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Voorwoord
Dit rapport is tot stand gekomen in een afstudeeronderzoek aan de opleiding Techniek en Maatschappij,
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek vond plaats tussen februari 2004 tot en met
december 2004.
Afkomstig van de Hogeschool van Utrecht bleef mijn interesse in milieutechnieken voortsudderen.
Mestvergisting is in mij opgekomen naar aanleiding van een project tijdens de studie. Via brieven en e-
mails is het balletje bij het toenmalige Novem gaan rollen, met dit rapport als resultaat.

Co-vergisting is een nieuwe ontwikkeling in Nederland en heeft raakvlakken met energieproductie,
landbouw en reststroomverwerking. Deze ontwikkeling is voor innovatietheorie erg interessant. Uit de
ontwikkeling van co-vergisting blijkt duidelijk dat techniek niet los staat van de maatschappij.
In praktijk vond ik het soms moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek. Verschillende
aspecten hangen met elkaar samen, waardoor een eindafweging moeilijk te maken is. Niet-concreet was
soms het resultaat. Niet concreet zijn is te zien als een vorm van schemavermijding. Dit is in de strips van
‘Dilbert’ – van Scott Adams – uitgebreid uit de doeken gedaan:

Allereerst wil ik enkele personen bij SenterNovem bedanken: Mathieu Dumont voor cruciale informatie
en ‘inside’ informatie, Jose Andringa voor haar opmerkingen over innovatietheorie. Verder wil ik mijn
begeleiders aan de TU/e bedanken, te weten Geert Verbong voor de algemene begeleiding en Han van
Kasteren voor de technische aspecten.
Verder wil ik bedanken de personen op de flexplekken in Utrecht en verschillende personen in het
praktijkveld. Tot slot wil ik bedanken diverse personen van evangelische gemeente “de Lichtstad” in
Eindhoven die mij van geestelijk voedsel hebben voorzien. Bijna vergeet ik de medestudenten van mijn
generatie die anno 2004 nog rondlopen op de TU/e en een paar goede kennissen (en een broer) dit rapport
diagonaal wilden doornemen.
Tijdens het afstuderen vond ik het soms moeilijk een objectief beeld te krijgen van een ontwikkeling en
soms heb ik mij laten meesleuren door de stemming die in de op handen zijnde “biogasniche” heerst.

Over vergisting is al veel gepubliceerd. Hopelijk geeft dit rapport een genuanceerde bijdrage en tevens
een geïntegreerd plaatje van co-vergisting op boerderijschaal in Nederland. Tot slot enkele uitspraken:
• Het g(r)as bij de (ooster)buren is groener;
• Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Co-vergisting beter ten halve….;
• Ijzer moet men smeden als het heet is, evenals het landbouwregime…;
• Het digestaat verwijt de vergisterpot dat het zwart ziet;
• Wie wacht op de wind komt aan zaaien niet toe. Als de boeren niet investeren…;
• Maar vergist u niet! Als de boer financieel verzopen is, leegt men de vergister;
• Je hebt meer aan agrariër die je terechtwijst, dan aan een adviseur die je naar de mond praat;
• Co-vergisting in jaren ’90 is te vergelijken met de auto-industrie in de jaren ’30;
• Microbeestjes moeten net als koeien en varkens goed onderhouden en verzorgd worden;
• In praktijk blijkt het uithongeren van de microbeestjes de beste procesbeheersing te geven;
• Soms is een netwerk rondom weerstand sneller georganiseerd dan een pro-actief netwerk;
• Het wapen van de (lokale) weerstand is desinformatie, informatie kan daar soms moeilijk tegenop.

www.comiczone.com
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Samenvatting

Door SenterNovem – een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken – is vanuit het
programma ‘Reductie Overige Broeikasgassen’ (ROB) gekeken naar mogelijkheden voor reductie van
broeikasgassen in diverse sectoren. Mestvergisting is èèn van de mogelijkheden om een reductie te
bereiken in de landbouw. De theoretisch maximaal te behalen reductie is 1-2 Mton CO2 equivalenten.
Co-vergisting is het vergisten van mest met organische producten, zoals landbouwgewassen of
reststoffen. Co-vergisting verhoogt de rentabiliteit in vergelijking met mestvergisting. Daarnaast wordt er
duurzame energie geproduceerd uit co-producten.

De ontwikkeling van mestvergisting op boerderijschaal lijkt in Nederland de laatste jaren weer hernieuwd
opgepakt te worden. Vanuit de markt is er een toenemende interesse voor co-vergisting. Daarnaast is er
interesse vanuit de politiek, doordat de Nederlandse overheid doelstellingen heeft voor broeikasgassen –
in het kader van het Kyoto protocol.
In het buitenland is er jarenlange praktijkervaring met co-vergisting, met name in Duitsland en
Denemarken. In Nederland staan er anno 2004 ongeveer zeven installaties in de landbouw. In 2005 wordt
een toename van het aantal installaties verwacht – met ruim tien installaties.

Op basis van het gegeven dat mestvergisting anno 2004 maar beperkt wordt toegepast, heeft SenterNovem
gevraagd een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van co-vergisting in brede zin. Naast technisch-
economische aspecten wordt er gekeken naar juridische en maatschappelijke aspecten. Deze laatste spelen
op de achtergrond een belangrijke rol voor het toestaan van co-vergisting in het buitengebied.

De probleemstelling in dit onderzoek is de volgende:

Wat voor mogelijkheden en knelpunten zijn er voor het toepassen co-vergisting van mest op
boerderijschaal, uitgaande van de bestaande situatie in de Nederlandse landbouw, welke actoren,
formele en informele regels spelen een rol en welke oplossingsrichtingen kunnen aangedragen worden
voor het bevorderen van de implementatie?

De doelstelling van het onderzoek is het geven van aanbevelingen voor de implementatie van
boerderijvergisting in de Nederlandse landbouw.

De hoofdconclusie luidt als volgt:
• De beperkte rentabiliteit voor veel bedrijfssituaties is het belangrijkste knelpunt voor uitbreiding van

de toepassing van co-vergisting op korte termijn. Co-vergisting op boerderijschaal is haalbaar in
situaties waarbij investeringen lager uitvallen, extra subsidies gegeven worden of restwarmte benut
wordt. Het aantal bedrijven is moeilijk te schatten. Op korte termijn wordt een verbetering verwacht
als gevolg van verruiming van de positieve lijst.

• Vergunningverlening is voor het gros van de bedrijven geen probleem. In situaties waarbij niet
voldaan wordt aan milieucriteria, bezwaren worden ingebracht, procedurefouten voorkomen en
beperkingen gelden met betrekking tot de ruimtelijke ordening kan een project een forse vertraging
oplopen. Een klein deel van de projecten wordt niet toegekend.

• De problemen met de vergunningverlening zijn terug te voeren op onervarenheid met co-vergisting in
de Nederlandse praktijk. Gecombineerd met onbeantwoorde kennisvragen van agrariërs leidt dit tot
afwachtendheid in de markt. Een toename van het aantal projecten en een adequate kennisontsluiting
kan op dit vlak op termijn verbetering brengen.

• Co-vergisting is – naast andere maatregelen – een deeloplossing om broeikasgassen te reduceren en
bij te dragen aan de doelstelling voor duurzame energie. Daarnaast is co-vergisting een deeloplossing
om kringlopen van mest en reststoffen te sluiten. Dit kan in de toekomst belangrijker worden.



Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina IV van 166

Duurzaamheidsaspecten zijn alleen van belang voor een agrariër indien ze vertaald worden in
wetgeving of in een voordeel voor de bedrijfsvoering.

• Randvoorwaarden om implementatie te doen slagen zijn:
- Aanvullend praktijkonderzoek en monitoring van praktijkprojecten.
- Bundeling van kennis en een onafhankelijke kennisontsluiting
- Een in de praktijk bewezen systeem van borging van verontreinigingen;
- Belangenbehartiging.

In dit rapport zijn vier hoofdlijnen onderscheiden die op internationaal niveau een rol spelen met
betrekking tot co-vergisting. Internationale ontwikkelingen die grote invloed uitoefenen zijn de
Nitraatrichtlijn – resulterend in het nieuwe mestbeleid – en het Kyoto Protocol – resulterend in een
stimuleringskader voor duurzame energie op kleinschalig niveau.
Het mestbeleid zet de landbouwsector onder druk, doordat er minder mest toegepast mag worden op land.
Vergisting kan voor diverse bedrijven een optie zijn om mest beter af te zetten of de gebruiksnorm beter
in te vullen. Vergisting kan een middel zijn om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Verwacht wordt dat
er in 2006 een tijdelijk mestoverschot ontstaat, die de mestmarkt in diverse regio’s verder onder druk zet.

Gebleken is dat verduurzaming anno 2004 doorgaans geen motief is voor het investeren in co-vergisting.
Dit kan op langere termijn veranderen.
Ervaringen in het buitenland zijn weliswaar richtinggevend voor toepassing van co-vergisting in praktijk,
maar de aanwezige kennis is niet op alle aspecten direct te vertalen naar de situatie op bedrijfsniveau in
Nederland.

Gebleken is dat de techniek geen knelpunt is voor toepassing van co-vergisting. Op het vlak van techniek
zijn er verbeteringen mogelijk met betrekking tot de procesbeheersing – vooral van belang bij het
toepassen van meerdere co-producten, investeringskosten en de energetische efficiëntie.

Het netwerk van actoren dat belangen heeft in co-vergisting is uitgebreid. Er zijn een keur aan
marktpartijen, adviseurs en leveranciers. Het netwerk lijkt tekort te schieten op gebied van
belangenbehartiging met betrekking tot co-vergisting op boerderijschaal. Daarnaast is de
technologieontwikkeling – voor zover bekend – beperkt aanwezig in Nederland. De ontwikkelingen
vinden voornamelijk in Duitsland plaats.

Met betrekking tot de wetgeving lijken er enige belemmeringen te zijn. Deze zijn niet structureel van
aard. Voornamelijk de energiewetgeving die gepaard gaat met de administratieve lasten voor de
groenverklaring, de definitie van ‘agrarische activiteit’ in landelijk gebied en de onduidelijke
toetsingskaders bij de vergunningverlening zijn een knelpunt. Een verbetering wordt op termijn verwacht
of zijn al in gang gezet door aanpassingen of het verschijnen van een Handreiking voor co-vergisting.

Met betrekking tot de verwachtingen in het praktijkveld in het kort de volgende opmerkingen:
1. Eind 2004 wordt co-vergisting met co-producten van positieve lijst amper als rendabel gezien.
2. Kennisproductie sluit niet geheel aan bij kennisvragen initiatiefnemers.
3. Niet alles is bekend over co-vergisting, er zijn onzekerheden met betrekking tot inpasbaarheid

bedrijfsvoering, rentabiliteit en voordelen van vergiste mest onder praktijkomstandigheden.
4. Stabiel en aanvullend inkomen is belangrijkste motief om te investeren voor agrariër.
5. Naast rentabiliteit is verbeterde meststof een motief. Dit vertaalt zich in voordeel op bedrijfsniveau.
6. De meerwaarde van vergiste mest vertaalt zich niet direct in een financieel voordeel bij de afzet.
7. Agrariers verwachten dat het risico van verontreinigingen gering zijn in de meeste situaties. In het

beleidsveld worden de risico’s als serieuzer ingeschat.
8. Er bestaan onzekerheden over de gewenste wijze van borging van risico’s van co-producten.
9. Er is onzekerheid over de tarieven van co-producten in de reststoffenmarkt op termijn.
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10. Er bestaat enige onzekerheid over het stimuleringskader in de toekomst.

De belangrijkste aanbevelingen die volgen uit de conclusies staan hieronder:

Voor het beleidsveld
• De wetgeving aanpassen en verduidelijken op verschillende aspecten. Met name de ruimtelijke

ordening, milieutoetsingskaders en de energiewetgeving.
• Duidelijkheid geven over de vraag op welke wijze het niet-mest deel van co-vergisting opgepakt

wordt in de mestboekhouding in het nieuwe mestbeleid
• Uitsluitsel geven over de toekenning van VGI producten op de positieve lijst, verduidelijken van de

haalbaarheid om vergiste mest als kunstmestvervanger aan te merken op middellange termijn.
• Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van een borging van verontreinigingen onder

praktijkomstandigheden

Voor marktpartijen
• Bundelen van kennis en onsluiten ervan naar de markt. Mogelijke middelen zijn rapporten, symposia

en bijeenkomsten.
• Het uitvoeren van aanvullend praktijkonderzoek, waarbij er aansluiting is met de kennisvragen in het

praktijkveld. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de landbouwkundige meerwaarde van vergiste mest, de
rentabiliteit onder verschillende omstandigheden en de prestatiekenmerken van vergistinginstallaties.

• Onderzoek doen naar mestmarkt en reststoffenmarkt.
• Het oprichten van een platform voor vergisting of een organisatie voor belangenbehartiging voor

(boerderij)vergisting. Deze belangenbehartiger kan aansluiten bij de bestaande belangenbehartiging
van industriële partijen.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een theoretisch perspectief, genaamd het Multi-Level Perspectief.
Deze onderscheidt verschillende schaalniveaus in de markt en in het beleid. Hiermee zijn de drijvende
krachten of mogelijkheden in kaart gebracht. Daarnaast de context van de technologie in Nederland nader
bekeken met een onderscheid tussen technologie, actoren en regels. De theorie is aangevuld met
theoretische aspecten van niche-vorming, dat wil zeggen het vormen van dragend netwerk, verwachtingen
en leerprocessen.
De studie is uitgevoerd als een deskstudie, waarbij tevens interviews en telefoongesprekken zijn
gehouden met verschillende actoren in het praktijkveld. De actoren vormen geen representatieve
steekproef. De vragen zijn per situatie vastgesteld. De theorie geeft als kader gefungeerd om de gegevens
te ordenen en resultaten te interpreteren.

Op basis van de theorie is te concluderen dat co-vergisting in Nederland een beperkt toepassingsdomein
of een niche vertegenwoordigt. Te onderscheiden zijn boerderijschaalvergisting en coöperatieve
installaties. Deze hebben elk hun eigen profiel met betrekking tot de problematiek. Een uitbreiding van
het actor-netwerk zal op termijn kunnen plaatsvinden.
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1. INLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET

1.1. Inleiding

Co-vergisting is het vergisten van meerdere organische stromen. Relevant voor boerderijschaal is het
vergisten van mest met organische producten.
Co-vergisten is in de Nederlande landbouw lange tijd praktisch onmogelijk geweest door de restricties in
de Meststoffenwet. Co-vergiste mest mocht niet op land van derden worden aangewend zonder ontheffing
met betrekking tot de Meststoffenwet (Ehlert, 2003).
Sinds juni 2004 is beperkte co-vergisting mogelijk doordat er een witte of positieve lijst is verschenen.1
Op deze lijst – die geactualiseerd gaat worden – staan landbouwproducten die met mest vergist mogen
worden zonder ontheffing. De vergiste mest – het digestaat – kan aangemerkt worden als meststof en
aangewend worden op het land.2

Co-vergisting op boerderijschaal is technisch haalbaar en de techniek is commercieel verkrijgbaar. Vanuit
de markt – de landbouwsector – is er belangstelling voor co-vergisting. Vanuit de politiek is er ook
interesse. Co-vergisting heeft een aantal belangrijke klimaatvoordelen, te weten:
• Co-vergisting gebruikt (natte) biomassastromen en is te zien als een methode voor het opwekken van

duurzame energie, naast wind, water en zon. De energieproductie betreft de korte koolstofcyclus en
vervangt fossiele brandstof.

• Methaanemissies worden vermeden door vergisting. Methaan – dat per kilogram een 21 maal sterker
broeikasgas is – wordt omgezet in (kort-cyclisch) kooldioxide. Zonder mestvergisting vervluchtigt dit
methaan in open opslagen en draagt het bij aan het (versterkte) broeikaseffect.3

Co-vergisting heeft de mogelijkheid reststoffen gecontroleerd te verwerken. Emissies naar lucht of bodem
worden hierdoor verkleind. Daarnaast worden mestgerelateerde emissies verkleind, doordat digestaat
homogener is en een beter bekende samenstelling heeft. In de mestgift kan daardoor beter gestuurd en
gedoseerd worden. Het digestaat kan zelfs kunstmest vervangen indien het eindproduct wordt verwerkt
tot een geconcentreerd of gedroogd product.4
Overige voordelen zijn de hygiëniserende werking als gevolg van vergisting van mest, waardoor diverse
soorten gangbare pathogenen gereduceerd worden. Dit effect treedt ook op bij onkruidzaden. Tot slot
heeft digestaat een verminderde geuremissie ten opzichte van onvergiste mest. Al deze voordelen
tezamen dragen bij aan een verduurzaming van de landbouw-sector.

1.2. Aanleiding van het onderzoek

De overheid heeft interesse in mestvergisting als gevolg van klimaatdoelstellingen – die voortvloeien uit
het Kyoto Protocol. Klimaatdoelstellingen zijn vertaald in stimuleringsprogramma’s. Een voorbeeld is het
Reductieplan Overige Broeikasgassen – hier het ROB-programma genoemd. SenterNovem – ontstaan uit
een fusie van de agentschappen Senter en Novem – is de uitvoerende organisatie.
Het ROB-programma is te plaatsen in het beleid van het Ministerie van Economische Zaken voor het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
Mestvergisting wordt door ROB-programma geïdentificeerd als een perspectiefvolle optie om
broeikasgassen in de landbouw te reduceren (Novem, 2003a).

1 Correspondentie aan het Parlement 25 juli 2004 kenmerk DL.2004/1958. Een lijst van producten staat in bijlage 2.
2 Producten die niet op de lijst staan, worden gezien als afvalstof en mogen volgens de Meststoffenwet niet op het land worden uitgereden (zonder ontheffing).
3 Methaan ontstaat ook als gevolg van pensfermentatie (darmprocessen) voornamelijk bij runderen. De verhouding tussen totale methaanemissies bij
pensfermentatie en mestopslagen bedraagt ongeveer 80/20. Pensfermentatie geeft dus meer emissies.
4 Vergiste mest heeft een hogere beschikbaarheid aan minerale stikstof. Organisch gebonden stikstof (N) en fosfor (P) gaan tijdens de vergisting over naar een
minerale vorm, dat wil zeggen ammonium, nitraat en orto-fosfaat. Deze minerale nutriënten zijn direct beschikbaar voor het gewas.
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Op een symposium te Ede in November 2003 bleek dat wet- en regelgeving een belangrijke
belemmerende factor te zijn voor toepassing van co-vergisting. Daarnaast bleek dat het vergisten van
mest alleen niet haalbaar is, maar dat het meevergisten van organische additieven – co-producten of co-
substraten genoemd – noodzakelijk is voor de economische haalbaarheid op boerderijschaal.

De belangen van de markt en de overheid lijken met elkaar te botsen. De overheid is terughoudend in het
toestaan van co-vergisting in het buitengebied. Daarnaast worden verontreinigingen als een risico gezien
voor onder andere de voedselveiligheid. De organische additieven kunnen verontreinigingen en mogelijk
zelfs pathogenen (dierziekten) bevatten. Met name verontreinigingen kunnen in de voedselketen
terechtkomen.
Van belang is dat er duidelijke randvoorwaarden worden opgesteld voor de borging van de risico’s. De
eisen kunnen via de markt of via wetgeving geregeld worden.

Met betrekking tot de risico’s en voordelen, zowel op korte als lange termijn, zullen verschillende partijen
een verschillende belangenafweging maken. De verschillende partijen worden actoren genoemd. De
onderstaande tabel geeft een indicatie van enkele actoren en hun belangen:
Tabel 1.1: enkele voorbeelden van relevante actoren en een indicatie van hun belangen

Actor Belangen met betrekking tot co-vergisting
Agrariër Inkomen uit biogas, optimale bemesting
Ministeries EZ, VROM en LNV Kyoto doelstellingen (broeikasgassen en duurzame energie)

Bodemverontreiniging, voedselveiligheid, oppervlakte- en grondwater
Onderzoekscentra Onderzoek naar milieueffecten en praktijkexploitatie
Lokale overheid Geuremissie, veiligheid, berscherming landelijk gebied
Mestdistributeur Afzet van mest garanderen.
Leveranciers biogasinstallatie Verkopen en bouwen van biogasinstallaties. Leveren van adviesdiensten

In de agrarische sector lijkt er een afwachtendheid te zijn om te investeren in een biogasinstallatie. Voor
een agrariër is de gasproductie en daarvan afgeleid de elektriciteitsproductie de directe aanleiding om te
investeren. Voor een agrariër kunnen er ook andere belangen op de achtergrond mee spelen, die niet
direct financieel zijn uit te drukken, maar wel op enigerlei wijze, bijvoorbeeld vergunningtechnisch of
juridisch, doorwerken op de bedrijfseconomie van een boerderij, bijvoorbeeld doordat ze een
administratieve last opleggen.

De belangen in het praktijkveld zijn heterogeen. Ook staan verschillende actoren in relatie met elkaar en
zijn de belangen daardoor met elkaar verweven. Landbouwkundige, milieu- en andere effecten van co-
vergisting kunnen in de praktijk niet los van elkaar gezien worden. Dit maakt het ‘probleemveld’
complex.
De knelpunten voor toepassing van co-vergisting liggen niet alleen bij de agrariër of in de
landbouwsector. Vanuit andere sectoren kunnen er mogelijk belangen meespelen, te denken aan bedrijven
die organische reststoffen afzetten, verwerkingsbedrijven en energiebedrijven. Belangrijke knelpunten
kunnen geworteld zijn in de wet- en regelgeving, in het gebrek aan afstemming van verwachtingen en
percepties van actoren.
In dit verslag zullen niet alleen de knelpunten centraal staan, maar ook de mogelijkheden voor
implementatie.

Mestvergisting wordt anno 2004 voor zover bekend maar op een aantal locaties in Nederlandse landbouw
toegepast. Het betreft pilot- of demonstratieprojecten en een aantal agrarische bedrijven. In deze projecten
wordt er geleerd over economische, juridische technische haalbaarheid van co-vergisting. Er wordt onder
andere geleerd hoe co-vergisting ‘maatschappelijk’ afgestemd kan worden. Voorbeelden zijn
veranderingen in wet- en regelgeving en in de praktijk van vergunningen.
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Praktijk- en pilot-projecten spelen naar verwachting een sleutelrol bij de implementatie. Het doel van
pilot-projecten is het demonstreren en het bevorderen van de toepassing van co-vergisting in de
landbouw. In deze projecten wordt het ‘leergeld’ betaald voor de latere initiatiefnemers.
Daarnaast lijken de projecten een belangrijke signaal- en voorbeeldfunctie te hebben voor de sector en het
beleidsveld. Praktijkprojecten kunnen een belangrijk aanknopingspunt zijn voor een integrale benadering.

Van belang is dus het in kaart brengen van de verschillende ontwikkelingen in het praktijkveld, de actoren
en hun belangen of verwachtingen en dit in verband te brengen met pilot- en demonstratieprojecten..

De doelstelling luidt als volgt:

Het geven van aanbevelingen voor de implementatie van co-vergisting op boerderijniveau op sectorbreed
niveau.

1.3. Probleemstelling en deelvragen

De probleemstelling is als volgt:

Wat voor mogelijkheden en knelpunten zijn er voor het toepassen co-vergisting van mest op
boerderijschaal, uitgaande van de bestaande situatie in de Nederlandse landbouw, welke actoren,
formele en informele regels spelen een rol en welke oplossingsrichtingen kunnen aangedragen worden
voor het bevorderen van de implementatie?

De probleemstelling is opgesplitst in vijf deelvragen. Deze staan hieronder.

1. Hoe kan het huidige maatschappelijke (probleem)veld met betrekking tot co-vergisting op
boerderijschaal in in kaart worden gebracht?
Wat zijn de relevante de maatschappelijke ontwikkelingen – in hoofdlijnen – die invloed uitoefenen
op de introductie van co-vergisting op boerderijschaal?

2. Welke aspecten van de techniek van co-vergisting of het omgaan met de techniek werken
belemmerend en/of bevorderend?

3. Welke actoren spelen een bepalende rol bij co-vergisting in de landbouw? Op welke wijze zijn
zij van belang voor praktijkprojecten voor co-vergisting?

4. Welke wet- en regelgeving (formele regels), welke leidende principes, verwachtingen en
beloften (informele regels) spelen een rol bij het introduceren van co-vergisting?

5. Wat voor aanbevelingen kunnen gedaan worden voor het bevorderen van co-vergisting op
boerderijschaal?
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1.4. Onderzoeksopzet en hoofdstukindeling

In dit rapport wordt de multi-level benadering als theoretisch perspectief toegepast. Daarnaast wordt het
perspectief van Techniek, Actoren, Regels gebruikt.

In dit rapport wordt eerst een ‘maatschappelijk veld’ beschreven. Met het multi-level perspectief worden
hierin twee niveaus onderscheiden.
• Enerzijds de nationale en internationale ontwikkelingen die een achtergrond vormen voor co-

vergisting. Deze ontwikkelingen zijn te zien als aspecten van het macro-niveau – theoretisch het
landschap. Er worden vier hoofdlijnen onderscheiden, te weten (1) ontwikkelingen van co-vergisting
in het buitenland, (2) het Kyoto-protocol, (3) het nieuwe mestbeleid en (4) verduurzaming. Deze
hoofdlijnen vormen de globale drijfveren voor verandering en hebben invloed op het kleinschalige
niveau van pilot-projecten.

• Anderzijds worden er elementen uit de landbouw- en de energiesector betrokken. Deze zijn
theoretisch te zien als een regime (§ 3.2). Een onderscheid tussen de twee niveaus (landschap en
regime) is in praktijk moeilijk te geven, doordat de niveaus op verschillende vlakken met elkaar zijn
verweven.

In het tweede deel van het rapport wordt nader ingegaan op het ‘praktijkveld’ voor co-vergisting in de
landbouw in Nederland. Het praktijkveld wordt opgeknipt in drie analytische aspecten: technisch systeem,
actoren en regels. Meerdere projecten vormen samen een netwerk van actoren, een (technologische)
niche genaamd. In een niche zijn relatief weinig zaken (regels, techniek, actoren) stabiel. Leerervaringen
en interacties tussen participerende actoren kunnen de techniek, de regels en het participerend netwerk
van actoren relatief snel doen veranderen.
In het praktijkveld komen theoretisch twee niveaus naar voren:
• Een ‘micro-omgeving’ die bestaat uit demonstratie- en pilotprojecten waarin geleerd kan worden over

co-vergisting in de praktijk. Theoretisch is dit de niche voor co-vergisting. Er vindt (juridische,
economische en technische) afstemming plaats met de praktijk. Pilot-projecten in dit micro-niveau
zijn cruciaal voor een verbrede toepassing van co-vergisting in de praktijk.

• In de micro-omgeving zijn er relaties met de gevestigde techniek, actoren en verwachtingen van de
landbouw- en energiesector. Daarnaast komen enkele aspecten van het afvalregime naar voren
(middels de positieve lijst). Theoretisch zijn dit aspecten van het regimeniveau. De aspecten van het
niche niveau zijn minder ‘gedeeld’ en minder ‘stabiel’ dan aspecten in het regime-niveau. Het regime
weerspiegelt een gevestigde praktijk met gevestigde belangen en verwachtingen.

Aan de hand van het theoretisch perspectief en de bevindingen worden conclusies gemaakt over de
toepassing of introductie van co-vergisting op boerderijschaal. Beleidsmatig wordt dit implementatie
genoemd. Co-vergisting dient hierbij aan te sluiten bij het actor-netwerk, de gebruikte techniek en de
verwachtingen in de landbouwsector.

Bij de dataverzameling is gebruik gemaakt van literatuur en vraaggesprekken van personen in het
praktijkveld die een relatie hebben met praktijkprojecten nu of in het verleden. Er zijn 13 interviews
gehouden met leveranciers van biogasinstallaties, personen in het beleidsveld, mestdistributeurs, personen
in het onderzoeksveld en een agrariër. Bij de interviews is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerde
vragenlijst bestaande uit ongeveer zestig vragen. De vragenlijst is situatie-afhankelijk opgesteld. De
interviews duurden ongeveer anderhalf uur.
Daarnaast zijn er vraaggesprekken per telefoon gevoerd met ongeveer 30 personen. De vragen waren
ongestructureerd en er werd doorgevraagd op aspecten die in de gesprekken naar boven kwamen.
Daarnaast is navraag gedaan bij een klein aantal personen. Een lijst van actoren staat in § 10.2.
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In dit rapport wordt getracht een zo breed mogelijk overzicht te geven van de kansen en knelpunten voor
introductie van co-vergisting. Hierbij wordt gekeken naar economische, juridische, technische en
maatschappelijke factoren. Dit onderzoek is niet gericht op het in kaart brengen van alleen economische
aspecten, zoals gangbaar is met een haalbaarheidstudie of gevoeligheidsanalyse.
In dit onderzoek zijn de ‘drijvende krachten’ in kaart gebracht, evenals de bestaande situatie met
betrekking tot co-vergisting in de Nederlandse landbouw. Daarnaast is getracht een rangschikking weer te
geven van de belangrijkste factoren en drijvende krachten. Dit aspect komt terug in paragraaf 7.9.

In onderstaand schema is de onderzoeksopzet en hoofdstukindeling weergegeven:

Figuur 1: onderzoeksopzet en hoofdstukindeling

H1: Inleiding

H2: Probleemschets

H3: Theorie

H4: Maatschappelijk probleemveld

H6: Actor-netwerk H7: RegelsH5: Technisch systeem

H9: Conclusies en aanbevelingen

H8: Afweging van aspecten voor implementatie
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Inhoud van de hoofdstukken in vogelvlucht

In onderstaand overzicht wordt de inhoud van de hoofdstukken 1 tot en met 8 kort beschreven.

