordt verme-
den; 

• het vervangen van kunstmest door digestaat, waardoor de emissies die gepaard gaan met het 
gebruik en de productie van kunstmest worden vermeden. 

 
ad 2. Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen van biomassa 
Het streven is om bij covergisting zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen waarvoor 
geen hoogwaardiger toepassing beschikbaar is. De verwachting is ook dat door concurrentie op 
de biomassamarkt alleen die biomassa voor covergisting beschikbaar komt die niet op een andere 
hoogwaardiger wijze kan worden ingezet. Het importeren van biomassa uit landen buiten Europa 
is binnen Nederland geen noodzaak. Door het vastleggen van duidelijke duurzaamheidscriteria 
kan de handel in biomassa van buiten Europa worden tegengegaan. Indien er geen beperkingen 
worden opgelegd aan het gebruik van buitenlandse biomassa zal de prijs van die biomassa bepa-
lend zijn voor het gebruik in covergistingsinstallaties. 
 
ad 3. Biodiversiteit 
Uit onderzoeken (zie paragraaf 4.5) is niet eenduidig vastgesteld welke invloed covergisting en 
dan met name het digestaat heeft op de biodiversiteit. Hiervoor is verder onderzoek nodig. 
 
ad 4. Milieu 
Uit milieuoverwegingen spelen verschillende aspecten een rol, één daarvan is het verminderen 
van de uitstoot van broeikasgassen. Ten aanzien van geurhinder van covergistingsinstallaties 
worden maatregelen genomen op het gebied van opslag van de mest en biomassa. Indien di-
gestaat verwerkt wordt zijn effectieve maatregelen bekend om de geuremissie te beperken. Ande-
re aspecten zijn de bescherming van bodem en water. Daarin spelen de mineralen, zware meta-
len en chemische verontreinigingen een rol. Bij covergisting van biomassa worden alleen produc-
ten toegelaten die niet belastend zijn voor het milieu, dus waarin geen hoge concentraties zware 
metalen of chemische verontreinigingen aanwezig zijn. De coproducten vormen daarmee geen 
significante extra belasting op de hoeveelheid zware metalen en chemische verontreinigingen. In 
de mest zelf zijn wel zware metalen aanwezig. Bij vergelijking met de huidige situatie waarbij mest 
wordt uitgereden en de situatie na covergisting waarbij digestaat als meststof wordt gebruikt, is er 
dus geen toename van de hoeveelheid zware metalen. Er is eerder sprake van een lagere con-
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centratie zware metalen door de toename van de hoeveelheid meststof. Ten aanzien van de hoe-
veelheden, fosfaat, stikstof en kalium gelden bemestingsregels. Die normen bepalen hoeveel 
meststoffen per hectare mogen worden gebruikt. Deze zijn recentelijk aangescherpt en de ver-
wachting is dat de toegestane hoeveelheden stikstof en fosfaat verder zullen afnemen. De emis-
sies ten gevolge van transport zullen zoveel mogelijk worden beperkt door de transportafstanden 
te beperken en door schone transportmiddelen in te zetten. 
 
ad 5. Welvaart 
De bouw, de exploitatie en het onderhoud van covergistingsinstallaties brengt werkgelegenheid 
met zich mee. Hoe groot die werkgelegenheid is hangt af van het aantal installaties, omvang van 
de installaties en de technologische ontwikkelingen. Een voorzichtige schatting geeft aan dat over 
een periode van ca. 10 jaar minimaal ca. 6000 arbeidsplaatsen op jaarbasis gecreëerd kunnen 
worden. Dit is ondermeer toegelicht aan de hand van een rekenvoorbeeld in paragraaf 2.1.3. 
 
ad 6. Welzijn 
Het werken met covergistingsinstallaties brengt geen grote nieuwe risico’s met zich mee ten aan-
zien van de arbeidsomstandigheden. Ook aspecten als geur zijn niet wezenlijk anders dan op een 
veehouderij waar mest geproduceerd en opgeslagen wordt. Het biogas dat vrijkomt bij vergisting 
bevindt zich in een gasdichte ruimte en brengt geen extra risico’s met zich mee indien de veilig-
heid en gasdichtheid van de installatie regelmatig wordt geïnspecteerd en indien het reguliere 
onderhoud wordt uitgevoerd. Het gebruik van het gas is verder nagenoeg gelijk aan het gebruik 
van aardgas. 
 
8.3 Ontwikkelingen in de kostprijs van grondstoffen en kosten voor de afzet van di-

gestaat 
 
Als gevolg van de verschillende afnemers van biomassa, is de kostprijs van energiegewassen en 
andere biomassa onderhevig aan marktwerking. Wanneer er gekeken wordt naar de kostprijs van 
covergisten met maïs, kan een overzicht van kosten gemaakt worden. Voor een 1 MWe covergis-
tingsinstallatie is zo’n overzicht weergegeven in tabel 8.2, waarbij is uitgegaan van maïs als coma-
teriaal. Andere biomassa (reststromen) is veelal goedkoper dan maïs. 
 

 
Brabant 

(per kWhe) 
Noord-Nederland 

(per kWhe) 
Digestaatafvoer €   0,047 €   0,008 
Maïskosten €   0,075 €   0,075 
Arbeid €   0,005 €   0,005 
Investering €   0,042 €   0,042 
Onderhoud €   0,012 €   0,012 

Totale kosten covergisting €   0,181 €   0,142 
 
Tabel 8.2: Overzicht kosten covergisting. 

 
In tabel 8.2 Is gerekend met een maïsprijs van € 30,- /ton. Met deze maïsprijs is ongeveer 50% 
van de kosten van covergisting gemoeid. Ter vergelijking: de digestaatafvoer is op de totale kos-
ten een kleiner aandeel, al varieert deze wel fors tussen mestoverschotgebieden (Brabant) en 
mestafzetgebieden (Noord-Nederland). Het is voor de economie van covergisting van groot be-
lang om de kosten van de grondstoffen zo laag mogelijk te houden. De maïsprijs kan sterk fluctue-
ren. In 2007 zijn de prijzen in de range van € 30,-/ton tot € 40,-/ton geweest. Voor de maïskosten 
per kWe betekent dit fluctuaties tussen de € 0,075 en € 0,10 per kWhe. 
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Veel biomassareststromen hebben in principe een negatieve waarde; het is een afvalstroom en 
dus wordt er geld op toegegeven. Wanneer er vraag ontstaat naar deze biomassareststromen, zal 
de waarde stijgen. Het is voor exploitanten van covergistingsinstallaties lastig om langetermijncon-
tracten op levering van costromen af te sluiten. Als voorbeeld kan gekeken worden naar Duits-
land, waar vrijwel alleen maïs als costroom wordt gebruikt. Met het stijgen van de maïsprijzen in 
2007 werden er covergistingsinstallaties stilgelegd, omdat het bedrijven er van niet langer renda-
bel was. 
 
Concluderend kan gezegd worden dat lage prijzen van de covergistingsstromen cruciaal zijn voor 
de ontwikkeling van covergisting. De kosten voor biomassa kunnen op 3 manieren gereduceerd 
worden: 
 
• Meer gebruik maken van restproducten: In het rapport van het Platform Groene Grondstoffen 

(30% vervanging fossiele grondstoffen in 2030) wordt met name gesproken over bioraffinage. 
De bijproducten kunnen dan vergist worden. Hierdoor wordt er meerwaarde toegevoegd aan 
de keten. 

• Verruimen van de positieve lijst. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van biomassa toe en kan 
de prijs dalen. 

• Het goedkoper produceren van energiegewassen bij inzet hiervan: rasveredeling, verbouwen 
van andere biomassa (bieten op klei). Ook kan gebruik gemaakt worden van een 2e teelt per 
jaar.  

 
De kosten van digestaatafzet hebben ook een grote invloed op de rentabiliteit van vergisting. 
Dit kan inzichtelijk gemaakt worden met behulp van een voorbeeld: x jaar geleden waren de kos-
ten van digestaatafzet € 20,-/ton. Momenteel is dit € 30,-/ton in mestoverschotgebieden. Voor een 
covergister betekent dit een toename in kosten van € 0,016/ kWhe. Dit is € 128.000,- op jaarbasis 
(1 MWe, 8000 uur). 
 
Uit tabel 8.2 blijkt tevens dat na afschrijving van de vergister, de kostprijs voor de groene elektrici-
teit aanzienlijk omlaag wordt gebracht. Wel moet rekening worden gehouden met herinvesterin-
gen van onderdelen van de installatie om de levensduur te kunnen verlengen. 
 
8.4 Het belang van een stabiel overheidsbeleid. 
 
De door de Nederlandse overheid geambieerde ontwikkeling van innovatieve technieken op het 
gebied van duurzame energie vraagt een stabiel overheidsbeleid. Innovatie versterkt immers de 
Nederlandse economie, maar omgekeerd vraagt innovatie ook een stabiele economische basis. 
Het ontwikkelen van producten in een nieuwe markt vraagt om investeerders die risico’s willen 
nemen. Grote schommelingen, zoals het plots afschaffen van de MEP zorgen voor een flinke 
deuk in het vertrouwen van de investeerders en een stilstand of zelfs achteruitgang van ontwikke-
ling. 
 
De plotselinge afschaffing van de MEP betekent dat de thuismarkt voor leveranciers van covergis-
tingsinstallaties wegvalt en dat innovatieve bedrijven uitwijken naar het buitenland. Hiermee ver-
dwijnt ook de kennis en de productie uit Nederland. Dit geldt ook voor het investering in ontwikke-
ling in een technologie. Wanneer er bijvoorbeeld gekeken wordt naar windenergie; Nederland liep 
hierin voorop samen met Denemarken, Denemarken heeft geïnvesteerd in de thuismarkt en Ne-
derland niet met als gevolg dat Nederland haar koppositie is kwijtgeraakt.  
 
Bij de invoer van een nieuwe stimuleringsregeling zal er een periode bestaan waarin nog niet di-
rect doorontwikkeld en gebouwd wordt.  
Dit heeft verschillende oorzaken: 

• Het marktvertrouwen moet eerst weer aantrekken.  
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• Investeerders moeten zich opnieuw oriënteren op de haalbaarheid van een installatie. 
Hierin speelt bijvoorbeeld de te kiezen schaalgrootte een rol 

• Bij het starten van de vergunningprocedure kunnen nieuwe obstakels naar voren komen. 
Als gevolg van deze punten zal de bouw van de eerste installatie ongeveer één à twee jaar na het 
ingaan van een nieuwe regeling starten. 
 
Kleinschalige biomassawarmtekrachtinstallaties, zoals covergistingsinstallaties, worden voorna-
melijk door Nederlandse leveranciers gebouwd. Ook de biomassa komt van eigen bodem, name-
lijk uit natuuronderhoud en reststromen uit de landbouw. De kosten voor het vrijmaken van deze 
stromen zijn dan ook voornamelijk arbeidsloonkosten die voornamelijk gemaakt worden in gebie-
den met een hoog werkloosheidspercentage. Van deze arbeidskosten vloeit ongeveer 60% via 
belastingen weer terug naar de overheid (bron CBS). Het stimuleren van kleinschalige biomassa 
warmtekracht installaties middels exploitatiesubsidies komt dus direct de economie ten goede.  
 
De kosten voor de overheid om covergisting te stimuleren worden voor een deel terugverdiend 
door belastinginkomsten uit de bouw en exploitatie van covergistingssinstallaties. Wanneer cover-
gisting van mest vergeleken wordt met andere vormen van duurzame energie, zoals windenergie 
of het importeren van biomassa voor het bijstoken in kolencentrales, blijkt dat bij covergisting het 
geld in Nederland blijft. Bij windenergie komen de molens uit Denemarken of Duitsland, waar deze 
technologie verder ontwikkeld is dan in Nederland. De palmolie en houtpellets voor kolen- en olie-
gestookte centrales worden ook geïmporteerd. In de berekening in paragraaf 2.1.3. is te zien dat 
een aanzienlijk deel van de uitgaven van subsidies direct terugvloeien naar de Nederlandse 
schatkist. De werkelijke uitgaven zijn dus laag. 
 
8.5 Conclusies 
 
Deze studie behelsde een strategische verkenning naar de mogelijkheden en wenselijkheden om 
covergisting van mest in Nederland op duurzame wijze substantieel op te schalen op een termijn 
van ca. 10 jaar (rond ca. 2020). De verkenning is gebaseerd op kennis van de “state of the art” 
van onderzoekers en ervaringsdeskundigen enerzijds en op de kennis en ervaring van een brede-
re groep stakeholders anderzijds. Op basis van deze verkenning wordt het volgende geconclu-
deerd. 
 

1. De stakeholders hebben een gemeenschappelijk streefbeeld ten aanzien van covergisting, 
waarbij een duurzame opschaling naar ca. 750 MWe (10 x huidige niveau) rond 2020 mo-
gelijk is. Het realiseren van dit beeld kan worden gefaciliteerd door innovaties, het bijeen-
brengen van partijen en het stimuleren van onderzoek en van pilots. 

2. De inzet van verschillende instrumenten en initiatieven is nodig om dit streefbeeld te reali-
seren. Dit vergt een bijdrage van overheid, ondernemers, kennisinstellingen en maat-
schappelijke organisaties. Deze zijn op onderdelen weergegeven in een roadmap.  