Inhoud per hoofdstuk
1. Een inleiding en een beschrijving van de aanleiding voor het onderzoek. De probleemstelling en de

vijf onderzoeksvragen worden genoemd.
2. Beschrijving van een probleemschets. Het proces van co-vergisting wordt toegelicht, evenals huidige

situatie in Nederland. Verder worden toegelicht: de geschiedenis van vergisting in Nederland, de
situatie van broeikasgassen in de landbouw en de relevantie van het Kyoto protocol. Verder wordt een
korte schets gegeven van het mestbeleid in 2006 en de verduurzaming in de landbouwsector.

3. Een beschrijving van het theoretische kader en een definiëring van de bijbehorende begrippen. Twee
analytische perspectieven worden toegelicht, te weten het multi-level perspectief en het perspectief van
‘technisch systeem, actoren en regels.’ Deze theorie wordt gebruikt om de praktijkgegevens uit de
interviews, telefoongesprekken en emails te ordenen en te analyseren. In paragraaf 3.3 wordt
beschreven op welke wijze pilot-projecten van nut kunnen zijn voor de implementatie van co-
vergisting.

4. Beschrijving van de eerste onderzoeksvraag. Het maatschappelijk probleemveld wordt beschreven aan
de hand van bronnen uit literatuur, interviews en telefoongesprekken. Er worden vier hoofdlijnen
beschreven, die corresponderen met de eerste vier paragrafen (4.1 tot en met 4.4). Het maatschappelijk
probleemveld is breed en niet alle aspecten worden uitvergroot.

5. Beschrijving van de (relevante apecten) van het technisch systeem voor co-vergisting op
boerderijschaal.

6. Beschrijving van verschillende actor-groepen die het krachtenveld bepalen voor implementatie van co-
vergisting. Actoren worden beschreven en de relaties worden kwalitatief beschreven. Het resulterend
actor-netwerk is niet uitputtend beschreven.

7. Een beschrijving van de formele en informele regels die voortvloeien uit de literatuurbronnen,
interviews en vraaggesprekken. Ook wordt een overzicht gegeven van de verschillende regels en een
indicatie van de ‘belangrijkheid’. Een belangenkaart staat in de bijlage.

8 Een kwalitatieve afweging van de belangrijkste aspecten in de voorgaande hoofdstukken die
implementatie van co-vergisting beïnvloeden.

9. Conclusies en aanbevelingen voor implementatie van co-vergisting op boerderijschaal
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2. PROBLEEMSCHETS

2.1. Inleiding co-vergisting

In onderstaand schema is een boerderijvergister schematisch weergegeven.

Figuur 2: schematische weergave van een boerderijvergister. Het digestaat kan worden nabewerkt (dit is niet weergegeven).

Het biogas ontstaat in een gesloten vergistertank of silo bij temperaturen tussen de 35oC (mesofiel) en
55oC (thermofiel). Het geproduceerde biogas is een mengsel van methaan en kooldioxide en wordt na
gasreiniging via een WKK5 omgezet in warmte en elektriciteit. De warmte kan gebruikt worden in de
vergister en voor bedrijfsgebouwen. Een uitgebreide beschrijving van het proces staat in bijlage 1.
Het digestaat is het resulterende eindproduct na vergisting. De co-producten die toegevoegd worden, zijn
landbouwgewassen en gewasresten. In de nabije toekomst zijn reststoffen mogelijk afkomstig van de
voedings- en genotsmiddelenindustrie (VGI).

2.2. Korte geschiedenis van co-vergisting

De ontwikkeling van vergisting in de agrarische sector is internationaal al ruim twintig jaar bezig.6 De
ontwikkeling in Nederland is min of meer in 1979 begonnen met een pilot-project in Garderen (Verbong,
2001; 244).7 De installatie kreeg veel aandacht vanuit de industrie en de agrarische sector. Het experiment
werd al snel gevolgd door een onderzoeksprogramma, gesteund door het Ministerie van Economische
Zaken (Raven, 2004b).
Begin jaren ‘80 waren er in Nederland zes-en-twintig boerderijvergisters operationeel. De installaties
vertoonden een negatieve economische haalbaarheid.8 Biogasopbrengsten waren lager dan verwacht. De
installaties vertoonden ook technische problemen. De installaties zijn in de jaren daarop gesloten.
Vanaf 1985 daalden de energieprijzen sterk en verminderde de noodzaak tot energiebesparing. Bij de
overheid werd energiewinning uit afval een belangrijk beleidsthema. De subsidies op mestvergisting

5 De WKK bestaat uit een gasmotor en aangekoppelde synchroon generator, warmtewisselaar, noodkoeling en besturing
6 Referenties: Raven, 2004a; 35;  Raven, 2004b; 11.
7 In het project op een varkensboerderij participeerde de toenmalige Landbouwuniversiteit Wageningen (later WUR).
8 Hoeksma, P. Arkenbout, J. (1984), Bouw en toetsing van een installatie voor biogaswinning in combinatie  met een gasmotor-generator op een melkveebedrijf.
Projectbureau Energie Onderzoek, TNO, NOH.
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werden gestopt. Begin jaren ’90 is er tijdelijk belangstelling geweest in grootschalige vergisting
gecombineerd met mestverwerking.9 Mestvergisting kreeg vanuit de politiek, het onderzoek en vanuit
boerenorganisaties opnieuw belangstelling uit het oogpunt van het wegwerken van het mestoverschot
(Verbong, 2001).10 Centrale mestvergisting heeft in Nederland een negatief imago, vanwege drie verlaten
projecten in het verleden.11
Qua technologie opereerden de vergisters op boerderijniveau in de tweede helft van de jaren ’90 veel
beter dan in de jaren ’80. Economisch waren de installaties niet haalbaar te noemen. Exploitatie vond
plaats om en nabij het break-even punt.
In Nederland is in de late jaren ’90 is de belangstelling voor vergisting in de landbouw toegenomen als
gevolg de klimaat- en energiedoelstellingen van de Nederlandse regering. Dit is vertaald in een
stimuleringskader.
In juni 2003 is er een subsidie geïntroduceerd voor groene stroom, te weten de MEP – dat staat voor
Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. Dit is een subsidie per kWh geproduceerde elektriciteit. Sinds de
introductie ervan in 2004 zijn er niet veel initiatieven van de grond gekomen.

In Duitsland en Denemarken is de ontwikkeling van co-vergisting in de jaren ’80 en ’90 gestaag
doorgegaan, waardoor deze landen een belangrijke voorsprong hebben op Nederland. Anno 2004 wordt
co-vergisting van mest al veelvuldig toegepast binnen de Europese Unie, bijvoorbeeld in Duitsland,
Denemarken, Zwitserland en Italië.

2.3. Situatie in Nederland

In een ronde-tafel conferentie in Ede op 25 November 2003 bleken er nog knelpunten bestaan,
voornamelijk als gevolg van de Meststoffenwet en de vergunningverlening. Desondanks bleek er een
duidelijke interesse in co-vergisting te zijn bij diverse marktpartijen.12

In juni 2004 is er een eerste lijst van producten bekendgemaakt van producten die met mest vergist mogen
worden.13 De lijst, ook wel witte of positieve lijst genoemd, staat in bijlage 2. Tot het verschijnen van
deze lijst van producten was het praktisch onmogelijk digestaat buiten een bedrijf af te zetten met daarin
co-producten die van buiten de inrichting afkomstig zijn.

Minister Veerman heeft zich in November 2003 positief uitgelaten over co-vergisting. In een
correspondentie aan het Parlement koppelde hij co-vergisting aan het begrip duurzaamheid: ‘Co-
vergisting kan een positieve prikkel betekenen voor verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw en
het verdient brede ondersteuning.’ 14 Daarnaast had de Minister een wijziging van de richtlijn
Mestverwerkingsinstallaties toegezegd, om een duidelijk kader te creëren voor vergunningsverleners.15

De haalbaarheid van co-vergisting op boerderijschaal lijkt sterk af te hangen van de maatschappelijke
context. Met name de wet- en regelgeving zijn een belemmering geweest in het verleden. Regels zijn
bevorderend of belemmerend (§ 3.1.3).

9 Grootschalige mestverwerking (gecombineerd met vergisting) werd gezien als een oplossingsrichting voor het mestprobleem. De aandacht werd gevestigd op
het produceren van bruikbare eindproducten. Een pilot-project, Promest in Helmond is maar korte tijd operationeel geweest (Raven, 2004c)
10 Mestvergisting is op zichzelf geen oplossing voor het mestoverschot.
11 Dit zijn Biorek Agro in Elsendorp (gestopt in 2003), installatie in Dearsum (operationeel in 1988) en Promest in Helmond (vanaf 1986)
12 Er waren bijna 300 deelnemers vanuit diverse pluimage. Vertegenwoordigd waren initiatiefnemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, vergunningverleners,
leveranciers, organisaties voor belangenbehartiging,  organisaties voor meststoffendistributie, adviseurs (Novem, 2003).
13 Er wordt aan het versoepelen van vergunningen gewerkt’ (Oogst 14 mei 2004).
14 Correspondentie naar het Parlement, 11 november 2003, kenmerk DL2003/4012
15 Correspondentie aan het Parlement 4 juni 2004, kenmerk DL. 2004/1787
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In Nederland wordt co-vergisting nauwelijks toegepast, waardoor het in een beginfase van ontwikkeling
is. Naar verwachting kunnen praktijkprojecten van agrariërs een beslissende rol spelen in de bevordering
van de introductie van co-vergisting.16
Medio oktober 2004 zijn in de Nederlandse landbouw een beperkt aantal vergistingsinstallaties in bedrijf.
Drie installaties zijn praktijkcentra van de Animal Science Group, onderdeel van Wageningen Universiteit
en Researchcentrum. Eèn installatie is vergister op grote schaal (CVI) in Nijverdal, die wordt
geëxploiteerd door Essent. Drie installaties staan bij agrariërs in Fleringen, Wanroij en Zuidvelde.
Tabel 2.1: praktijkinstallaties voor co-vergisting in Nederland (medio oktober 2004)

Installatie Organisatie Locatie Schaal (ton/j) Co-vergisting?
Sterksel Praktijkcentrum (varkens) Sterksel (NB) 4600 Per 2004 restproducten VGI
De Marke Praktijkcentrum (melkvee) Hengelo (Gld) 3000 Per 2004 (maïs en gras)
Nij Bosma Zathe Praktijkcentrum

(melkvee + akkerbouw)
Goutum (Fr) 900 per 2004 (maïs, natuurgras)

De Scharlebelt Essent Milieu Nijverdal (Ov) 25000 Mest en tot augustus 2004 bermgras
Dhr Oude Lenferink Agrariër Fleringen (Ov) 15000 Niet in 2004
Dhr Aben Agrariër Wanroij (NB) 11000 Bedrijfseigen producten
Dhr Westervelde Agrariër (akkerbouwer) Zuidvelde (Fr) ? Bedrijfseigen producten

Voor de nabije toekomst staan diverse installaties gepland. Volgens SenterNovem zijn er 23 kleinschalige
vergistingsprojecten bezig met rondkrijgen van vergunningen, lokatie en financiering. Daarnaast zijn er
37 initiatieven in de ideefase of fase van onderzoek naar de haalbaarheid (DeayOuwens, 2004b; 10).

2.4. Broeikasgassen in de landbouw

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van de emissies van broeikasgassen in de
landbouw. Dit zijn CO2, methaan (CH4) en lachgas (N2O) (CBS, 2004; RIVM, 2004):

De emissies van overige broeikasgassen – dit zijn niet-CO2 broeikasgassen – leveren, omgerekend naar
CO2-equivalenten, een grote bijdrage aan de totale emissie in de landbouwsector. Dit komt doordat
methaan en lachgas per gewichtshoeveelheid een sterkere broeikaswerking hebben dan kooldioxide.17
De agrarische sector draagt naar schatting 12 procent18 bij aan van de totale emissies van broeikasgassen
in Nederland (Cornelissen, 2003).19 De totale emissies van broeikasgassen in de Nederlandse landbouw
bedroegen in het jaar 2001 ongeveer 23 Mton CO2-equivalenten.

16 Deze projecten dienen door agrariërs zelf te worden geëxploiteerd, waardoor ze een voorbeeldfunctie hebben en volledig representatief zijn voor andere
initiatiefnemers. Zie § 3.3.1 voor een theoretische beschouwing van pilotprojecten.
17 Dit wordt aangegeven met het GWP (Global Warming Potential). Methaan, lachgas en CO2 hebben een GWP van respectievelijk 21, 310 en 1
18 Hiervan komt tweederde, dus 8%, voor rekening van de melkveehouderij.
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Figuur 3: totale emissie van broeikasgassen door de land- en tuinbouw, in Mton CO2 equivalenten in de jaren 1980-2001
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De volgende tabel geeft in percentages een overzicht van de bijdrage van de Nederlandse landbouw aan
de emissies van de drie broeikasgassen (CBS, 2004; Kuikman 2000b; Tijmensen, 2002):
Tabel 2.2: emissies in 2001 en 2002 in percentage bijdrage aan de emissie in Nederland van het beschouwde broeikasgas.

Bijdrage van landbouw Hoeveelheid (%)
CO2 3.6 tot 5.6
CH4 41 tot 48  (20)
N2O 36 tot 44

De glastuinbouw draagt bij aan ongeveer 80% van de energiegerelateerde CO2 emissies in de landbouw.21
Daarnaast zijn er ook nog indirecte emissies van CO2 en lachgas die samenhangen met de productie van
bijvoorbeeld kunstmest.

Methaan
Van de totale emissies van methaan in de landbouw is 80 tot 90% afkomstig van pensfermentatie
(spijsvertering van herkauwers) en 10 tot 20% is afkomstig van mestopslagen (Beeldman, 1998; 107;
Kuikman, 2000). De totale CH4 emissie in de landbouw in Nederland bedraagt 10,3 Mton CO2-
equivalenten (Kuikman, 2000; 36). De totale methaanemissie uit Nederlandse mestopslagen wordt
geschat op 1 tot 2 Mton CO2-equivalenten. Mestopslagen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 3,9 tot
9,3% van de totale methaanemissies in Nederland (berekend uit voorgaande tabel).
Deze getallen zetten mestvergisting als reductieoptie in perspectief. Naast vergisting zijn er overige
maatregelen die overige broeikasgassen reduceren.

Lachgas
Lachgas ontstaat in de landbouw als gevolg toepassen van mest op land en als gevolg van
bodemprocessen – te weten nitrificatie en denitrificatie.22 Bij deze processen wordt minerale stikstof
gevormd. De stikstof gaat van organische vorm over naar een minerale vorm. Lachgasemissies zijn sterk
afhankelijk van de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem.23

2.4.1. Het Kyoto Protocol

In 1997 is in Kyoto overeengekomen dat de meest ontwikkelde landen hun emissies van zes
broeikasgassen24 in de periode 2008-2012 met gemiddeld 8% moeten reduceren ten opzichte van het
referentiejaar 1990. Voor de landbouwsector ligt een grote reductiepotentie, die van groot belang kan zijn
voor het halen van de Nederlandse reductiedoelstellingen in het kader van het Kyoto protocol.
Voor Nederland staat een reductiedoelstelling van 40 Mton CO2-equivalenten, waarvan 20 Mton in
Nederland gerealiseerd moet worden. Ammoniak, NOx en ozon vallen niet onder de broeikasgassen.
Om het Kyoto protocol in werking te laten treden is 55% van de wereldemissie van broeikasgassen van
belang, hiervoor is deelname van ofwel Rusland of de Verenigde Staten van belang.25 Rusland heeft in
september 2004 toegezegd. Het Kyoto protocol is in vertaald in een stimuleringskader (§ 4.2.1).

19 Voor alle sectoren tezamen, dragen de overige broeikasgassen naar schatting bij aan 25% aan de totale emissie van broeikasgassen in Nederland die wordt
geschat op totaal 30 Mton CO2 equivalenten per jaar (Kuikman, 2000a; 7).
20 Waarvan 32.8% uit pensvergisting en 8.1% uit mest. Hiervan is 3.5, 3.5 en 1.1% afkomstig uit mest van resp. runderen, varkensen overig (Cornelissen, 2003).
21 Verhandelbare rechten voor emissie van broeikasgassen in de landbouw. Brouwer, F., LEI rapport 3.01.05, 2001, Den Haag.
22 Lachgas ontstaat als gevolg van incomplete omzetting van ammonia tot nitraat (nitrificatie) en/of incomplete omzetting van nitraat tot stikstofgas (denitrificatie).
Denitrificatie wordt gezien als de belangrijkste bijdrage (EU-commissie, 2001).
23 Lachgasemissie zijn afhankelijk van de intensiteit van de bemesting, afbreekbaarheid van organische stof in mest, vochtgehalte in bodem, strategieën van
toediening, grondsoort, grondbewerking en waterbeheer (Kuikman, 2000a; Velthof, 2002; 25). In het algemeen geldt dat hoe meer vocht, hoe hoger de
temperatuur, des te hoger de lachgasemissies (Kuikman, 2000a; 9).
24 Dit zijn: CO2, CH4, N2O, HFK, PFK en SF6
25 Rusland heeft te kennen gegeven dat het een doelstelling heeft om het binnenlands product te verdubbelen in 2010 (Het Parool, 3/12/2003). Hierdoor lijkt
deelname door Rusland onzeker. Anno mei 2004 hebben 122 landen het Protocol ondertekend. De Verenigde Staten doen niet mee.
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Het Kyoto protocol is vertaald in doelstellingen voor duurzame energie, broeikasgassen en energie-
efficiëntie (energiebesparing). De overheid is echter terughoudend met het opleggen van verplichtingen
aan de markt.26 Maatregelen worden zoveel mogelijk – en zo kosteneffectief mogelijk – via de markt of
via convenanten gerealiseerd. Stimuleringsprogramma’s zijn bijvoorbeeld Duurzame Energie Nederland
(DEN), het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) en het CO2-reductieplan (§ 4.2.1).

Het ROB-programma stimuleert het bedrijfsleven de uitstoot van overige broeikasgassen te beperken. Dit
wordt gedaan door het verstrekken aan subsidies en fiscale maatregelen.27 De landbouwsector wordt
binnen het ROB-programma de onderscheiden als èèn van de relevante sectoren waar kosteneffectieve
emissiereducties zijn te behalen. SenterNovem is hiervan de uitvoerende organisatie.

Mestvergisting wordt in het ROB-programma gezien als een perspectiefvolle optie (Novem, 2003a).
Reductie van overige broeikasgassen wordt gezien als een relatief kosteneffectieve28 manier om te
voldoen aan de klimaatdoelstellingen – dat wil zeggen de emissies van broeikasgassen te reduceren.29
Van de agrarische sector wordt een reductie-inspanning gevraagd van 2.0 Mton CO2-equivalenten in 2010
– dit is 7% van emissies van dat jaar (VROM, 1999). Vooralsnog is de doelstelling voor de landbouw niet
bindend. Dit kan naar verwachting na 2012 veranderen, als gevolg van onderhandelingen die in 2005 van
start gaan.30

Duurzame energie in Nederland
Voorafgaand aan het klimaatprotocol heeft de Nederlandse regering in 1996 vastgelegd dat het
energiegebruik in 2020 voor 10% gedekt moet zijn door duurzame energiebronnen, zoals vastgelegd in
Derde Energienota.31 Biomassa, is naast zon, wind, water en warmtepompen één van de duurzame
bronnen (Ehlert, 2003).
Biomassa levert momenteel de belangrijkste bijdrage aan de productie van duurzame energie in
Nederland.32 Agrarische residuen, reststromen uit de voedingsmiddelenbranche, bermgras, stro en
pluimveemest kunnen worden vergist. Ook kunnen lokaal geteelde energiegewassen worden gebruikt.
Vergisting op agrarische bedrijven kan een rol spelen in opwekking van duurzame energie uit lokaal
beschikbare reststromen die in relatieve kleine hoeveelheden vrijkomen (Gigler, 2002; 5).

2.4.2. Rol van co-vergisting

Mestvergisting in de landbouw heeft de potentie om emissies van broeikasgassen te reduceren. Volgens
een keten-berekeningsmodel – TEWI33 – dat de emissies berekent in de totale keten van mestproductie tot
aan mestaanwending, bedraagt de reductie van broeikasgassen – omgerekend in CO2 equivalenten – bij
vergisting bij diverse soorten mest tussen de 40 en 66% (Croezen, 2003). Dit is de besparing ten opzichte
van de situatie zonder vergisting. De theoretisch haalbare reductie voor mestvergisting op boerderijschaal
is 3.5 Mton CO2-equivalenten per jaar (Tijmensen, 2002; 57). Dit getal is gebaseerd op de totale
mestproductie in Nederland.34 Niet alle mest komt in mestopslagen terecht.

26 Keuzenotitie energiebeleid. Afbakening energiebeleid, Provincie Gelderland, juni 2003, pp 7.
27 Initiatieven komen onder voorwaarden in aanmerking voor een subsidie op basis van een aantal criteria zoals slaagkans, mate van kennisoverdracht en
reductiepotentieel (Staatscourant 19 februari 2004, nr. 34)
28 Bekeken vanuit het belang van reductie van broeikasgassen wordt voor biomassa de kosteneffectiviteit geschat op 2.67 Euro per ton CO2 reductie. Voor
overige broeikasgassen is de kosteneffectiviteit 0.67 Euro per ton en windenergie 5.1 Euro per ton. Uit: Resultatenrapport 2002: investeren in klimaat door
bedrijfsleven en overheid, CO2-reductieplan, 31 december 2002, pp. 8
29 ECN, RIVM, 1998, Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen, ECN, Petten, Nederland
30 Referentie: M.Dumont (SenterNovem) in september 2004
31 Derde Energienota, http://www.minez.nl/home.asp?page=/nota/enota/svat.htm, geraadpleegd 1-2004
32 Van alle geconsumeerde duurzame elektriciteit in 2002, is 19% opgewekt uit biomassa (veelal bijstook in centrales), 58% uit geïmporteerde groene stoom
(veelal biomassa), 0% uit zonne energie en 7% uit windenergie. Bron: http://cgi.milieucentraal.nl, geraadpleegd juli 2004.
33 Total Equivalent Warming Impact. Een berekeningsmodel dat de broeikasgasemissies berekent van stal tot aanwending van mest (Croezen, 2003).
34 De besparing voor de varkenshouderij is 1.8 en voor de melkveehouderij is dit 1.7 Mton CO2-equivalenten per jaar.
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Relevantie methaanemissies
Co-vergisting reduceert de directe methaanemissies bij mestopslag. Het gevormde biogas wordt omgezet
in duurzame energie en kooldioxide. Deze CO2 is afkomstig van biomassa en is klimaat neutraal.
De potentie van vergisting in de reductie van methaan emissies is beperkt. De potentie van co-vergisting
hangt af van het aantal bedrijven dat rendabel kan zijn met co-vergisting. In het praktijkveld worden
uiteenlopende schattingen gegeven, gebaseerd op percentage bedrijven dat vergisting toepast:35

Tabel 2.3: enkele schattingen van reductiepotentie van mestvergisting en co-vergisting in de landbouw.

Kenmerk maatregel Schatting (Mton CO2 eq.) Referentie
100% vergisting beschikbare rundvee- en varkensmest 1.6 - 2.0 Novem, 2003 36
25% vergisting beschikbare rundvee- en varkensmest 0.4 - 0.5 Novem, 2003
10 tot 25% co-vergisting alle mest in Nederland 0.7 - 1.5 Kuikman, 2000b

Voor veel bedrijven is een biogasinstallatie geen optie vanwege onder andere schaalbeperkingen. Voor
deze gevallen is centrale (CVI) of coöperatieve vergisting een optie.

Relevantie lachgasemissies
Doordat vergiste mest een hoger gehalte minerale stikstof heeft, is het te zien als een
kunstmestvervanger.37 De concentratie direct opneembare stikstof is beter bekend dan bij onvergiste
dierlijke mest, waardoor beter gedoseerd kan worden bij mestgift. Hierdoor kunnen lachgasemissies
dalen. Daarnaast heeft vergiste mest een lager gehalte aan MAK (makkelijk afbreekbare
koolwaterstoffen), waardoor bodemprocessen langzamer verlopen. Dit kan zorgen voor een lagere
lachgasemissie (Bosker, 2004).
Het voordeel van verminderde lachgasemissies is echter onduidelijk en afhankelijk van overige
randvoorwaarden (§ 4.2.3). Naar verwachting zal het nieuwe mestbeleid leiden tot een netto reductie van
lachgasemissies in de landbouw.

2.5. Vergisting en het nieuwe mestbeleid

De ontwikkelingen in de landbouwsector lijken te worden gedomineerd door een verscherping van het
mestbeleid. Het Minas-systeem wordt per 1 januari 2006 vervangen door nieuw mestbeleid dat gebaseerd
is op gebruiksnormen. De aanleiding hiervoor is de Europese Nitraatrichtlijn38 (zie bijlage 7A en B).

Het nieuwe mestbeleid is in hoofdlijnen bekend.39 In het nieuwe mestbeleid gelden gebruiksnormen, die
maximale plafonds aangeven per hectare land voor zowel stikstof als fosfaat. In het nieuwe mestbeleid
zijn de normen strenger dan voorheen.
De precieze uitwerking op de sector is onzeker, met name de invloed op bedrijfsniveau. Welke aspecten
in het mestbeleid stimulerend of belemmerend zijn voor toepassing van co-vergisting, is niet eenduidig
aan te geven. Er zijn diverse aangrijpingspunten:
• Vergiste mest kan het stikstofplafond voor dierlijke mest (de dierlijke norm) maximaal en zekerder

invullen, doordat het – vergeleken met onbewerkte mest – een hoger gehalte aan direct opneembare
stikstof heeft (§ 4.3.1).

• In 2006 kan er een tijdelijk mestoverschot ontstaan met hogere afzetprijzen. Hierdoor kan het voor
een agrariër interessant zijn om te investeren in mestbewerking of zelfs mestverwerking,

35 Ter info: reductiepotentie van grasland- en beweidingsmaatregelen is 0.5-0.6 Mton. Bij veevoedermaatregelen is dit 0.6-2.0 Mton CO2-eq. (Novem, 2003)
36 Presentatie Martha van Eerdt op Symposium Mestvergisting, winst voor boer en klimaat, 25 November 2003
37 In hoeverre dit effect plaatsvindt is onzeker. Kunstmest heeft een gespecificeerd gehalte aan stikstof (N), fosfor (P) en Kalium (K), terwijl digestaat een
‘natuurproduct’ is, waarvan de samenstelling varieert. Kunstmest wordt veelal gebruikt als extra gift of aanvulling; het is geen bodemverbeteraar.
38 Aanleiding is de grondwaternorm van maximaal 50 milligram nitraat per liter grondwater. Die moet in 2009 gehaald worden.
39 Correspondentie met het parlement, 19 mei 2004, kenmerk DL.2004/1608
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gecombineerd met vergisting. De geproduceerde warmte en energie kunnen gebruikt worden voor de
verwerkingsstap (§ 4.3.3).

• Mogelijk kan vergiste mest makkelijker afgezet worden, door de eigenschappen ervan.

Bij de afzet van mest kunnen onzekerheden meespelen zoals introductie van vervuilingen via co-
producten. Ook kunnen pathogenen en onkruidzaden een probleem zijn. Onkruidzaden spelen doorgaans
alleen bij rundveemest. Via een hygiënisatiestap door verhitting kunnen pathogenen en onkruidzaden
(deels) worden afgedood. Hierdoor is het afgeven van garanties bij de afzet mogelijk.

2.6. Rol van vergisting in verduurzaming

De volgende definitie is mogelijk voor met betrekking tot duurzaamheid (Broekmans, 2000; 8):
‘Een economische, sociale en milieuontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie
zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen’.

Bij verduurzaming in brede zin gaat het om het voorkomen van afwenteling op toekomstige generaties.
Economische en sociale duurzaamheid kunnen vertaald worden als internationaal concurrerend blijven en
voldoen aan maatschappelijke eisen (Spoelstra, 2003; 3).
Co-vergisting heeft verschillende raakvlakken met het begrip duurzaamheid.
Tabel 2.4: enkele duurzaamheidsaspecten van co-vergisting. Een meer uitgebreide tabel staat in paragraaf 4.4

Duurzaamheidsaspect Relevantie voor co-vergisting
Klimaat Reductie methaan en lachgas en productie duurzame energie
Meststof op maat Betere bemesting (op maat), minder kunstmest
Risico op dierziekten Hygiëniserende werking: minder pathogenen in mest door vergisting
Verontreinigingen Van belang voor voedselveiligheid
Geuremissie Vergiste mest geeft minder geur af
Sociaal economisch Stabiel inkomen voor een agrariër voor langere tijd, verbreding bedrijfsbasis.

Politieke en maatschappelijke achtergrond
Duurzaamheid lijkt ook een steeds grotere rol te spelen in de Nederlandse politiek. Duurzaamheid staat in
toenemende mate op de politieke agenda.40 Sinds de crises van varkenspest, BSE, MKZ en vogelpest lijkt
de (korte termijn) zorg voor dierenwelzijn en voedselveiligheid toegenomen.41
Overwegingen van duurzaamheid zijn terug te vinden in het landbouwbeleid van de Europese Unie. In het
gewijzigd Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) worden subsidies ontkoppeld van
productie en afhankelijk gesteld van normen met betrekking tot dierenwelzijn, voedselveiligheid en het
milieu.42 Hiermee wordt duurzaamheid dichterbij gebracht. Dit wordt uitgelegd in zie bijlage 7C.

40 Zo streeft het kabinet naar scherpere normen voor onder andere milieu en dierenwelzijn (Persbericht LNV, 19/12/03).
41 Dit blijkt onder andere uit het in het najaar van 2003 door het Ministerie van LNV georganiseerde maatschappelijk debat. De conclusie luidde: ‘De intensieve
veehouderij heeft toekomst in Nederland als het in zijn ondernemen duurzaamheid en dierenwelzijn centraal stelt.’ Persbericht ministerie van LNV, 19/12/03
42 www.europa.eu.int/agriculture/mtr/index_en.htm, geraadpleegd april 2004
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2.7. Samenvatting

• De ontwikkeling van mestvergisting is in de agrarische sector al 20 jaar bezig. Halverwege de jaren
’90 is de belangstelling voor vergisting opnieuw toegenomen als gevolg van klimaat- en
energiedoelstellingen van de overheid. Wet- en regelgeving hebben co-vergisting voor lange tijd
onmogelijk gemaakt in Nederland. Als gevolg hiervan is er een ‘achterstand’ met het buitenland.

• Eind 2004 staan er in de landbouw 7 installaties, waarvan èèn CVI en 3 pilot installaties. Centrale
vergistinginstallaties (CVI’s) lijken een negatief imago te hebben gekregen.

• Sinds 2003 is er vanuit de markt interesse in (co-)vergisting als gevolg van een MEP-subsidie per
kWh geproduceerde elektriciteit en het verschijnen van de positieve lijst in 2004.

• Op een conferentie in Ede in November 2003, bleek dat er in de markt duidelijk interesse is voor
mestvergisting. Daarnaast is er politiek draagvlak. Minister Veerman heeft zich eind 2003 positief
uitgelaten over mestvergisting en ziet een relatie met verduurzaming van de landbouw.

• Co-vergisting kan een rol spelen in de vermindering van overige broeikasgassen in de landbouw.
Daarnaast kan vergisting op agrarische bedrijven een rol spelen in het produceren van duurzame
energie uit lokaal beschikbare reststromen. Indien alle mest in Nederland vergist wordt, is de haalbare
reductie 3.5 Mton CO2 equivalenten per jaar. Niet alle mest komt in mestopslagen terecht, en een
groot deel (80%) van het methaan uit de landbouw ontstaat als gevolg van pensfermentatie, waardoor
de werkelijk haalbare reductie beperkt is. Indien 25% van alle runder- en varkensmest in
mestopslagen vergist wordt, is de haalbare reductie ongeveer 0.5 Mton per jaar.

• In Kyoto is een doelstelling neergelegd van 40 Mton CO2-equivalenten – waarvan 20 Mton in
Nederland. Van de totale broeikasgasemissies in Nederland is 12% afkomstig van de landbouw.

• De landbouwgerelateerde emissies van CH4, N2O en CO2 hebben – omgerekend in de absolute
bijdrage aan het broeikaseffect in 2001 – per broeikasgas een vergelijkbare bijdrage (respectievelijk
8.3, 7 en 7 Mton CO2-equivalenten.).

• Co-vergisting heeft raakvlakken met verduurzaming. Co-vergisting speelt een rol in het reduceren
van pathogene risico’s, geuroverlast en vermindering van onkruidzaden. Duurzaamheid lijkt steeds
belangrijker te worden. Een indicatie is de hervorming van het EU-landbouwbeleid (het GLB.
Subsidies in het EU-landbouwbeleid worden ontkoppeld van productie en afhankelijk gesteld van
criteria voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu.

• Vergiste mest heeft een hoger gehalte aan minerale stikstof. Dit kan in de nabije toekomst
belangrijker worden in verband met het nieuwe mestbeleid in 2006.
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3. HET THEORETISCH KADER

Co-vergisting wordt anno 2004 in Nederland op kleine schaal toegepast in demonstratie- en pilot-
projecten.43 Dit zijn praktijkprojecten, die al dan niet gestimuleerd worden door subsidies. Het doel van
de projecten is een bredere toepassing van co-vergisting in de praktijk.
Introductie van co-vergisting op boerderijschaal zal veranderingen met zich meebrengen:
• Er zijn aanpassingen in de gebruikersomgeving vereist (Geels, 2004). De techniek moet aangepast

worden en worden geïntegreerd in de bestaande infrastructuur (Raven, 2004b). De infrastructuur
bestaat uit bestaande mestopslagen, mestkelders en het machinepark.

• Er zijn aanpassingen nodig op gebied wet- en regelgeving;
• Er zijn aanpassingen vereist met betrekking tot de verwachtingen en principes van de actoren.

Deze aspecten hangen met elkaar samen, waardoor het praktijkveld complex is. Aan de hand van drie
analytische begrippen – techniek, actoren en regels – kan het praktijkveld van co-vergisting worden
beschreven (§ 3.1). Dit kan volgens het multi-level perspectief op drie verschillende niveaus, te weten
niche, regime en landschap. Theoretisch vindt er een wisselwerking plaats tussen de verschillende
niveaus (§ 3.2).
Het analytische perspectief heeft als doel meer te weten te komen over het complexe praktijkveld van co-
vergisting. Hierdoor wordt ‘de praktijk’ in de bovengenoemde aspecten ontleedt in verschillende
aspecten, waardoor een beter overzicht in de ontwikkelingen mogelijk is.

3.1. Het analytisch perspectief

Om de technologie van co-vergisting in zijn context (de maatschappij) te analyseren wordt een analytisch
onderscheid gemaakt tussen technisch systeem, actoren en regels (Geels, 2004):

1. Het (socio-)technisch systeem van co-vergisting. De nadruk wordt gelegd op aspecten zoals de
techniek van co-vergisting, infrastructuur en technische ontwikkeling;

2. Het actor-netwerk is de beschrijving van de verbindingen tussen individuele actoren of tussen
organisaties (bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen, stichtingen, non-profit instellingen);

3. De regels van de verschillende actoren. Regels kunnen zowel formeel als informeel zijn. Formele
regels zijn vastgelegd in wetgeving en normen. Informele regels zijn ingebed in sociale omgang of in
de materiele omgeving (infrastructuur en hulpmiddelen). Regels kunnen van toepassing zijn op
beperkt aantal actoren of op de hele sector of maatschappij. De nadruk ligt op regels die van
toepassing zijn voor co-vergisting in de landbouw.

De indeling is een analytische indeling. De elementen zijn in praktijk niet te scheiden. Bij de analytische
benadering worden de verschillende aspecten (dimensies) uit elkaar gehaald en vervolgens weer met
elkaar in verband gebracht. Het doel hiervan is om een beter inzicht te verkrijgen op de verandering van
technologie in zijn context (Geels, 2002). In de onderstaande figuur zijn de mogelijke relaties tussen de
drie begrippen weergegeven.

43 Pilot-projecten kunnen zowel op een gewone boerderij als een proefboerderij plaatsvinden. Ook is een coöperatief vergistingsinitiatief mogelijk (CVI).
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Figuur 4: de verhoudingen tussen drie analytische dimensies, technisch systeem, actoren en regels (Geels, 2004).

3.1.1. Het socio-technisch systeem

In dit rapport wordt onder socio-technisch systeem44 verstaan (Geels, 2004):

‘de techniek van co-vergisting op boerderijschaal, inclusief de relevante infrastructuur, onderhoud,
reparatie, technische hulpmiddelen, machines, gereedschappen, technische ontwikkelingen,
wetenschappelijk onderzoek naar co-vergisting en leerprocessen voor economische optimalisatie.’45

In de onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden die relevant zijn voor co-vergisting:
Tabel 3.1: aspecten van het socio-technische systeem die beperkend zijn voor verandering op korte termijn

Aspect Voorbeeld(en)
• Landbouwproductie Machinepark voor landbewerking, distributiekanalen
• Onderhoud- en storingsdiensten Reparatiefaciliteiten, gereedschappen, machines opleiding monteurs
• Bestaande onderzoeks-infrastructuur bij

leveranciers
Technische ontwikkeling (R&D) omtrent vergistertanks, automatisering,
roerwerken, biogasmotoren, microturbines, randapparatuur.

• Assemblage wkk, tanks, electronica Complementariteit onderdelen, kern-competenties ondernemingen
• Investeringen gedaan door agrariërs Mestopslag (kelders of silo’s), groene stallen.

Het socio-technisch systeem heeft een bepaalde ‘hardheid’, die te maken heeft met materiële
infrastructuur en economische aspecten (Geels, 2004). Deze aspecten van een ‘socio-technisch systeem’
kunnen beperkend zijn voor actoren.
Aspecten zoals bestaande infrastructuur vormen en beperken de mogelijkheden en verwachtingen van
actoren. Infrastructuren, gereedschappen, machineparken en reparatie en onderhoudsfaciliteiten zijn
afgestemd op de status-quo. Hierdoor is het technisch systeem moeilijk op korte termijn te veranderen.
Een technisch systeem staat niet op zichzelf en heeft voor het functioneren actoren en organisaties nodig
(zie figuur 4).

44 Niet te verwarren met begrip ‘technological system’ in literatuur: netwerk van agenten dat samenwerkt op bepaald technologie-gebied onder een bepaalde
institutionele infractrustuur (die kennis genereert, verspreid en gebruikt) (Geels, 2004)
45 Het socio-technisch systeem wordt in de literatuur abstract gedefinieerd als ‘de verbindingen die bestaan tussen elementen die nodig zijn om een
maatschappelijke functie te vervullen.’ (Geels, 2004). In deze definitie wordt het aspect van functie benadrukt. Mogelijke functies zijn landbouwproductie,
energieproductie en afvalverwerking. De elementen in het ST-systeem zijn arbeid, kapitaal, gereedschappen, machines, technologische en wetenschappelijke
kennis, reparatie faciliteiten, culturele betekenis, complementaire artefacten, kennisoverdracht. Het begrip socio-technisch systeem (ST-systeem) legt theoretisch
een koppeling tussen innovatie aan de productiekant en innovatie bij de gebruikerskant (Geels, 2004).

Materiële condities (mestkelders, gereedschappen, machines,
laboratoria, gezonken kosten, terugverdientijd) beperken het
wijzigen van regels (zoals standaarden, procedures)

Materiële condities vormen een context voor
‘actie’, ze faciliteren en beperken. Ze vormen
percepties, communicatiepatronen en activiteiten Regels worden gedragen (en gereproduceerd) door

actoren en sociaal netwerk

Actoren opereren in een context van regels. Hun
percepties en interacties worden gestuurd door regels

Technisch systeem functioneert door
betrokkenheid actoren (arbeid, organisatie)

Regels ingebed in artefacten, praktijken, hardware,
hoofden van technici

Technisch
systeem  Regels

Actoren,
organisaties
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In dit rapport wordt het socio-technisch systeem afgekort tot technisch systeem. In het technisch systeem
zijn deze elementen met elkaar verbonden. Het systeem wordt breder gezien dan louter een materieel
systeem.

3.1.2. Het actor-netwerk

De verzameling van actoren en hun onderlinge verbanden wordt het actor-netwerk genoemd. Actoren
vormen sociale groepen die bepaalde karakteristieken delen. In een actor netwerk bestaan verschillende
sociale groepen, die zich op verschillende manieren gespecialiseerd hebben.46 De verschillende actor-
groepen die in voor co-vergisting in Nederland relevant zijn de volgende:
Tabel 3.2: verschillende actoren die relevant zijn (voor beschrijving socio-technische verandering)

Actoren Kenmerk
• Agrariërs Initiatiefnemers, deelnemers coöperatieven
• Proefboerdeijen Voeren praktijkonderzoek uit
• Onderzoeksinstellingen Doen aan wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek
• Leveranciers, ingenieursbureau’s Leveren onderdelen of turn-key biogasinstallaties
• Adviesbureau’s Voeren economische, juridische, technische haalbaarheidsstudies uit
• Belangenbehartigers (LTO), vakbonden Behandelen brede vragen, verwijzen naar adviseurs, stimuleren verbreding,
• Mestdistributeurs Zorgen voor (coöperatieve) opslag, be- of verwerking en opslag van mest.
• Ministerie van VROM, LNV Betrokken bij opstellen positieve of lijst van producten en wetgeving
• Provinciale, gemeentelijke overheid Zijn vergunningverleners
• Energiebedrijven Nemen groene energie af
• Wetenschappelijk onderzoek Realiseren onderzoek naar vergisting, energieteelt en reststoffen

Het actor-netwerk is niet statisch, maar het verandert in de tijd als gevolg beïnvloeding door het technisch
systeem, actoren en regels.

3.1.3. Regels

Het begrip regels moet breder worden opgevat dan alleen wet- en regelgeving. De regels kunnen formeel
zijn, zoals vastgelegd in normen, wetten en standaarden, maar ook informeel, zoals de voorkeuren en
verwachtingen van actoren. Regels kunnen zijn ingebed in organisaties, infrastructuren, praktijken van
onderzoek, productieprocessen, biogasinstallaties en onderdelen.
Regels kunnen verschillen in de mate waarin ze ‘gedeeld’ worden door actoren. Regels kunnen ingedeeld
worden in een bepaalde hiërarchie (Poel, 2003; 50):
Tabel 3.3: regels met betrekking tot technologische inrichting van co-vergisting. Bovenaan staan regels die door iedere actor
gedeeld worden en dus hoog in hiërarchie staan.

Regel-‘type’ Voorbeelden
• Leidende

principes
Algemene ontwerpprincipes, zoals flexibiliteit en efficiëntie. Deze regels worden door alle actoren min
of meer gedeeld. Dit zijn ‘doctines’ om technologie te legitimeren

• Verwachtingen en
‘beloften’

Beloften: duurzame energie uit energiegewassen en reststoffen, minder milieudruk, extra inkomen
Verwachtingen: onbekendheid met vergunningen zal minder worden, gasproductie zal toenemen,
betere afzet van digestaat, kloof tussen beleidsveld en praktijk, technische ontwikkeling zal doorgaan

• Ontwerpcriteria Hulpmiddelen en modellen voor ontwerp, functionele eisen
• Specificaties Technische kenmerken, prestatie-dimensies

De regels bovenaan worden door veel actoren gedeeld. Regels meer onder in de tabel zijn specifieker en
minder gedeeld. Theoretisch kan onderscheid gemaakt worden tussen drie typen regels (Geels, 2004):

46 Ook wel in de literatuur differentiatie processen genoemd (Geels, 2004).
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Tabel 3.4: theoretisch onderscheid tussen verschillende typen regels en voorbeelden

Regulatieve regels
Omschrijving Deze omvatten expliciete regels
Voorbeelden Technische standaarden, productspecificaties, mestwetgeving, subsidie-regelingen (EIA, MEP),

emissienormen, standaarden (NEN normen voor veiligheid), procedures (vergunningen),  richtlijn
voor export mest,  energiewetgeving, groene stroom verklaring.

Normatieve regels
Omschrijving Deze zijn niet opgeschreven en ontstaan en worden overgenomen door (sociale) interactie.

Worden geïnternaliseerd door sociale interactie
Voorbeelden Normen, waarden, rolverwachtingen, verantwoordelijkheden, rechten, beleidsdoelen, rolperceptie
Cognitieve regels
Omschrijving Deze bepalen de zingeving en de betekenis van een handeling of omstandigheid. Ze kunnen

worden uitgedruk in symbolen (die betenissen vormen).
Voorbeelden Schema’s, raamwerken, modellen, probleemagenda’s, leidende principes, overtuigingen om

informatie te selecteren en te verwerken, symbolische betekenis

Regels kunnen zowel bevorderend als belemmerend zijn voor het toepassen van co-vergisting in de
landbouw. De belemmering en bevordering kunnen verklaard worden uit de stabiliteit die voortkomt uit
gedeelde verwachtingen, overtuigingen, bindende contracten, technische standaarden en fatsoensnormen.
Regels sturen en beperken het gedrag van actoren en vertellen wat mogelijk is en wat het beste
ontwikkelingstraject is dat gevolgd kan worden.47 Regels hebben veelal een sociale of technische
component en staan niet op zichzelf. Regels zijn ingebed in sociale structuren (van organisaties) en een
(technische) infrastructuur.
Zowel formele regels – wet- en regelgeving - als informele regels – verwachtingen en beloften – kunnen
belemmerend en bevorderend zijn voor een bepaalde techniek of praktijk, zoals co-vergisting. Naarmate
een techniek of praktijk meer wordt toegepast, treedt er meer fine-tuning op. Hierbij worden wet- en
regelgeving aangepast en afgestemd.
Regels verklaren de coördinatie, stabiliteit en afstemming tussen actoren of groepen van actoren. De
coördinatie is vanwege het feit dat leden van een actorgroep – bijvoorbeeld agrariërs, leveranciers,
beleidsambtenaren – bepaalde belangen, voorkeuren, percepties, probleemagenda’s en normen delen
(Geels, 2004). Regels zijn daardoor afgestemd op een bepaalde status quo – waarbij een bestaande
technologie wordt gebruikt door bestaande sociale groepen of actoren.

Regels staan niet vast maar veranderen in de tijd. Actoren hebben binnen een structuur van regels een
bepaalde vrijheid van handelen. Kleine variaties in handelingen of gedrag kunnen leiden tot
terugkoppelingsprocessen die op langere termijn kunnen leiden tot veranderingen (Geels, 2004).
Verandering kan dus worden beschreven door een interactie tussen actoren en regels.

3.2. Het multi-level perspectief (MLP)

In het multi-level perspectief worden drie schaalniveaus onderscheiden in een maatschappelijke context
(systeem, actoren en regels):

47 Breder gezien beschrijven regels een zekere ‘structuur’ waarin ontwikkelaars, marktpartijen, beleidsmensen en ingenieurs opereren.
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Niches (pilots) Regimes (sector)           Landschap (EU, UN)

Kleinschalig ← Schaalniveau →       Grootschalig

Van kleine naar grote schaal zijn er achtereenvolgens:
(I) Het microniveau van ‘niches’. Dit zijn de techniek, netwerk van actoren en regels (belangen en

verwachtingen) op kleinschalig niveau. Dit niveau bestaat uit demonstratie-projecten en
kleinschalige initiatieven. In deze projecten worden bijvoorbeeld geëxperimenteerd met
innovaties of technologieën die niet passen in de infrastructuur, actor-netwerk, wetgeving,
verwachtingen, voorkeuren en gevestigde belangen in de landbouwsector. In § 3.3.1 wordt het
begrip niche nader toegelicht;

(II) Het meso-niveau van ‘regimes’. Dit niveau kan bestaan uit een of meerdere (deel)sector(en). Een
regime betreft de dominante praktijken, gedeelde verwachtingen en de gevestigde technologie.
Een regime kan beschreven worden als het geheel van regels en de institutionalisering van regels,
zoals wetenschappelijke kennis, engineeringpraktijk, vaardigheden, procedures, gevestigde
gebruikersvoorkeuren en infrastructuren (Mierlo, 2002; 19).48 Het op elkaar richten en afstemmen
van regels, levert stabiliteit op voor het regime49, maar zorgt er ook voor dat verandering relatief
langzaam verloopt. De wet- en regelgeving in een bestaand regime kan zich in beperkte mate
aanpassen aan nieuwe technologieën. De landbouwsector (of een deelsector) kan gezien worden
als een regime;

(III) Het macro-niveau van het ‘landschap’. Dit zijn ‘achtergrondvariabelen’ voor verandering in de
nationale en internationale context (Geels, 2002). Veranderingen op het niveau van het landschap
bestrijken veelal de lange termijn, in de orde van 50 tot 100 jaar.
Ontwikkelingen op Europees niveau of wereldschaal oefenen invloed uit op het ‘politieke
krachtenveld’ en worden vertaald in wet- en regelgeving op sectorniveau. Dit zijn bijvoorbeeld
technische ontwikkelingen in het buitenland, Europese Nitraatrichtlijn, het Kyoto protocol en
veranderende wereldvisies, zoals bewustwording met betrekking tot duurzaamheid. Deze
aspecten staan in § 4.1 tot en met § 4.4. Deze ontwikkelingen zijn te zien als ‘drijfveren’ voor
toepassing van vergisting in de landbouw, middels praktijkprojecten.
Er spelen op de achtergrond ook aspecten mee als energieprijzen, Europees Landbouwbeleid en
buitenlandse onderzoeksresultaten. Veranderingen in het landschap oefenen ‘druk’ uit op het
regime-niveau.

Het multi-level model legt een koppeling tussen ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus.
Theoretisch zijn de niches ingebed in regimes en maken er onderdeel van uit. De verschillende niveaus

48 Een theoretische definitie van een regime is als volgt: ‘Een regel-set ingebed in een geheel van ingenieurspraktijken, technologieën, product-karakteristieken,
procedures, vaardigheden, wijze van omgaan met artefacten, wijze van probleemdefiniëring, alles ingebed in instituties en infrastructuren.’ (Kemp, 1998)
49 De stabiliteit bestaat onder andere door de coördinatie van de op elkaar betrokken technologieën

Figuur 5: voorstelling van de verschillende schaalniveaus en de wederzijdse invloeden in het multi-level perspectief.
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zijn met elkaar verweven (zie figuur 5). Regimes zijn op hun beurt ingebed in het landschap (Geels,
2002). Het onderscheid tussen de schaalniveaus is eveneens een analytisch onderscheid.50

3.3. Vorming van een niche voor co-vergisting?

Deze paragraaf geeft weer hoe de auteur aankijkt tegen de relatie van co-vergisting met de theorie.
Co-vergisting wordt nog maar op beperkte schaal toegepast in de Nederlandse landbouw. In 2004 zijn er
nog maar een beperkt aantal installaties, waarvan een deel pilot- of demonstratie projecten. Co-vergisting
op boerderijschaal wordt in dit onderzoek gezien als een niche (§ 3.3.1).
Onder een niche voor co-vergisting op boerderijschaal wordt verstaan de techniek, de actoren en regels –
inclusief hun belangen en verwachtingen –die betrokken zijn of zijn geweest bij de ontwikkeling van co-
vergisting in Nederland. De volgende actoren zijn bij de niche van co-vergisting betrokken:
• Verschillende demonstratie- en pilotprojecten voor co-vergisting van mest, op boerderijschaal en op

coöperatief niveau;
• Personen bij onderzoeksinstellingen betrokken bij de projecten;
• Personen van mestdistributeurs of intermediairs die in het verleden betrokken zijn geweest bij

projecten voor mestverwerking en coöperatieve vergisting;
• Technologieleveranciers, ingenieursbureau’s of adviesbureaus betrokken bij de projectontwikkeling

of aanleg van de installatie;
• Personen in het beleidsveld (ministeries of lagere overheden) en het onderzoeksveld die betrokken

zijn bij pilot-projecten. Semi-overheidsinstellingen zoals subsidieverleners horen daar ook bij;
• Organisaties in de non-profit die op afstand bij co-vergisting betrokken zijn. Deze organisaties doen

aan belangenbehartiging, ondersteuning projecten of zorgen voor lobby in de politiek of verbreding
van het draagvlak. Deze actoren hebben veelal een intermediaire functie.

Behalve de direct en op afstand betrokken actoren, zijn er actoren die in het verleden kennis en ervaring
hebben opgedaan met mestvergisting op boerderijschaal. Dit zijn bijvoorbeeld personen bij onderzoeks-
of onderwijsinstellingen. Deze actoren hebben ervaringskennis die latent aanwezig is.
Daarnaast is het mogelijk dat er personen uit het buitenland betrokken zijn bij pilot-projecten. Dit zijn
bijvoorbeeld technologieleveranciers, adviesbureaus of agrariërs uit Duitsland of Denemarken.

3.3.1. Definitie van een niche

Een niche is te zien als een relatief beschermd - veelal technologisch - toepassingsdomein.51 De
bescherming kan bestaan uit institutionele ontheffingen, fiscale voordelen of subsidies. Institutionele
ontheffingen zijn bijvoorbeeld (a) ontslag van dierrechten bij het verwerken of exporteren van mest, (b)
digestaat valt onder een aparte categorie met een aparte werkingscoëfficiënt (§ 7.6.6).

Enkele eigenschappen van een niche zijn:
(I) In een niche vormen actoren een min of meer tijdelijk netwerk. Het netwerk verandert relatief

snel doordat projecten door de tijd heen wisselen en opgevolgd worden door andere projecten;
(II) In een niche delen actoren bepaalde regels of een bepaald enthousiasme met elkaar.52 In het

netwerk van actoren binnen een niche zijn de verwachtingen van actoren minder gedeeld,
onderbouwd en gespecificeerd;

(III) De relaties tussen de actoren zijn losser en minder gecoördineerd dan op het regimeniveau en
daarom minder verankert in regels die al lange tijd bestaan (Raven, 2004c)53;

50 Het onderscheid bestaat op papier. In praktijk zijn er geen grenzen aan te geven kan elk aggregatieniveau beschreven worden.
51 Een niche kan samenvallen met een marktniche, d.w.z. dat het aansluit bij een specifieke voorkeur in de markt. Nieuwe technische ontwikkelingen worden
vanwege hun relatief lage ‘performance-eigenschappen’ van de reguliere markt afgeschermd om zich te kunnen ontwikkelen (Geels, 2000; 11).
52 Er moet wel een vorm van consensus bestaan, anders wordt participatie van verschillende actoren moeilijk (Mierlo, 2002; 32).
53 Dissertatie, forthcoming, pp 4.43
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(IV) In een niche vinden relatief snelle leerprocessen plaats, doordat de relaties vergeleken met een
regime minder stabiel zijn;

(V) Een niche kan in theorie al ontstaan als gevolg van enkele demonstratieprojecten. Veranderende
verwachtingen of ideeën kunnen aanleiding zijn tot nieuwe experimenten en daarmee het begin
vormen van een niche. Vaak ontstaan niches als gevolg van nieuwe verwachtingen die geen
‘voet’ aan de grond krijgen in een bestaand regime.54

Hier wordt verondersteld dat de niche voor co-vergisting in Duitsland een markt-niche vertegenwoordigd.
Co-vergisting is in Duitsland inmiddels de ontwikkelfase voorbij. Het netwerk van actoren is relatief
uitgebreid.

3.3.2. Afbakening: overige niches voor co-vergisting

Er zijn binnen de landbouw verschillende niches mogelijk voor vergisting.
• Boerderijvergisting. Dit vindt plaats op een van oorsprong agrarisch bedrijf, waarbij de agrariër

eigenaar of huurder is van de installatie van beperkte omvang.
• Coöperatieve installaties voor verwerking van mest, gecombineerd met een co-vergistingsstap.

Coöperatieve vergisting is te onderscheiden van boerderijvergisting, onder andere met betrekking tot
organisatie en logistiek.

Buiten de landbouw zijn de volgende niches mogelijk:
• Slibgisting bij rioolwaterzuivering (RWZI).55 Hierbij wordt slib anaëroob vergist. In het verleden zijn

er proeven gedaan met co-vergisten van vetten in installaties voor rioolwaterzuivering (RWZI). De
kennis die hierbij is opgedaan kan via een omweg invloed uitoefenen op andere niches. Mogelijk is
ook vergisting met reststoffen en afvalwater, bijvoorbeeld door partijen in de voedings- en
genotsmiddelenindustrie (VGI). Zo heeft Bavaria in Lieshout een biogasinstallatie.

• Vergisting van GFT of natte fractie van organisch afval (ONF). Dit betreft slechts twee installaties op
grote schaal, die speciaal gedimensioneerd zijn voor afvalverwerking.56 Onbekend is of deze
installaties eind 2004 nog lopen.

Elk van de niches kent zijn eigen technologische optimalisatie, netwerk van actoren en informele en
formele regels. De verschillende niches kunnen elkaar beïnvloeden, doordat er bijvoorbeeld raakvlakken
zijn met betrekking tot technologie-ontwikkeling en het beleidsveld.

3.3.3. Hoe een niche in stand gehouden wordt

In een niche wordt geëxperimenteerd met een nieuwe techniek om meer te weten te komen over de
technische, economische en juridische haalbaarheid.57
Door de volgende drie processen wordt een niche in stand gehouden en uitgebouwd (Geels, 2004):
(1) Vorming en stabilisatie van verwachtingen. Actoren hebben hun eigen verwachtingen over co-

vergisting. In een niche of demonstratieproject worden de belangen en verwachtingen van
verschillende actoren expliciet gemaakt en op elkaar afgestemd. Door deze afstemming ontstaat een
bepaalde strategie. Als gevolg van de uitkomsten van een project worden bepaalde verwachtingen
versterkt. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

(2) Vorming en stabilisatie van een ‘dragend’ sociaal netwerk. Dit zijn actoren die omgaan met de
techniek en direct of op afstand betrokken zijn bij projecten. Van belang is een netwerk dat (a) open

54 Een niche kan ook plotseling eindigen als gevolg van negatieve resultaten en gebrek aan continuïteit in diverse projecten. Positieve ervaringen kunnen
actoren aantrekken en hiermee een bestaande niche uitbouwen (Raven, 2004c).
55 Het Waterschap Vallei & Eem bedrijft 6 anaërobe slibgistingsinstallaties.
56 Co-vergisting wordt in Nederland al toegepast voor GFT (Biocel installatie in Lelystad) en de natte fractie van huisvuil (Vagron in Groningen).
57 ‘..van een nieuwe opkomende technologie is nog niet bekend hoe het technische product eruit zal zien, wie de gebruikers zijn, wat die willen, hoe het
productienetwerk eruit gaat zien, welke regelgeving de overheid zal maken.’ (Geels, 2000)



3. Het theoretisch kader

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 30 van 166

staat voor alle mogelijke belanghebbende actoren, (b) met deelnemers van verschillende regimes,
sectoren of beleidsterreinen, en (c) een netwerk met een juiste vertegenwoordiging, dat wil zeggen
dat er actoren voorkomen met een machtspositie of politiek kapitaal (Mierlo, 2002; 41).

(3) Leerprocessen. Leren vindt plaats met betrekking tot aspecten van techniek, wensen van de markt en
manieren om met actoren om te gaan. Hiervoor is het van belang dat verwachtingen geformuleerd en
expliciet gemaakt worden. Hiermee worden de potenties van co-vergisting in de markt duidelijker.