3. Er zijn een aantal onzekere ontwikkelingen die de realisatie van dit streefbeeld ernstig 
kunnen belemmeren, zoals bijvoorbeeld stagnerende energieprijzen, de kosten voor bio-
massa, maatschappelijke discussie over duurzaamheid van biobrandstoffen in het alge-
meen en mestvergisting in het bijzonder, vestigingslocaties en daaraan verbonden kosten 
en acceptatie. 

4. Op basis van de kosten voor het subsidiëren van de onrendabele top en op basis van de 
inkomsten uit belastingen en BTW bedragen de kosten voor de overheid ca.  
€ 346,6 miljoen voor 670 MWe bij de bedrijven die het digestaat op het eigen land kunnen 
afzetten en ca. € 2,2 miljard voor 670 MWe bij de bedrijven die het digestaat dienen af te 
voeren. Hierin is al meegenomen dat er een vergoeding komt voor vermeden uitstoot van 
broeikasgassen tegen een prijs van € 40/ton vermeden CO2-equivalenten. 
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8.6 Aanbevelingen 
 
Indien het ministerie van LNV in wil zetten op substantiële opschaling van mest- en covergisting in 
Nederland, zou zij een faciliterende rol kunnen kiezen voor het in dit rapport beschreven proces 
en daarnaast op de hierna genoemde aanbevelingen haar bijdrage aan dat proces kunnen leve-
ren. Ten aanzien van de toegang tot energienetten en ten aanzien van vergoedingen voor duur-
zame energie is afstemming nodig tussen de energiesector en de ondernemers en kan het minis-
terie van Economische Zaken de toegang en vergoedingen mogelijkerwijs reguleren. 
 
1. Om covergisting rendabel te maken is rond 2020 een opbrengst van ca. € 0,17 per kWhe no-

dig. Die opbrengsten kunnen worden gegenereerd uit de vergoeding voor geleverde energie, 
inkomsten uit verkoop van digestaat (nu moet er betaald worden voor het afzetten van over-
schotten) en een opslag voor duurzame energie of subsidies op duurzame energie. Om de 
opschaling van covergisting met een factor 10 te kunnen realiseren zijn verschillende maatre-
gelen nodig: 

• Vervanging van een deel van het kunstmestgebruik door opgewerkte fracties van di-
gestaat toe te laten als kunstmestvervanger. 

• Beschikbaarheid vergroten van biomassa uit reststromen door op basis van Europese 
duurzaamheidscriteria meer biomassastromen op de positieve lijst te plaatsen. 

• Vergoedingen voor duurzame energie op een zodanig niveau brengen dat covergis-
ting rendabel blijft over een periode van 15- 20 jaar . Het is van belang dat er een sta-
biel beleid wordt geformuleerd dat over langere tijd duidelijkheid biedt aan investeer-
ders.  

• Toegang tot het aardgas- en elektriciteitsnet garanderen tegen redelijke vergoedingen. 
• Terugleververgoedingen voor alle geproduceerde en nuttig te gebruiken duurzame 

energie. 
• Op technologisch gebied verbeteringen stimuleren waardoor meer biogas geprodu-

ceerd kan worden en waardoor hogere conversierendementen gerealiseerd kunnen 
worden. 

• Onderzoek en ontwikkeling stimuleren op het gebied van digestaatnabewerking. 
 
2. Bij covergisting en bij de gebruikelijke opslag en verwerking van mest kan een aanzienlijke 

reductie van uitstoot van broeikasgassen worden bereikt door emissies uit mest, digestaat en 
biomassa te voorkomen door gebruik te maken van gasdichte opslag (mest, biomassa) en 
door navergisting (digestaat). Het ministerie van LNV zou beleid kunnen maken om o.a. te 
verplichten dat mest dagelijks wordt afgevoerd naar gasdichte mestoplagen. Naast de reductie 
van methaan en lachgasemissies is er nog het voordeel dat verse mest bij (co)vergisting een 
hogere biogasopbrengst levert. 

 
3. Het ministerie van LNV kan duurzaamheidsinstrumenten laten ontwikkelen en de acceptatie 

daarvan op EU-niveau trachten te bewerkstelligen. De duurzaamheid van covergisting is van 
belang voor de acceptatie van covergisting in de maatschappij en heeft tevens invloed op de 
beschikbaarheid van biomassa en de afzet van digestaat. Bij de beoordeling van de duur-
zaamheid zullen hulpmiddelen beschikbaar moeten komen (zoals het CO2-tool, dat momen-
teel ontwikkeld wordt). Er zal in toenemende mate behoefte zijn aan praktisch bruikbare en 
betaalbare instrumenten om de duurzaamheid te beoordelen. Het betrekken van verschillende 
partijen die betrokken zijn bij mestcovergisting bij het uitwerken van duurzaamheidscriteria  
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak voor de toe te passen 
duurzaamheidsinstrumenten.  
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4. Inventarisatie van de beschikbaarheid van reststromen voor covergisting.  
• Wat zijn de belemmeringen voor waterschappen, gemeentes, natuurmonumenten e.d. 

om materiaal naar een vergister te brengen. 
• Onderzoek hoeveel reststromen naar het buitenland toe gaan en wat daarvan de re-

den is, alsmede onder welke condities die reststromen behouden kunnen blijven voor 
de Nederlandse vergistingsinstallaties. 

• Onderzoek hoeveel reststromen naar diervoeder gaat en of het de verwachting is dat 
dit gaat veranderen; onderzoek welke invloed dat heeft op de beschikbaarheid van bi-
omassa. 

• Onderzoek de beschikbaarheid van restproducten uit nieuwe (vloeibare) energiepro-
ductieprocessen. Hierbij moet gedacht worden aan restproducten uit alcoholproductie, 
algenteelt of andere biogrondstoffen. Vergisting kan de eindstap zijn van het product 
waar de waardevolle stoffen reeds zijn uitgehaald. Het verdient aanbeveling om te on-
derzoeken hoeveel biomassa dit kan opleveren voor covergisting. 

 
5. Biogas kan ook als transportbrandstof worden gebruikt. De overheid kan dat faciliteren door 

accijnsvrijstellingen te geven en door voorzieningen te treffen waardoor biogastankstations 
kunnen worden gerealiseerd. 

 
6. Het beleid zou zich enerzijds kunnen richten op voorlichting en anderzijds kaders kunnen ge-

ven voor locaties waar covergisting kan worden gerealiseerd, rekening houdende met inpas-
sing in de omgeving. 

 
7. Belanghebbende partijen stimuleren om in een vroegtijdig stadium plannen rondom covergis-

ting te bespreken en waar nodig bijstellen op basis van de wensen van de belanghebbenden. 
 
8. Het is van belang om beleid te ontwikkelen om er voor te zorgen dat elektriciteit en gas kun-

nen worden afgezet op het elektriciteitsnet, het aardgasnet, biogasnetten en warmtenetten. 
Verder dient rekening te worden gehouden met te verwachten ontwikkelingen, waarbij separa-
te warmtenetten en biogasnetten gerealiseerd kunnen worden. 

 
9. Het stimuleren van overleg tussen marktpartijen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisa-

ties en de overheid om vast te stellen welke biomassa gebruikt kan worden in covergistingsin-
stallaties. Dit kan ertoe bijdragen dat goedkope restproducten ingezet kunnen worden voor 
covergisting zodat vermeden kan worden dat energiegewassen moeten worden verbouwd of 
goedkope biomassa uit het buitenland wordt geïmporteerd. 

 
10. Bij het in kaart brengen van mogelijk scenario’s is gebruik gemaakt van een brainstormsessie 

met vertegenwoordigers van de klankbordgroep. De brainstormsessie vormt een onderdeel 
van een light-versie van de methode, zoals beschreven door Brunt et al. 20074 waarin partijen 
reflexief en interactief met elkaar toekomstgericht ontwerpen. Het wordt aanbevolen deze me-
thodiek in haar uitgebreidere vorm in vervolg op deze verkenning te gebruiken om van de glo-
bale scenario’s uit te werken tot concretere concepten. 
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BIJLAGE 1 Lijst leden klankbordgroep 
 
 
Leden van de klankbordgroep bij het project “Strategische verkenning van de covergisting van 
mest”. 
 
 

Naam Organisatie 
1. A.W. (Ton) Vermeer Provincie Noord-Brabant 
2. Arjan Wierda Ministerie van Economische Zaken 
3. Carel de Vries Innovatiecentrum  
4. Menno Douma LTO 
5. Chris E. Dutilh Unilever 
6. Fred van Rooyen Brouwers bio energy 
7. Geert Knobbe Provincie Fryslân 
8. Gerard Puylaert  Colsen 
9. H. Bloemenkamp Nederlandse Vereniging van Varkenshouders 
10. Hans Verkerk Cumela 
11. Huub Nooijen Certified energy 
12. Jaap Petraeus Campina 
13. Joep Coenen Cogen 
14. John van Paassen  Demac 
15. Klaas Jan van Calker Cono 
16. Eltjo Jan van Marum Biogas branche organisatie 
17. De heer A. Maarsingh Biogas branche organisatie 
18. Koen Meesters WUR ASG 
19. Ron Bergevoet WUR 
20. Theo Bijman Thecogas 
21.  Wilma van de Poll Stichting Natuur en Milieu 
22.  Willem-Jan Markerink EnviTec Biogas Nederland B.V. 
23.  Peter Gouswaard Cogen 
24.  Klaas Kooistra Biogas branche organisatie en E-kwadraat advies 

 
Tabel B.1.1: Klankbordgroepleden 
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BIJLAGE 2 Toekomstscenario’s 
 
Uitwerking omgevingsscenario’s 
 
 
Stap 1. Kernvraag, perspectief en tijdshorizon 
 
Kernvraag: Gegeven de belangrijkste trends en onzekerheden rond de ontwikkeling van mestver-
gisting, bio-energie en duurzaamheid, hoe zouden scenario’s eruit kunnen zien in de periode 
2015 – 2020, als we als uitgangspunt nemen dat er een opschaling plaatsvindt  van mest- en co-
vergisting met een factor 10 -20 ten opzichte van de activiteit in 2007.    
 
Perspectief: In 2015-2020 leveren groene grondstoffen 15 – 20 % van de gasproductie/behoefte 
in Nederland. Biogas uit mest- en covergisting verzorgt daarvan ongeveer een kwart, wat neer 
komt op 2 miljard m3 aardgasequivalenten, en een vermogen van 750 – 1000 MW. Hiervoor wordt 
12 Mton verse mest en 12 Mton cosubstraten gebruikt. 
 
Tijdshorizon: Gegeven de vraagstelling van LNV is gekozen voor “over 10 jaar” d.w.z. tot de peri-
ode 2015-2020. 
 
 
Stap 2. Waardecreatiemodel 
 
Samen met betrokken partijen mestvergisting substantieel opschalen en daarmee meerwaarde 
creëren t.a.v. duurzame ontwikkeling op het vlak van mestproblematiek, groene energie, milieu, 
natuur en landschap. 
 
Tijdens de workshop op 29 oktober 2007, is de stakeholders gevraagd welk beeld zij hebben bij 
covergisting over 10 jaar. Hoe ziet dat er uit, wat wordt de omvang en dergelijke. De beelden zijn 
verzameld door sleutelwoorden die individueel op “geeltjes” zijn gezet. Deze zijn geclusterd en 
verwerkt zoals hieronder weergegeven. 
 
Uit de respons van de klankbordgroep komt het volgende beeld naar voren: 
 
In 2020 staan in Nederland ca. 500 vergisters, die samen 30 - 50% van de beschikbare mest ver-
gisten. Als materiaal voor covergisting wordt vooral gebruik gemaakt van reststromen, zoals uit de 
voedingsindustrie. Energieteelt en import van biomassa spelen maar een geringe rol. Mestvergis-
ting is economisch rendabel en kan zonder subsidies tot meerwaarde leiden voor betrokken par-
tijen. Mestvergisting maakt onderdeel uit van een integrale benadering op duurzaamheid, waarbij 
optimaal gebruik van biomassa en het sluiten van kringlopen op lokale en regionale schaal be-
langrijke voorwaarden zijn. Groen gas wordt geleverd aan het aardgasnet of biogasnet. Digestaat 
is geen afval maar een gewaardeerde voedingsstof voor de landbouw. De technologie is verge-
vorderd, wat tot uiting komt in hogere rendementen en het vermijden van verliezen (alles wordt 
gebruikt). De regelgeving is eenvoudig en duidelijk. 
 