De genoemde processen beïnvloeden elkaar, zoals hieronder weergegeven (Geels, 2000):

Figuur 6: weergave van interne niche processen die een niche in stand houden en uitbouwen

Leerprocessen houden in dat actoren leren over de technische en economische haalbaarheid,
gebruikersvoorkeuren, ontwerpregels (heuristieken) en juridische haalbaarheid. Leren bestaat abstract
gezien uit leren door ervaring, kennisoverdracht en sociale interactie (Mierlo, 2002; 31).
Als gevolg van leerprocessen worden verwachtingen onderbouwd en gespecificeerd. Dit wordt aangeduid
met articulatie (zie tabel 3.5).58
Deze leerprocessen vormen dus continu de verwachtingen en strategieën, maar ook het sociale netwerk.
Het delen van de verwachtingen creëert een consensus die nodig is voor een netwerk. Leren is een
essentieel proces dat stabiliteit in een niche creëert (Raven, 2004a).
De pijlen onder in de figuur geven weer dat een veranderend sociaal netwerk veranderende
verwachtingen tot gevolg hebben.

3.3.4. Externe effecten van niches

De effecten van een niche of pilot-projecten beperken zich niet tot de actoren die direct bij een project
zijn betrokken, maar de effecten reiken verder. Een pilot-project heeft een aantal blijvende (externe)
effecten op de omgeving of breder gezien op de maatschappij.59 De verwachtingen worden
gespecificeerd, onderbouwd, gedeeld en op elkaar afgestemd. Dit kan op verschillende manieren (Mierlo,
2002):
• Actoren die participeren kunnen op kleine schaal ervaring op doen met co-vergisting;
• Actoren die betrokken zijn bij project en interacteren delen bepaalde verwachtingen;
• Actoren die op afstand monitoren krijgen een beeld van de perspectieven van co-vergisting in

verhouding tot andere technologieën;
• Niet participerende actoren kunnen leren door kennisoverdracht.

De ervaringen in de niche verspreiden zich dus als het ware door de maatschappij heen en raken algemeen
geaccepteerd. Als externe actoren leerervaringen hebben opgedaan (articulatie) dan zijn de effecten van
het pilot-project blijvend en stoppen niet bij het beëindigen van het pilot-project.
Als gevolg van leerervaringen in pilot-projecten kunnen zich veranderingen voordoen in technisch
systeem, actor-netwerk en regels.60 Deze veranderingen doen zich voor in de omgeving van pilot-
projecten.

58 Er kunnen zes articulatieprocessen gedefinieerd worden: articulatie van vraag, maatschappelijke en politieke articulatie, culturele articulatie, productie en
onderhoudsnetwerk, technische mogelijkheden en ontwerpspecificaties en articulatie van effecten (Willems, J, 2003; 44).
59 Dit wordt door de aangehaalde literatuurbron sociale of institutionele aanpassing genoemd (Mierlo, 2002; 28).
60 Deze veranderingen worden ‘articulaties’ genoemd. Volgens de aangehaalde referentie zijn dit veranderingen in de structuur en cultuur in de omgeving van
pilot-projecten (Mierlo, 2003; 207).

Vorming, stabilisatie
verwachtingen en strategieën

Leerprocessen, articulatie Vorming van netwerk
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In onderstaande tabel worden een aantal aspecten genoemd waarop de veranderingen betrekking hebben
(Mierlo, 2002):
Tabel 3.5: aspecten op basis waarvan veranderingen in de techniek, actor-netwerk en regels als gevolg van projecten merkbaar is.

Articulatie ‘aspect’ Voorbeelden
• Ontwikkeling van gebruik Optimale recepten, optimum tussen gasopbrengst-mestafzetkosten
• Technologie-ontwikkeling Gasmotoren, brandstofcel, inbreng co-fermenten, roertechniek, nieuwe vergisters
• Productontwikkeling Goedkopere materialen, turn-key installaties, productdefinitie digestaat, nieuwe GMP

normen
• Dienstverlening Storings-, onderhoudsdiensten, verzekeringen, financiering, uitbreiding certificering en

keurmerken, uitbreiding adviesbureaus, informatiepunt voor vergunningverleners
• Wet- en regelgeving Afstemming Meststoffenwet, Energiewetgeving afgestemmen op kleinere systemen
• Belangenbehartiging Actoren pleiten voor uitbreiding positieve lijst,

Lobbyen in politiek voor uitbreiding positieve lijst en MEP subsidie
Voorlichting om negatief imago en maatschappelijke weerstand weg te nemen
Vereniging biogasproducten en co-fermenten.

De veranderingen in de tabel worden ook ‘articulaties’ genoemd. Articulatie wil zeggen dat de potenties
van een nieuwe technologie (in de markt) duidelijker worden, maar ook formulering van knelpunten en
problemen doordat actoren keuzen maken.61 In pilot-projecten vindt articulatie en communicatie plaats.
Leerervaringen kunnen blijvend ‘ingebed’ worden in de omgeving buiten het demonstratieproject (of
buiten de niche). Toenemend gebruik zal hiervan het resultaat zijn (Mierlo, 2002; 33).

3.3.5. Een niche voorbij

Als co-vergisting op grote schaal wordt toegepast in de landbouw, kan dit een regime-verandering
teweegbrengen. Dit betekent dat de praktijken in de landbouwsector (te zien als een regime) – en
mogelijk (delen van) andere sectoren – veranderd gaan worden. Er ontstaat mogelijk zelfs een nieuw
regime van co-vergisting.
Het is mogelijk dat overige niches voor vergisting (zoals van afvalwaterreiniging of coöperatieve
vergisting) bijdragen aan de kennisontwikkeling voor de niche van co-vergisting op boerderijschaal en
tevens aan de vorming van netwerken van actoren.
In bijlage 5 staan enkele criteria aan de hand waarvan bepaald kan worden of een verandering van
(landbouw-)regime mogelijk is op langere termijn. Voorlopig is dit niet aan de orde. Eerst zal er naar
verwachting een markt-niche ontstaan voor co-vergisting, zoals thans in Duitsland het geval is.

3.4. Samenvatting

Pilot-projecten als een niche
Een niche is voor te stellen als een verzameling pilot- of praktijkprojecten en de actoren die hierbij
betrokken zijn, zoals technologieleveranciers, overheden, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. Deze
actoren vormen een beperkt actor netwerk, dat betrokken is bij de ontwikkeling van projecten voor co-
vergisting. Dit netwerk is te zien als een niche voor co-vergisting.
De (formele en informele) regels in een niche zijn bijvoorbeeld subsidieregels, technische specificaties,
beloften, verwachtingen. Deze regels veranderen relatief snel en gemakkelijk. De regels worden door een
beperkt aantal actoren gedeeld. De verwachtingen in een niche zijn daardoor minder gedeeld,
onderbouwd en gespecificeerd dan in een regime (bijvoorbeeld de landbouwsector). De relaties tussen de
actoren zijn in een niche losser en minder gecoördineerd.
Projecten in een niche worden veelal gesteund door institutionele ontheffingen, belastingvoordelen of
subsidies.

61 De zes aspecten staan niet op zichzelf; er is een inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen op de zes articulatieterreinen.
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Een niche wordt in stand gehouden door de processen:
(1) Vorming en stabilisatie van verwachtingen. Door de uitkomsten van een pilot- of praktijkproject

worden bepaalde verwachtingen versterkt. Dit kan zowel positief als negatief zijn.
(2) Vorming en stabilisatie van een ‘dragend’ sociaal netwerk. Een pilotproject kent verschillende

waarnemers of participanten. Deze nemen deel aan de uitkomsten en interacties die plaatsvinden.
(3) Leerprocessen. Leren vindt plaats met betrekking tot aspecten van techniek, wensen van de markt en

manieren om met actoren om te gaan. Hiervoor is het van belang dat verwachtingen geformuleerd en
expliciet gemaakt worden. De potenties van co-vergisting in de markt worden duidelijker. Dit kan
externe effecten teweegbrengen, zoals ontwikkeling van gebruik, technologie-ontwikkeling,
productontwikkeling, dienstverlening, veranderende wet- en regelgeving en belangenbehartiging.

Er zijn voor co-vergisting in de landbouw twee niches te onderscheiden, namelijk (a) een niche voor co-
vergisting op boerderijschaal en (b) coöperatieve vergisting (CVI). Elke niche kent haar eigen
technologische optimalisatie, netwerk van actoren en informele en formele regels. Voor beide niches zijn
er raakvlakken en overeenkomstige vraagstukken, zoals vragen over de meerwaarde van digestaat.

Het analysekader in het kort
Ontwikkelingen omtrent co-vergisting kunnen op drie aggregatie-niveaus geanalyseerd worden:
Tabel 3.6: enkele (emissie) regels voor kleinschalige vergistingprojecten.

De 3 niveaus in het Multi-level perspectief (MLP)
(1) Een niche. Dit is het kleinschalige en lokale niveau waarin relatief nieuwe technologieën worden toegepast. De regels in

een niche zijn relatief onstabiel en worden door een klein netwerk van actoren gedeeld.
(2) Het regime. Dit is voor te stellen als de techniek, actoren en regels op het niveau van een sector, zoals

landbouwproductie. Een regime kan ook betrekking hebben op een maatschappelijke functie, zoals mestverwerking of
energieproductie. In een regime zijn het actor-netwerk en de regels relatief stabiel en goed afgestemd.

(3) Het landschap. Daarnaast is er nog het macro-niveau van het landschap, waarin veranderingen op wereldschaal
plaatsvinden en relatief langzaam verlopen. De ontwikkelingen die in dit rapport zijn meegenomen zijn technische
ontwikkelingen in het buitenland, Europese Nitraatrichtlijn, het Kyoto protocol en ontwikkelingen (bewustwording) met
betrekking tot duurzaamheid. Deze ontwikkelingen hebben een invloed op het ‘politieke krachtveld’ en worden vertaald in
beleid of regelgeving op sectorniveau. De ontwikkelingen hebben een belangrijke invloed op de status van pilot-projecten.

In dit rapport is er een maatschappelijk veld gedefinieerd dat zowel regime- als niche aspecten heeft. Een
onderscheid blijkt in praktijk moeilijk te maken. Bij de drie niveaus kunnen drie analytische dimensies
worden onderscheiden, te weten:
Tabel 3.7: drie analytische begrippen.

Analytisch onderscheid in het praktijkveld, 3 begrippen
(a) Het technisch systeem is breder dan alleen het fysieke systeem. Het omdat ook aspecten zoals de relevante

infrastructuur, onderhoud, reparatie, technische hulpmiddelen, machines, gereedschappen, technische ontwikkelingen,
wetenschappelijk onderzoek naar co-vergisting en leerprocessen voor economische optimalisatie.

(b) De actoren en hun onderlinge relaties;
(c) De regels. De regels bestaan uit formele regels – zoals wet- en regelgeving, productspecificaties en technische

standaarden – en uit informele regels, zoals leidende principes bij technische ontwikkeling, beloften en verwachtingen.
Ook gedeelde (negatieve) ervaringen kunnen belangrijk zijn. Regels verklaren de coördinatie tussen groepen van
actoren en zijn afgestemd op de status quo. Bij een nieuwe techniek – zoals introduceren van co-vergisting – dient men
regels te finetunen. Regels kunnen namelijk zowel belemmerend als bevorderend zijn. Regels staan niet vast maar
veranderen in de tijd. Het is denkbaar dat co-vergisting op langere termijn een sector (of regime) kan veranderen.
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4. HET MAATSCHAPPELIJK VELD VAN CO-VERGISTING

In dit hoofdstuk wordt het maatschappelijk veld beschreven van co-vergisting in de landbouw, zoals is
beschreven in de eerste deelvraag (§ 1.3). Het maatschappelijke veld wordt beschreven aan de hand van
vier hoofdlijnen, die te zien zijn als externe drijfveren. Deze hoofdlijnen hebben te maken met
gebeurtenissen op macro niveau, zoals ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau.
Tabel 4.1: beschrijving van hoofdlijnen in het maatschappelijk probleemveld voor co-vergisting in de landbouw

Beschrijving van de hoofdlijn
1. Ontwikkelingen van co-vergisting in het buitenland. Ervaring en ontwikkeling in met name

Duitsland en Denemarken laten zien dat co-vergisting een betrouwbare techniek kan zijn.
2. Het Kyoto-protocol en de (nationale) besluiten die daar uit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld

subsidies op duurzame energie en investeringsvoordelen. Deze hoofdlijn is te beschrijven in twee
onderdelen (a) productie van duurzame energie uit biomassa en vervanging van fossiele
brandstof, (b) de reductie overige broeikasgassen (methaan en lachgas).

3. De introductie van het nieuwe mestbeleid in 2006 en de toenemende druk die hiervan uitgaat om
bemesting en de mestafzet te verbeteren. De normen worden verder aangescherpt, waardoor op
bedrijven een niet plaatsbaar mestoverschot kan ontstaan.

4. Toenemende trend zowel in de markt als in de politiek naar vermaatschappelijking en
verduurzaming van de productie in de landbouw (veehouderij en akkerbouw) met name op
gebieden van milieudruk (verzuring, klimaat) en voedselveiligheid. Er lijkt vanuit de
maatschappij een toenemende betrokkenheid te zijn met deze thema’s.

De (inter)nationale ontwikkelingen worden vertaald via wetgeving of via de markt en oefenen daardoor
invloed uit op de ontwikkeling van co-vergisting. Deze invloed geldt zowel voor de landbouwsector als
praktijkprojecten – theoretisch respectievelijk het landbouwregime en de niche voor co-vergisting (§ 3.2).
De beschreven hoofdlijnen zullen niet direct van invloed zijn op iedere actor.62 De aangrijpingspunten
voor bevordering van de implementatie van co-vergisting zullen per actorgroep verschillen.
In § 4.1 tot en met 4.4 volgt een beschrijving van de vier hoofdlijnen. Een schematisch overzicht van het
maatschappelijk probleemveld is weergegeven in § 4.5.

4.1. Ontwikkelingen van co-vergisting in het buitenland

In het buitenland wordt co-vergisting op grotere schaal toegepast dan in Nederland:
Tabel 4.2: biogasinstallaties in verschillende landen (aantal per jaartal met kenmerk en referenties)

Land Aantal Anno Kenmerken Referenties
Duitsland 1900 2003 Merendeel kleinschalig PDE, 2004
Denemarken 70 2002 Waarvan 20 CVI Eubionet63
Oostenrijk 119 2002 CVI en boerderijschaal E.V.A.64
Zweden 14 1998 Waarvan ongeveer 40% CVI Artikel65
Nederland 7 of meer 2004 Tientallen initiatieven voor begin 2005 Tabel 2.1 (§ 2.3)

In de Nederlandse landbouw zijn in november 2004 voor zover bekend 7 installaties voor co-vergisting in
bedrijf. In verschillende EU landen worden meer biogasinstallaties geëxploiteerd dan in Nederland.
De ervaringen in Duitsland en Denemarken zullen naar verwachting invloed uitoefenen op zowel het
beleidsveld als op het praktijkveld. De ervaringen in het buitenland laten zien dat de techniek werkt en dat

62 De hoofdlijnen geven een globale beschrijving van het maatschappelijk veld, zonder onderscheid te maken tussen actoren.
63  Biogas, EUBIONET (European Bioenergy networks. www.vtt.fi, geraadpleegd december 2004.
64 Energie Verwertungsagentur. Daten zu erneuerbarer energie in Österreich, 2004. www.eva.ac.at geraadpleegd september 2004
65 www.ecop.ucl.ac.be/aebiom/articles/biogas/biogas2.htm, geraadpleegd september 2004
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vergisting onder randvoorwaarden bedrijfseconomisch haalbaar is. Als gevolg van opgebouwde ervaring
in het buitenland, is de haalbaarheid van vergisting toegenomen (Kuikman, 2000b; Lent, 2001).
Ervaringen in het buitenland kunnen voor een belangrijk deel de scepsis in Nederland wegnemen.
Agrariërs en leveranciers van biogasinstallaties spelen hierin een grote rol, zoals in de volgende figuur is
weergegeven:

Figuur 7: weergave analsye: ervaringen in buitenland en de kanalen waarlangs de kennis terechtkomt bij pilot- of praktijkprojecten

Marktcontacten via technologieleveranciers of overige partijen kunnen zorgen voor kennisoverdracht –
technologie en praktijkervaring – naar partijen in Nederland. De huidige leveranciers in Nederland
hebben rechtstreeks contacten met partijen in Duitsland.
Overdracht van kennis en ervaring kan plaatsvinden middels (a) informele contacten met collega-boeren
via excursies, (b) contacten met buitenlandse leveranciers van biogasinstallaties – onder andere middels
informatiebijeenkomsten en studiedagen waar ook Nederlandse agrariërs aan deelnemen, of (c) via
informatiedragers zoals vakbladen, rapporten en internetbronnen.66 Daarnaast kunnen marktpartijen –
zowel agrariërs als leveranciers – contacten leggen op beurzen, (internationale) congressen waarbij
informatie wordt uitgewisseld.
Ervaringen in het buitenland kunnen invloed uitoefenen op het beleidsveld – onder andere in het kader
van Europese regionale programma’s.
Als het aantal praktijkprojecten toeneemt, kan er een netwerk van actoren ontstaan die bepaalde
verwachtingen delen en een niche vormen. Dit is theoretisch uitgelegd in § 3.3.3.

4.1.1. Partijen die ervaringen uit buitenland doorgeven

Verschillende actoren in het praktijkveld in Nederland onderhouden relaties met partijen in het
buitenland. In de onderstaande tabel zijn de contacten weergegeven die tijdens de interviews naar voren
kwamen.67 Een uitgebreide tabel staat in bijlage 3A.
Tabel 4.3: contacten van Nederlandse actoren met buitenlandse partijen

Actor Aantal Karakterisering en frequentie van contacten
Leveranciers 6 Duitse universiteit (2x). Joint ventures met Duitse fabrikanten (2x), contacten met Duitse

leveranciers (2x) , internationale vestigingen (1x),
Praktijkcentra,
demoprojecten

4 Informeel met boer over grens, bij bouw Duitse leveranciers (2x), dagtraining in
Duitsland (1x), contact via ‘Interreg’ (1x)

Initiatiefnemers 7
(4 CVI)

Excursie naar Duitsland (3x) en Denemarken (2x), Arbeitsgruppe Biomassa (Denaro)
(1x), Dagbijeenkomst in Duitsland (2x), Duitse leverancier (3x), Deense universiteit (1x).

Mestdistributeurs 2 Bemiddeling mestlevering in Duitsland (1x), excursie naar Denemarken (1x)
Energiebedrijf 1 Dagbijeenkomst Duitsland (1x), Duitse leverancier onderdelen (1x)

De actoren in de tabel worden hieronder achtereenvolgens toegelicht:

66 De invloed van internet moet genuanceerd worden. De informatie is te globaal en de praktische relevantie is beperkt.
67 Bron: vraaggesprekken met 19 personen. Dit zijn: TB, SR, ST, KR, NJ, MJ, (leveranciers), HO, JS, JV, HN, OL, ED, JL (initiatiefnemers), ZV, EM, MS
(praktijkcentra), JH, GG (mestdistributeur), HK (Essent). Zie paragraaf 10.2 voor een lijst van personen.

Internet, excursies,
vakbladen

marktrelaties

(§ 3.3.1)
- Vorming van netwerk
- Vorming van verwachtingen

Praktijk-
projecten

Agrariërs

Beleidsveld

Ervaring en
ontwikkeling in
het buitenland

Leveranciers
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• In Duitsland is de markt voor biogasinstallaties goed ontwikkeld. Er zijn tientallen leveranciers
actief.68 Leveranciers in Nederland hebben contacten met Duitse partijen – met name buitenlandse
leveranciers.69 Enkele leveranciers hebben contacten met een buitenlandse universiteit of personen in
het onderzoek in Duitsland.

• Praktijkcentra hebben voornamelijk contacten met een Nederlandse leverancier (Thecogas). Hierbij is
een Duitse leverancier betrokken (Plan ET). Een enkel praktijkcentrum heeft contacten met een
Deense universiteit via het Europees regionaal programma Interreg IIB. In het kader van Interreg IIB
zijn er contacten op beleidsniveau tussen verschillende overheden over de grens, maar ook met
overige instellingen (universiteit).

• Agrariërs en beleidsmedewerkers bezoeken via excursies biogasinstallaties in Duitsland of
Denemarken. Verder laat men zich informeren door buitenlandse partijen. Zo zijn er dagtrainingen en
dagbijeenkomsten van Duitse leveranciers voor biogasinstallaties, waarbij meerdere agrariërs
bijeenkomen.
Een enkele woordvoerder van een nog te bouwen CVI in Aalten heeft contacten met personen die
betrokken zijn bij het onderzoek naar decentrale bio-energie en biobrandstoffen in Duitsland – het
betreft de arbeitsgruppe ‘Nachwachsende Rohstoffe’ en indirect de Universiteit van Leipzig. Deze
contacten lopen via een Europees regionaal programma Leader+ en Interreg IIB (zie tabel 4.5). Deze
programma’s leggen veel nadruk op samenwerkingsverbanden en netwerken tussen gebieden.

• Mestdistributeurs hebben indirect contacten met vergistingprojecten in het buitenland, bijvoorbeeld
via mestdistributeurs, intermediairs voor mest. Naar verwachting geldt dit ook voor leveranciers van
reststoffen. Eèn intermediair (Agro Limburg) bemiddelt in de leverering van dikke fractie of
kippenmest aan vergistingsprojecten in het buitenland – onder andere Duitsland en Frankrijk.

In Duitsland, Denemarken en Zweden blijkt er veel openheid te bestaan en zijn diverse partijen bereid
hun ervaringen te delen. In Duitsland spelen het Fachverband Biogas en Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe een belangrijke rol in de kennisuitwisseling, onder andere publiceren zij rapporten. Verder zijn
er vakgroepen of centra (Kompetenz Zentrums) voor energiegewassen betrokken bij symposia en
dagbijeenkomsten. Tevens zijn er leveranciers en fabrikanten in Duitsland actief op diverse
technologiegebieden, onder andere procesindustrie en energietechniek.70

4.1.2. Conclusies

• In praktijk blijkt de technologie voor co-vergisting goed beschikbaar te zijn. In met name Duitsland
en Denemarken wordt co-vergisting relatief veel toegepast.

• De verwachting bestaat dat kennis en ervaring uit het buitenland voornamelijk via Denemarken en
Duitsland in Nederland terechtkomen. Marktpartijen in Nederland blijken hun weg te vinden en het
netwerk is uitgebreid (bijlage 3A). Agrariërs raadplegen leveranciers in Duitsland en nemen deel aan
excursies en dagbijeenkomsten. Leveranciers in Nederland blijken contacten of bindingen te hebben
met fabrikanten of universiteiten in Duitsland.

• De gegevens laten zien dat agrariërs en leveranciers gebruik maken van de kennis en informatie die in
het buitenland aanwezig is.

68 Volgens een woordvoerder van een Nederlands kantoor van Krieg&Fischer zou de markt voor biogasinstallaties regionaal verdeeld zijn. Telefonische
mededeling M.Verbeek in augustus 2004 .
69 Biogas Nederland (inmiddels beëindigd) werkte samen met de Duitse onderneming Krieg&Fischer, Frese Biogas heeft contacten met een Duitse universiteit,
en heeft de directeur van Biogas Internationaal in Duitsland gewerkt.
70 Dit blijkt uit de websites van leveranciers zoals bijvoorbeeld Krieg&Fischer (www.KriegFischer.de) en Linde BRV (www.linde.de), geraadpleegd juli 2004.
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4.2. Het Kyoto protocol

Het Kyoto Protocol vormt de tweede hoofdlijn. De onderstaande figuur is een weergave van de ‘paden’
waarlangs demonstratie-projecten in gang kunnen worden gezet.

Figuur 8: weergave van de tweede hoofdlijn; het Kyoto-protocol.

Met betrekking tot reductie broeikasgassen in het kader van het Kyoto Protocol, zijn er twee
doelstellingen:
(a) Een doelstelling voor duurzame energie en reductie van CO2;
(b) Een doelstelling voor reductie van overige broeikasgassen, zoals methaan en lachgas.

Reductie van broeikasgassen in de Nederlandse landbouw wordt echter ook gehaald door autonome
ontwikkelingen in de sector, zoals een reductie van de veestapel en introductie van strengere
bemestingsnormen in het nieuwe mestbeleid (§ 4.2.4). Daarnaast zijn er in de agrarische sector een
beperkt aantal emissiereducerende maatregelen geselecteerd, die met het mestbeleid zullen ‘meeliften’.
De verwachting is dat het mestbeleid leidt tot minder lachgasemissies (§ 4.2.3).

Er bestaan verschillende subsidies die vergisting stimuleren en reductie van broeikasgassen op weg
helpen. Van de subsidies is de MEP-regeling de meest duidelijke regeling die geldt voor alle projecten.
Diverse projecten in het verleden hebben investeringsubsidies gekregen, onder andere via het ROB- en
DEN-programma (§ 4.2.1). Daarnaast bestaan er in praktijk provinciale en Europese subsidies, zoals via
de programma’s Interreg en Leader+ (§ 4.2.1). Deze laatste subsidies worden gegeven met een ander
doel, te weten regionale ontwikkeling en verbreding en economische versterking van de landbouw.
Het opzetten van demonstratieprojecten voor co-vergisting is te zien als een middel voor het halen van de
reductiedoelstellingen.
In de toekomst kan het stimuleringskader worden uitgebreid doordat er een Europese Richtlijn voor
stimulering van biobrandstoffen is aangenomen (§ 4.2.4). Biogas kan in de toekomst worden gebruikt als
bio-brandstof.

4.2.1. Het stimuleringskader

In Nederland zijn de doelstellingen in het Kyoto protocol vertaald in een stimuleringskader. Het Kyoto
protocol is alleen direct van belang voor een agrariër, indien er stimuleringsmaatregelen zijn die een
financieel voordeel opleveren. Twee regelingen zijn in principe van toepassing op alle
vergistingsprojecten, te weten de subsidie voor duurzame elektriciteit (MEP) en de investeringsaftrek
(EIA). Deze worden uiteengezet in de volgende tabel.

Andere doelen

Doelstelling
Energie, CO2

Doelstelling
methaan, lachgas

MEP regeling,
DEN, EIAKyoto -

protocol

Autonome ontwikkelingen reductie

Europese, provinciale subsidies

Demo- en
praktijkprojecten

Subsidies
(ROB)
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Tabel 4.4: stimuleringskader van belang voor alle initiatiefnemers en praktijkprojecten voor vergisting in de landbouw

Stimuleringskader anno 2004
• De MEP-regeling. De MEP staat voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. De MEP is een subsidie per kWh

geproduceerde elektriciteit die voor 10 jaar gegarandeerd is. Voor zelfstandige installatie voor bioenergie is de subsidie 8.2
eurocent, die in 2005 wordt verhoogd naar 9.7 cent.71 Voor een wkk (op groene energie) komt daar een vergoeding bij van
2.6 eurocent. De MEP blijft in een geliberaliseerde energiemarkt een politieke keuze, aangezien bijvoorbeeld kernenergie
een basis kostprijs heeft van ongeveer 1 eurocent per kWh. De opwekking groene stroom kost meer geld dan de productie
van 'grijze stroom'.71 Het is de vraag of de tarieven omhoog gaan na 2005.

• De Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling waarbij een percentage van investeringskosten aftrekbaar
is van fiscale winst. De EIA stelt als voorwaarde dat de energetische efficiëntie minimaal 35% is. De EIA is niet stapelbaar
met bijvoorbeeld de Milieu Investerings Aftrek (MIA).

Naast de MEP en de EIA zijn er investeringssubsidies voor marktintroductie-projecten of subsidies voor
specifieke doelgroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij (Europese) regionale programma’s. Doorgaans
gaan deze subsidies gepaard met relatief hoge kosten voor advisering.72 Deze subsidies zijn alleen
relevant voor een beperkt aantal demonstratie- of onderzoeksprojecten.

Daarnaast is er – voor zover bekend – anno 2005 inkomenssteun mogelijk vanuit het Europese
landbouwbeleid voor de teelt van energiegewassen op braakliggende grond (de Mac Sharry regeling).
Tabel 4.5: stimuleringskader van belang voor specifieke projecten of doelgroepen.

Stimuleringskader voor specifieke doelgroepen anno 2004
• Investeringssubsidies zijn in het verleden verstrekt aan vergistingsprojecten via het programma Duurzame Energie

Nederland (DEN) of het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB). Beide programma’s steunen projecten die leergeld
betalen voor latere initiatiefnemers, bedoeld ter bevordering van marktintroductie. Zowel het DEN als het ROB programma
worden uitgevoerd door SenterNovem en kennen een beperkt budget.73
1. Het ROB-programma stimuleert projecten die de uitstoot van overige broeikasgassen beperken. Dit wordt gedaan

door het verstrekken aan subsidies en fiscale maatregelen.74 Het ROB-programma is in 1999 begonnen en loopt tot
2012. Het ROB programma is van belang voor reductie van methaan bij co-vergisting. De landbouw wordt binnen het
ROB-programma onderscheiden als een van de relevante sectoren.

2. Het DEN-programma verstrekt subsidies op basis van productie van duurzame energie. In 2005 worden nieuwe
tenders geopend met specifieke voorwaarden. Onduidelijk is of vergisting daaronder valt.

• Subsidies van provincies of zelfs gemeenten. Verschillende provincies en gemeenten in Nederland hebben doelstellingen
voor duurzame energie.75 Steun (subsidie) aan vergistingsprojecten is een middel om de doelstellingen te halen (naast
andere milieudoelstellingen). Provincie Flevoland geeft bijvoorbeeld een subsidie van 1.5 miljoen euro aan
vergistingsprojecten, van waaruit tweederde co-gefinancierd uit een Europees programma.76

• Diverse provincies worden bijgestaan in het kader van Europese (regionale) programma’s zoals ‘Interreg IIb’. Dit is een
‘structuurprogramma’ of ontwikkelingsprogramma voor de versterking van aangewezen regio’s. Interreg IIb heeft
betrekking heeft op bijna geheel noord-Nederland en wenst versterking en economische samenwerking in de aangewezen
grensregio’s.77 De reductie van broeikasgassen is binnen het programma’s niet het directe doel. Vergistingprojecten
kunnen het doel wel ‘op weg’ helpen

71 Staatscourant nr. 126, 6 juli 2004, p. 10-12
72 Telefonische mededeling E.Douma (agrariër SNO) op 25 november 2004.
73 Voor het ROB programma is het beschikbare bedrag in 2004 1.5 miljoen euro (www.robklimaat.nl). Geraadpleegd juli 2004.
74 Het ROB-programma is aangekondigd in het Derde Nationaal Milieubeleidsplan. Het doel van ROB-landbouw is identificatie van technieken en maatregelen
voor reductie en duidelijkheid creeren over monitoring en reductiemogelijkheden (Novem, 2003).
75 In het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) hebben de rijksoverheid, de provincies (Inter Provinciaal Overleg) en de gemeenten besloten in een gezamenlijke
aanpak van het klimaatprobleem. In februari 2002 is een Klimaatconvenant vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt
(http://www.vrom.nl/pagina.html?id=11415)
76 www.flevoland.nl, geraadpleegd augustus 2004.
77 Deze regeling is aangevuld met een projectstimuleringsregeling Interreg IIIB van ministerie VROM. Deze keert een eenmalige subsidie uit met betrekking tot
voorbereidingskosten voor indienen van projectvoorstel op een Europees secretariaat van Interreg.
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• Een ander Europees programma dat relevant kan zijn voor enkele projecten is ‘Leader+’. Dit programa wenst een
versterking van de (economische) structuur en verbreding van activiteiten. Co-vergisting wordt in de programma’s gezien
als een onderdeel van versterking van de economische structuur en verbreding van activiteiten in de regio. Dit programma
kan onder voorwaarden interessant zijn voor doorgaans grotere vergistinginitiatieven, onder andere de het coöperatieve
initiatief in Aalten.78 Deze regeling is niet relevant voor gangbare initiatieven, het is een specifieke regeling waarvan slechts
èèn of enkele projecten gebruik van kunnen maken

• Het CO2-reductieplan is alleen geldig voor projecten met een reductie van minstens 1 kton CO2-equivalenten per jaar.
• Voor energieteelt op braakliggende grond geldt de Mac Sharry regeling van de Europese Unie (zie § 4.4.9). Deze regeling

is het gevolg van een hervorming van het EU-landbouwbeleid (GLB) in 1992. Mac Sharry is een directe inkomenssteun ter
compensatie van de verlaging van garantieprijzen in de landbouw. De regeling biedt boeren de mogelijkheid braakliggende
grond te gebruiken voor energiegewassen. Een afnemer moet tekenen voor 5 jaar en het contract mag verlengd worden
met nog een periode van 5 jaar. Teelt van eenjarige energiegewassen kan bij een vergoeding bijdragen aan een
verbetering van de economische situatie in de akkerbouw.

4.2.2. Methaan emissies

Met betrekking tot methaanemissies in de landbouw is het volgende op te merken:
Tabel 4.6: relevante factoren voor methaanemissies in de landbouw

Reductie methaanemissies in de landbouw
• De potentie van mestvergisting is beperkt
• Het bestaan van alternatieven op boerderijschaal met vergelijkbaar effect
• Schattingen over de totale haalbare reductie lopen uiteen.
• Autonome ontwikkelingen dragen al bij aan reductie (reductie veestapel)

De potentie voor methaanreductie door middel van co-vergisting is beperkt, namelijk 3,9 tot 9,3% van de
totale methaanemissies in Nederland. Dit is te concluderen op basis van de volgende gegevens:
• De totale methaanemissie uit Nederlandse mestopslagen wordt geschat op 1 tot 2 Mton CO2-

equivalenten (Kuikman, 2000; 36).
• Mest van melkvee-, vleesvarken-, zeugen- en gesloten varkensbedrijven wordt meer dan 80% van de

met mestopslagen gerelateerde methaan emissies in de veehouderij gedekt (Tijmensen, 2002).

De methaanemissies in de Nederlandse landbouw zijn gemodelleerd in een REM-rekenmodel van
Wageningen UR (A&F). In het model blijkt een gesloten buitenopslag – zonder geforceerde vergisting –
een vergelijkbare reductie te geven als toepassing van mestvergisting (Hilhorst, 2004b; 19). De gegevens
zijn nog niet experimenteel ondersteund. Daarnaast zijn vraagtekens te zetten bij het model zelf.
Een mogelijkheid methaanemissies tijdens opslag te verminderen is mestkoeling via een warmtepomp.79
Deze warmtepompen worden al sporadisch gebruikt door veerhouderijen met een warmtevraag. Op een
praktijkcentrum in Rosmalen (vleesvarkens) wordt al onderzoek gedaan naar mestkoeling.80 Een
nuancering is dat broeikasgassen kunnen vrijkomen na de opslagperiode.

Er is enige onzekerheid over de mate van methaanreductie. De schattingen voor methaanemissies lopen
uiteen, omdat er weinig experimentele gegevens beschikbaar zijn over emissies uit mestopslagen.81 De
reductie is moeilijk te kwantificeren. De emissies hangen af van diverse factoren, onder andere:
• Het type krachtvoer, de mesttemperatuur, -zuurgraad en -samenstelling (Oenema, 2001; 9).82

78 Het project in Gelderland krijgt in het kader van een het programma Leader+ een subsidie van 120 duizend Euro voor een onderzoek naar de meerwaarde
van digestaat. www.leaderplus.nl, projectendatabank, geraadpleegd augustus 2004.
79 M.Dumont (SenterNovem) op 16 November 2004
80 www.praktijkonderzoek-veehouderij.nl, geraadpleegd oktober 2004
81 Emissieberekeningen zijn doorgaans gebaseerd op de IPCC-methodiek (Houghton, J.T. et al. (1996), IPCC guidelines for national greenhouse gas
inventories. Greenhouse gas inventory reference manual).
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• Uitvoering van mestopslag en het gebruik van de opslag (mestlogistiek) (Hilhorst, 2004a; 12).
• Procesvoering. Voor het minimaliseren van methaanemissies is het van belang dat de mest zo veel

mogelijk in buitenopslagen wordt bewaard en dat het zo snel mogelijk na uitscheiding wordt
overgepompt. Mestkelders dienen vanuit emissieoogpunt zoveel mogelijk vermeden te worden
(Hilhorst, 2004b). In praktijk wordt bij een vergister uitgegaan van een lekkage van 3 tot 5%.83 Dit is
een hoge schatting, verwacht wordt dat als gevolg van goede afdekking en goed leidingwerk de
lekverliezen kleiner uitvallen.

Methaanemissies in de landbouw zijn al gereduceerd door autonome ontwikkelingen. De veestapel is de
laatste jaren flink afgenomen, zowel wat betreft varkens als runderen (Tijmensen, 2002; 68).84 Mogelijk is
dat in de toekomst een extra verhoging van de MEP-vergoeding wordt gegeven op basis van het voordeel
van reductie van methaan, zoals nu met een WKK (2,6 Eurocent) het geval is.

4.2.3. Lachgas emissies

Schattingen van de lachgasemissies in de Nederlandse landbouw variëren van 7.2 Mton tot 9 Mton CO2-
equivalenten (RIVM, 2004, Hilhorst, 2004a; 15). De totale hoeveelheid lachgasemissies bij toediening
van mest op land wordt geschat op 3 Mton CO2 equivalenten (Bosker, 2004). Dit is 40% van alle
lachgasemissies in de landbouw.
Met betrekking tot lachgasemissies zijn de volgende zaken op te merken:
Tabel 4.7: relevante factoren voor lachgasemissies in de landbouw

Reductie van lachgasemissies in de landbouw
• Gegevens over lachgasemissies zijn beperkt en onderzoeken zijn niet eenduidig.
• Lachgasemissies zijn afhankelijk van vele factoren en omstandigheden
• Het effect van nieuwe mestbeleid op lachgasemissies is moeilijk te kwantificeren
• Lachgasemissies zijn geen stimulans om te investeren in co-vergisting
• Lachgasemissies in de landbouw worden geschat op 7.2 Mton tot 9 Mton CO2-equivalenten

Er is onzekerheid over de omstandigheden waarbij lachgasemissies minimaal zijn. De beschikbare
onderzoeksgegevens in Nederland en in Duitsland zijn beperkt tot een aantal onderzoeken (Bosker, 2004;
24). Daarnaast zijn de verschillende onderzoeken moeilijk met elkaar te vergelijken. Enkele niet
onverdeeld bewezen – dat wil zeggen voorlopige – uitkomsten op een rij (Bosker, 2004):
• De lachgasemissie zijn het hoogst bij het injecteren van mest;
• Lachgasemissies zijn bij vergiste mest niet altijd lager dan bij onvergiste mest. Lachgasemissies

kunnen bij het aanwenden van vergiste mest zelfs groter zijn (FNR, 2004; 157). Dit is het geval
indien de mestgift niet aansluit bij de gewasbehoefte, waardoor de minerale stikstof te snel vrijkomt.

• Op grasland zijn de lachgasemissies van vergiste mest bij bovengrond aanwenden hoger dan bij
onvergiste mest. Dit komt door de hogere vloeibaarheid van vergiste mest;

• De lachgasemissies op langere termijn zijn onduidelijk en nog niet goed onderzocht;
• De minerale stikstof en de makkelijk afbreekbare koolwaterstoffen (MAK) zowel in de mest als in de

bodem zijn bepalend voor de lachgasemissie.

82 De mestgerelateerde emissies van methaan hangen onder andere af van de hoeveelheid vluchtige organische stof, de afbreekbaarheid van de organische
stof, en de mate waarin een hoeveelheid afbreekbare vaste stof daadwerkelijk wordt omgezet in methaan (de conversiefactor).
83 Hilhorst, 2004b; 21. Zie eventueel: Sommer, S., Moller, H., Petersen, S., (2001). Reduktion af drivhusgasemission fra gylle og organisk affald ved biogas. DJF
report nr 31. Danmarks JordbrugsForskning, Denmark.
84 Cijfers over het aantal runderen in Nederland (jaren staan tussen haken): 4.65 miljoen (1995), 4.07 miljoen (2000), 4.05 miljoen (2001), 3.86 miljoen (2002).
Gegevens over aantal varkens in Nederland: 14.40 miljoen (1995), 13.12 miljoen (2000), 11.65 miljoen (2002), 11.17 miljoen (2003) (CBS, 2004).
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Lachgasemissies zijn volgens een woordvoerder van Animal Science Group in Wageningen relatief
moeilijk te onderzoeken en te monitoren.85 Het aspect van lachgasemissies speelt op de achtergrond mee
doordat er onderzoek naar gedaan wordt en er mogelijk in de nabije toekomst meer duidelijkheid komt.
Bemestingsonderzoek op proefvelden moet nader uitwijzen wat de precieze potentie is, onderscheiden
naar grondsoort of een specifieke situatie. Lachgasemissies zullen op korte termijn geen invloed hebben
op de investeringsbeslissing.
De emissies van lachgas worden bepaald door vele omstandigheden. Het is op voorhand moeilijk te
voorspellen welke mestsoort een hogere of lagere lachgasemissie geeft.86 Het is denkbaar dat èèn
maatregel negatief uitwerkt op een andere maatregel (bij-effecten). Praktijkproeven laten zien dat de mate
van lachgasemissie afhankelijk blijkt te zijn van onder andere:
• De reductie hangt af van wat er in de rest van de keten gebeurt (voer � dierlijke productie �

aanwending mest � productie gewas). Over een eventuele afwenteling in de keten is weinig bekend;
• De grondsoort, bodemgesteldheid, het zuurstofgehalte en de mestsoort (Velthof, 2002; 24). De

verwachting bestaat dat vergiste mest op bouwland minder lachgasemissies geeft dan op grasland;
• Viscositeit van de mest. Mogelijk kan vergiste mest juist lachgasemissies bevorderen doordat het een

lagere viscositeit heeft, en daardoor sneller wegvloeit in de bodem (Bosker, 2004; 22);
• Co-producten kunnen lachgasemissies vergroten.87 Dit effect verschilt per co-product88;
• De mate waarin bemesting is afgestemd op gewasbehoefte of het bemestingsplan. Indien de

bemesting niet aansluit bij de gewasbehoefte, zal er een hogere lachgasemissie zijn. Dit komt doordat
het overtollige deel van de minerale stikstof beschikbaar is voor bodemprocessen;

• Gewasresten. Gewasresten met laag N-gehalte blijken minder lachgasemissies te geven. De totale
emissie van lachgas uit gewasresten is onduidelijk (Kuikman, 2000a).

Als gevolg van de onduidelijkheid over de relatie tussen co-vergisting en lachgasemissies, zullen er op
korte termijn geen subsidies worden uitgekeerd aan vergistingsinitiatieven.89 Hierdoor zal reductie van
lachgasemissies op korte termijn geen directe stimulans zijn om te investeren in co-vergisting. Mogelijk
kan een reductie van lachgasemissies in de toekomst in geldelijke waarde worden omgezet als lachgas in
de landbouw wordt meegenomen in emissiehandel en monitoringsprogramma’s.

Het nieuwe mestbeleid zal op twee manieren leiden tot een vermindering van lachgasemissies:
(I) Per hectare land komt minder stikstof terecht, waardoor de netto lachgasemissies naar verwachting

zullen dalen. Een kwantificering is moeilijk te maken. De precieze invloed van het mestbeleid op de
totale emissies van met name lachgas is nog onzeker omdat dit beleid nog niet volledig is ingevuld
(Kool, 2004; 31).

(II) In het kader van het ROB-programma zijn in het jaar 2003 twintig maatregelen geselecteerd die
zichzelf kunnen terugverdienen. Een deel van de maatregelen kan ‘meeliften’ met het mestbeleid
(Kool, 2004). De maatregelen – best management practices (BMP) – hebben elk een specifiek
draagvlak en zijn gericht op een efficiënt gebruik van mest in de landbouw.
De maatregelen zullen geen grote weerstand oproepen aangezien de grootste ‘slag’ in de landbouw al
is gemaakt. Mogelijke maatregelen zijn:
• Voorwaarden voor de toedieningtechniek, zoals aanpassing van het tijdstip van injecteren;
• Het aanpassen van het tijdstip van beweiden van vee;

85 Telefonische mededeling van HJ van Doorn (ASG, Wageningen UR) in juni 2004
86 In een studie naar de effecten van vergiste mest (zonder co-product) laten veel mestsoorten een lagere lachgasemissie zien bij aanwending, maar er zijn ook
mestsoorten met een hogere lachgasemissie (Velthof, 2002; 28).
87 Een studie van Velthof et al. (2002) laat zien dat gebruik van co-vergiste mest kan leiden tot een verhoging van de lachgasemissie (Velthof, 2002; 49). Dit is
afhankelijk van de aard van het toegevoegde co-product.
88 Beendermeel bijv., leidt tot verhoging van gehalte aan makkelijk afbreekbare vluchtige vetzuren. Dit leidt tot verhoogde denitrificatie (Velthof, 2002; 26).
89 Met uitzondering van onderzoeksprogramma’s.
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• Het weghalen van gewasresten. Het emissiereductie potentieel van het co-vergisten van
gewasresten is groot.90 Verwijdering gewasresten van het land voorkomt omzetting in minerale
stikstof, waar vervolgens lachgas uit kan ontstaan door nitrificatie of denitrificatie. Men kan
denken aan suikerbietenloof of aardappelloof;

• Het splitsen van mestgift in de tijd, niet scheuren van land, klaver in grasland en het afstemmen
op de gewasbehoefte.

4.2.4. Reductie doelstelling voor landbouwsector?

Op termijn kunnen er expliciete doelstellingen – of zelfs verplichtingen – komen voor de landbouwsector
(Kool, 2004; 37). Dit hangt af van de mate waarin het door de politiek gewenst wordt geacht en de mate
waarin reductie door de sector zelf wordt opgepakt. Instrumenten via de markt zijn bijvoorbeeld de MEP,
subsidies en fiscale regelingen. Voor de agrarische sector geldt vooralsnog geen bindende reductie-
inspanning. Er wordt alleen expliciet gevraagd om het nemen van kosteneffectieve maatregelen (Novem,
2003). Een aantal overwegingen met betrekking tot een eventuele doelstelling staan hieronder:
• Het huidige energiebeleid. Huidige reductiedoelstellingen voor CO2 in Nederland zijn vervat in het

energiebeleid91 en vertaald in een stimuleringskader (DEN, ROB en MEP).
• Het nieuwe mestbeleid. De grootste reductie wordt verwacht van het mestbeleid. In grote lijnen komt

er vanaf 2006 minder stikstof op het land, waardoor de emissies zullen dalen. De precieze effecten
van het mestbeleid op de broeikasgas emissies zijn nog onbekend en moeten nog door het RIVM
doorgerekend worden.92 In 2005 wordt er meer zekerheid verwacht.

• Emissiehandel. Per 1 januari 2005 wordt een stelsel van CO2-emissierechten geïntroduceerd in de
Europese Unie. Dit kan voor energiebedrijven een stimulans zijn te investeren in co-vergisting om te
besparen op emissierechten.

• In de toekomst is (een vorm van) emissiehandel mogelijk, waardoor er voor een agrariër een
mogelijkheid bestaat te verdienen aan de reductie (Kool, 2004; 6). Reductie van overige
broeikasgassen zal alleen een stimulans zijn als men in de bedrijfsvoering maatregelen kan nemen die
een financieel voordeel opleveren.

• Als gevolg van autonome ontwikkelingen is al een aanzienlijke reductie van broeikasgassen behaald
(Novem, 2003). De daling van het aantal dieren is verantwoordelijk voor 1.8 Mton CO2 equivalenten
en een daling van kunstmestgebruik zou verantwoordelijk zijn voor 0.5 Mton sinds 1990 (Novem,
2003).93

• In 2010 wordt de totale emissie van overige broeikasgassen in Nederland geraamd op 35 ± 5 Mton.
Dit is een daling ten opzichte van 1990 (52 Mton), voornamelijk als gevolg van een ingekrompen
veestapel (Wijngaard, 2002; 12).

Aspecten op de achtergrond meespelen
Enkele overige aspecten die bepalend kunnen zijn voor de politieke beslissing in de toekomst – voor een
expliciete doelstelling voor de landbouw – zijn onder andere:
• Winst door vervanging kunstmest? In de landbouw kan een energiebesparing worden behaald worden

indien kunstmest vervangen wordt door (verwerkte) dierlijke mest. De productie van kunstmest is
relatief onduurzaam.94 De productie van kunstmest kost veel energie.95 Vanuit de het Ministerie van
LNV zal er op korte termijn niets worden ondernomen om het kunstmestgebruik terug te dringen.96

90 Uit een uitgevoerde ketenanalyse blijkt dat co-vergisting met suikerbietenloof een 1.85 maal zo grote reductie geeft in emissies broeikasgassen (in CO2

equivalenten) vergeleken met het alleen vergisten van mest (Mombarg, 2002; 36).
91 In het energiebeleid kunnen meerdere belangen op de achtergrond meespelen, zoals verminderde afhankelijkheid van (import van) fossiele brandstoffen,
diversificatie, decentralisatie van energieproductie.
92 Referentie: M. Dumont, SenterNovem, september 2004.
93 Presentatie Martha van Eerdt op Symposium Mestvergisting, winst voor boer en klimaat, 25 November 2003
94 Kunstmest wordt gemaakt uit aardgas en luchtstikstof. Dit proces vindt plaats bij zeer hoge druk en matig hoge temperatuur (onder andere bij DSM in Geleen).
Voor fosfaat/fosfor wordt fosfaaterts gebruikt. Dit is milieutechnisch niet optimaal.
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• Kosteneffectiviteit mestvergisting in vergelijking met andere opties is niet altijd gunstig. Voor
mestvergisting wordt de kosteneffectiviteit geschat op 70 Euro per ton vermeden CO2 (Kuikman,
2000b). Bij co-vergisting zal de kosteneffectiviteit gunstiger kunnen zijn. Hiertegenover staat een
marktprijs voor Nederlandse reducties van gemiddeld 22 Euro per ton en een inkoopprijs van
buitenlandse reducties van 5 euro per ton.97 Het is de vraag of co-vergisting in de landbouw echt
kosteneffectief is in vergelijking met andere maatregelen die bijvoorbeeld via het mestbeleid
genomen worden.

• EU-richtlijn voor biobrandstoffen kan stimulans betekenen voor biogas. Biobrandstoffen kunnen de
toepassing van bio-energie bevorderen en een bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen. In
de Europese Unie is in 2003 een richlijn (2003/30/EC) aangenomen voor het stimuleren van het
gebruik van biobrandstoffen.98 In de genoemde richtlijn wordt biogas aangemerkt als een
biobrandstof – in artikel 2.2 (EU, 2003a). Ook wordt een streefcijfer genoemd voor vervanging door
biobrandstoffen: 2% in 2005 en 5.75% voor 2010 (op basis van de energie-inhoud van de
transportbrandstoffen). In hoeverre vergisting hiervoor wordt ingezet is een politieke beslissing.

• Het aandeel van kleinschalige vergisting in totale productie van duurzame elektriciteit is beperkt.
Voor het jaar 2003 bestaan de volgende schattingen voor de productie van duurzame energie
(DeayOuwens, 2004b):
Tabel 4.8: status van duurzame energie in 2003 in Nederland, uitgedrukt in hoeveelheid vermeden fossiele energie.

Techniek Vermeden fossiele energie (in TJ)
• Mee- en bijstook (grootschalig) 19300
• Bio-Wkk vergisting (kleinschalig) 150
• Bio-wkk verbranding 1600
• Stortplaatsen 2200
Totale duurzame energie in 2003 33800 TJ (inclusief overige technieken) 99

Bio-wkk met vergisting levert een bijdrage 3 PJ indien restwarmte wordt benut (2 PJ voor
elektriciteit). Vergeleken met de hoeveelheid totale hoeveelheid bio-energie in 2003 is dit 2.1 tot
3.6% (berekend uit tabel 4.8). Co-vergisting van natte VGI-reststromen verhoogt de bijdrage met 0.5
PJ (EZ, 2003).
Schattingen voor het jaar 2010 staan in de volgende tabel (Novem, 2002):
Tabel 4.9: enkele schattingen van de productie van duurzame energie in het jaar 2010.

Techniek Schatting
• Totale maximale bijdrage van bio-energie 83 tot 97 PJ
• Kleinschalige bio-energie 25 tot 42 PJ
• grootschalige afvalverbranding (AVI’s) en bijstook in kolencentrales 54 PJ

95 Ter indicatie: de productie kunstmest vereist 51 to 68 GJ per ton. Ter vergelijking: de energie-inhoud van diesel is 37.4 GJ per 1000 liter. Uit: Bhat, M.G., B.C.
English, A. Turhollow, H. Nyangito. 1994. Energy in Synthetic Agricultural Inputs: Revisited. Oak Ridge National Laboratory Report ORNL/Sub/90-99732/2.
96 Vraaggesprek met H. Bos (LNV) op 1 juni 2004.
97 Econonomisch Statistische Berichten 12-7-2002, pp 539
98 De achtergrond van de richtlijn is de verwachte stijging van de de CO2-emissies in de vervoerssector tussen 1990 en 2010 met 50 %. Het wegvervoer heeft
hierin een aandeel van ongeveer 84%. Een richtlijn is een bindende instructie die in de wetgeving van de lidstaten van de EU geïmplementeerd dient te worden
99 Dit is inclusief houtkachels en stortplaatsen. Dit is ongeveer 1,2% van de totale energievoorziening in Nederland en 40-47% van de doelstelling in het
“Actieplan Biomassa” (EZ, 2003).
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4.2.5. Conclusies

Kansen en mogelijkheden
• Boerderijvergisting levert een bijdrage aan reductie van methaan. Hiermee levert het een bijdrage aan

de doelstelling van het Kyoto Protocol. Methaan wordt direct opgevangen tijdens vergisting; het zou
zonder biogasinstallatie vervluchtigen aan de atmosfeer. De totale potentie voor reductie van methaan
door vergisting is 10 tot 20% van de landbouwgerelateerde methaanemissies of omgerekend 3.9 tot
9.3% van de totale methaanemissies in Nederland. Dit betreft methaanemissies uit mestopslagen.

• Vergiste mest kan onder de juiste omstandigheden lachgasemissies reduceren. Dit is niet altijd het
geval. Deze relatie is indirect en afhankelijk van verschillende factoren en omstandigheden.

• Voor agrarische bedrijven bestaan er verschillende subsidies en stimuleringsregelingen. Het
stimuleringskader dat anno 2004 bestaat uit (a) de MEP-regeling, die een vaste vergoeding geeft per
kWh geproduceerde elektriciteit, (b) de Energie-investeringsaftrek (EIA) en daarnaast voor een
beperkt aantal projecten specifieke subsidies van SenterNovem of van Europese programma’s.

• Afhankelijk van de ontwikkelingen in de landbouw – die bepalen of er een doelstelling komt die al
dan niet via de markt vertaald zal worden – kan er een aanvullend stimuleringskader komen ter
ondersteuning van vergisting in de landbouw.

• Biogas kan in de toekomst mogelijk dienen als een van de verschillende mogelijke biobrandstoffen.
Een EU richtlijn te stimulering van biobrandstoffen is aangenomen in 2003.

Bedreigingen
• Ongeveer 80 tot 90% van de landbouwgerelateerde methaanemissies is te wijten aan pensfermentatie

(vertering in een herkauwer) en slechts 10 tot 20% aan mestopslagen. Vergisting heeft daarom een
beperkte potentie om methaan te reduceren.

• Mestvergisting (zonder co-producten) heeft een relatief lage kosteneffectiviteit voor reductie van
broeikasgassen – de schatting is 70 euro per ton CO2 equivalenten. De marktprijs voor ‘Nederlandse
reductie’ is ongeveer 22 Euro per ton CO2 equivalenten.

• Mogelijk zijn er maatregelen die een goedkoop alternatief kunnen zijn voor mestvergisting.
Mestkoeling en afgedekte opslag geven minder emissies tijdens de opslag. Onbekend is wat er
gebeurt na de opslagperiode. Naar verwachting zijn de emissies na de opslagperiode hoger.

• Over emissies van lachgas is onvoldoende bekend. Er zullen op korte termijn daarom geen subsidies
worden gegeven op basis van lachgasreductie. De emissies van lachgas zijn afhankelijk van
mestsoort, grondsoort, gewasopname en omstandigheden bij aanwending en zijn daardoor moeilijk te
kwantificeren.

• In de landbouwsector wordt al een flinke reductie van broeikasgassen verwacht als gevolg van het
nieuwe mestbeleid. Reductiemaatregelen worden in het nieuwe mestbeleid geïmplementeerd. Deze
zorgen voor een verminderde lachgasemissie. Verder zijn er autonome ontwikkelingen zoals reductie
van de veestapel die een reductie opleveren (sinds 1990 is dit naar schatting 1.8 Mton CO2-eq.).

• Daarnaast wordt de meerderheid van duurzame energie anno 2004 opgewekt door bijstook van
biomassa in kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de
doelstelling voor duurzame energie. In de politiek kan – als gevolg van een korte termijn visie – deze
grootschalige productie (in de nabije toekomst) meer gewaardeerd worden dan kleinschalige co-
vergisting. De duurzaamheid van bijstook in kolencentrales is beperkt (spreekwoordelijk grijze
energie in plaats van groen).

• Vooralsnog worden in de landbouw alleen kosteneffectieve maatregelen gevraagd. Op termijn is een
expliciete doelstelling mogelijk voor de landbouwsector voor zowel energie als overige
broeikasgassen. Dit is echter afhankelijk van de mate waarin reductiemaatregelen door de sector
worden opgepakt en de landbouw bijdraagt ten opzichte van overige sectoren.



4. Het maatschappelijk veld van co-vergisting

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 44 van 166

4.3. Het mestbeleid

Het nieuwe mestbeleid treedt in 2006 in werking. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese
Hof in 2003, naar aanleiding van de Europese Nitraatrichtlijn.100 Het nieuwe beleid kent aangescherpte
normen. Het mestbeleid kan een stimulans zijn voor projecten voor co-vergisting. Er zijn de volgende
aangrijpingspunten:
• Vergiste mest kan de gebruiksnormen beter in vullen. Hierdoor is de bedrijfszekerheid groter;
• Vergisting van mest geeft een beter gegarandeerde afzet. Daarnaast is een combinatie mogelijk is met

nabehandeling of mestverwerking101, waarbij biogas wordt gebruikt als energiebron. Vooral voor
bedrijven met een overschot is dit interessant.

De relatie van het mestbeleid met praktijkprojecten voor vergisting is als volgt weer te geven:

Figuur 9: schematische weergave van de invloeden van het mestbeleid op de praktijk van co-vergisting. (Gestreepte lijnen
betreffen de verwerking van mest bij CVI’s).

100 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad (12 dec. 1991) inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie bijlage 7A)
101 Mestverwerking is het veranderen van de hoedanigheid of concentraties in de mest en is irreversibel. Een voorbeeld is ammoniakstrippen. Mestbewerking is
reversibel. Een voorbeeld is dik/dun scheiding, waarbij combinatie van de twee fracties de uitgangsslurry oplevert.
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Het nieuwe mestbeleid kent een drietal gebruiksnormen, namelijk twee N-normen en èèn P-norm
(Mestbeleid, 2004).102 De gebruiksnorm geldt per hectare land en wordt vastgesteld per bedrijf per jaar.

4.3.1. Gebruiksnorm voor stikstof (N-norm)

In het nieuwe mestbeleid gelden de volgende normen voor stikstof (N):
• Een dierlijke norm. Dit is een gebruiksnorm voor stikstof  uit dierlijke meststoffen;
• Een totale norm. Dit is een gebruiksnorm voor totale hoeveelheid stikstof, dat wil zeggen stikstof uit

alle meststoffen, inclusief dierlijke mest, compost en kunstmest. De totale norm is daarom hoger dan
de dierlijke norm.103 Deze totale gebruiksnorm kan in de toekomst naar omstandigheden voor
aanwenden worden aangepast.