Dit beeld kan gekenschetst worden als positief optimistisch. Een beeld waar de betrokkenen een 
bijdrage aan zouden willen leveren en dat waarde creëert. Het beeld is voor deze studie niet ver-
der uitgewerkt in een model, maar wordt wel tot uitdrukking gebracht in de scenario’s, vooral in 
het scenario “duurzame overvloed”. 
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Stap 3. Onzekerheidsanalyse 
 
Op de vraag aan de stakeholders welke trends en ontwikkelingen van doorslaggevende betekenis 
zullen zijn voor de ontwikkeling van covergisting van mest zijn de volgende zaken naar voren ge-
bracht: 
 
Interactie stad – platteland 

• Doorgaande verstedelijking van NL, grond is kostbaar, teelt alleen mogelijk voor hoog-
waardige gewassen 

• Nauwe link stad en platteland biedt optimale kansen voor afzet/gebruik van energie (gas, 
elektriciteit en warmte) uit vergisting 

 
Energieprijzen 

• Aanbod van bio-energie uit het buitenland 
• Aanbod van andere (duurzame) energie 
• Prijsontwikkeling voor energie uit olie, kolen en gas 
• Ontwikkeling van bio-ethanol, bioraffinage en tweede generatie brandstoffen 

 
Innovatie 

• Ontwikkeling en digestaatbehandeling 
• Veel hoger rendement bij thermofiele vergisting 
• Biomassa zo efficiënt mogelijk inzetten (WKK, gas, en CO2) 
• Verdergaande cascadering biomassa 
• Verwerking dierlijke bijproducten geeft veel biogas 

 
Klimaat 

• Toenemende aandacht voor broeikasgas probleem en duurzame energie 
 
Schaalvergroting 

• Schaalvergroting in de agrosector 
 
Regelingen / wetgeving ed. 

• Strengere emissie-eisen, ook voor transport 
• Verplichte bijmenging; mag CH4 in auto’s? 
• Wettelijke regeling voor digestaat als kunstmestvervanger 
• Afloop van de SDE-regeling (subsidie voor groene energie) 
• Ontwikkeling meststoffenbeleid 
• MEP/SDE-beleid 
• Verbetering subsidieregeling voor groene energie 

 
Overig 

• Export van P-overschot (uit de vaste fractie van digestaat) 
• Voedselveiligheidseisen maken reststromen aantrekkelijk voor vergisting i.p.v. diervoeders 
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Eerder waren door de projectgroep al de volgende trends en onzekerheden benoemd: 
 
Bekende ontwikkelingen / trends: 

• Groei van energie- en voedselbehoefte in China, India, Afrika etc. 
• Vergrijzing in US, Europa etc. 
• Uitputting natuurlijke hulpbronnen in grote delen van de wereld 
• Opraken fossiele brandstoffen 
• Klimaatverandering met uiteenlopende effecten wereldwijd 
• Overgewicht neemt toe in Europa en NL 
• Verstedelijking wereldwijd 

 
Gewenste ontwikkelingen: 

• Het mestprobleem kan rond 2015 opgelost zijn (LNV 2007 brochure nr. 2) 
• Mestvergisters direct bij de stallen 
• Groen gas substantieel opschalen in 10 jaar 
• Het moet economisch haalbaar zijn 
• Digestaat als kunstmestvervanger inzetten 
• Efficiëntie verbeteren (gasmotoren, WKK, duurzamer voeren,  

 
Onbekende/onzekere ontwikkelingen: 

• Ontwikkeling veehouderij komende 10 jaar en verder, o.a. opheffen melkquotum 
• Wat doen de energieprijzen over 10 jaar? En in de tussenliggende tijd? 
• Welke omvang krijgt de teelt van energiegewassen? 
• Komt er toegang tot het gasnet? 
• Zet decentralisatie/regionalisering door? 
• Welke innovaties zijn (nog) te verwachten? 
• Wat worden de effecten op bodemkwaliteit? 
• Welke kansen/bedreigingen vormen NL issues als interactie stad-platteland? 
• Klimaat verandert (maar hoe?) 

 
 
Stap 4. Scenario’s op hoofdlijnen 
 
De belangrijkste doorslaggevende onzekerheden, welke onafhankelijk zijn, en buiten de invloeds-
sfeer van de stakeholders liggen zijn: 
 

1. Energieprijzen 
2. Interactie stad-platteland 

 
Ad 1: Energieprijzen 
Energieprijzen zijn van doorslaggevend belang voor de ontwikkelrichting van duurzame co- en 
mestvergisting, en worden grotendeels bepaald door externe factoren. Hoewel de huidige tendens 
wijst op een vaste trend van steeds hogere energieprijzen, o.a. door het dalend aanbod aan fos-
siele brandstoffen en de stijgende vraag op de wereldmarkt, is het niet ondenkbaar dat wereldwij-
de investeringen in nieuwe bronnen en alternatieve energie (kernenergie, kolencentrales, biomas-
sa (anders dan vergisting, technologische doorbraak met betrekking tot zonnecellen) de inzet 
kunnen vormen tot een daling van de huidige hoge prijzen. Voor de scenario’s is uitgegaan van 
een olieprijs van 40$ per vat voor het lage niveau, en 150$ per vat voor het hoge niveau. Bij dit 
hoge niveau gaan we er van uit dat de gasprijs is ontkoppeld van de olieprijs en gekoppeld is aan 
een olieprijs van 100$ per vat. 
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Ad 2: Interactie stad-platteland 
Nederland wordt gekenmerkt door het samengaan van een hoge bevolkingsdichtheid en een 
groot areaal aan meer en minder intensieve landbouw. Hoewel interactie tussen stad en platte-
land dus onontkoombaar is, blijft de vraag welke vorm deze zal aannemen. De directe betrokken-
heid van burgers en consumenten bij landbouw, voedselvoorziening en voedselkwaliteit is de af-
gelopen decennia bijvoorbeeld laag geweest, hetgeen zich uit in lage voedselprijzen, wat zich 
vertaalt in concurrentie op de wereldmarkt, kostenreductie, bulkproductie en schaalvergroting in 
het landbouwbedrijfsleven. Het vergroten van de betrokkenheid van burgers en consumenten is 
onderdeel van het huidige landbouwbeleid. Voor de scenariobeschrijving is gekozen voor ener-
zijds een lage betrokkenheid op termijn, feitelijk een voortzetting van de huidige situatie, d.w.z. 
concurrentie van melk- en vleesproductie op de wereldmarkt, opheffing van het melkquotum, 
schaalvergroting in de melkvee- en varkenshouderij, d.w.z. een toename van gespecialiseerde 
melkveebedrijven, met meer dan 100 stuks melkvee, en een concentratie van de varkenshouderij 
in varkensstallen met meer dan 15.000 varkens. 
Een hoge betrokkenheid van de burgers wordt vertaalt in een toename van de diversiteit van vee-
houderijbedrijven die zich bevinden aan de rand van stedelijke gebieden of daar mee verweven 
raken. De diversiteit komt tot uiting in verschillende vormen van verbreding, waaronder energie-
productie.  
 
Dit levert het volgende assenstelsel: 

 
 
 
Scenario’s 
 
Op basis van deze belangrijkste onzekerheden die door de stakeholders zijn aangegeven zijn vier 
scenario’s benoemd. Deze zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in een tabel waarbij de overige onzeker-
heden op verschillende wijze zijn uitgewerkt (zie bijlage 7). Op basis van die uitwerking zijn de 
volgende scenariobeschrijvingen opgesteld. Een substantiële toename van mest- en covergisting 
naar ca. 750 MWe per jaar was uitgangspunt voor alle scenario’s.  
 
 

E
n
e
r
g
i
e
p
r
i
j
s 

Laag 

Hoog Laag Interactie stad - 
platteland 

Hoog 

Duurzame 
overvloed 
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Strategische verkenning covergisting \ pagina 153 \ 16 mei 2008 

Duurzame overvloed 
 
Zes jaar geleden heeft een enorme doorbraak plaats gevonden met betrekking tot de productie 
van efficiënte zonnecellen aan een grote Nederlandse universiteit. Naast het gestegen aandeel 
windenergie is de elektriciteit in Nederland nu vrijwel rechtstreeks afkomstig van de zon. Neder-
land is rijk, met onze kennis en technologie, en de wijze waarop we innovatie vorm geven hebben 
we een leiderschapspositie in de wereld. De olieprijzen zijn hoog, maar olie wordt voor ons een 
steeds minder belangrijke grondstof en energiebron. Aardgas is nog belangrijk omdat veel huis-
houdens nog gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Snel in opkomst zijn echter de on-
afhankelijke biogasnetten, waarbij biogasproductie van boerenbedrijven naar (nieuwe) woonwij-
ken wordt gevoerd. Dit gas is goedkoper dan aardgas, de productie en het gebruik dragen bij aan 
het sluiten van kringlopen in de voedselketen, een eis die al jaren geleden door burgers is opge-
legd bij nieuwe ontwerpen voor regionale zelfvoorziening van voedsel, bouwstoffen en energie. In 
die ontwerpen zijn ook quoteringen opgenomen die rekening houden met de draagkracht, het ka-
rakter en de cultuur van de regio, waardoor een stijgende diversiteit wordt waargenomen in pro-
ducten en diensten. Kleine bedrijven zijn belangrijk voor innovatie en brengen dynamiek in de 
regio en de markt. Zo heeft een snelle ontwikkeling plaatsgevonden van rendementsverbeteringen 
op verschillende niveaus in de technologie van biogasproductie. Een vergister wordt gevoed als 
ware het een levend wezen, waarbij kennis uit de diervoeding rechtstreeks wordt toegepast. 
Vooral boerenbedrijven die zich hebben kunnen richten op de diversiteit in wensen van de omge-
ving hebben zich ontwikkeld. Ze liggen dicht rond de grote stedelijke gebieden en raken daar 
steeds meer mee verweven. Naast gas en voedingsmiddelen leveren ze natuur, schoon water, 
zorg en ontspanning.  
 
 
Genieten en gemak 
 
Onder druk van de stijgende olieprijzen hebben veel landen, waaronder Nederland, besloten 
nieuwe kerncentrales te gaan bouwen. De vraag naar olie als primaire brandstof is daarmee zover 
afgenomen dat de prijzen sterk gedaald zijn. Nederland raakt steeds drukker bevolkt, onze rijk-
dom en werkgelegenheid hebben een sterke aantrekkingskracht op onze omgeving. Nederland is 
“the place to be” voor innovatieve startende ondernemers wereldwijd. Er zijn drie nieuwe universi-
teiten geopend, waarin overheid en bedrijfsleven deelnemen. Vooral nieuwe Chinese multinatio-
nals, zoals Dai Ku, investeren graag in Nederland, om hier hun nieuwste elektronica en computer-
technologie te ontwikkelen en introduceren. De innovaties richten zich op een verdere versterking 
van slimme producten en diensten voor de stedelijke consument. Energie is daarbij nauwelijks 
een drijvende kracht. Grond en huizenprijzen stijgen nog steeds, en er is een toenemend tekort 
aan schoon water. Afgelopen zomer is voor het derde achtereenvolgend jaar het dagelijks gebruik 
per burger gequoteerd. Maar we mogen niet mopperen, in Zuid-Europa vindt een heuse ontvol-
king van steden plaats, door ernstig watergebrek. De Nederlander werkt graag en hard en heeft 
een mondiale eetcultuur die bediend wordt door grote voedingsconcerns. De meeste mensen zien 
de omgeving van de stad graag verder benut voor natuur, sport en recreatie. Slechts een klein 
(maar toenemend) aandeel van de consumenten vraagt naar diversiteit en regionale producten. 
Voor de meeste boeren biedt dit onvoldoende bestaansrecht. De landbouw staat sterk onder druk 
en zoekt oplossing in schaalvergroting en kostenefficiëntie, bijvoorbeeld door de productie te inte-
greren met verwerking in de voedingsmiddelenindustrie op een aantal centrale locaties. Op die 
locaties zijn onder druk van politieke ambities uit de voorafgaande jaren mestvergisters gebouwd, 
waarin daarnaast grote hoeveelheden reststromen worden verwerkt. Het gas wordt gebruikt voor 
elektriciteitsproductie, maar de vraag is hoe lang dit nog doorgaat, nu de elektriciteitsprijzen blij-
ven dalen en een steeds groter deel van onze voedselvoorziening geïmporteerd wordt uit andere 
delen van de wereld. Een aantal vergisters zijn al omgebouwd voor monovergisting van reststro-
men en goedkope biomassa dat via de haven van Rotterdam wordt aangevoerd. Gebruik van 
mest is niet altijd aantrekkelijk omdat het digestaat in de regio moet worden afgezet als meststof, 
of anders tegen relatief hoge kosten moet worden geëxporteerd.  
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De stijgende fosfaatprijzen en de aankondiging van de FAO, dat de fosfaatvoorraad wereldwijd 
binnen 10-20 jaar op zal zijn, bieden enig soelaas voor de toekomst van mest en digestaat. Het 
scheiden van fosfaat uit digestaat zorgt ervoor dat het fosfaat op die plaatsen kan worden ingezet 
waar daar vraag naar is. Het van fosfaat ontdane digestaat kan dan in landen met een fosfaato-
verschot worden toegepast.  
 
De kleine ijstijd 
 
Dachten we tot voor kort dat het steeds warmer zou worden en de zee Nederland zou overspoe-
len, blijkt sinds vijf jaar de warme golfstroom tot stilstand gekomen en heeft zich een ongekende 
temperatuursdaling ingezet. Al drie jaar is er een Elfstedentocht gereden, het poolijs groeit en zal 
binnenkort grote delen van Scandinavië permanent gaan bedekken. Volgens deskundigen heeft 
zich een kleine ijstijd ingezet, maar zeker weten doet niemand het. De energieprijzen zijn flink 
gestegen en de extra behoefte voor verwarming heeft de vraag naar biogas snel doen toenemen. 
Overal in Nederland kan biogas rechtstreeks worden ingevoerd in het aardgasnet. Het beleid 
heeft ingezet op bezuiniging en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen om de onzekere toe-
komst het hoofd te kunnen bieden. Investeerders trekken naar zuidelijker regio’s en heel Noord-
west-Europa is in een recessie beland. Om tegenwicht te bieden tegen deze trend is de regelge-
ving sterk vereenvoudigd. Lang slepende processen rond varkensflats, megastallen en grootscha-
lige vergisters zijn opgelost, Nederland doet er alles aan om voedsel en energieproductie in eigen 
land te behouden. De melkquota zijn losgelaten, wat ook in de melkveehouderij schaalvergroting 
verder in de hand werkt. De toenemende vraag naar biogas leidt tot de bouw van nieuwe en bete-
re vergisters en invoer van goedkope biomassa elders uit de wereld. Het digestaat is toegelaten 
als kunstmestvervanger, vooral omdat de productie van kunstmest nauwelijks meer uit kan door 
de hoge energieprijzen. Voor zover het niet in Nederland afgezet kan worden is er voldoende 
vraag in de rest van de wereld, en dragen we bij aan het mondiaal sluiten van nutriëntenkringlo-
pen. 
 
 
Schoon noch zuinig 
 
De energiecrisis uit de eerste tien jaar van deze eeuw bleek de zoveelste hobbel in de ontwikke-
ling van onze economische welvaart. Grote nieuwe voorraden zijn door olie- en gasmagnaten 
consequent achtergehouden om de prijzen op te drijven. Bovendien zijn geheel nieuwe velden 
beschikbaar gekomen door het smelten van het ijs op de polen. De schattingen zijn dat we tot ver 
in de 22e eeuw vooruit kunnen met de voorraad fossiele brandstoffen. Uiteraard wordt er veel ge-
daan aan het afvangen van CO2 en het compenseren van de uitstoot door aanplant van groen en 
teelt van biomassa. Zo zijn ook de subsidies op de productie van groene energie uit die periode 
gehandhaafd, maar echte innovatie stagneert en er wakkeren regelmatig discussies op in de 
Tweede Kamer om met dit beleid te stoppen. De subsidies bieden veel kleine boeren in de regio 
echter bestaansrecht. In de loop der jaren is het aantal vergisters op de bedrijven toegenomen tot 
meer dan 1000. Om die goed te laten draaien is de teelt van gewassen als suikerbieten en ener-
giemaïs sterk toegenomen. Veel burgers storen zich aan die groeiende teelt waardoor landschap 
en natuurwaarden worden verstoord. De grotere dierhouderijen die ingezet hebben op vergisting 
en benutting van restwarmte ten behoeve van verwarming van woningen en verzorgingstehuizen 
zijn nauwelijks beter af nu Nederland steeds meer een subtropisch klimaat krijgt en de kachel 
slechts enkele weken per jaar gestookt hoeft te worden. 
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Discussie 
 
De hier beschreven scenario’s zijn toekomstbeelden die tot stand gekomen zijn op basis van 
enerzijds bestaande kennis, op basis waarvan een haalbaar niveau van opschaling van mestver-
gisting is geschat, en anderzijds van belangrijke onzekerheden die door een brede groep van be-
trokkenen is aangedragen. De beelden lopen uiteen over twee belangrijke assen, namelijk de toe-
komstige energieprijzen en de relatie en interactie tussen burger en boer. Deze onzekerheden 
worden algemeen in meerdere toekomstscenario’s rond de landbouw als belangrijk benoemd. De 
hier beschreven beelden zijn opgesteld zonder verdere tussenkomst van de betrokkenen, en zijn 
deels behoudend, bijvoorbeeld ten aanzien van de ingeschatte omvang van de dierhouderij op 
termijn.  Ze dienen als voorbeeld voor mogelijke denkrichtingen, en zouden bij voorkeur in een 
vervolgtraject samen met de betrokken partijen verder kunnen worden uitgewerkt en opgerekt. 
Een aantal van die partijen heeft zich positief uitgelaten over de sessie rond omgevingsscenario’s 
in de workshop op 29 oktober, en aangegeven dat zij graag langs deze weg samen met de ande-
ren aan innovatie rond mestvergisting zou willen werken. 
 
Opvallend is dat de stakeholders in de workshop op 29 oktober 2007 bij de vraag welk beeld zij 
hadden van mestvergisting over 10 jaar een wensbeeld beschreven dat sterk overeenkomt met 
dat van het scenario “duurzame overvloed”. Echter, het is belangrijk om in te zien dat geen van de 
hier beschreven scenario’s maakbaar of vermijdbaar zijn voor zover de ontwikkeling van de ener-
gieprijzen en van de interactie tussen stad en platteland buiten de invloedsfeer van de betrokke-
nen en de overheid ligt. Voor het beleid van de verschillende organisaties is het naast een heldere 
visie en ambitie daarom van belang, die maatregelen en instrumenten te kiezen, die bij de ver-
schillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen tot een optimaal (robuust) resultaat leiden. Voor 
een reflectie hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 
 
 
Conclusies ten aanzien van de scenario’s. 
 
• Een opschaling van mest- en covergisting met een factor 10 tot 20 en op een termijn van 10-

15 jaar in Nederland is mogelijk, en wordt door verschillende betrokken partijen als wenselijk 
gezien. 

• De ontwikkeling zal sterk bepaald worden door die van de energieprijzen en de interactie tus-
sen stad en platteland. 

• Invoer en teelt van biomassa, ten behoeve van vergisting, is niet in alle scenario’s uit te slui-
ten. 

• Een aantal partijen heeft aangegeven dat zij graag samen met de overheid en anderen de 
toekomstscenario’s voor mestvergisting verder uit zou willen werken als vervolgstap richting 
realisatie van de beoogde opschaling. 
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BIJLAGE 3 Uitwerking scenario’s aan de hand van “state of the art” kennis en onzeker-
hedenanalyse 

 
Scenario titel: Duurzame over-

vloed 
De kleine ijstijd Genieten en ge-

mak 
Schoon noch zuinig 

Steekwoorden  Efficiënte koppe-
ling Food feed en 
fuel 

  

Energieprijs Hoog / 150$ Hoog 150$ Laag 40$ Laag 40$ 
Gasprijs Ontkoppeld 100$ Ontkoppeld 120$ Nvt Nvt 
Betrokkenheid 
burger 

Hoog Laag Hoog Laag 

Biogasproductie 2 miljard kuub 2 miljard kuub 2 miljard kuub 2 miljard kuub 
Hoeveelheid mest 12 Mton 12 Mton 12 Mton 12 Mton 
Coproducten 12 Mton 12 Mton 12 Mton 12 Mton 
Uitwerking overige 
onzekerheden 

    

Economie Stijgende con-
sumptie, duurzame 
overvloed,  

Recessie, bezuini-
gingsbeleid,  

Gunstig voor con-
sumptie, stijgende 
behoefte aan 
diversiteit en loka-
le producten. 
Energie niet rele-
vant. 

Zalmbeleid, groei-
demping, terugdrin-
gen staatsschuld 

Ontwikkeling melk-
veehouderij / 
melkquotum 

In kader van duur-
zaamheid zijn 
regionale melkquo-
ta vastgesteld, 
omvang als in 
2007 

Melkquotum is 
losgelaten, schaal-
grootte bedrijven 
neemt toe, maar 
hoge energie en 
grondprijzen be-
lemmeren groei 
van de sector 

EU heeft melk-
quotum voorlopig 
gehandhaafd om 
overproductie te 
voorkomen. Gro-
tere melkveebe-
drijven concentre-
ren zich ver van 
de stad 

Geen melkquotum, 
lage druk op bedrij-
ven (economie en 
burger) houdt be-
drijfsomvang relatief 
klein 

Ontwikkeling var-
kenshouderij 

Dalend aantal 
specialistische 
bedrijven met oog 
voor dierwelzijn en 
kwaliteit 

Grote varkensflats 
in stille gebieden, 
gekoppeld aan 
voedingsindustrie 
(reststromen) pro-
ductieomvang niet 
gedaald t.o.v. 2007 

Grote varkensflats 
in stille gebieden, 
productieomvang 
daalt  

Schaalvergroting 
naar flats op ver-
schillende plaatsen 
in NL, productieom-
vang stijgt 

Schaalgrootte/ 
bedrijfsomvang 

50-200 melkvee 
1000-5000 var-
kens 

> 400 melkvee 
> 15.000 varkens 

> 400 melkvee 
> 15.000 varkens 

50-200 melkvee 
1000-> 15.000 var-
kens 

Schaalgrootte ver-
gisters 

Veel relatief kleine 
vergisters op 
boerderijen bij 
stedelijk gebied 

Grote vergisters 
vooral gekoppeld 
aan reststromen 
(voedingsindustrie, 
stedelijk afval, 
mest) 

Relatief grote 
vergisters bij de 
grotere bedrijven 

Veel /kleine vergis-
ters verspreid in de 
regio 

MW 500 750 750 500 
Aantal vergisters 500-1000 150 -375 150 -375 > 1000 
Vermogen 0.5 – 1 MW 2 – 5  MW 2 – 5  MW 0.5 – 1 MW 
Innovatie Gunstig klimaat 

voor innovatie, 
markt en beleid 
gaan hand in 
hand, lokale diver-
siteit en regelge-
ving  

Innovatie mogelijk 
op basis van 
markt, regelgeving 
(EU en NL) bepaalt 
de maat 

innovatie, maar 
vooral op andere 
terreinen dan 
energie 

Innovatie stagneert, 
voortdurende Ka-
mervragen over de 
subsidies op groene 
energie 
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Scenario titel: Duurzame over-
vloed 

De kleine ijstijd Genieten en ge-
mak 

Schoon noch zuinig 

Steekwoorden  Efficiënte koppe-
ling Food feed en 
fuel 

  

Toelating gasnet Decentrale / micro-  
biogasneten 

Biogas op aard-
gasnet 

Nee, Gas wordt 
gebruikt voor 
elektriciteit 

Nee, Gas wordt 
gebruikt voor elek-
triciteit 

Restwarmte Vooral naar stads-
verwarming 

Gebruikt voor 
industrie en voed-
selproductie 

Groot deel van 
restwarmte blijft 
onbenut 

Restwarmtebenut-
ting gestimuleerd 
door subsidies 

Digestaatverwer-
king 

Vooral recht-
streeks als mest-
stof op lokale 
schaal 

Verwerkt tot 
kunstmestvervan-
ger is concurre-
rend door hoge 
energieprijs 

Geen verwerking, 
lokale afzet als 
mest 

Geen verwerking, 
overschotten wor-
den getransporteerd 
buiten de regio (>60 
km) 

Regelgeving Vereenvoudigd 
met ruimte voor 
lokale invulling 

Vereenvoudigd en 
biedt ruimte voor 
innovatie (di-
gestaat, gasnet 
e.d.) 

EU bepaalt, NL 
invloed relatief 
klein 
Groene ernergie-
ambities betaald 
door heffingen 
aan consument 

EU bepaalt, NL 
invloed relatief klein 
Groene energie 
ambities afhankelijk 
van subsidie 

Energiegewassen / 
import 

Nihil, efficiënt ge-
bruik van lokale 
reststromen 

Nihil, lokale rest-
stromen (50%) 
aangevuld met 
goedkope import 
van biomassa 
(50%) 

Vooral monover-
gisting van rest-
stromen en goed-
kope import van 
biomassa of van 
mest 

Covergisting. Sub-
sidies stimuleren 
energieteelt en im-
port van goedkope 
reststromen. 

Belangrijkste ener-
giebronnen 

Zonnecellen, wind, 
aangevuld met 
biogas 

Aardgas, biogas, 
biomassa 

Kernenergie, 
aardgas 

Olie, aardgas, 
steenkool 

Klimaatverandering 
temperatuur 

Temperatuurstij-
ging drukt effect 
stijgende energie-
prijzen op con-
sumptie  

Onverwachte inzet 
kleine ijstijd maakt 
biogas een welko-
me aanvulling op 
het net, gasprijs 
stijgt naar 120$ 

CO2 uitstoot ver-
liest kracht als 
driver achter ont-
wikkeling, tempe-
ratuurstijging leidt 
to watergebrek 

CO2 uitstoot blijft 
driver achter ont-
wikkeling, tempera-
tuur niet relevant 

Klimaatverandering 
waterspiegel 

Melkveehouderij in 
veenweidegebie-
den wordt kritisch 

Melkveehouderij in 
veenweidegebie-
den wordt kritisch 

-  - 

Prijzen overige 
hulpbronnen (water 
/fosfaat ed.) 

Fosfaat hergebruik 
economisch ren-
dabel 

Fosfaat hergebruik 
economisch ren-
dabel 

Waterprijzen stij-
gen, leidt tot 
kleinschalige in-
novaties 

Waterprijzen stij-
gen, er komt belas-
ting op aanbieden 
afvalwater 

Concurrentie om 
biomassa 

Nauwelijks, grote 
diversiteit in toe-
passing tussen 
verschillende re-
gio’s 

Niet door import 
van goedkope 
biomassa voor 
verschillende doel-
einden. 

Niet door import 
van goedkope 
biomassa voor 
verschillende 
doeleinden. 