Stikstofwerking van vergiste mest
Een voordeel van vergiste mest is dat de hoeveelheid direct werkende voedingsstoffen beter bekend zijn
waardoor de mestgift nauwkeuriger kan zijn. Qua stikstofwerking leunt het digestaat ‘dicht aan’ tegen de
werking van ammoniakale kunstmeststoffen.104 In vergiste mest is meer stikstof in minerale vorm
aanwezig (Bosker, 2004; 5). Diverse literatuurgegevens zijn samengevat in onderstaande tabel:
Tabel 4.10: percentage minerale stikstof (N) in vergiste en onvergiste mest.

Meststof Percentage minerale stikstof Refenties
digestaat 50 en 80% Melai, 2004, Koskamp, 2000, Deense publicatie105
onvergiste mest 35 en 50% Koskamp, 2000; 21, buitenlandse publicatie106

In digestaat komt ongeveer 50 tot 80% van de totale stikstof voor onder de (minerale) NH4
+ vorm. De

overige stikstof komt voor in organisch gebonden vorm. In onvergiste mest is dit percentage minimaal
15% lager.
In de totale N, P en K gehalten is er in praktijk geen verschil te zien tussen vergiste en onvergiste mest
(Bosker, 2004). Ook het droge stof gehalte verandert niet of nauwelijks.
De grotere bemestende waarde van vergiste mest wordt in Nederland algemeen erkend, maar dit is nog
niet onverdeeld aangetoond in praktijkonderzoek (§ 7.6.2).

4.3.1.1. Dierlijke norm
In het nieuwe mestbeleid worden de gebruiksnormen voor stikstof aangescherpt. Grondgebruikers zullen
de voorkeur hebben voor een meer nauwkeurige bemesting.
De dierlijke norm gaat gepaard met een lagere hoeveelheid stikstof per hectare dan de norm voor totale
stikstof. Er bestaat een keuzevrijheid om de normen in te vullen. In sommige situaties en bij sommige
teelten ligt het voor de hand om de norm voor dierlijke mest maximaal in te vullen en/of aan te vullen met
kunstmest. Echter, kunstmest is relatief duur.107

Vergiste mest heeft een ‘betrouwbaardere’ werking dan onvergiste mest. In vergiste mest is een grotere
hoeveelheid stikstof in minerale vorm aanwezig. Deze minerale stikstof is direct beschikbaar voor het
gewas. Daardoor is het mogelijk het aanbod beter af te stemmen op de behoefte van het gewas. Dit maakt
tot op zekere hoogte bemesting ‘op maat’ mogelijk. Dit is een voordeel in het nieuwe mestbeleid. De
dierlijke norm kan met vergiste mest met meer zekerheid worden ingevuld.

102 Dit is het wetsvoorstel voor de Meststoffenwet dat aan de Tweede Kamer in conceptvorm is voorgelegd.
103 In praktijk betekent dit dat een grondgebruiker bij maximale bemesting in èèn keer de keuze heeft tussen in twee opties: (1) èèn keer bemesten met
kunstmest, (2) èèn of meerdere keren bemesten met dierlijke mest en aanvullen met kunstmest.
104 Platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. www.platformvergisting.be, geraadpleegd juli 2004.
105 Ørtenblad, Henrik (1999).  The use of digested slurry within agriculture. AD-NETT webpage.
106 Klinger, Barbara (1999). Environmental Aspects of Biogas Technology. AD-NETT webpage.
107 Kunstmest kost ongeveer 200-230 euro per ton. www.agriholland.nl, geraadpleegd mei 2004.
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Bij onvergiste mest is het onzeker op welk moment de nutriënten in de
makkelijk afbreekbare organische stof beschikbaar komen. Een
gedeelte zal vrijkomen wanneer er geen of weinig behoefte is van het
gewas. Na aanwending gaat een gedeelte van deze nutriënten verloren.
In praktijk blijkt de samenstelling van mest sterk te variëren.108 Verder
is de verhouding aan N en P in dierlijke mest en digestaat niet optimaal
voor de gewasbehoeften. Bemonstering achteraf zal duidelijkheid
moeten geven over de samenstelling.

4.3.1.2. Totaalnorm
Een mogelijkheid in het nieuwe mestbeleid is dat een grondgebruiker zijn stikstofnorm grotendeels of
zelfs geheel invult met kunstmest. De totale stikstofnorm wordt zo met maximale zekerheid ingevuld..
Voor veel gewassen is de dierlijke bemestingsnorm niet voldoende en moet er aangevuld worden met
kunstmest. Ook zijn er teelten waarbij na de bemesting gecorrigeerd dient te worden, dit kan alleen met
relatief lichte machines, zoals een kunstmeststrooier. De invulling van de totaalnorm zal per gewas en
omstandigheden verschillen.
Grondgebruikers hebben mogelijk voorkeur voor kunstmest vanwege eigenschappen hiervan. Kunstmest
geeft meer zekerheid en waardoor men kunstmest kan prefereren boven dierlijke mest.109 Voor
akkerbouwers kan digestaat niet aantrekkelijk zijn, doordat het een mogelijke tendens om plantgroei te
vertragen. Mogelijk blijkt vergiste mest plakken aan de plant en is er een reductie van respiratie.
In § 7.6.4 worden mogelijkheden besproken van kunstmestvervanging.

4.3.2. Gebruiksnorm voor fosfaat (P-norm)

In het nieuwe mestbeleid gelden gebruiksnormen voor de totale hoeveelheid fosfaat (P):
• Voor bouwland 95 kg per hectare. Deze norm gaat daarna jaarlijks omlaag tot 60 kg in 2015;
• Voor grasland 100 kg per hectare. Deze norm wordt uiteindelijk 95 kg in 2008.

De fosfaatnorm zal naar verwachting voor veel agrariërs een probleem worden.110 Fosfaat is een lange
termijn probleem doordat het ophoopt in de bodem (§ 4.4.7).
Door dierlijke mest fysisch te scheiden in een dikke en dunne fractie kan het merendeel van het fosfaat
worden ‘afgescheiden’. In de dikke fractie van de mest – afkomstig van de vaste (gesuspendeede) delen –
zit 70 tot 80% van het fosfaat van de mest (Burton, 2003; 8-14). Co-vergisting heeft geen invloed op het
P-gehalte in de mest.111
Mestscheiding heeft een extra voordeel in de nabije toekomst, aangezien er in geen 2009 drijfmest mag
worden uitgereden in het najaar – vanaf 1 september.112 Dit verbod zal niet gelden voor vaste mest.
Mogelijk kan de dikke fractie verkocht worden als bodemverbeteraar. Mogelijk kunnen niche markten
ontstaan voor dikke fractie, zoals tuincentra. De markt voor dikke fractie of compostachtige producten is
echter beperkt. Sommige marktpartijen kunnen behoefte hebben aan een bodemverbeteraar, hierbij speelt
het gehalte aan vezels een rol, die bijvoorbeeld afhangt van het diertype (Lusk, 1998; 2-18).

108 De gehalten N en P in digestaat zijn afhankelijk van wat er in gaat. Als men mest-op-maat wil dan moet men opslaan en selecteren, of mengen. Dat kan
alleen op centraal niveau.’ Vraaggesprek met Gerard Gosselink op 29 april 2004.
109 Vraaggesprek met G.Gosselink (Mestac) op 19 april 2004.
110 Referentie: M.Dumont (SenterNovem), september 2004
111 Door vergisting gaat fosfor over naar een voor het gewas direct opneembare en beschikbare vorm  Laan, O. van der. Biogasproductie door mestvergisting.
Afstudeeronderzoek Hogeschool Holland, CLM, Utrecht, 2001.
112 http://www.nlto.nl/hetlandbouwblad/HLBweek21.htm, geraadpleegd juli 2004

Figuur 10: mestinjectie op bouwland
(Bosker, 2004)
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4.3.3. Overaanbod op mestmarkt

De verwachting is dat het nieuwe mestbeleid leidt tot een overschot aan mest op bedrijfsniveau voor
verschillende bedrijven. Dit overschot geldt in met name voor bedrijven regio’s met een mestoverschot.
Bezien over geheel Nederland is er anno 2004 geen mestoverschot (Cornelissen, 2003).
Het is onzeker hoe het toekomstige mestbeleid in Nederland zal uitwerken op bedrijfsniveau en daarmee
op de toepassing van co-vergisting. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe groot het mestoverschot zal zijn in
2006 en hoeveel agrariërs hun bedrijf zullen moeten beëindigen.
Naarmate het regionale mestoverschot groter is, zal een agrariër meer moeten betalen om zijn mest af te
zetten. De verwachting is dat de afzetprijzen in de overschotregio’s zullen stijgen, waardoor een deel van
de bedrijven zal stoppen (Mestbeleid, 2004). De prijs waarbij grondgebruikers bereid zijn mest af te
nemen, hangt af van het aanbod van mest. De afzetkosten voor niet plaatsbare mest kunnen oplopen tot 13
Euro per ton.113
Het mestoverschot per regio zal afhankelijk zijn in hoeverre bedrijven in staat zijn hun veestapel in te
krimpen of de mestproductie te verminderen. Ook is mestplaatsingsruimte op grasland van belang.114

De hogere afzetprijzen kunnen voor verschillende bedrijven aanleiding zijn om te investeren in (centrale)
mestbewerking of verwerking. De afzetkosten voor drijfmest in een overschotgebied liggen anno 2004 op
ongeveer 10 euro per ton. Dit is niet voldoende voor verwerking van mest.115 Het omslagpunt waarbij
verwerking van mest interessant wordt ligt bij ongeveer 15 euro per kuub mest.116
In § 7.6.1 en 7.6.2 worden de gevolgen van het mestbeleid en mogelijkheden voor mestafzet in het
praktijkveld toegelicht.

4.3.3.1. Hoge afzetprijs (groter dan €15)
Het overaanbod van onbewerkte mest – in sommige regio’s – zorgt ervoor dat de meerwaarde in vergiste
mest niet tot uitdrukking komt in de afzetprijs (zie § 7.6.2).
De meerwaarde van verwerking komt alleen in de afzetprijs tot uitdrukking als het eindproduct zich
onderscheidt van (onbewerkte) dierlijke mest. Dit zal alleen mogelijk zijn indien de meststof zich als
fysiek product onderscheidt van onbehandelde dierlijke mest.117 Geperste korrels118 of gedroogde mest
zijn een optie. In dat geval krijgt men een op kunstmest lijkend product dat qua kwaliteit en kosten kan
concurreren met kunstmest.

Mest-op-maat, mestverwerking  en ontwatering
• Mogelijkheden voor mest-op-maat – waarbij het eindproduct een specifiek gehalte aan N, P en K

heeft – zijn beperkt. Mest op maat heeft grote technische uitdagingen en brengt veel handlingskosten
en logistiek met zich mee. De kosten hiervoor zijn te hoog ten opzichte van de meerwaarde, zelfs op
centraal niveau.119

• Het verwerken van mest is naar verwachting alleen haalbaar bij coöperatieve vergistinginstallaties.
Deze hebben voldoende schaal om de kosten voor handling te dekken. Mogelijk kunnen grotere
agrarische bedrijven mest gaan verwerken, te denken valt aan varkensbedrijven. Op boerderijschaal is
doorgaans alleen eenvoudige nabehandeling haalbaar (§ 5.1.3).

• In sommige concentratie- annex overschotgebieden zijn de hoge transportkosten een stimulans om te
gaan zoeken naar behandelingsmethoden voor drijfmest. In Noord-Brabant zijn de transportafstanden

113 Correspondentie aan het Parlement, 4 juni 2004, kenmerk DL. 2004/1787
114 Dit is een verzoek van Nederland om de stikstofnorm voor grasland te laten afwijken van de Europese richtlijn (230 kg/ha en niet 170).
115 Vraaggesprek met J.Hendriks (Agro Limburg) op 28 mei 2004.
116 Vraaggesprek met H. Bos (LNV) op 1 juni 2004.
117 Vraaggesprek met G.Gosselink (Mestac) op 29 april 2004.
118 Droge mestkorrels hebben een hoog gehalte aan organische stof en fosfaat ten opzichte van stikstof en kalium. Droge mestkorrels ook zijn geschikt voor het
opwaarderen van compost (Hogenberg, 2001).
119 Vraaggesprek met G.Gosselink (Mestac) op 29 april 2004.
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al snel 100 tot 200 kilometer.120 Het ontwateren van mest kan de transportkosten reduceren. De
kosten hiervan moeten afgewogen worden tegen de besparingen op transportkosten.121 Onbehandelde
vergiste mest bestaat voor ongeveer 90% uit water. De afzetkosten zijn opgebouwd uit gemiddeld
40% transportkosten en 50% portfee.122
Ontwatering is een relatief energie-intensief proces en kan aanleiding geven tot technische
problemen.123 Ontwatering is op boerderijschaal mogelijk met eenvoudige technieken, zoals een dik-
dun scheiding. Ontwatering via ultrafilters is niet haalbaar op boerderijschaal. In de varkenshouderij
is in de toekomst wellicht droging met stallucht mogelijk, in combinatie met een drukpers of
zeefbandpers (§ 5.1.3).

4.3.3.2. Lagere afzetprijs (kleiner dan €15)
Bij een lagere prijs dan 15 Euro per ton kan mest niet economisch verwerkt worden. Afzetten van het
onbewerkte product is dat geval goedkoper. De vraag- en aanbodverhoudingen bepalen de afzetprijs van
de mest. De meerwaarde van digestaat ten opzichte van onbewerkte mest kan een economisch voordeel
zijn voor de afnemer doordat hij kunstmest kan besparen (Pfeiffer, 1998; 5; Leeden, 2003; 91).
Het is de vraag in hoeverre afnemers extra willen betalen voor de voordelen van vergiste mest. Door het
grote aanbod van onbewerkte mest zal de afnemer niet snel geneigd zijn meer te betalen (of minder geld
erbij te krijgen) voor vergiste mest in vergelijking met onbewerkte mest (Tijmensen, 2002; 33).

Beter voldoen aan eisen van afnemers
Vergiste mest kan een voorkeurspositie hebben ten opzichte van onvergiste mest. Er kan sneller een
afnemer gevonden worden. De afzet van mest is dan beter gegarandeerd. Dit kan een belangrijk voordeel
zijn voor een bedrijf met een mestoverschot of voor een bedrijf met onvoldoende plaatsingsruimte. Bij de
afzet spelen de wensen van afnemende partijen een grote rol – dit zijn de randvoorwaarden, zoals tijdstip
van levering, prijs en kwaliteit.
Enkele voor- en nadelen van vergiste mest staan in de volgende tabel op een rij:
Tabel 4.11: voordelen van vergiste mest ten opzichte van onbewerkte dierlijke mest.

Voordelen van vergiste mest (digestaat)
• Homogener en constanter van samenstelling
• Minder onkruidzaden en pathogenen. Hoeveel minder is in praktijk onduidelijk
• Minder viskeus
• Minder (vluchtige) vetzuren, hogere pH
• Onverminderde bodemverbeterende eigenschappen – als bij onbewerkte mest

Digestaat is homogener, heeft een lagere viscositeit en is constanter van samenstelling. Hierdoor is het
beter te mengen en heeft het een betere handelbaarheid.
In vergiste mest is het gehalte van vluchtige vetzuren verminderd, waardoor vergiste mest een hogere pH
heeft. Vluchtige vetzuren in ruwe drijfmest kunnen gewassen beschadigen.124
Daarnaast heeft vergisting een zekere hygiëniserende werking (§ 4.4.4). Afnemers vinden het belangrijk
dat de mest geen onkruidzaden bevat en dat het gehalte aan pathogenen lager is. In hoeverre vergiste mest
hieraan kan voldoen is in praktijk vooralsnog onduidelijk (Tijmensen, 2002; 33).
Vergiste mest heeft evenals dierlijke mest bodemverbeterende eigenschappen.125 Elk jaar wordt 1 tot 2%
humus afgebroken. Met bodemverbeteraar wordt dit verlies gecompenseerd.

120 Vraaggesprek met G.Gosselink (Mestac) op 29 april 2004.
121 Transport vergt 2 euro per ton per gereden kilometer (heen en terug). J.  Hendriks (Agro Limburg) op 28 mei 2004.
122 Vraaggesorek met Ted Aldewereld 27 april 2004.
123 Vraaggesprek met G.Gosselink (Mestac) op 29 april 2004.
124 Er wordt een reductie genoemd van vluchtige vetzuren (VFA) van 1000 ppm tot 250 ppm. Uit: Boyd, R., Internalising environmental benefits of anaerobic
digestion of pig slurry in Norfolk, University of East Anglia, 2000; 16
125 Met mestvergisting wordt alleen de makkelijk afbreekbare organische stof zoals vetzuren en slijmstoffen afgebroken. De complexe organische
bodemverbeterende verbindingen zoals lignine, blijven in de mest aanwezig (Tijmensen, 2002; 32).
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4.3.4. Conclusies

Kansen en mogelijkheden voor co-vergisting
Er zijn een aantal ‘lijnen’ te noemen waarlangs projecten voor co-vergisting in de landbouw in gang
worden gezet. De relaties zijn niet direct, maar lopen via een aantal tussenstappen. De aangrijpingspunten
zijn niet direct een stimulans om te investeren in co-vergisting, maar kunnen wel mede-bepalend zijn:
Tabel 4.12: paden waarlangs praktijkprojecten in gang worden gezet

Aangrijpingspunten
• Digestaat kan stikstofplafond beter invullen
• Tijdelijk overschot op bedrijfsniveau in sommige regio’s.

(a) meerwaarde zorgt voor betere afzet (afzetprijs < 15 Euro)
(b) verwerking om kunstmestlijkend product te maken (afzetprijs > 15 Euro)

• Mestscheiding door dik en dun scheiding. Biogas gebruiken als energiebron voor scheiding of verwerking

(1) In het nieuwe mestbeleid worden de normen voor N en P verder aangescherpt. Grondgebruikers
zullen de voorkeur hebben voor een nauwkeurige bemesting, om zo de dierlijke stikstofplafonds
maximaal in te vullen. Vergiste mest kan hierbij een voordeel zijn. In digestaat van vergiste mest is
meer minerale stikstof aanwezig. Deze stikstof is direct beschikbaar voor het gewas, waardoor in de
mestgift beter gestuurd kan worden dan bij ruwe drijfmest. Grondgebruikers kunnen de bemesting
aanvullen met kunstmest tot de totale norm. De invulling van de gebruiksnorm voor hoeveelheid
totale stikstof zal per gewas en omstandigheden verschillen. Een mogelijkheid in het nieuwe
mestbeleid is dat een grondgebruiker zijn norm grotendeels of zelfs geheel invult met kunstmest.

(2) Verwacht mestoverschot op bedrijfsniveau. Een deel van de agrarische bedrijven zal in 2006 te maken
hebben met een overschot aan mest op bedrijfsniveau. Dit zal in bepaalde regio’s kunnen leiden tot
een tijdelijk een overschot op de mestmarkt met stijgende afzetprijzen tot gevolg. Co-vergisting is
naast andere maatregelen – zoals mestscheiding en het inkrimpen van de veestapel – een mogelijke
oplossingsrichting. Twee mogelijke drijfveren voor praktijkprojecten zijn:
• Digestaat heeft een meerwaarde ten opzichte van onbewerkte mest, doordat de samenstelling

beter bekend is en de mest homogener is. Deze situatie zal gelden bij een afzetprijs lager dan 15
Euro per ton. Vergiste mest kan een voorkeurspositie hebben waardoor de afzet beter
gegarandeerd is ten opzichte van onvergiste mest. Hierdoor wordt afzet vergemakkelijkt of is de
afzet beter gegarandeerd. Vooral voor een bedrijf met een mestoverschot op bedrijfsniveau (en
dus onvoldoende afzetruimte) kan betere afzet een belangrijk voordeel zijn.
Doorgaans wordt de meerwaarde van vergiste mest niet direct vertaald in een waarde (afzetprijs)
op de markt. Dit komt door het grote aanbod van onbewerkte mest.

• Indien de afzetprijs hoger is dan 15 Euro per ton dan is mestverwerking interessant. Vergiste
mest onderscheidt zich niet voldoende van onbewerkte mest. Indien digestaat wordt verwerkt,
kan een op kunstmest lijkend product worden gemaakt, dat kan concurreren met kunstmest.
Doorgaans is verwerking alleen mogelijk op coöperatieve installaties (CVI). Mestverwerking is
niet mogelijk op boerderijschaal vanwege de vereiste handling en het energiegebruik.

(3) De energie van biogas kan gebruik worden voor mestscheiding. Bij scheiding is mogelijk:
• Ontwateringsstap. In sommige overschotgebieden (onder andere Noord-Brabant) zijn de hoge

transportkosten een stimulans om te gaan zoeken voor behandelingsmethoden voor drijfmest. Een
ontwateringstap middels dik/dun scheiding is een goed begin. Nadeel is dat de dikke fractie
overblijft. Ontwatering met ultrafilters is op boerderijschaal geen optie.

• Afscheiding van fosfaat. De fosfaatnorm in het nieuwe mestbeleid zal naar verwachting voor veel
agrariërs een probleem worden. De fosfaatrijke dikke fractie kan afgezet worden buiten de
Nederlandse landbouw. Voor de dikke fractie moet wel eerst een markt worden gevonden.
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Knelpunten en onzekerheden
• In de landbouw – onder andere bij akkerbouwer – is vergiste mest een relatief onbekend product,

waarmee geen ervaring is opgedaan. Een mogelijkheid is door mestafnemers deel te laten nemen bij
praktijkprojecten of door akkerbouwers – die positief staan ten aanzien van vergiste mest – ervaring
te laten opdoen met het product. Daarnaast zijn proefvelden mogelijk waarbij de meerwaarde in
praktijk aangetoond wordt.

• Het toevoegen van co-producten zorgt voor een extra variatie in de input, zodat de variatie aan N en P
groter kan zijn dan onbewerkte mest. Dit kan een probleem zijn in overschotgebieden. Bij vergisting
veranderd de hoeveelheid N en P in de mest niet, alleen de chemische vorm veranderd.

• Een bedreiging voor co-vergisting is dat er ‘concurrentie’ is met een goedkopere oplossing, namelijk
fysieke mestscheiding. Scheiding in een fosfaatrijke dikke en een stikstofrijke dunne fractie kan
(zonder vergisting) een goedkoop alternatief bieden om bemesting meer af te stemmen op de
gewasbehoefte.

• Bij de afzet van digestaat spelen de eisen van de eindgebruikers een rol. Een afnemer van mest kijkt
voornamelijk naar het financiële plaatje. De afzetprijs is belangrijk, maar daarnaast kijkt een
grondgebruiker ook naar andere aspecten, zoals de inpasbaarheid in het bemestingsplan,
onkruidzaden en voordelen bij het aanwenden. Het is niet op voorhand gezegd dat vergiste mest
hierin een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van onbewerkte dierlijke mest, bijvoorbeeld een
onkruidvrij product als varkensmest.

• Digestaat heeft kunstmestachtige eigenschappen. In hoeverre kunstmest vervangen kan worden is
onduidelijk. De verhouding aan N en P in dierlijke mest is doorgaans niet optimaal voor de
gewasbehoeften. Met co-producten kan enigszins gestuurd worden in N en P gehalten, maar de
bandbreedte is beperkt.

• Voor een maximale bemesting kan het plafond voor dierlijke mest niet voldoende zijn, in die gevallen
wordt aangevuld met kunstmest. Volledige kunstmestvervanging is daarom in veel gevallen niet
mogelijk. Ten opzichte van kunstmest heeft digestaat het nadeel dat het aan het gewas kan plakken en
plantengroei mogelijk vertraagt
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4.4. Verduurzaming

Een algemene definitie van duurzaamheid heeft betrekking economische, sociale en milieuaspecten. In
volgende tabel staan enkele milieuaspecten met betrekking tot het begrip duurzaamheid.
Tabel 4.13: duurzaamheidscriteria volgende het Derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-3).

Duurzaamheidscriteria NMP-3
• Verspilling (geen efficiënte recycling) • Uitputting grondstoffen • Sanitaire risico’s
• Verspreiding van problematische stoffen • Versterkte broeikaseffect • Verzuring

De volgende duurzaamheidsaspecten staan – enigszins vertaald126 – in relatie met co-vergisting:
Tabel 4.14: duurzaamheidsaspecten die relevant zijn voor co-vergisting

Duurzaamheidsaspect Omschrijving Knelpunten
• Aanvullend inkomen, verbreding Hoge investeringen, rentelasten;
• Beter imago sector Geen invloed op koopbereidheid consument;

Sociaal-economisch

• Samenwerking in sector Bedrijven zien zichzelf als onafhankelijk
Betere kwaliteit mest, minder kunstmest Samenstelling mest varieert in praktijk; voorkeur

voor kunstmest bij akkerbouwers
Sluiten kringlopen

Benutting reststromen Concurrentie met andere hoogwaardige
toepassingen (veevoer)

Voedselveiligheid Verontreinigingen in co-producten Kleine partijen van tussenhandel
Dierziekten, pathogenen Pathogenen in mest gereduceerd,

verspreiding via digestaatproducten
Extra stap voor hygiënisering vereist (>53oC),
vereist extra investeringen

Onkruidzaden Minder onkruid bij vergisting Onzekerheid over precieze effect
Risico op verontreinigingen Metalen, micro verontreinigingen Moeilijk te detecteren, incidentele vervuiling
Ophoping in bodem Vetten, metalen, fosfaat Installatiebeheer certificeren is moeilijk
Geuremissie Digestaat heeft minder geuremissie Moeilijk te kwantificeren
Energieteelt Teelt van energiegewas Beperkt draagvlak, concurrentie met

natuurontwikkeling
Klimaat Methaanreductie, energieproductie overige broeikasgassen geen financiële stimulans

In de volgende paragrafen worden de verschillende duurzaamheidsaspecten nader toegelicht. Het klimaat
is toegelicht in § 2.4 en 4.2.

4.4.1. Sociale en economische duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is niet los te zien van economische en
sociale aspecten:

Economische duurzaamheid is te zien als een ontwikkeling waarbij
een economische groei en versterking van de concurrentiekracht van
de sector plaatsvindt, zodat continuïteit van de bedrijfsvoering op de
lange termijn gewaarborgd blijft (Broekmans, 2000; 9).
Economische duurzaamheid betekent dat bedrijven in de landbouw
of veehouderij zich gegarandeerd weten van een stabiel en
voldoende inkomen.
In het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is rekening gehouden met
duurzaamheid via de ‘cross compliance’, dat wil zeggen dat subsidies afhankelijk zijn gesteld van

126 De volgende zaken hebben met elkaar te maken, verspilling met hergebruik en het sluiten van kringlopen, verspreiding met verontreinigingen, uitputting met
erts voor kunstmest en fossiele voorraden, het broeikaseffect met duurzame energie, methaan en lachgas, sanitaire risico’s met verspreiding van pathogenen
(en onkruidzaden), verzuring met emissies van NOx

Milieu-aspecten

Sociale
aspecten

Economische
 aspecten

Figuur 11: aspecten in het begrip duurzaamheid
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duurzaamheidscriteria (zie bijlage 7C). Deze ontwikkelingen kunnen op termijn druk uitoefenen op de
sector, mogelijk kan dit een ontwikkeling naar verduurzaming in gang zetten.
Op langere termijn kan internationale druk – bijvoorbeeld via WTO onderhandelingen – leiden tot
aanpassingen van het GLB,  om zo handelsliberalisatie dichterbij te brengen. Voor de landbouwsector
betekent dit dat er enige druk is voor verduurzaming, om zo producten te onderscheiden op toegevoegde
waarde.

Sociale duurzaamheid betekent voornamelijk dat de stakeholders, zoals de overheid, bedrijfsleven,
consumenten en maatschappelijke organisaties hun stem krijgen op de invulling van de sector.
Samenwerking van verschillende stakeholders in ketens en netwerken draagt hieraan bij (Broekmans,
2000; 14).

Co-vergisting heeft een aantal voordelen ten aanzien van sociale en economische duurzaamheid:
Tabel 4.15: relevantie van duurzaamheidsaspecten voor co-vergisting in de landbouw

Relevantie van sociaal-economische aspecten
• Gegarandeerd inkomen via de MEP
• Verbreding bedrijfsbasis
• Positieve bijdrage aan imago van sector
• In toekomst: mogelijkheid tot samenwerking in sector

• Co-vergisting kan een manier zijn om een extra inkomen te verwerven, met een min of meer
gegarandeerde opbrengst. Schattingen lopen uiteen van een kwart tot eenderde van het inkomen.127
Naast energieproductie kan het telen van energiegewassen een tweede bron van inkomsten worden.

• Een verbreding van de bedrijfsbasis maakt de agrariër minder afhankelijk van een enkele
bedrijfsactiviteit. Voor diverse regio’s in Nederland worden subsidies gegeven voor versterking van
de economische structuur in de landbouw. Dit gebeurt onder andere middels Leader+ en Interreg II
programma’s (§ 4.2.1).

• Co-vergisting kan positief bijdragen aan het imago van de sector. Co-vergisting kan een agrariër ook
kwaliteiten mee geven als ‘klimaatneutraal’, ‘milieubewust’ en ‘verantwoord ondernemend’. Deze
bijdrage aan het imago kan genuanceerd worden, aangezien de voornaamste zorg bestaat uit
dierenwelzijn. Het imago lijkt los te staan van de koopbereidheid van de consument. De toenemende
zorgen omtrent dierenwelzijn betekenen niet direct een vertaling in het koopgedrag van de
consument. De consument laat zich voornamelijk leiden door de prijs en kwaliteit van het product
zelf (Diederen, 1997). De meerwaarde of kwaliteit van een product moet daarom terug te vinden zijn
in de eigenschappen van het product zelf.128
Het maatschappelijk draagvlak voor toepassing van bio-energie of duurzame energie uit biomassa
heeft een onduidelijk imago. Er zijn vele partijen mee bezig die niet altijd met hetzelfde gezicht naar
buiten treden (Ree, 2000; 59). Het is denkbaar dat vergisting meelift met het imago voor biomassa.