Niet door energie-
teelt en aanvullende 
import 

Tabel B.3.1 scenario’s aan de hand van “state of the art” kennis en onzekerhedenanalyse 
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BIJLAGE 4 Verslag van de de klankbordgroepbijeenkomst van 29 januari 2008 
 
Doel bijeenkomst d.d. 29 januari 2007 
 
Doel van deze bijeenkomst is het verkrijgen van input over de scenario’s in covergisting. Hierbij 
worden toekomstbeelden uitgewerkt en het in kaart brengen van de belanghebbende in deze.  
 
Scenario’s 
 
Op 29 januari ging het over het toekomstbeeld over 10 jaar en wat daarvoor nodig is om dat toe-
komstbeeld te bereiken. Daarbij wordt er van uit gegaan dat covergisting opgeschaald kan worden 
met een factor 10. 
Om een beeld te krijgen van wat de deelnemers aan de bespreking verwachten van de toekom-
stige situatie t.a.v. covergisting zijn de deelnemers in 3 groepen verdeeld die elk vanuit een ver-
schillende invalshoek een toekomstbeeld hebben opgesteld en die op basis daarvan aangeven 
welke rol de verschillende belanghebbenden kunnen spelen om die toekomstige ontwikkeling mo-
gelijk te maken. 
 
Gerwin Meijer licht het waardecreatiemodel toe dat als basis dient voor de discussie in de  groe-
pen:  
Samen met betrokken partijen wordt gesproken over het substantieel opschalen van covergisting 
en daarmee meerwaarde creëren t.a.v. duurzame ontwikkeling op het vlak van groene energie, 
mestproblematiek, milieu en landschap. 
 
De onzekerheden die tijdens de vorige bijeenkomst zijn genoemd:  
� Ontwikkeling energieprijzen 
� Interactie stad-platteland 
� Verwerking en afzet digestaat 
� Cascadering en beschikbaarheid reststromen 
� Klimaatverandering 
� Schaalvergroting agrosector 
� Wetgeving en regelingen 
De bovenste 2 punten, Ontwikkeling energieprijzen en Interactie stad-platteland, kwamen er pro-
minent uit en zijn gebruikt bij de opbouw van de scenario’s. 
 
Opzet van deze middag: 
� Er worden 3 groepen gevormd 
� Scenario’s worden uitgewerkt 
� Uitgangspunt: opschaling naar ca. 750 MW 
� Hoe ziet dat toekomstbeeld er uit? 
� Wat is er nodig om het te realiseren? 
� Wat kan ik/mijn organisatie daaraan bijdragen? 
 
De Scenario’s in de 3 groepen:  
Groep groen : Energieprijzen hoog en interactie stad-plattteland hoog 
Groep blauw : Energieprijzen hoog en interactie stad-plattteland laag 
Groep rood : Energieprijzen laag en interactie stad-plattteland hoog 
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Te behandelen vragen bij deze scenario’s  
� Interactie stad-platteland 
� Beschikbaarheid goedkope en duurzame biomassa 
� Digestaat; kostenpost of bron van inkomsten? 
� Duurzaamheid 

o Food    Feed  Fuel  
o Milieu-effecten:  verontreiniging 

CO2-emissiereductie 
� Relatie tot het buitenland, afhankelijkheid 
 
Posterpresentaties van de groepsgesprekken 
 
Groep 1: Energieprijzen hoog en interactie stad-plattteland hoog 
 
Toekomstbeeld. 
 
De verdeling van het ruimtegebruik tussen stad en platteland wordt niet wezenlijk anders dan nu. 
De ontwikkeling van covergisting die voorzien wordt is dat het transport beperkt dient te worden. 
De transportkosten zullen in hoge mate bepalen waar de vergisters gelocaliseerd kunnen worden. 
Aanvoer van mest- en biomassa en afvoer van digestaat vinden dicht bij de vergisters plaats. Er 
wordt gestreefd naar het sluiten van regionale kringlopen.  
Er zullen een beperkt aantal grootschalige vergistingsinstallaties (< 1 MWe) worden gerealiseerd 
en een groot aantal vergisters op boerderijschaal. De biomassa die naast mest ingezet kan wor-
den is laag calorische natte biomassa die minimaal eenzelfde biogasopbrengst geeft als mest. 
Waar vergisters komen hangt af van de politiek (of locaal of landelijk). 
 
Rol van belanghebbenden 
 

Inzet van Ondernemers Onderzoek Overheid NGO’s 
Wat is nodig     
Uitbreiding positieve lijst, 
toepassing Eural coderingen 

+  (+)  

Veilige producten, goede 
meststof 

  Regels land-
bouwkundige 
werking, milieu 

 

Haalbaarheid kleine vergis-
ters stimuleren 

 innovatie Geen subsidie  

   Aansluiting rege-
len op netwerken 

 

Ruimtelijke inpassing afwe-
gingskader 

+  + + 

Operationele duurzaam-
heidscriteria, niet te omslach-
tig, pragmatisch en Europees 

+ + + + 
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Groep 2: Energieprijzen hoog en interactie stad-plattteland laag 
 
Toekomstbeeld 
 
Er zijn internationale randvoorwaarden opgesteld voor duurzaamheid. Er komt een CO2-belasting 
op fossiele energie. Op het gebied van biomassa en energie bestaat er een levendige internatio-
nale handel. Biomassa uit de stad en van de VGI-bedrijven wordt veelal ter plaatse vergist. Op het 
platteland staan covergistingsinstallaties, waarvan de biomassa deels wordt geïmporteerd en 
deels wordt geteeld. De overheid treedt terug op het gebied van subsidies, regels en randvoor-
waarden. Er is meer ruimte voor mestvergisting en digestaat kan worden geëxporteerd. Er is 
sprake van grootschalige regionale vergistingsinstallaties (verwerking van meer dan 90 kton per 
jaar) die eigendom zijn van coöperaties. 
 
Rol van belanghebbenden 
 

Inzet van Ondernemers Onderzoek Overheid NGO’s 
Wat is nodig     
Internationale afstemming 
beleid (duurzaamheid, sti-
muleringskader, subsidies 
en fiscaal) 

  + BBO 

EU directief biogas   +? BBO 
CO2 handel   + BBO 
CH4 emissie reductie regels   + BBO 
Verruiming regels digestaat 
EU 

(+) (+) + BBO 

Innovatie in de sector +    
Infrastructuren voor groen 
gas en warmte 

+  (+) BBO 

Gemeentelijk beleid aan-
passen 

  +  

Combinaties vormen om 
rendabel te produceren 

+ +   

Technologische verbeterin-
gen 

+ +   
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Groep 3: Energieprijzen laag en interactie stad-plattteland hoog 
 
Toekomstbeeld 
 
Deze groep acht het zeer onwaarschijnlijk dat de energieprijzen laag worden en heeft daarom 
gekozen voor hoge energieprijzen. De verwachting van deze groep is dat de prijzen voor aardolie 
niet meer onder de $70 per barrel zullen dalen. De aardgasprijs is gekoppeld aan de aardolieprijs 
en zal volgens deze groep hoog blijven en eerder toenemen dan afnemen. 
 
Er is aandacht voor het over beperkte afstand transporteren van biomassa. De grondstoffen (bio-
massa) zullen in prijs stijgen. Er is een groot draagvlak voor covergisting. Covergisting vindt plaats 
in de buurt van de grondstoffen. Gestreefd wordt naar het scheiden van de NPK’s uit digestaat en 
die NPK’s zonder overtollig water te transporteren. Er is een Europese plattelandseconomie en de 
Europese reststoffencertificering wordt ook in Nederland doorgevoerd. Covergisting wordt als on-
misbaar element gezien in de opwekking van duurzame energie. De concurrentie met biotrans-
portbrandstoffen wordt vermeden, wel is er concurrentie op basis van prijs met andere biomassa-
toepassingen. De landbouwgewassen die nu in Nederland worden geteeld worden ook over 10 
jaar nog geteeld in Nederland. Er is sprake van integratie en synergie tussen stad en platteland. 
 
Rol van belanghebbenden 
 

Inzet van Ondernemers Onderzoek Overheid NGO’s 
Wat is nodig     
Vrijheid van ondernemen   +  
Vergoeding > 15 €ct mee-
denken 

+    

Groen gas Nutsbedrijven, 
netwerkbeheerders 

 +  

Vertrouwen   +  
Ondersteuning beleid +    
Actie ondernemen werkge-
legenheid 

+    

Juridische obstakels  +   
leveringszekerheid +  Provincies als 

aandeelhouders 
 

Mest is basis, beschikbare 
producten voor covergisting 

   BBO 

Onderbouwde discussie 
voeren 

   + 

Grensoverschrijdend denken +  + + 
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Discussie  
 
In de discussie wordt aangegeven dat het niet wenselijk is om over grote afstanden biomassa, 
mest en digestaat te vervoeren. Mest covergistingsinstallaties dienen in de eigen regio biomassa 
en mest te betrekken en digestaat af te kunnen zetten.  
 
In Nederland wordt het beleid gericht op ondersteuning per geproduceerde eenheid energie. Dat 
beleid zorgt ervoor dat grootschalige installaties rendabeler zijn dan kleinschalige. Kleinschalige 
installaties kunnen een grote bijdrage leveren aan het vermijden van broeikasgasemissies door 
mest snel te verwerken en door de mest en coproducten gasdicht op te slaan. Bij grootschalige 
installaties is dit niet in dezelfde mate te realiseren. Om deze reden wordt er voor gepleit om in het 
beleid ook ruimte te laten voor stimulering van kleinschalige installaties, die hun producten van het 
eigen bedrijf betrekken en die ook de energie in de directe nabijheid kunnen afzetten. 
 
Daarnaast is de betrokkenheid van de bevolking groter bij kleinschalige vergistingsinstallaties dan 
bij grootschalige. Hierdoor stijgt de acceptatie. Bij grootschalige installaties rijst de vraag of die 
installaties niet beter op industrieterreinen kunnen worden gevestigd dan op het platteland. 
 
De SDE-regeling zet in op ondersteuning per geproduceerde kWh. Om rendabel te kunnen draai-
en is een vergoeding (inkomsten, financiële ondersteuning in welke vorm dan ook) van minimaal € 
0,16 nodig volgens de leveranciers van de installaties. Het budget dat de overheid beschikbaar wil 
stellen is volgens de heer Douma te beperkt om covergisting in Nederland te stimuleren. Mogelijk 
dat via een opslag op de energieprijs een vergoeding voor covergisting beschikbaar kan worden 
gemaakt. Opgemerkt wordt dat de gelden uit de REB-heffing nu niet worden ingezet voor stimule-
ring van duurzame energie. 
 
Verder wordt opgemerkt dat de besparingen op fossiele energie zichzelf gaan terugverdienen, er 
wordt minder aardgas gebruikt en dat kan later worden ingezet. De energieprijzen stijgen alleen 
maar, dus brengt dat aardgas ook meer geld op voor de schatkist. 
 
Wilma van de Poll (Stichting Natuur en Milieu) geeft aan dat het wellicht mogelijk is om mineralen 
uit het substraat niet als dierlijke mest aan te merken. Er is behoefte aan duidelijke regels en op-
lossingen voor dit onderwerp. 
De afzet van digestaat als meststof kan door het digestaat onbewerkt te gebruiken of door het te 
scheiden in een dunne en in een dikke fractie. Momenteel is een Kamerbrief in de maak die op dit 
onderwerp ingaat.  
Bij onbewerkt digestaat zou voor het N, P en K uit coproducten aangenomen kunnen worden dat 
die producten geen dierlijke mest zijn. Probleem is dan hoe gecontroleerd kan worden dat het 
gaat om veilige en verantwoorde producten. In Duitsland en Denemarken wordt digestaat beoor-
deeld als dierlijke meststof. 
Bij bewerkte mest gaat het om het scheiden in een dunne en in een dikke fractie (met membra-
nen, UF en OO). De NPK’s kunnen door omgekeerde osmose worden geconcentreerd en hebben 
de potentie om gebruikt te kunnen worden als kunstmestvervanger. Deze route kan in EU verband 
verder worden uitgewerkt door grootschalige pilots te ondersteunen, een motie van die strekking 
is in behandeling. 
 
In discussie wordt onderschreven dat mestverwerking technisch mogelijk is, maar dat er door on-
derzoek nog verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. 
 
Voor NPK’s is afzet mogelijk in het buitenland (bijv. de Oekraïne). Het is volgens Willem-Jan Mar-
kerink (Envitec) mogelijk om digestaat op de Rikilt lijst te plaatsen, waarbij de NPK’s als verhan-
delbare eindproducten worden toegelaten. Verder is het wellicht mogelijk om de Eural-lijst van 
VROM te gebruiken voor de beoordeling van biomassa die kan worden toegestaan als covergis-
tingsproduct. Indien er regels worden opgesteld moet dit gebeuren in Europees verband. 
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BIJLAGE 5 Ontwikkeling van de positieve lijst voor covergisting 
 
 
Niet alle producten (gewassen) mogen als coproduct in de vergister worden aangewend. Per 16 
juni 2004 heeft het ministerie van LNV een positieve lijst van producten die met mest vergist mo-
gen worden gepubliceerd. Het betreft een positieve lijst waarbij het te vergisten mengsel in hoofd-
zaak moet bestaan uit dierlijke mest waaraan uitsluitend een of meer van de volgende producten 
mag worden toegevoegd: 
� Granen: gerst, haver, rogge, tarwe; 
� Voedergewas: gras, vers gras, weidegras, kuilgras, snijmaïs/maïssilage, corn cob mix, voe-

derbieten; 
� Rooivruchten: aardappelen, (suiker)bieten, bietstaartjes/-puntjes, witlofpennen; 
� Vlinderbloemigen: erwten, lupinen, veldbonen; 
� Energiegewas: energiemaïs (5 meter hoog); 
� Oliehoudende gewassen: koolzaad, zonnebloempitten, olievlas; 
� Overige: vezelvlas, groente en fruit. 
 
Per juli 2006 is de positieve lijst uitgebreid met een achttal nieuwe producten. De volgende pro-
ducten zijn toegevoegd: 
� Uitgepakte vloeibare zuivelproducten en mengsels daarvan; 
� Visafval; 
� Uitgepakte voedingsmiddelen afkomstig uit de keten van fabrikant tot detailhandel 

waarvan de uiterste verkoopdatum is overschreden; 
� Mengsels van uitgepakte frisdranken en uitgepakte licht-alcoholische dranken; 
� Tarwezetmeel; 
� Mengsel van witte bonen; 
� Tarwe-indampconcentraat; 
� Schilresten van sinaasappelen. 
 
Per maart 2007 is de positieve lijst uitgebreid met een vijftal nieuwe producten. De volgende pro-
ducten zijn toegevoegd: 
� Vloeibaar restproduct dat is vrijgekomen bij de scheiding van lactose uit het permeaat 

dat is verkregen door ultrafiltratie van zoete kaaswei (delactosed permeate liquid); 
� Restproduct dat is vrijgekomen bij het ontslijmen van olie uitsluitend afkomstig uit za-

den van koolzaad, sojabonen en zonnebloemen (emulsie van plantaardig vet en water); 
� Restproduct dat is vrijgekomen bij de scheiding(filtratie) van beslag- en aardappelres-

ten uit de frituurolie, tijdens het voorbakken van patat frites in plantaardige olie (vet-
kruim); 

� Restproduct dat is vrijgekomen bij de verwerking van onthulde sojabonen tot soja-
drinks (mengsel van okara en kookvocht); 

� Restproduct dat is vrijgekomen bij de winning van biodiesel uit raapzaadolie door 
omestering met methanol en scheiding onder invloed van de zwaartekracht (glycerine). 

 
De positieve lijst is opgesteld om covergisting te stimuleren. Voor vaststelling van de positieve lijst 
was er sprake van individuele ontheffingen. Uitbreiding van de positieve lijst met producten en 
mogelijk reststromen uit diervoeder- en voedingsindustrie, is afhankelijk van de uitkomsten van 
een uitgebreide(milieu) risicoanalyse. 
De coproducten mogen maximaal worden toegevoegd tot een verhouding van 50% mest en 50% 
coproduct, op basis van versgewicht. Wanneer het coproduct meer dan 50% is van het totaal, dan 
wordt het digestaat als afval aangemerkt. Er is een RIKILT ontheffing nodig om het digestaat aan 
te wenden als landbouwkundig meststof. Ook is het mogelijk dat het digestaat onder de BOOM 
(Besluit Overige Organische Meststoffen) valt. 
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BIJLAGE 6 Vergelijking investeringen en output covergistingsinstallatie met verschillen-

de input materialen 
 
 

Case   Rundveemest Rundveemest en  Maïs 
Rundveemest 
en maïs 

      Kippenmest   50% - 50% 

Voeding           
            
Rundveemest ton/jaar 27000 21600   12000 
Vleeskuikenmest ton/jaar   5400     
Maïs ton/jaar     15500 12000 
           
            
Verblijftijd dagen 25 25 39 25 
N gehalte kg/ton 4,5 9,6 4 4,3 
DS gehalte in vergister % 7 12 9 8 
OS belasting kg/m3/dag 3,2 6,3 6,5 6,4 
            
Productie           
            
Gasopbrengst m3/jaar 756.000 1.692.058 2.897.415 2.579.160 
E-opbrengst kWe 177 396 619 578 
            
Afmetingen           
            
Vergister m3 bruto 1836 1836 1836 1836 
Navergister m3 bruto 4000 5000 2500 4000 

Voedingsysteem type eenvoudig 
apart voor kip-
penmest enkel maïs apart voor maïs 

Geïnstalleerd vermogen kWe 190 500 680 680 
            
Investering           
            
Vergister    €      320.000   €            320.000   €      320.000   €         320.000  
Naopslag    €      200.000   €            200.000   €      125.000   €         200.000  
Voedingssysteem    €        50.000   €            120.000   €      100.000   €         120.000  
Opslag voeding    €                 -     €              60.000   €        60.000   €           60.000  
WKK    €      185.000   €            350.000   €      510.000   €          510.000  
Civiel    €      200.000   €            200.000   €      200.000   €         200.000  
            

Totaal    €       955.000   €          1.250.000   €   1.315.000   €      1.410.000  
            
Investering per kWe    €          5.395   €                3.157   €          2.124   €             2.439  

Tabel B.6.1 investeringen en output covergistingsinstallatie met verschillende input materialen 

 
In bovenstaande tabel is gekozen voor een covergistingsinstallatie met een bruto inhoud van 
1800 m3. Voor mest resulteert dit in een verwerking van 27.000 ton materiaal per jaar. Voor maïs 
of een mengsel van mest en maïs is dit minder, doordat maïs meer organisch materiaal bevat en 
de covergistingsinstallatie bij te hoge organische stofbelastingen niet goed werkt.  
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Interessant is om te zien dat bij de cases verschillende parameters limiterend zijn. Bij het vergis-
ten van enkel mest is dit de minimale verblijftijd van 25 dagen. Bij het covergisten van drijfmest 
met kippenmest is het zowel de verblijftijd als het droge stofgehalte. Daarbij wordt de verhouding 
tussen drijfmest en kippenmest bepaald door de maximale stikstofbelasting van een covergis-
tingsinstallatie. Bij het vergisten van enkel maïs is de organische stofbelasting limiterend. 
 
De verschillende voedingen leveren verschillende hoeveelheden biogas op. Om dit biogas te ver-
werken zijn in de investeringsramingen gasmotoren met verschillende vermogens meegenomen. 
Daarnaast zijn er extra investeringen nodig voor het kunnen doseren van kippenmest of maïs, die 
bij een mestvergister niet aan de orde zijn. 
 
Op basis van de investeringen en de opbrengst in kWe zijn de investering per kWe berekend. Op 
basis hiervan kunnen de drie opties goed vergeleken worden.  
 
Er is te zien dat het toevoegen van kippenmest of maïs een fors lagere investering vraagt. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat het toevoegen van kippenmest of maïs niet zorgt voor een reduc-
tie in de hoeveelheid dierlijke mest. Daarbij is digestaat uit een kippenmest covergister geen mest 
van “grazers” meer, waardoor de hoeveelheid dierlijke mest die op het land mag worden gebracht 
gereduceerd wordt. 
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BIJLAGE 7 Vergelijking van de kosten voor vergisting van drie soorten biomassa. 
 
 

Cases van investeringen           
en biogasproductie          
 800 m3  1400 m3  2500 m3  
Klant          
Nummer          
 Alleen mest 50% mest 20% mest Alleen mest 50% mest 20% mest Alleen mest 50% mest 20% mest 
          
Verblijftijd (dagen) 24 26 30 24 26 30 24 26 30 
Fractie Mest 100% 50% 20% 100% 50% 20% 100% 50% 20% 
Voeding mest (m³/dag) 33 15 5 58 27 9 104 48 17 
E-productie mest (kWhe/ton = kWhe/m³) 50 50 51 50 50 51 50 50 51 
E-productie mest (kWe) 69 32 11 122 56 20 217 100 35 
          
Fractie covergistingsmateriaal 0% 50% 80% 0% 50% 80% 0% 50% 80% 
Voeding covergistingsmateriaal (m³/dag) 0 15 21 0 27 37 0 48 67 
E-productie covergistingsmateriaal  
(kWhe/ton = kWhe/m

3) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
E-productie covergistingsmateriaal (kWe) 0 256 356 0 449 622 0 801 1111 
          
          
E-productie totaal (kWe) 69 288 367 122 505 642 217 901 1147 
          
investering €     750.000 €     912.500 €  1.031.250 €       937.500 €  1.350.000 €  1.650.000 €  1.530.000 €  2.280.000 €  2.600.000 
          
investering/kWe €       10.800 €         3.163 €         2.811 €           7.714 €         2.674 €         2.570 €         7.050 €         2.529 €         2.268 

Tabel B.7.1  
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BIJLAGE 8  Kostprijs maïsvergisting en covergisting en benodigde subsidies (of andere 
inkomsten). 

 
Kostprijs covergisting

Kostprijs is opgebouwd uit een aantal variabelen
Voor een 1 MWe 50% mest en 50%maïsvergister met 8000 draaiuren per jaar geldt het volgende

Zuid-Nederland Noord- en Oost-Nederland
"Mest"afvoer maïs

E productie maïs kWe/ton 400 400
Percentage ds maïs 30% 30%
Omzetting maïs -> gas van de DS 80% 80%
Omzetting per ton maïs 24% 24%
Afvoer per ton maïs 76% 76%
Mest afvoer kosten euro/ton 30€                      5€                          
Afvoerkosten per kWe per kWe 0,057€                 0,010€                   

"Mest"afvoer mest

E productie mest kWe/ton 60 60
Percentage ds mest 8% 8%
Omzetting mest -> gas van de DS 50% 50%
Omzetting per ton mest 4% 4%
Afvoer per ton mest 96% 96%
Mest afvoer kosten euro/ton 30€                      5€                          
Afvoerkosten per kWe per kWe 0,480€                 0,080€                   

Gemiddelde extra afvoerkosten per kWe 0,047€                 0,008€                   Van het extra digestaat

Maïskosten

Graankosten per ha 1.500€                 1.500€                   
Maïs verbouwen ton/ha 50 50
Kosten maïs per ton 30€                      30€                        
E-productie maïs kWe/ton 400 400
Maïskosten per kWe per kWe 0,075€                 0,075€                   

Arbeid

Arbeidskosten 1 manjaar 40.000€               40.000€                 
Aantal draaiuren uur/jaar 8000 8000
Jaarlijkse elektriciteitsproductie kWhe 8000000 8000000
Arbeidskosten per kWe per kWe 0,005€                 0,005€                   

Investering

Investeringskosten 2.600.000€          2.600.000€            
Afschrijving in 10 jaar, 5% rente per jaar 13% 13%

per jaar 336.712€             336.712€               
Jaarlijkse elektriciteitsproductie kWhe 8000000 8000000
Investeringskosten per kWe per kWe 0,042€                 0,042€                   

Onderhoud

Onderhoudskosten gasmotor per kWe 0,010€                 0,010€                   
Onderhoudskosten vergister per kWe 0,002€                 0,002€                   
Onderhoudskosten per kWe per kWe 0,012€                 0,012€                   

Totaal Zuid-Nederland Noord- en Oost-Nederland
"Mest"afvoer per kWhe 0,047€                 0,008€                   
Maïskosten per kWhe 0,075€                 0,075€                   
Arbeid per kWhe 0,005€                 0,005€                   
Investering per kWhe 0,042€                 0,042€                   
Onderhoud per kWhe 0,012€                 0,012€                   

Totale kosten maïsvergisting per kWhe 0,181€                 0,142€                    
Tabel B.8.1 
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BIJLAGE 9 CO2-balans voor varkensmest 
 

    
100% mest 
vergisten 

50% mest, 
50% maïs 

100% maïs 
vergisten 

50% mest, 
50% reststro-

men 

Emissiebesparingen       

        

CO2 besparing, warmteproductie ton CO2/jaar 403 403 403 403 

CO2 besparing, elektriciteitsproductie ton CO2/jaar 1249 1249 1249 1249 

        

Bespaarde emissie mestopslag, CH4 ton CO2/jaar 3.773 429 0 429 

Bespaarde emissie mestopslag, N2O ton CO2/jaar 6 0,6 0 0,6 

        

Totale besparing CO2 door covergisten ton CO2/jaar 5431 2082 1652 2082 

        

Extra emissies       

        

Verbouwen maïs, N2O ton CO2/jaar 0 400 451 0 

Verbouwen maïs, CO2 ton CO2/jaar 0 132 149 0 

Verbouwen maïs, energie ton CO2/jaar 0 86 97 0 

        

Opslag maïs, CH4 ton CO2/jaar 0 14 16 14,3 

Opslag maïs, N2O ton CO2/jaar 0 0,3 0,3 0,3 

        

Emissie mestopslag, CH4 ton CO2/jaar 189 21 0 21 

Emissie mestopslag, N2O ton CO2/jaar 0,28 0,03 0 0,03 

        

Methaanslip vergister ton CO2/jaar 89 89 89 89 

        

Transport mest ton CO2/jaar 17 2 0 2 

Transport maïs ton CO2/jaar 0 4 4 4 

Transport digestaat ton CO2/jaar 38 8 4 8 

        

Eigen verbruik, warmte ton CO2/jaar 340 77 44 77 

Eigen verbruik, elektrisch ton CO2/jaar 221 50 28 50 

        

Bouw- en afbraak van de installatie ton CO2/jaar 200 100 100 100 

        

Totale extra emissie door covergisten ton CO2/jaar 1094 983 982 366 

        

CO2-balans ton CO2/jaar 4337 1098 670 1716 

Tabel B.9.1: CO2-balans van covergisting voor een 250 kWe vergistingsinstallatie op basis van 
varkensmest 
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BIJLAGE 10 Historische ontwikkeling Duitse regelgeving met betrekking tot covergisting  

 
Duitsland is een van de Europese landen waar biogas-technologie-ontwikkeling bijzonder succes-
vol is, dankzij de sterke promotionele activiteiten, een duidelijke en positieve politiek en juridisch 
raamwerk geïntroduceerd door de overheid. Hieronder, in tabel B.9.1, is een historisch overzicht 
opgenomen van de wetgeving ten aanzien van vergisting in Duitsland. 
 