• Mogelijk kan co-vergisting een stimulans zijn voor een (nauwere) samenwerking tussen bedrijven in
in of enkele sectoren. Boerderijvergisters, maar ook CVI’s, kunnen bijdragen aan een regionale
samenwerking tussen akkerbouwers, veehouders en leveranciers van reststoffen (Buiter, 2000; 7).129
Dit is met name van belang voor het sluiten van de kringlopen van nutriënten.

127 Dit zijn: ME, HO, VE (zie § 10.2).
128 Het milieubewustzijn en aspecten van diervriendelijkheid worden wel langzaam in het waardenpatroon van consument geïntegreerd. Consument wordt in het
koopgedrag niet geleid door milieu (Diederen, 1997; 20).
129 Sectoroverschrijdende samenwerking met afvalbedrijven en energiebedrijven kan zorgen voor ‘..een versterking van de bedrijfseconomische structuur in de
agrarische sector.’ (Buiter, 2000; 7)
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4.4.2. Sluiten van kringlopen

Het sluiten van de kringlopen van stikstof (N) en fosfaat (P) betekent minder verliezen naar het milieu.
Deze verliezen vinden plaats in de vorm van uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater en
vervluchtiging van ammoniak en lachgas naar de atmosfeer. Dit zijn mestgerelateerde milieuproblemen.
Het sluiten van kringlopen betekent hier een efficiënter gebruik van nutriënten. Hier zijn
landbouwkundige en milieutechnische motieven zijn met elkaar verweven. Meststromen en reststoffen
kunnen middels co-vergisting op een relatief hoogwaardige manier worden hergebruikt.

In de onderstaande figuur zijn de milieueffecten van stikfstof in de bodem weergegeven (Bosker, 2004):

Figuur 12: vereenvoudigde stikstofkringloop tussen bodem en atmosfeer (niet weergegeven: depositie op bodem en in planten)

Afhankelijk van de schaalgrootte zijn er drie kringlopen – lokaal, (inter)regionaal en nationaal – die
raakvlakken hebben met co-vergisting in de landbouw.  Er zijn dan ook drie mogelijkheden om de
kringlopen te sluiten:
(1) Verminderen van overtollig aangebrachte nutriënten op land. Dit kan bereikt worden door in de

mestgift te sturen op de gewasbehoefte, waardoor nutriënten in de mest (zoals N en P) efficiënt
worden gebruikt. Co-vergisting levert mest op met kunstmestachtige kwaliteiten, waarmee gestuurd
kan worden in de mestgift. Dit is een stap in de richting van het bereiken van een evenwicht tussen
mestproductie en mestaanwending op land. De mogelijkheden voor sturing zijn bij onbewerkte
dierlijke mest beperkt(er).
Op de achtergrond speelt het gebruik van kunstmest door onder andere akkerbouwers rol. Kunstmest
‘verdringt’ gewone dierlijke mest. In een regio met een mestoverschot zou het verwerken van mest tot
een hoogwaardige meststof of zelfs kunstmestvervanger een meer duurzaam alternatief zijn.

(2) Gecontroleerd hergebruik van restproducten in de landbouw. Co-vergisting biedt een goede
mogelijkheid voor het gecontroleerd hergebruik van reststoffen. Dit kunnen restproducten zijn uit de
voedingsmiddelenindustrie (VGI) of gewasresten. Gewasresten worden doorgaans achtergelaten op
het land. Gewasresten kunnen ingezameld en gebruikt worden als co-product (fermentaat) in een
vergistinginstallatie. Indien alleen co-producten uit de (regionale) landbouw worden gebruikt, zal er
geen netto toevoer plaatsvinden van nutriënten in de landbouw (of regio in Nederland).
De benutting van reststromen voor vergisting kan concurreren met andere hoogwaardige
toepassingen.

(3) Door overtollige niet plaatsbare mest te verwerken tot exportwaardig product. Hiermee kan
accumulatie van nutriënten in Nederlandse bodem voorkomen worden.130 Op boerderijniveau zijn
alleen eenvoudige (en goedkope) technieken mogelijk, zoals dik/dun scheiding door een strofilter of
zeefbandpers (§ 5.1.3).

130 Deze accumulatie is mede het gevolg van geïmporteerd krachtvoer en kunstmest.
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Het regionale mestoverschot
Een regionaal mestoverschot is het resultaat van een overschot op bedrijfsniveau doordat er een tekort aan
plaatsingsruimte is. Co-vergisting is geen oplossing voor het regionale mestoverschot. Het kan wel een
oplossingsrichting (deeloplossing) zijn voor het mestoverschot in verschillende gebieden, op twee
manieren:
• Co-vergisting biedt een mogelijkheid om mest een meerwaarde te geven en daardoor kunstmest deels

te vervangen.
• Co-vergisting kan gecombineerd worden met een nabehandeling of mestverwerking (een

‘kunstmestfabriek’). Op deze wijze kan kunstmest vervangen worden. Co-vergisting kan worden
gezien als een manier om waarde te creëren in de keten waardoor kosten voor mestverwerking (en
daardoor afzetkosten) gedrukt worden.131

Bezien over geheel Nederland is er anno 2004 geen mestoverschot, alleen in het centrale en zuidelijk
veehouderijgebied (Cornelissen, 2003, 10).132 Transport van mest is in die gebieden noodzakelijk.
Co-vergisting heeft als nadeel dat extra nutriënten worden toegevoegd in de vorm van co-producten zoals
gewasresten, energiegewassen of reststoffen. Enderzijds betekent co-vergisting een vermeerdering van
het overschot, anderzijds geeft het een hoogwaardiger mestproduct waardoor de afzet beter gegarandeerd
is.

4.4.3. Voedselveiligheid

In de afgelopen jaren is voedselveiligheid hoog op de politieke agenda komen te staan (Rougoor, 2002;
46). Voedselveiligheid wordt gedefinieerd als ‘de garantie dat er geen nadelige gevolgen zijn voor
gezondheid bij consumptie’.133
Crises en calamiteiten – zoals met betrekking tot BSE, MKZ, vogelpest, dioxine en salmonella – hebben
invloed gehad op het imago van voedselveiligheid. Voedselveiligheid hangt sterk samen met het imago
van de sector. Hierbij is de perceptie van het publiek van belang.134
De landbouwsector heeft aangegeven voorzichtigheid te willen betrachten bij de uitbreiding van de
positieve lijst. De sector kan zich niet veroorloven opnieuw in een crisis te belanden. Een calamiteit tast
het imago van de sector aan, maar ook dat van voedselveiligheid.135
De voornaamste onderwerpen voor de voedselveiligheid binnen de rundvee- en varkenshouderij zijn
salmonella en para-tuberculose136 in mest en mestbijproducten, verontreinigingen in restproducten voor
veevoer en het gebruik van antibiotica (Rougoor, 2002; 48).
Voor de voedselveiligheid is het van belang dat reststoffen gecontroleerd hergebruikt worden. Zekerheid
over de hygiënische status van het digestaat kan gegeven worden door bemonsteren – in verband met
verontreinigingen – of een extra verhittingsstap – in verband met pathogenen.
Er wordt sterk naar voedselveiligheid gekeken. Er zullen op korte termijn alleen producten op de
positieve lijst voorkomen die voor de sector weinig risico opleveren.

131 Dit kan samengevat worden met de uitspraak: ‘biogas als basis voor mestverwerking’.
132 Dit zijn de volgende gebieden in Nederland: Twente en de Achterhoek, Westelijk Veluwe, Zandgebied in Utrecht, De Kempen, Midden Noord-Brabant,
Maaskant en Land van Cuijk, Westelijk Peelgebied (Cornelissen, 2003, 10).
133 Agriholland, dossier voedselveiligheid, www.agriholland.nl, geraadpleegd augustus 2004
134 Percepties kunnen irrationeel zijn en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Belangrijke percepties bij het publiek zijn onnatuurlijkheid, milieueffect en
controleerbaarheid. Uit:  Rougoor, C., Weijden, W. Voedselveiligheid tot welke prijs? Essays van een conferentie (2003). St.gr.Te.ch Ass., Min. LNV. pp 64.
135 Vraaggesprek met S.Smeulders (Ministerie VROM) op 18 juni 2004 en A.Kool (CLM) op 11 mei 2004.
136 Para-tbc is een bacterie die ontsteking van darmwand veroorzaakt, en er is mogelijk een verband met voor mensen gevaarlijke darmziekte. Para-tbc wordt
steeds actiever bestreden, voornamelijk in de rundveehouderij.



4. Het maatschappelijk veld van co-vergisting

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 55 van 166

4.4.4. Dierziekten en pathogenen

Dierziekten worden veroorzaakt door diverse pathogenen. Pathogenen kunnen bestaan uit bacteriën of
virussen en komen voor in darmen en klieren van dieren. Het aantal pathogenen dat gepaard gaat met
dierziekten is echter beperkt.137
Dierlijke mest bevat een brede range aan micro-organismen die potentieel schadelijk kunnen zijn voor
mensen en dieren. In de landbouw is een versterkte aandacht voor dierziekten, mede als gevolg van
recente calamiteiten (zoals MKZ en de varkenspest). Een uitbraak van een dierziekte heeft economische
gevolgen, maar ook gevolgen voor het maatschappelijke imago van de sector.
Co-vergisting vermindert het gehalte aan pathogenen in de mest en levert een bijdrage aan een
vermindering van de druk aan ziekten en plagen in de landbouw. Daarmee levert co-vergisting een
bijdrage aan verduurzaming (Buiter, 2000; 5).
Echter, vergisting bij mesofiele temperaturen is niet voldoende voor een borging. Voor een afdoende
borging is verhitting van de mest of kwaliteitsbeheer rondom de biogasinstallatie van belang. Dit geldt
zeker als mest van diverse partijen bij elkaar wordt gebracht, zoals bij een CVI.

4.4.4.1. Risicofactoren
Co-vergisting kan mogelijk problemen geven met (tropische) ziektekiemen en zaden. Dit is een
inschatting van de overheid (Kool, 2004; 46). Een inschatting van de risico’s door actoren in het
praktijkveld is uiteengezet in § 7.7. Sanitaire risico’s – die in relatie staan met de gevoeligheid voor
uitbraken van ziektes – bestaan voornamelijk in de volgende situaties:
Tabel 4.16: sanitaire risico’s van digestaat en co-producten

Sanitaire risico’s
• Kruisbesmetting bij aanvoer mest van diverse aanbieders
• Afzet digestaat buiten de landbouw
• Langdurige opslag van mest
• Al dan niet geïmporteerde landbouwproducten

• Kruisbesmetting indien mest van verschillende aanbieders bij elkaar komen. De kans bestaat dat
bepaalde micro-organismen overleven in kleine niet gehygiëniseerde partijen en via menging met
overige organische restproducten een kruisbesmetting opleveren (Kuikman, 2000b; 105). Onder
andere salmonella, varkenspest en MKZ zijn een probleem geweest in het verleden. Men name Swill
wordt als verdacht gezien voor het veroorzaken van dierziekten in het verleden.

• Indien digestaat of producten daarvan worden afgezet aan derden of partijen buiten de landbouw,
bijvoorbeeld afzet van de dikke fractie als compost. Voor afzet op (eigen) land het risico beperkt.

• Indien mest van derden of eigen mest langdurig in mestopslagen bewaard blijven. Het digestaat van
mesofiele vergisting bevat nog een gedeelte pathogenen. Onbekend is wat er gebeurd met mest als het
lange tijd wordt opgeslagen.

• Bij het gebruik van landbouwproducten die (al dan niet) geïmporteerd zijn. Het risico van een
salmonellabesmetting (in bijvoorbeeld erwten en granen) is vooral aanwezig tijdens de periode van
het transport en de opslag (Lokhorst, 2002; 74). Dit is bijvoorbeeld het geval bij niet gereinigde
transportmiddelen.
Schimmels kunnen mogelijk een probleem vormen bij co-vergisten, bijvoorbeeld schimmels die
meerdere gewassen kunnen aantasten (Mombarg, 2002; 21). Mombarg et al. (2002) verwachten geen
problemen bij veel schimmels. Dit risico vertaalt zich indirect in een economisch voordeel, namelijk
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

137 De belangrijkste zijn Salmonella, Escherichia coli, mycobacterien, Yersinia (7 typen), Campylobacter, Pasteurella, Brucella, Listeria monocytogenen, E.
rhusiopathiae, Streptococcus, Clostridium, Cryptosporidium, Mond- en klauwzeer virus, (FMDV), Afrikaanse en klassieke varkenspest, Aujeszky virus (Burton,
2003; Ch.4). Verschillende typen dieren hebben hun eigen karakteristieke virussen.
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• Risico door transportbewegingen van vee en mest. De kans op verspreiding van pathogenen wordt
groter naarmate er meer transportbewegingen zijn. Indien dit transport plaatsvindt vanuit een centrale
opslag – waarin meerdere meststromen samenkomen –  is er extra reden tot zorg. De Minister wil de
transporten van mest beperken.138

4.4.4.2. Borging van risico op pathogenen
Het gevaar voor problemen met de voedselkwaliteit en insleep van dierziekten, bestaan nog altijd,
ondanks verbeteringen in transport, afzet en verwerkingsstructuren van de producten.139
De risico’s op verbreiding van ziektekiemen en onkruidzaden kunnen voornamelijk goed worden beheerst
indien kwaliteitsbeheer wordt toegepast op de afzet- en aanbodketens rond de installatie. Integrale
kwaliteitszorg op basis van HACCP-principes biedt mogelijkheden voor een reductie van het risico op
pathogenen (§ 4.4.6). Dit geldt met name voor centrale vergisters. Op boerderijschaal zullen de risico’s
relatief klein zijn, zeker indien mest op eigen land wordt gebruikt.
Het risico van verspreiding wordt in de huidige situatie in de Nederlandse landbouw beperkt door
regelgeving met betrekking tot het reinigen van wagens voor transport van mest.140

Inactivering door vergisting
Veel factoren beïnvloeden de levensvatbaarheid van pathogenen in mest, zoals temperatuur, straling,
vochtigheid. Verhitting is een effectieve manier op pathogenen te inactiveren (Burton, 2003; 7.14). Er is
onderscheid te maken tussen mesofiele en thermofiele temperaturen.
Tabel 4.17: mogelijke temperaturen bij vergisting

Temperaturen tijdens vergisting
• Thermofiel (vanaf 50ºC): afdoende doding pathogenen
• Mesofiel (25 tot 35ºC): afname maar geen gegerandeerde afdoding

• Vooral vergisting bij thermofiele temperaturen (vanaf 50ºC) maakt een afdoende doding van
onkruidzaden en pathogenen mogelijk (Tijmensen, 2002; 32). Zo krijgt men bij 53oC een 90%
verwijdering van diverse soorten bacteriën bij verblijftijden variërend van 0.4 tot 1 uur.141 Alleen
thermofiele vergisting geeft effectieve reductie van pathogenen (Burton, 2003; 5.18).
Mombarg et al. (2002) noemt zelfs een verblijftijd van 14 dagen bij 55oC als toepasbaar in de
agrarische praktijk.142 Alleen dit `recept’ zou vrijwel volledige afdoding garanderen van vrijwel alle
kiemen en schimmels. Salmonella wordt breed geaccepteerd als zijnde een geschikte indicator voor
aanwezigheid plant- en dierpathogenen (Brinkman, 1997).

• Vergisting van mest bij mesofiele temperaturen zal in vergelijking met de huidige situatie leiden tot
een afname van de hoeveelheid aanwezige ziekten (Mombarg, 2002; 21). Echter, mesofiele vergisting
heeft een aantoonbaar kleinere inactiverende werking dan thermofiele vergisting (Mombarg, 2002;
Tijmensen, 2002; 32). Er zijn bijvoorbeeld pathogenen die bij mesofiele temperaturen achterblijven
en niet geïnactiveerd worden. Een aantal belangrijke pathogenen worden wel aanzienlijk
gereduceerd.143

138 Vraaggesprek H.Bos (Ministerie van LNV) op 1 juni 2004
139 Duurzaamheid, debat toekomst intensieve veehouderij, www.minlnv.nl/thema/dier/veehoud/debat/ geraadpleegd mei 2004.
140 Vraaggesprek met G. Gosselink (Mestac) op 29 april 2004
141 De volgende tijden werden genoemd voor 90% reductie bij 53oC: Streptococcus faecalis 0.7 uur, Salmonella typhimurium 0.6 uur, Salmonella dublin 0.5 uur,
Staphylococcus aureus 0.5 uur, Escherichia coli 0.4 uur (Burton, 2003).
142 De reden is dat de schimmel Plasmodiophora brassicae, die knolvoet veroorzaakt bij kool bij deze omstandigheden niet overleeft. Deze schimmel kan bij
aërobe compostering overleven en is vergeleken met andere pathogenen erg hitte resistent. Na 7 dagen behandeling bij 55oC is er nog wel schimmel aanwezig.
143 Uit een publicatie van een universiteit in de Verenigde Staten blijkt dat mesofiele vergisting bij een verblijftijd van 34 dagen leidt tot een reductie van 99% van
een aantal belangrijke bacteriën (Martin, 2003; 27). Dit zijn (met percentage reductie): Enteric bacteria, Fecal coliforms (99.9%) en Paratuberculose
(Mycobacterium avium paratuberculosis) (99%).
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Warmtebehandeling van het digestaat
Hygiënisatie is in dit rapport een algemene term die warmte-
behandeling aanduidt bij verschillende temperaturen. De mogelijke
warmtebehandelingen zijn:
(I) Sterilisatie, dit is verhitten tot ongeveer 121oC (20 minuten

bij 2 bar);
(II) Pasteurisatie is het verhitten van slurry tot 55oC voor 4 uur

of zelfs tot 70oC voor 30 minuten. In Denemarken zijn
regels opgesteld voor pasteuriseren van drijfmest in
biogasinstallaties. Hierbij mogen alle typen van organisch
afval worden gebruikt.
De volgende behandelingsmethoden worden volgens de Deense wet als gelijkwaardig gezien aan
een behandeling van 70oC voor 1 uur.144

Tabel 4.18: alternatieven voor sanitatie bij 70oC voor 1 uur volgende de Deense wet.145

Minimum gegarandeerde retentietijd in aparte sanitatietank146Temp. (oC) Minimale retentietijd bij
thermofiele vergisting Thermofiele vergisting (>52oC) Mesofiele vergisting (20-52oC)

52 10 uur — —
53.5 8 uur — —
55 6 uur 5.5 uur 7.5 uur
60 — 2.5 uur 3.5 uur
65 — 1.0 uur 1.5 uur

Met het bovenstaande schema mogen slib en afvalwater worden vergist in Denemarken.147 De
sanitatie kan zowel voor als na de vergisting plaatsvinden.
Naast de eisen in de tabel worden overige eisen gesteld aan het eindproduct, zoals gehalten zware
metalen148, pathogenen (feacale streptococcen en salmonella) en milieuvreemde stoffen.

(III) Sanitatie. Dit zijn lagere temperaturen waarbij enig effect optreedt, maar geen volledige afdoding
voor alle mogelijke pathogenen, zoals bij mesofiele vergisting het geval is.

Indien de positieve lijst wordt uitgebreid kan een strikte borging van belang zijn. Een volledige garantie is
alleen mogelijk met pasteurisatie of thermofiele temperaturen. Vergiste mest kan zonder veel extra kosten
gepasteuriseerd worden (Hogenberg, 2001).
Een onderzoek van Ecofys benadrukt het belang van duidelijke sanitatieregels. Deze regels kunnen
worden vastgelegd in èèn document, ingedeeld in klassen van co-substraten (Berg, 2003).149 Een indeling
van co-producten in verschillende categoriëen, wordt aanbevolen.
Op Europees niveau bestaat al wetgeving voor het hygiëniseren. Voor vergisting van risicovolle
producten – zoals dierlijke bijproducten en reststromen uit catering en visverwerking – is een
warmtebehandeling vereist, te weten 1 uur op 70oC, zoals vastgelegd in verordening EC/1774/2002 – in
2003 overgegaan in EG/808/2003.150  De verplichting geldt ook voor export van mestproducten.

144 Het schema is een bepaling van het Deense ministerie van energie en milieu no. 49 van 20/01/2000.
145 De tweede kolom geldt voor retentietijd in de vergistertank, de laatste twee kolommen gelden voor een hygienisatie in aparte sanitatietank. Het tijd-
temperatuurschema is het resultaat van onderzoek bij 10 centrale vergisters in Denemarken.
146 Voor mesofiele hygienisatie geldt dat de hydraulische verblijftijd van de mest minimaal 14 dagen is, voor thermofiele behandeling is de eis 7 dagen.
147 Genoemd worden: onvervuilde productresten bij voorverwerking plantaardige grondstoffen en zuivelfabrieken, slib van voorverwerking dierlijke grondstoffen
(onder andere slachterijen), biologisch afval van huishoudens en afvalwaterslib. Uit: vertaling van het Deense ‘slibbesluit’, Besluit m.b.t. het gebruik van
afvalproducten voor land- en tuinbouwdoeleinden.
148 De verplichting op het bemonsteren op metalen geld zowel bij aanvoer co-producten als bij afvoer digestaat.
149 Ook wordt aanbevolen dat de procedures met betrekking tot controle eenduidig vast te leggen (Berg, 2003;VIII).
150 Er zijn drie klassen gedefinieerd met verschillende sanitaire risico’s.

Figuur 13: pasteurisatietanks (FNR, 2004b)
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Overige aspecten met betrekking tot inactivering
Enkele aspecten met betrekking tot inactivering van pathogenen zijn samengevat in de volgende tabel.
Tabel 4.19: overige aspecten voor inactivering

Overige aspecten voor reductie pathogeenrisico
• Chemische behandelingen.
• Beheersbaarheid en schaalgrootte van vergister.
• Transport en sluiten kringlopen.
• Vergelijking met compost?

• Mest kan ook chemisch gedesinfecteerd worden, bijvoorbeeld met natrium hydroxide, calcium oxide
of calcium hydroxide. Deze optie is ook in de Deense wet opgenomen. Vergeleken met biologische
behandeling (vergisting) is chemische of fysische desinfectie een relatief eenvoudige optie om mest te
desinfecteren, bijvoorbeeld in noodgevallen (Burton, 2003; 5.20).

• Installaties op grote schaal zijn makkelijker aan te sturen en te controleren. Grotere projecten voor co-
vergisting (en met name CVI) kunnen bijdragen aan een verbeterde beheersbaarheid van regionale
organische stofstromen (Buiter, 2000; 27).

• Het transporteren van mest gaat gepaard met transport en veterinaire risico’s. In een landbouw waarin
de regionale of lokale kringlopen (van nutriënten) zijn gesloten, zijn de veterinaire risico het kleinst.
Dit scenario past bij een duurzame landbouw. Kleinschalige en gesloten bedrijven passen in dit
scenario. Vergisting kan een manier zijn op dit op weg te helpen.

• Compostering van organisch materiaal geeft een met vergisting vergelijkbare vermindering van de
ziektedruk. Er is echter nog veel onbekend over de mogelijkheid om compost in te zetten voor het
gecontroleerd onderdrukken van ziekten. Het onderzoek hiernaar bevindt zich in de beginfase.151

4.4.5. Onkruidzaden

Onkruidzaden zijn van belang voor een grondgebruiker zoals akkerbouwers. Meer onkruid betekent een
groter gebruik van specifieke gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden).152 Onbehandelde rundermest
bevat in praktijk meer onkruidzaden dan varkensmest. Dit is in het praktijkveld aangegeven.153 Wat
betreft onkruidzaden bestaan er verschillen tussen co-producten onderling. Bermgras bevat bijvoorbeeld
veel verschillende onkruidzaden.
Het voordeel van onkruidafdoding door een sanitatiestap is relatief. Bij mest van het eigen bedrijf zal het
voordeel beperkt zijn, immers de zaden komen ook van het bedrijf. Bij warmtebehandeling bij 55oC (voor
14 dagen) blijken verschillende typen zaden – ook sterk resistente zaden zoals tomatenzaad – compleet
vernietigd te worden (Lent, 2001; 21). Compostering waarbij een temperatuur van 60oC wordt bereikt,
zorgt voor een verlies van kiemkracht van de aanwezige onkruidzaden (Mombarg, 2002; 22).
Er is relatief weinig bekend over de mate waarin onkruidzaden afnemen bij mesofiele vergisting (welke
zaden wel of niet worden afgedood) (Tijmensen, 2002; 32).

4.4.6. Risico van verontreinigingen in co-producten

Co-vergisten geeft een kans op het introduceren van verontreinigingen in het digestaat. De risico’s staan
in de onderstaande tabel:

151 Use of Compost in Agriculture (FAQs) Remade Scotland March 2001 Scottish Agricultural College Ayr KA6 5HW
152 In de toekomst wordt een aanscherping van het beleid over gewasbeschermingsmiddelen verwacht (Kuikman, 2000a).
153 Ref: DK, ZV, MS, AK
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Tabel 4.20: risico’s van co-producten in het algemeen en van landbouwproducten

Risico’s in het algemeen
• medicinale toevoegingen
• dioxines in oververhit frituurvet
• toxische stoffen, residuen van pesticiden of additieven.
• zware metalen.
Risico’s van landbouwproducten
• aanwezigheid van toxische componenten, zoals pesticiden
• gewasbeschermingsmiddelen
• de aanwezigheid zware metalen;
• de aanwezigheid van mycotoxinen (vocht vormt een risico op schimmelvorming);

In het algemeen kunnen co-fermenten – bijvoorbeeld reststoffen en landbouwgewassen –
microverontreinigingen bevatten, zoals toxische stoffen (dioxines, residuen van pesticiden of additieven)
en zware metalen (zie § 4.4.7).
Bij een intensieve aanvoer van bepaalde co-producten (of gewassen) kunnen mogelijk bepaalde metalen
in verhoogde concentraties voorkomen waardoor er ophoping in bodem kan ontstaan op een beperkt
areaal land.
Landbouwproducten hebben ook risico’s. De risicofactoren met betrekking tot erwten, granen bietenpulp
en melasse zijn genoemd in bovenstaande tabel (Lokhorst, 2002; 72). De kans op besmetting met
mycotoxinen of zware metalen is klein, maar de ernst daarvan is groot (Lokhorst, 2002). Met GMP
normen (Good Management Practices) en ketenbeheer zijn de risico’s minimaal.

Mogelijkheden voor kwaliteitsborging
Reststoffen aangeboden door intermediairs of kleine partijen uit de reststoffenmarkt kunnen een extra
risico vormen, aangezien kleine partijen reststoffen moeilijk te controleren zijn (LNV, 2001). Dit geldt
zeker voor GFT-afval of restaurantafval (swill).
Het risico van het introduceren van verontreinigingen via reststoffen kan geminimaliseerd worden door
gebruikmaking van systemen van ketenaansprakelijkheid en kwaliteitszorg. Dit kan op verschillende
manieren, te weten:
• Door bestaande HACCP-principes.154 Hierbij wordt ketenaansprakelijkheid inzichtelijk gemaakt en

beheerst. Het gebruik van dit instrument is in de voedingsmiddelensector algemeen geaccepteerd.
Het kan worden toegepast op reststroomverwerking voor vergroting van de beheersbaarheid van
moeilijk meetbare risico’s. Deze risico’s zijn naar verwachting groter naarmate de heterogeniteit van
biomassastromen toeneemt.
Kwaliteitszorg is vooral nuttig als er niet gewerkt wordt met bedrijfseigen materiaal of gewerkt
wordt met toevoegingen die een extra risico vormen (zoals GFT of restaurant afval).
Bij een integraal HACCP-kwaliteitszorgsysteem wordt aan het begin van de keten getoetst op
bijvoorbeeld gehalten aan zware metalen en microverontreinigingen. In het systeem zijn de
aanbieders van reststromen aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten (Buiter,
2000). De agrariër draagt volledige verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeheer op en rond het
bedrijfsterrein.

• Certificering door GMP-normen. Men kan denken aan de vanuit het Productschap Diervoeder
opgestelde normen (Good Manufacturing Practices) voor de voederleveranciers, verplichte
identificatie en registratie van dierstromen. Deze aspecten maken de traceerbaarheid in de keten

154 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een concept van kwaliteitszorg ter beheersing van moeilijk meetbare risico’s. Het systeem van
procescontrole ondervangt risico’s in de gehele keten. Hierdoor worden hoge analysekosten voorkomen. De risico’s in de hele keten worden in kaart gebracht
via integratie van controlepunten vertaalmechanismen en stelselmatig doorlopen van het hete traject.
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eenvoudiger.155 Er bestaat een gevaar dat reststoffen van niet gecertificeerde aanbieders via een
omweg terechtkomen in de verwerkingsketen (LNV, 2001; 69).
Certificering gaat gepaard met minimumeisen waar een leverancier moet voldoen. Dit systeem is
relatief eenvoudig, kan toegepast worden bij vele schakels in de keten en gaat gepaard met minimale
administratieve kosten.

• Het toepassen van een systeem van tracking en tracing.156 Dit is een administratief systeem waarbij
de aard en toestand van verschillende partijen wordt bijgehouden. Het logistieke traject kan dan
achteraf herleid worden in geval van calamiteiten. Het risico bestaat dat ad-hoc aankopen toegevoegd
worden die buiten het administratief systeem vallen. In de praktijk zal dit systeem minder goed
werken bij kleinere partijen of bij een grote hoeveelheid grondstoffen.