Jaar Totaal aantal 

geïnstalleerd 
Sleutel parameter 

1995 274 - Stromeinspeisegesetz StrEG (invoeding wet),  
- regionale agrarische investering subsidie 

1996 370 - Stromeinspeisegesetz StrEG (Feed in Law) 
- regionale agrarische investering subsidie 

1997 450 - Stromeinspeisegesetz StrEG (Feed in Law) 
- regionale agrarische investering subsidie 

1998 617 - Stromeinspeisegesetz StrEG (Feed in Law) 
- regionale agrarische investering subsidie 

1999 850 - Stromeinspeisegesetz StrEG (Feed in Law); 
- regionale agrarische investering subsidie; 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 150.000 Euro investe-
ringstoelage plus zachte leningen 

2000 1050 - duurzame energiewet EEG (Renewable Energy Law) 
- regionale agrarische investering subsidie; 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 150.000 Euro investe-
ringstoelage plus zachte leningen 

2001 1350 - duurzame energiewet EEG (Renewable Energy Law) 
- regionale agrarische investering subsidie; 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 150.000 Euro investe-
ringstoelage plus zachte leningen 

2002 1600 - duurzame energiewet EEG (Renewable Energy Law) 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 30.000 Euro voor 
max. 70 kW, zachte leningen voor grotere installaties; in enkele federale staten 
accummulatie met regionale toelages   

2003 1700 - duurzame energiewet EEG (Renewable Energy Law) 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 30.000 Euro voor 
max. 70 kW, zachte leningen voor grotere installaties; in enkele federale staten 
accummulatie met regionale toelages 

2004 2000 - gereviseerde duurzame energiewet EEG (Revised Renewable Energy Law) 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 30.000 Euro voor 
max. 70 kW, zachte leningen voor grotere installaties;  

2005 2600 - gereviseerde duurzame energiewet EEG (Revised Renewable Energy Law) 
met energie gewassen bonus, technologie bonus en warmte bonus 
- overheidsprogramma voor aansporing van de markt: tot 30.000 Euro voor 
max. 70 kW, zachte leningen voor grotere installaties; 

2006 3500 - gereviseerde duurzame energiewet EEG (Revised Renewable Energy Law) 
met energie gewassen bonus, technologie bonus en warmte bonus 
- Basis betaling toename van of 1.5%  

2007 4000 
verwacht 

- gereviseerde duurzame energiewet EEG (Revised Renewable Energy Law) 
met energie gewassen bonus, technologie bonus en warmte bonus 
- Basis betaling toename van of 1.5% 

Tabel B.10.1: Mate van implementatie van covergisting in Duitsland 
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Ontwikkeling van de vergoeding voor geproduceerde groene stroom in Duitsland 
 
De Duitse duurzame energiewet (EEG) was afgekondigd als een effectief middel om de doelen te 
realiseren. De wet is ingevoerd in 2000, met een revisie in juli 2004 (vóór 2004 diende alle voe-
ding voor duurzame energie installaties aan de voedingswet te volgen). 
 
Technologie Omvang Vergoeding in 2000 

(€/kWh) 
Jaarlijkse verlagings-

factor voor nieuwe 
installaties  

Hydro, waterzuive-
ringsgas, stortgas,  
moerasgas 

< 0,5 MW 0,077 
- 0,5 – 5 MW 0,066 

Biomassa 
< 5 MW 0,102 

1 %/jaar 0,5 – 5 MW 0,092 
5 – 20 MW 0,087 

Zonne-energie < 5 MW 0,506 5 %/jaar 
Windenergie onbeperkt 0,062 / 0,091 1,5 %/jaar 

Geothermische energie 
< 20 MW 0,089 

- 
> 20 MW 0,072 

Tabel B.10.2: Vergoedingen voor elektriciteit op basis van de duurzame energie-wet, 2000 
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BIJLAGE 11 Technische uitvoeringsvormen van vergisters in Duitsland 
 
 
Technische aspecten van de vergisters gebruikt in Duitsland 
 
Vergistertypen 
 
Er zijn twee reactortypen in gebruik bij vergistingsinstallaties, horizontale en verticale vergisters. 
Ongeveer 90% van de vergistingsinstallaties zijn van het verticale type.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur B.11.1: Type vergisters 
 

 
 
 

- Horizontale vergisters: 
 

De kleinste vergistingsinstallaties zijn vaak gebouwd met een verticale vergister. Ze zijn gemaakt 
van staal en hebben een volume van 50 en 150 m3. Dit type tank is geschikt voor behandeling van 
mest en gevogeltemest omdat er bijzonder goede mengcondities zijn, zelfs voor vaste stoffen zo-
als gras en opgeslagen energiegewassen. De verwijdering van bezinkbare delen (zand, stenen) is 
eenvoudig te realiseren. De stalen versie van de vergister kan niet worden vervoerd in grote een-
heden, dus is deze het meest geschikt voor kleine boerderijen. In grote installaties (tot 1000 m3) 
wordt de betonnen versie gebruikt. 

Volledig geroerde vergister (staand): slurrytank gemaakt van 
beton of staal; geroerd voorverwarmd en geisoleerd 

plugflow vergister (horizontaal): stalen tank met peddelroerder, 
verwarmd en geïsoleerd 
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Figuur B.11.2: Horizontale vergisters  

 

 
Figuur B.11.3: Horizontale vergister met peddelroerder 

 
 
- Verticale standaard agrarische vergister 
 
De standaard vergister in de Duitse biogasindustrie is verticaal, een plaatselijk gestorte betonnen 
vergister. De standaard grootte van deze units is tussen 500 en 2.500 m3. De tanks  zijn uitgerust 
met een verwarmingssysteem dat heet water circuleert door buizen langs de wand. Grote tanks 
zijn uitgerust met twee of meer roerders. De top van de tank is uitgerust met een dubbel mem-
braan, het dak van de gashouder. De hydraulische verblijftijd is in het algemeen tussen 30 en 80 
dagen afhankelijk van het ingevoerde substraat. 
Dit type tank is bijzonder geschikt voor iedere vorm van invoer zolang als de stroomsnelheid laag 
genoeg is. Verwijdering van bezinkbare delen is geen probleem, door gebruik te maken van een 
speciaal mechanisme. 
 
 
- Grote verticale vergister 
 
Voor grote hoeveelheden substraat, bijvoorbeeld meer dan 30.000 m3 per jaar, worden grote ver-
ticale vergisters gebruikt. In de meeste gevallen zijn de tanks gemaakt van glasgecoate geprefa-
briceerde stalen platen, soms wordt beton gebruikt. De standaard afmetingen zijn tussen 1.000 en 
5.000 m3. 
De menging wordt uitgevoerd door een centrale roerder, centraal geplaatst op het dak, die continu 
in bedrijf is. Het invoersubstraat wordt voorverwarmd voordat het de vergister ingaat. De hydrauli-
sche verblijftijd is 20 dagen voor mest.  Deze kortere verblijftijd kan worden bereikt door het voor-
deel van voorverwarming en continu mengen. 
 
 
 

staal of beton 
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Figuur B.11.4: Roestvrijstalen vergister 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B.11.5: Betonnen vergister met luchtondersteunde dubbele afdekking  

 
 
Gasmotor 
 
Heden ten dage wordt biogas gebruikt in een WKK-installaties voor elektriciteit- en warmteleve-
ring. Voor dit doel worden speciaal uitgeruste gas- of dieselmotoren  gebruikt, die een generator 
aandrijven voor elektriciteitproductie en waarvan de warmte teruggewonnen wordt uit koelwater 
en rookgassen. WKK-installaties worden geleverd door gespecialiseerde bedrijven die de bio-
gasmarkt bedienen met eenheden van het “doe-het-zelf” niveau tot het redelijk geprijsde professi-
onele niveau.  
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De efficiency van elektriciteitsopwekking varieert tussen 35% en 42% en voor de warmteproductie 
tussen 50% en 60%. Voor grotere vermogens van meer dan 500 kW, hebben gasmotoren in het 
algemeen lagere investeringskosten. Maar een efficiency van 20% tot 27% voor elektriciteit is 
meestal afhankelijk van de methaaninhoud van het gas. Dieselmotoren (dubbele brandstofinjectie) 
hebben hogere of vergelijkbare investeringskosten onder de 500 kW en een hogere efficiency van 
elektriciteitproductie (28%-33%) en kunnen een lagere gaskwaliteit accepteren (zie tabel B.10.1). 
Voor een lange levensduur van de motor dient  het aantal omwentelingen per minuut 1500 RPM 
te zijn. Veel motoren van alle fabrikanten zijn in bedrijf heden ten dage met  lichte wijzigingen. Het 
meest economische gebruik van elektriciteit is door te voorzien in eigen gebruik en als tweede 
door de energievoorziening van het publieke netwerk. Na eerst de vergister te voorzien kan de 
thermische energie gebruikt worden voor verwarmingsdoelen in het huis en de boerderij of voor 
gedecentraliseerde publieke net verwarming. 
 
 
karakteristieken Type motoren en verbrandingssystemen 

gasmotor dieselmotor 
dubbele-brandstof-injectie 

prijs Zeer hoog hoog 
Efficiency 35 - 40 % 35 - 42 % 
levensduur 40.000 – 60.000 h 15.000 – 25.000 h 
geluid laag laag 
Deeltjes in de rookgassen -- + 
onderhoud laag hoog 
Injectie olie consumptie -- 5 - 15 % 
Alternatieve brandstof als er 
geen biogas is  

aardgas olie, diesel, biodiesel, plantaardige olie (in Duits-
land sinds 2007) 

Tabel B.11.1: Karakteristieken van verschillende motoren en verbrandingssystemen voor biogas 
(gebaseerd op de huidige installaties) 

61
 

 
Voor grote boerderij vergistingsinstallaties is de gasmotor-WKK de standaardoplossing. Deze mo-
tor is gebaseerd op de Otto motor (vonk ontsteking). 
 
 
Gashouder 
 
Er zijn diverse soorten gashouders beschikbaar. Fundamenteel zijn de volgende drie het meest 
gebruikt: 
- Ballonvormige externe gashouder. Deze zijn gebouwd met een flexibel membraan en vaak 

gelokaliseerd onder een eenvoudig dak, bijvoorbeeld een car-port 
- Gashouderdak. Geïnstalleerd op de (betonnen) vergister. 
- Externe gashouder. Gebouwd in een separate tank, deze gashouders hebben een volume tot 

5.000 m3. 
 
 
Vaste invoervoorzieningen 
 
Om de gasproductie te verbeteren, voegen Duitse boeren meer en meer agrarische substraten 
toe die speciaal verbouwd worden om de vergistingsinstallatie te voeden. Afhankelijk van de regio 
is dit graan, graskuilvoeder etc.. Speciale vaste stof invoer voorzieningen zijn ontwikkeld en ma-
ken het de boer mogelijk deze vaste stoffen direct in de vergister in te voeren.  
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Figuur B.11.6: Invoer substraat apparaat gebruikt in biogasinstallaties in Duitsland 

 

Vaste stof invoer    Vloeibare biomassa 
Feeding  

Directe toevoer vaste biomassa 
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Investeringkosten van vergistingsinstallaties 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur B.11.7: Relevante wetgeving betreffende duurzame energie in Duitsland 

 
 
In figuur B.10.7 en tabel B.10.2 zijn de specifieke investeringkosten per kW weergegeven. Ze zijn 
omgekeerd evenredig met de grootte van de vergistingsinstallatie. Grote installaties zijn econo-
misch rendabel als er een grote accumulatie is van substraat, zoals bijvoorbeeld in de aardappel-
industrie. Als biomassa meer dan 10 km getransporteerd moet worden naar de vergistings-
installatie, wordt de winst steeds kleiner. 
 

Tabel B.11.2: Investeringskosten voor vergistingsinstallaties – Evaluatie in 2006/2007
62

 

 

kW Kosten per kW / Totale Kosten 

30 kW 7000 €/kW – 210.000 € 

50 kW 4600 €/kW – 230.000 € 

70 kW 5500 €/kW – 385.000 € 

110 kW 4500 €/kW – 440.000 € 

180 kW 3600 €/kW – 650.000 € 

250 kW 3400 €/kW – 850.000 € 

320 kW 3350 €/kW – 1.072.000 € 

500 kW 3600 €/kW – 1.800.000 € 

1 MW 3950 €/kW – 3.900.000 € 

Degression 2% 
Laufzeit 15 Jahre 

afname 1% 
duur 20 jaar 

duur 1,5% 
duur 20 jaar 
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BIJLAGE 12 Informatiedocument mestvergisting met digestaatbehandeling 
 
Inleiding 
 
Adviesburo voor milieutechniek Colsen B.V. uit Hulst (NL) heeft een mestverwerkingsproces ont-
wikkeld bestaande uit een combinatie van mestvergisting met digestaatbehandeling. De produc-
ten uit de installatie zijn biogas, waaruit met een WKK groene stroom en heet water worden ge-
produceerd, een vaste fractie (ca. 7% van de invoer) aan te merken als dierlijke mest en een wa-
terfractie van hoge kwaliteit geschikt voor lozing op oppervlaktewater of eventueel geschikt voor 
hergebruik. Het proces wordt reeds op praktijkschaal toegepast in België. 
 

 
Figuur B.12.1: Digestaatbehandeling covergistinginstallatie in België 

 
 
Procesbeschrijving 
 
Het mestverwerkingsproces bestaat uit een aantal afzonderlijke processen, te weten: 
 
1. De vergisting van mest en coproducten vindt plaats in een thermofiele vergister (bij ca. 55 °C). 

De totale biogasproductie vindt plaats in een geïsoleerde vergistingtank en een UASB-
navergister (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Het gevormde biogas wordt gereinigd in een 
biologische gaswasser en vervolgens gedroogd. Het gas wordt verbrand in een gasmotor 
(WKK). Een gedeelte van de warmte uit het koelwatercircuit wordt gebruikt om de vergister op 
de gewenste temperatuur te houden. De overige warmte kan voor andere doeleinden worden 
gebruikt. 

2. Het digestaat uit de vergister wordt ontwaterd op een centrifuge. Een gedeelte van dit digestaat 
wordt teruggevoerd in de vergister om een hogere biogasproductie te verkrijgen en het overtol-
lige gedeelte wordt afgevoerd. Het ontwaterde digestaat bevat t.g.v. het terugvoeren van het 
slib uit de waterbehandeling vrijwel de volledige hoeveelheid fosfaat en komt vrij met ca. 35% 
droge stof. De goede ontwaterbaarheid wordt mede veroorzaakt door thermofiel te vergisten. 

3. Het centrifugaat bevat nog een relevante hoeveelheid vergistbare organische stof  en die wordt 
in een mesofiele na-vergister omgezet in extra biogas. Deze vergister is een zogenaamde 
UASB-reactor, zoals reeds vele jaren wordt toegepast in industriële waterzuiveringen. Het bio-
gas uit de UASB wordt samengevoegd met het biogas van de vergister. Na de UASB komt het 
voorgezuiverde centrifugaat in de speciale aërobe waterzuivering. 

4. De nabehandeling van het digestaat bestaat uit een nieuw soort aërobe waterzuivering in de 
vorm van een membraan bioreactor (= MBR),  waarin o.a. autotrofe ammoniumoxiderende 
bacteriën worden gebruikt. Dit houdt in dat niet alle stikstof eerst geoxideerd moet worden, 
maar dat een gedeelte via ammonium en nitriet direct wordt verwijderd als stikstofgas. Het 
voordeel hiervan is dat er minder beluchtingenergie nodig is en er minder slib wordt geprodu-
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ceerd. De uiteindelijke zuivering vindt plaats middels nitrificatie/denitrificatie. De kwaliteit wordt 
zodanig gegarandeerd dat de lozing op oppervlaktewater kan plaatsvinden binnen de normen 
gesteld voor CZV, N en P. Voor lozing op oppervlaktewater wordt een aanvullende behande-
ling voorzien waarbij de resterende humuszuren worden verwijderd en het fosfaat verder wordt 
verlaagd middels nano filtratie. Het in de aërobe waterzuivering geproduceerde slib wordt te-
ruggevoerd in de vergister en de organische stof in dit slib wordt nog gedeeltelijk omgezet in 
extra biogas. 

 
 

Mest en coproducten 
 
 
        Biogas 
 
 
     Recirculatie deel 
     vaste fractie 
 
  Vaste fractie 
 
 
 
                                                                         Biogas      
 
 
                                                                                                                  KWhe           kWhth 

 
   
 
Recirculatie 
effluent + surplus slib 
 

Loosbaar water (effluent) 
 
Figuur B.12.2: Schematische weergave thermofiele vergisting met digestaatbehandeling 

 
 
De combinatie van vergisting, navergisting en digestaatbehandeling is een samenhangend ge-
heel. De digestaatbehandeling is noodzakelijk om de normaliter optredende ammonium vergifti-
ging in de vergister te voorkomen door ammoniumvrij effluent van de nabehandeling te recircule-
ren over de vergister. Het realiseren van de thermofiele vergister zonder digestaatbehandeling is 
om deze reden dan ook niet mogelijk.  
 
PIGMAN-project 
 
De ontwikkeling van het proces is grotendeels uitgevoerd in het kader van een Europees CRAFT-
project (6th frame work onderzoeksprogramma) met de titel “a sustainable solution for pig manure 
treatment: Environmental compliance with the IPPC-directive” met de projectnaam PIGMAN, 
waarin Colsen B.V. het grootste deel van de werkzaamheden heeft verricht. Verder namen deel 
aan dit project: 
• 5 varkenshouderijen, waaronder de Gebroeders Verbakel uit Hulst en De Mortel (NL); 
• 3 universiteiten, waaronder Universiteit Gent (prof. Willy  Verstraete) en Technical University 

of Denmark (prof. Irini Angelidaki) die tot de meest ervaren wetenschappers op het gebied van 
mestvergisting gerekend mogen worden; 

• 3 bureaus, waaronder Colsen B.V. en SELOR eeig uit Nederland. 

Thermofiele vergisting BIDOX® 
H2S-verwijdering 

 

WKK 

Digestaat scheiding 

UASB 

Aërobe zuivering/MBR 
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Het project heeft ruim 2 jaar in beslag genomen en is in februari 2008 afgerond met een workshop 
in Cyprus. In het project is gebruik gemaakt van de wetenschappelijke kennis en de praktische 
ervaring m.b.t. mestvergisting en afvalwaterzuivering/digestaat behandeling van de verschillende 
partners.  
 
Bij aanvang van het project is gestart met het evalueren van de praktijkervaringen in Denemarken. 
Er heeft o.a. een doorlichting plaatsgevonden van de bestaande vergistinginstallatie op de Hegn-
dal-farm, eigendom van de projectpartner en varkenshouder Kent Skaaning. De installatie bestaat 
uit een thermofiele vergister, een navergister/opslag en een digestaatscheiding d.m.v. een decan-
teercentrifuge. 
 

 
Figuur B.12.3: Foto thermofiele vergister Hegndal Denemarken 
 

 
Tijdens de workshop in Cyprus zijn o.a. de nadelen van de “conventionele” wijze van covergisten 
(= mesofiele vergisting met navergisting in digestaatopslag, zoals veel in Denemarken en Duits-
land wordt toegepast)  en de voordelen van de Colsen-PIGMAN technologie gepresenteerd: 
 
1. Nadelen “conventionele covergisting”: 
• Grote volumes aan digestaat resulteren in grote opslagtanks en veel transport; 
• Alle stikstof en fosfaat blijven aanwezig in het digestaat; 
• Extra stikstof en fosfaat in het digestaat t.g.v. het verwerken van cosubstraten; 
• Geen optimale biogasproductie t.g.v. ammoniaktoxiciteit. 
 
2. Voordelen Colsen-PIGMAN technologie: 
• Volumereductie digestaat door digestaatscheiding en behandeling van de waterfractie; 
• Speciaal proces voor stikstofverwijdering zonder extra noodzakelijke koolstofbron t.b.v. denitri-

ficatie; 
• Alle fosfaten worden geconcentreerd in de vaste fractie (= ca. 7% van de totale invoer); 
• Ongeveer 25% meer biogasproductie resulterend in ca. 1,5 kWh(e)-productie per kg inge-

voerde organische stof. 
 
De conclusie van prof. Willy Verstraete over de Colsen-PIGMAN technologie is dat het een com-
plete methode voor mestverwerking is met een gemaximaliseerde energiewinning. 
 
Het proces is op pilotschaal ontwikkeld op mest en coproducten van het varkensbedrijf van de 
Gebroeders Verbakel in Hulst en later op het varkensbedrijf van Kailas Ltd. In Cyprus. 
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Figuur B.12.4: Foto PIGMAN-proefinstallatie 

 
 
Kentallen 
 
Uitgaande van 80% drijfmest en 20% cosubstraten, waarbij minimaal 40% van de totale hoeveel-
heid organische stof afkomstig moet zijn van coproducten, komen de volgende producten vrij: 
• ca. 1,5 kWhe/kg organische stof invoer, waarvan 15 à 20% wordt verbruikt in de eigen instal-

latie; 
• ca. 1,6 kWhth/kg organische stof invoer, waarvan ca. 50% wordt verbruikt in de eigen installa-

tie; 
• vaste fractie bedraagt ca. 7% van de totale invoer, heeft een droge stofgehalte van ca. 35% 

en bevat 5 à 10% fosfaat (als P) en 3 à 4% stikstof (het merendeel van de stikstof is verwij-
derd in de aërobe digestaatzuivering in de vorm van inerte luchtstikstof); 

• ca. 88% is effluent (CZV < 100 mg/l; N-totaal < 15 mg/l en P-totaal < 2 mg/l). 
 
De cijfers in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als genoemd bij 
de producten en verder is uitgegaan van: 
• rente en afschrijving op basis van annuïteit; 
• rente financiering 5%; 
• looptijd financiering 10 jaar; 
• elektriciteit opbrengst € 0.12/kWhe-geproduceerd gegarandeerd voor minimaal 10 jaar; 
• poortgelden mest en coproducten en warmteopbrengsten = 7% van de totale elektriciteitsop-

brengst. 
 

WKK-capaciteit Investering Terugverdientijd 
0.5 MWe € 2.600.000 

€ 5.200/kWe 

10 jaar 

0.7 MWe € 3.100.000 
€ 4.400/kWe 

8 jaar 

1.0 MWe € 3,700,000 
€ 3.700/kWe 

7 jaar 

1.4 MWe € 4.200.000 
€ 3.000/kWe 

6 jaar 

2.8 MWe € 7.000,000 
€ 2.500/kWe 

5 jaar 

Tabel B.12.1: Kentallen voor investeringen in thermofiele vergisting met digestaatnabehandeling 
en WKK 
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Uit voorgaande tabel volgt dat de verwerking van mest in een covergistinginstallatie met verre-
gaande digestaatbehandeling economisch rendabel te maken is vanaf een productiecapaciteit 
van 0,5 MWe. In overschotgebieden zal er met een hoger poortgeld gerekend kunnen worden, 
zodat ook bij lagere capaciteiten de installatie rendabel te maken is. 
 
In het rapport  “Strategische verkenning covergisting van mest”zijn gemiddelde investeringskosten 
opgenomen van installaties gebouwd in Duitsland in 2006 en 2007 (= evaluation by Dederer 
Staatliche Biogasberatung). Biogasinstallaties in Duitsland bestaan over het algemeen uit een 
mesofiele vergister en een grote navergister of de opslagtanks worden als navergister gebruikt. In 
het algemeen wordt het digestaat volledig over het land uitgereden. In onderstaande tabel wordt 
een vergelijking gemaakt tussen de investeringskosten voor een installatie gebouwd volgens de 
Colsen-aanpak en een gemiddelde Duitse installatie. 
 

WKK-capaciteit  Investeringskosten 
Colsen-type  

Investeringskosten 
Duitse vergisters 

0.5 MWe € 2,600,000 
€ 5,200/kWe 

€ 1,800,000 
€ 3,600/kWe 

1.0 MWe € 3,700,000 
€ 3,700/kWe 

€ 3,950,000 
€ 3,950/kWe 

Tabel B.12.2: Vergelijking investeringskosten thermofiele vergisting, digestaatnabehandeling en 
WKK versus mesofiele vergisting en WKK zonder digestaatnabehandeling in Duits-
land 

 
Voor de Colsen-type installaties blijven de investeringskosten per opgestelde MWe dalen met de 
schaalgrootte, maar voor de Duitse vergisters stabiliseren de investeringskosten per MWe voor 
grote installaties. Dit heeft vooral te maken met de grote opslagtanks die noodzakelijk zijn voor de 
digestaatopslag. Voor grotere installaties zal de Colsen-aanpak een lagere investering vergen dan 
voor de in Duitsland gebruikte type vergisters. Voor kleinere installaties is het omgekeerd, maar 
daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat voor de Duitse type vergisters nog 
wel al het digestaat en de daarbij behorende stikstof- en fosfaatvrachten moeten worden afgezet 
in de landbouw. Bij de Colsen-aanpak is meer dan 80% van de stikstofvracht verwijderd en de 
fosfaatvracht geconcentreerd in de kleine stroom aan vaste fractie. De kleine vaste stroom is 
eventueel met restwarmte te pasteuriseren en te exporteren of met restwarmte verder in te drogen 
en te gebruiken als biobrandstof. De lozing van de gezuiverde waterfractie resulteert in aanzienlijk 
minder afzettransporten. Dit kunnen dan toch argumenten zijn om voor de Colsen-aanpak te kie-
zen bij kleinere installaties. Covergistingprojecten zijn voor bijna elke situatie verschillend en 
daarom is het realiseren van een dergelijke projecten maatwerk. 
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