4.4.7. Ophoping in bodem

De mogelijkheid bestaat dat bepaalde verontreinigingen zich op langere termijn ophopen in de bodem.
Stoffen die in de bodem kunnen ophopen staan in de onderstaande tabel:
Tabel 4.21: stoffen die bij co-vergisting een risico vormen en kunnen accumuleren in de bodem

Stoffen die milieurisico vormen
• Fosfor
• Vetten
• Zware metalen
• Zouten

• Fosfaat blijkt zich voornamelijk in de bovengrond te accumuleren, hoofdzakelijk in minerale vorm.
Het vermogen van de bodem tot accumulatie van fosfor is beperkt. Fosfaat is voornamelijk afkomstig
van dierlijke mest en kunstmest. Fosfor dat niet door de gewassen wordt opgenomen, accumuleert in
de bodem. Indien de bodem verzadigd is met fosfor spoelt het uit naar grond- en oppervlaktewater.157
De relatie tussen fosfaatverzadiging en kans op uitspoeling is niet eenduidig (Schoumans, 2004).
Geschat wordt dat 47 tot 56% van de gronden in Nederland een te hoge fosfaatophoping heeft
(Schoumans, 2004; 34). Van de totaal aangevoerde hoeveelheid fosfor op landbouwgronden
accumuleerde in 2002 circa 35% (RIVM, 2004). De totale aanvoer van fosfor naar landbouwgrond is
tussen 1986 en 2002 met ruim 35% afgenomen. De afname is geheel toe te schrijven aan de
verminderde aanvoer van fosfor in dierlijke mest en kunstmest op landbouwgrond.158 Het nieuwe
mestbeleid hanteert een gebruiksnormen voor fosfaat die in de toekomst kan worden aangepast.

• Vetten kunnen in het digestaat voorkomen als gevolg van onvolledige omzetting in de vergister,
veroorzaakt door bijvoorbeeld storingen, schokbelastingen of verandering van procesparameters.
Vetten kunnen (irreversibel) ophopen in de bodem. Vetten maken een bodem waterafstotend. Een
kwaliteitscontrole achteraf kan het risico verkleinen (Novem, 2003).

• Ophoping van zware metalen in de bodem vindt momenteel plaats in bijna alle landbouwgebieden in
Nederland. Dit komt vooral door de aanvoer van zware metalen via kunstmest en dierlijke mest.159
Verwacht wordt dat in de komende tientallen jaren op een deel van het Nederlandse landbouwareaal
de kritische metaalgehalten in de bodem voor gewaskwaliteit zullen worden overschreden. Hoge
zware metaalgehalten in de bodem hebben een negatieve invloed op bodemecosystemen. Hoge (en

155 Voor alle melkveehouders is deelname aan een bestrijdingsprogramma verplicht. Salmonella wordt bestreden door pasteuriseren van melk, en BSE wordt
voorkomen door strenge eisen die aan veevoer gesteld worden (Rougoor, 2002; 46).
156 Tracing is het achterhalen van de trajecten die producten in het verleden hebben afgelegd. Tracking betekent het achterhalen van de actuele toestand van
een product. Een algemene definitie is: ‘het in real-time kunnen herleiden van het logistieke traject van de (samengevoegde) producten. Indien er een grote
hoeveelheid primaire grondstoffen zijn of schakels en organisaties gaat dit systeenm gepaard met een exposief groeiende hoeveelheid informatie (Buiter, 2000).
157 Tussen 1986 en 2000 spoelde er gemiddeld 8% van het fosfaatoverschot uit naar het oppervlaktewater (Groenendijk, 2004).
158 In de periode 1994-2001 is het wettelijk toegestane gebruik van dierlijke mest per hectare gedaald van gemiddeld 180 kg fosfaat per hectare in 1994 naar
circa 105 kg fosfaat per hectare in 2001 (RIVM, Milieucompendium, 2004).
159 De verandering in gehalten zware metalen in landbouwgebied door de aanvoer via kunstmest en dierlijke mest zijn gemiddeld 2-3 g/ha/jr voor Cadmium, 30-
65 g/ha/jr voor Lood, 78-341 g/ha/jr voor Koper en 192-700 g/ha/jr voor Zink (RIVM, 2004)
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toenemende) gehalten in de landbouwbodem kunnen bovendien een bedreiging gaan vormen voor de
kwaliteit van landbouwgewassen (RIVM, 2004).160
Het is denkbaar dat enkele co-producten verhoogde concentraties zware metalen geven, zoals
aardappelschillen (Cornelissen, 2003; 62). Bij zware metalen is het van belang dat de
achtergrondconcentratie in het achterhoofd wordt gehouden. In sommige gebieden bestaat een hoge
achtergrondconcentratie van verschillende metalen, zoals aan de kust in Friesland.161
De belasting van landbouwgrond met de metalen koper, zink en cadmium is in 2001 sterk afgenomen.
De hoeveelheid die via veevoer in dierlijke mest terechtkomt is sterk gedaald (RIVM, 2004).162
Koper wordt aan varkensvoer toegevoegd vanwege voederconversie en groeibevorderende
eigenschappen (Rougoor, 2002; 31). Dieren als schapen zijn erg gevoelig voor kopertoxiciteit, met
name als ze grazen op grasland dat is bemest met varkensmest.163 Cadmium is toxisch en wordt
voornamelijk aangevoerd via fosfaatkunstmest (dat afkomstig is van erts) (Rougoor, 2002; 31).

• Met betrekking tot mestverwerking kunnen zouten zoals chloride, natrium, en kalium aanleiding
geven tot problemen. Dit geldt als mest wordt ontwaterd of wordt ontdaan (gestript) van stikstof. Een
waterige restfractie die relatief weinig stikstof bevat, kan in grotere hoeveelheden worden toegepast,
waardoor zoutbelastingsnormen overschreden kunnen worden (Kool, 2002).164 Zouten spoelen
relatief makkelijk uit de bodem en komen in grond- en oppervlaktewater terecht.

4.4.8. Geuremissie en ammoniak

In de literatuur wordt algemeen genoemd dat vergiste mest een lagere geuremissie heeft dan ruwe
drijfmest (Tijmensen, 2002; 32). In een gecertificeerd onderzoek uitgevoerd door Witteveen+Bos bleek
dat vergiste mest op inrichtingenniveau leidt tot een lagere geuremissie (Kuijk, 2003; 8). Onderzoek in de
Verenigde Staten wijst in dezelfde richting (Powers, 1997, Pain, 1990).165
De stank door mest wordt veroorzaakt door voornamelijk vluchtige vetzuren (Bosker, 2004; 29). Deze
worden bij anaërobe vergisting afgebroken. Het digestaat is verder gestabiliseerd en er treedt geen verdere
afbraak op. Digestaat wordt daarnaast sneller in de bodem opgenomen, doordat het minder viskeus
(dunner) is.
In vergiste mest kan de hoeveelheid vrije ammoniak groter zijn dan in onvergiste mest (PDE, 2004; 6).166
De afname van de ammoniakemissie door de landbouw sinds 1990 is het gevolg van de emissiearme
aanwending en de krimp van de veestapel (RIVM, 2004, Hilhorst, 2004a; 21).
Naast mest is de geuremissie van co-producten van belang. Co-producten kunnen bij langdurige opslag
leiden tot ongewenste geuremissie.

4.4.9. Teelt van energiegewassen

Voor de teelt van energiegewassen blijkt in Nederland een beperkt draagvlak te
zijn. Volgens een literatuurbron uit 2000 bestaat er weerstand tegen het gebruik
van landbouwgrond voor energiegewassen in Nederland (Ree, 2000; 36). In
Nederland is het areaal beperkt. Teelt vindt voornamelijk plaats op vrijgekomen
arme gronden die concurreren met natuurontwikkeling. Er lijkt een groeiend
draagvlak te ontstaan voor landschapsbeleid in de samenleving.167

160 Vries, W. , P. Römkens, et al. (2001). Risico's van bodemverontreiniging in het gebied. Alterra rapport 244, Wageningen.
161 Telefonische mededeling H.Ormel (deelnemer in Aalten) op 22 juni 2004
162 Regelgeving heeft de gehalten zware metalen in veevoer aan een maximum gebonden. Ook worden bij de kunstmestproductie schonere grondstoffen
gebruikt (RIVM, Natuurenmilieucompendium, mei 2004).
163 Conway, G.R., Pretty, J.N., 1991, Unwelcome Harvest, Earthscan Publications Ltd, London.
164 Vierde Nota waterhuishouding uit 1998 bevat normen voor zouten die corresp. met een maximum toelaatbaar risico voor oppervlaktewater (Kool, 2002; 11).
165 Anaëroob vergiste mest is minder geuremitterend dan verse mest (Powers, 1997). Varkensmest is bij vergisting minder geuremitterend is dan onvergiste
mest bij het verspreiden op grasland (Pain, 1990). Gedurende de eerste 6 uur na verspreiden op land was de geuremissie gereduceerd met 79% (Pain, 1990).
166 Vergiste mest heeft een hogere pH waarde en een hogere concentratie NH4 dan onvergiste mest. NH3-emissie kan daarom toenemen (Bosker, 2004; 28).
167 Het aantal organisaties, abonnementen op tijdschriften en publicaties over landschap, tuinen en cultuurhistorie op dit terrein nemen toe. Internet:
www.minlnv/lnv/algemeen/eclnv/landschap/publiek.html, geraadpleegd mei 2004

Figuur 14: energiemaïs
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Maatschappelijke weerstand zal naar verwachting optreden zodra de teelt van energiegewassen ten koste
gaat van ontwikkeling van natuurgebieden. De weerstand zal naar verwachting minder zijn indien een
agrariër braakliggende grond gebruikt.
Er is in Nederland een trend waar te nemen van meer sturing van mono- naar multifunctioneel
landgebruik (Hees, 2002). Multifunctioneel landgebruik kan aansluiten bij teelt van energiegewassen.
Enkele gemeenten in de Achterhoek (Overijssel) zouden streven naar veelzijdiger landgebruik om de
landschappelijke waarde te verbeteren.168 Hierbij zouden verschillende soorten gewassen – dus niet alleen
gras en maïs – geteeld kunnen worden. Deze gewassen kunnen ingezet worden als co-product voor
biogasinstallaties.
Sinds 1992 bestaat er in de EU een Mac Sharry braakliggingsregeling. Eèn van de vormen van
braaklegging is het telen van gewassen, onder andere maïs, graan, suikerbieten en koolzaad. Bedrijven die
minder dan 92 kton telen, krijgen een hectare-subsidie169, zonder de verplichting van 10% braaklegging.
Gewassen moeten voor non-food toepassingen worden gebruikt. Energie wordt expliciet als eindproduct
genoemd (Elbertsen, 2001). In 2005 worden de mogelijkheden voor braaklegging uitgebreid.
Het areaal braakgelegde grond is in praktijk echter beperkt, als gevolg van de (uitgebreide)
administratieve verplichtingen voor deze regeling. In het jaar 2001 nam nog geen 1% van de bedrijven –
of 2% van het areaal landbouwgrond in Nederland – deel aan de regeling (Elbertsen, 2001; 65). Daarnaast
is het de vraag hoe lang de Mac Sharry regeling in de toekomst blijft bestaan.

4.4.10. Conclusies

Co-vergisting kan voor verschillende aspecten de landbouwsector verduurzamen. Bij veel aspecten is co-
vergisting een deeloplossing. De relatie met verduurzaming is daarom niet direct en afhankelijk van de
randvoorwaarden. Duurzaamheidsaspecten staan niet los van elkaar, maar hebben met elkaar te maken.

Kansen en mogelijkheden voor co-vergisting
De kansen voor co-vergisting – om duurzaamheid dichterbij te brengen – zijn de volgende:
1. Sociaal-economisch betekent co-vergisting een kans voor de landbouw. Dit kan op twee manieren:

• Een aanvulling van het inkomen van een agrariër en een verbreding van bedrijfsactiviteiten.
• Mogelijkheid voor verbetering van het imago van de landbouw door energieproductie en sluiten

van kringlopen. Dit kan genuanceerd worden doordat imago voornamelijk bepaald wordt door
diervriendelijkheid. Imago is in praktijk relatief onafhankelijk van de koopbereidheid van een
consument.

• De productie van energiegewassen en handel in reststoffen en digestaat, kunnen een stimulans
zijn voor bredere regionale samenwerking tussen verschillende partijen in de landbouw.

2. Regionale mestoverschot. Co-vergisting kan – naast andere maatregelen zoals transport van mest –
een deeloplossing zijn voor het regionale mestoverschot. Bezien over geheel Nederland is er anno
2004 geen mestoverschot. Op twee manieren is co-vergisting een deeloplossing:
• Co-vergisting biedt een mogelijkheid om mest een meerwaarde te geven aan de mest en kan

daardoor kunstmest deels te vervangen. Ook is afzet beter gegarandeerd.
• Indien vergisting gecombineerd wordt met een nabehandeling of mestverwerking (een

‘kunstmestfabriek’) kan kunstmest vervangen worden. Co-vergisting kan worden gezien als een
manier om waarde te creëren in de keten waardoor kosten voor mestverwerking (en daardoor
afzetkosten) gedrukt worden. Het eindproduct kan ook als exportwaardig product worden
aangemerkt en afgezet worden buiten de Nederlandse landbouw.

3. Sluiten van kringlopen in de landbouw. Op breder niveau brengt co-vergisting het sluiten van
kringlopen van stikstof (N) in de landbouw dichterbij. Een gesloten kringloop in de landbouw
betekent onder andere dat er een evenwicht is tussen mestaanwending en mestproductie. Dit betekent

168 Vraaggesprek met J.Leemkuil op 14 mei 2004
169 In de orde van 310 tot 440 Euro per hectare. www.hetlnvloket.nl, geraadpleegd september 2004
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minder verliezen van stikstof naar het milieu, zoals uitspoeling van Nitraat (NO3
-) naar grond- en

oppervlaktewater of vervluchtiging van lachgas (N2O). Co-vergisting is hierin een deeloplossing.
Digestaat is een meststof met een hoger gehalte minerale stikstof, waardoor er in de mestgift beter
gestuurd kan worden op de gewasbehoefte. Hierdoor zijn de verliezen naar het milieu minimaal.
Co-vergisting biedt daarnaast een extra verwerkingsmogelijkheid voor (hoogwaardige) reststoffen uit
de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI) die vrijkomen naast het hoofdproduct.

4. Reductie van kans op verspreiding van pathogenen (op lokaal niveau). Mesofiele vergisting reduceert
het gehalte van pathogenen in de mest. In beperkte situaties – indien mest op eigen bedrijf wordt
aangewend – geeft dit een afdoende kwaliteitsverbetering. Mesofiele behandeling is niet voldoende
voor export of voor het geven van een kwaliteitsgarantie – hiervoor is pasteurisatie vereist (70oC).

5. Mesofiele vergisting reduceert onkruidzaden. Het voordeel van onkruidafdoding geldt alleen voor
rundermest. Varkensmest bevat in praktijk bijna geen onkruidzaden.

6. Geuremissie. Co-vergisting zorgt voor een kleinere geuroverlast in vergelijking tot onvergiste mest.
Het voordeel is moeilijk te kwantificeren. Dit voordeel zal voornamelijk spelen op het bedrijf zelf,
aangezien emissie-arme toediening van mest op land zorgt anno 2004 voor een geurreductie.

7. Het telen van meerdere energiegewassen kan aansluiten bij een multifunctioneel landgebruik.

Risico’s en knelpunten
Enkele ‘bedreigingen’ voor co-vergisting zijn de volgende:
1. Sluiten van kringlopen is bij mest moeizaam, aangezien mest in praktijk sterk van samenstelling

wisselt (in gehalten N en P). Daarnaast kunnen diverse partijen – akkerbouwers – een voorkeur
hebben voor kunstmest. Digestaat kan zonder verwerking niet de eigenschappen bezitten van die van
kunstmest. De afzet van digestaat kan wel beter gegarandeerd zijn.

2. Toename hoeveelheid nutriënten in landbouw. Co-vergisting heeft als nadeel dat extra nutriënten
worden toegevoegd in de vorm van co-producten zoals gewasresten, energiegewassen of reststoffen.
Dit kan op bedrijfsniveau leiden tot een mestoverschot, voornamelijk in (mest)overschotgebieden.
Co-producten worden uitgekozen op basis van energieproductie en economische opbrengst.

3. Co-producten hebben een risico van het introduceren van verontreinigingen. In bepaalde reststoffen
kunnen bepaalde metalen, toxische componenten of mycotoxines in verhoogde concentraties
voorkomen. Een calamiteit zal doorgaans achteraf worden vastgesteld, aangezien meting van alle
potentieel vervuilende substanties niet gangbaar is. Borging is mogelijk door ketenaansprakelijkheid,
tracing and tracking of door meting. Mogelijke verontreinigingen zijn de volgende:
• Vetten kunnen in digestaat voorkomen als gevolg van onvolledige omzetting in de vergister.
• Bij mestverwerking kunnen bepaalde zouten in verhoogde concentraties voorkomen.
• Zware metalen zijn koper (toegevoegd aan varkensvoer) en cadmium (uit kunstmest).

4. Geuremissie bij opslag co-producten. Opslag en voorbehandeling geeft het risico op geuremissie.
5. Benutting van reststromen uit de VGI kan concurreren met andere hoogwaardige toepassingen.
6. Beperkt draagvlak voor energiegewassen. Productie van energiegewassen kan in de toekomst

weerstand oproepen vanuit de maatschappij, doordat het areaal in Nederland beperkt is.
7. Aanvullende kwaliteitsborging voor pathogenen. Naast een verhittingsstap kan kwaliteitsbeheer

rondom de biogasinstallatie van belang zijn voor een afdoende borging. Dit geldt zeker als mest van
diverse partijen bij elkaar wordt gebracht.

8. Zekerheid over de hygiënische status van het digestaat kan alleen gegeven worden door een extra
verhittingsstap (of hygiënisatiestap) aan het proces toe te voegen. Dit betekent extra investeringen in
een verhittingsstap (hygiënisatietank). Minimaal moet digestaat opgewarmd worden tot 53oC (voor
ongeveer 10 uur) om een afdoende afdoding (90%) van de meest voorkomende pathogenen te geven.
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4.5. Algemene conclusies

De hooflijnen in hoofdstuk 4 zijn als volgt samen te vatten in een schema:

De hoofdlijnen staan weergegeven in de bovenste (vier) blokken. De verticale lijnen zijn als middel-doel
relaties te zien.170 De relaties zijn niet direct en eenduidig, maar geven een samenhang aan.
Het onderste gedeelte in de figuur geeft weer dat indien er praktijkprojecten bijkomen, de verwachtingen
worden onderbouwd en het actor-netwerk wordt uitgebreid (§ 3.3.3). Het resultaat is dat er een niche voor
co-vergisting gecreëerd wordt. Hiermee wordt implementatie ‘op weg’ geholpen.
De hoofdlijnen zijn de ‘aangrijpingspunten’ waarlangs praktijkprojecten in gang gezet kunnen worden:
• Het Kyoto Protocol is direct een belang van de overheid en indirect – via een stimuleringskader –

voor de agrariër. Dit stimuleringskader bestaat uit investeringsubsidies en de MEP.
• Het nieuwe mestbeleid is direct van belang voor de agrariër. Enerzijds doordat normen beter ingevuld

kunnen worden en anderzijds kan de afzet beter gegarandeerd zijn. Vergisting leidt tot een
mestproduct dat voordelen heeft ten opzichte van onbewerkte dierlijke mest. Deze aspecten zijn niet
direct een stimulans om te investeren in co-vergisting, doordat co-vergisting een deeloplossing is.

• Voordelen ten aanzien van verduurzaming zijn niet direct een stimulans voor een initiatiefnemer om
te investeren. Voordelen met betrekking tot duurzaamheid zijn bijvoorbeeld  het sluiten van
kringlopen van nutriënten en een gecontroleerd gebruik van reststoffen, waardoor emissies naar het
milieu minimaal zijn, reductie van pathogeenrisico, en minder geurhinder. Op langere termijn kan
verduurzaming nodig zijn in verband met handelsliberalisatie (§ 4.4.1 en bijlage 7C).

170 Van boven naar beneden wordt van mogelijkheden naar middelen en van middelen naar doeleinden toegewerkt. De middelen staan ‘onderweg’ naar de
doelen. Globaal is het schema dus een van middelen en doeleinden. Het schema is een causaal veldmodel te noemen (Hoogerwerf, 1998).

• Ontwikkelingen in het buitenland zijn niet direct een stimulans om te investeren. De ervaringen zijn
van belang en voor het vormen en uitbouwen van een actor-netwerk dat bezig is met vergisting.

Figuur 15: schematisch overzicht van de hoofdlijnen (macro-ontwikkelingen) in het maatschappelijk veld van co-vergisting.

2. Invloed Kyoto-protocol 3. Nieuw  mestbeleid 4. Verduurzaming landbouw  (GLB, EU)
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5. HET TECHNISCH SYSTEEM VAN CO-VERGISTING

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het ‘technisch systeem’ voor co-vergisting op boerderijschaal.
Bij het technisch systeem is de hardware relevant, maar ook hoe actoren omgaan met de techniek. De
volgende aspecten komen in het begrip – dat in § 3.1.1 is gedefinieerd – naar voren:
Tabel 5.1: aspecten in het technisch systeem

Techniek van co-vergisting Economische optimalisatie Wetenschappelijk onderzoek Technische hulpmiddelen
Relevante infrastructuur Technische ontwikkelingen Reparatie en onderhoud

5.1. Techniek van co-vergisting

In de onderstaande figuur is van een boerderijvergister een stroomschema weergegeven.

Figuur 16: schematische weergave van een boerderijvergister met en zonder nascheiding.

Een relatief eenvoudig systeem voor vergisting bestaat uit een tank of silo. Gangbare vergistervolumes
variëren van 300 tot 1500 kuub.213
In de vergister dient gemengd te worden om drijflagen te voorkomen. Het mengen geschiedt op drie
manieren, te weten rondpompen van mest, mechanische roerders – bladwerk- of propellerroerders – en
injectie van biogas.
De gasopvang kan bestaan uit een vaste afdekking, een gaszak of een drijfzeil boven de vergister. Een
deel van de geproduceerde warmte (35%) en elektriciteit (10%) is nodig voor eigen gebruik (Berg, 2003).

5.1.1. Vergister

Opties voor een vergister zijn mesofiel versus thermofiel en propstroom- versus tankvergisting.

5.1.1.1. Mesofiel en thermofiel proces
Mesofiele vergisting vindt plaats bij een temperatuur van 25 tot 35oC en thermofiele vergisting bij 52 tot
70oC. De belangrijkste voor- en nadelen van het thermofiele proces staan in de volgende tabel:
Tabel 5.2: voor- en nadelen van thermofiele vergisting op boerderijschaal

Thermofiele vergisting
Voordeel:
• De verblijftijd is kleiner
Nadelen:
• Thermofiele vergisting heeft een relatief lagere proces stabiliteit.
• Hogere investeringen (isolatie en besturing)
• Hogere warmteinput.

Bij een hogere temperatuur is de verblijftijd korter doordat de bacteriële omzetting sneller verloopt. De
schatting is ongeveer drie keer zo snel als bij mesofiele vergisting (Burke, 2001; 29). De verblijftijd van
rundermest moet minimaal 28 tot 35 dagen zijn en voor varkensmest minimaal 25 dagen (FNR, 2004;

Digestaat

Elektriciteit (35%)
warmte (55%)

Biogas

Dunne fractie
Dikke fractie

Mest

Co-producten
Nabewerking
(§ 5.1.3)

Energie omzetting
(§ 5.1.2)

Vergister
(§ 5.1.1)

Geen nabewerking
Warmte
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157). In de praktijk in Duitsland heeft 55 procent van de installaties een verblijftijd tussen de 60 en 120
dagen (IBBK, 2004; 11).
Het thermofiele proces heeft een lagere processtabiliteit. Dit betekent dat de invloed van een gewijzigde
procesparameter sneller doorwerkt en grotere gevolgen heeft – zoals variaties van inputmateriaal.171
Qua procesbeheersing ‘luistert het wat nauwer’, doordat het werkingsgebied – uitgedrukt in de toegestane
variatie van procesparameters – beperkter is. Het proces is relatief gevoelig voor overbelading, variaties
in samenstelling van het inputmateriaal en voor aanwezigheid van (an)organische toxines (Pfeiffer, 1998;
59). Zo moet de temperatuur op graden nauwkeurig constant worden gehouden (Berg, 2003; 30).
Bij het thermofiele proces is er bovendien meer risico op remming (inhibitie) door ongedissocieerd
ammonia.172 Bij mesofiele omstandigheden treedt dit pas op bij hogere concentraties stikstof.173
Daarnaast heeft thermofiele vergisting meer warmte nodig. Hier staat tegenover dat meer warmte
vrijkomt in een kortere tijdspanne – dat wil zeggen per tijdseenheid.
Bij thermofiele vergisting zijn de investeringskosten doorgaans hoger dan bij mesofiele vergisting, onder
andere vanwege kosten voor isolatie en procesbesturing.

In Duitsland zijn ongeveer 90% van de circa 1900 vergisters gebaseerd op mesofiele temperaturen. De
vermogens variëren, zoals is weergegeven in de volgende tabel (IBBK, 2004; 10):
Tabel 5.3: verdeling van vermogen bij vergisters in de Duitse landbouw.

Aandeel van installaties 29% 27% 24% 11% 9%
Vermogen van installatie < 50 kW 50 – 100 kW 100 – 250 kW 250 – 500 kW > 500 kW

In Nederland is de Scharlebelt is de enige thermofiele vergister voor mest. Daarnaast zijn nog een aantal
thermofiele vergisters operationeel voor andere organische materialen dan mest.174 Een agrariër in
Flevoland (van AMcBB) is van plan een thermofiele boerderijvergister te laten bouwen.

5.1.1.2. Propstroom of geroerde tank?
Een vergister kan uitgevoerd worden volgens drie principes:
• Propstroom is gebaseerd op het verdringingseffect van toegevoegde mest, ofwel een doorloop-

systeem. De vergister wordt doorgaans liggend uitgevoerd in capaciteiten tot 800m3 (zie figuur 17).
• Een geroerde tank heeft ook discontinue ingaande en uitgaande stroom (in theorie is dit continu),

waarbij de inhoud volledig wordt gemengd. Gangbaar zijn tanks van beton of RVS waarbij de hoogte
kleiner is dan de diameter.

• Bij een batchvergister wordt de volledige inhoud vervangen na een zekere verblijftijd. Dit principe
wordt op boerderijschaal – voor zover bekend – nauwelijks toegepast.

De voordelen van een tankvergisting ten opzichte van propstroomvergisting zijn als volgt:
Tabel 5.4: enkele voordelen van een (geroerde) tankvergister ten opzichte van een propstroomvergister.

Voordelen van tankvergisters175

• Op twee praktijkcentra is storingsgevoeligheid laag
• Er is meer ervaring aanwezig bij boeren en leveranciers met tankvergisting.
• Bestaande opslagen zijn eenvoudig om te bouwen.

Op praktijkcentra Sterksel en de Marke zijn piekbelastingen en temperatuurvariaties bij tankvergisting
doorgaans geen probleem. Om het proces zo constant mogelijk te houden, is een constante toevoer van

171 Lier, J. B. van (1995). Thermophilic anaerobic wastewater treatment; temperature aspects and process stability, Wageningen.
172 Velsen, A.F.M. van (1981). Anaerobic digestion of piggery waste. Wageningen.
173 Bij mesofiel pas 8 gram N per liter. Uit: Koster, I., et al. (1988). Vergisting van dikke mest en mestmengsels. Vakgroep waterzuivering, Wageningen.
174 Thermofiele installaties die buiten deze studie vallen zijn Valorga in Tilburg (gestopt project) en Vagron in Groningen.
175 Geroerde tank is hier een volledig en continu geroerd systeem of CSTR (Continuously Stirred Tank Reactor)



5. Het technisch systeem van co-vergisting

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 67 van 166

mest en co-producten noodzakelijk. Dit is mogelijk door ingangsmateriaal frequent (in porties) toe te
voegen vanuit een extra vooropslag (Leeden, 2003; 26).
Beperkte ervaringen wijzen op een grotere ‘gevoeligheid’ voor overbelading bij propstroom (met
verstoppingen en verzuring tot gevolg).176 Deze gevoeligheid zou het gevolg kunnen zijn van de meer
conpacte bouw van de vergister.
Tankvergisters worden veelvuldiger toegepast dan propstroomvergisters. Hierdoor is meer ervaring
aanwezig met geroerde tank vergisters. Met propstroom is minder ervaring aanwezig, hierdoor kan het
systeem meer kinderziektes en storingen vertonen. Propstroomvergisters hebben daarnaast een
complexere bouw. Daardoor zijn ze grofweg 10 tot 20% duurder (Leeden, 2003).
Een tankvergister kan gemakkelijk gemaakt worden uit een bestaande opslag. In Nederland is op
boerderijschaal vaak al een mestopslag aanwezig. Het ligt voor de hand om deze opslag om te bouwen tot
volledig geroerde tankvergister (Leeden, 2003; 25). Een tankvergister kan dienen als als een opslag voor
mest. In Nederland is 73% van de mestopslagcapaciteit een mestkelder en 21% een silo (Tijmensen,
2003; 11).177

In de onderstaande tabel volgen enkele voordelen van propstroom ten opzichte van tankvergisting:
Tabel 5.5: voordelen van propstroom ten opzichte van een tankvergister (CSTR)

Voordelen van propstroom-vergisting
• Omzetting is optimaler. Alle mest heeft dezelfde verblijftijd.
• Hoger droge stof gehalte mogelijk
• Enkele leveranciers claimen verminderde roerenergie bij propstroom.
• Compacte bouw van vergister.

De totale biogasopbrengst van propstroomvergisting is naar verwachting hoger dan bij tankvergisting
(Leeden, 2003; 26). Bij propstroom heeft alle mest dezelfde verblijftijd en daardoor een gegarandeerde
omzetting. De biogasopbrengst ligt daarom dichtbij de maximaal haalbare biogasopbrengst. Een
literatuurbron vermeld een 10% hogere biogasopbrengst bij propstroomvergisting (Lent, 2001; 22).
Bij tankvergisting heeft niet alle mest dezelfde verblijftijd; een deel van de  toegevoegde co-producten
komt zelfs direct in de uitgaande stroom terecht (IBBK, 2004; 29). Dit is een nadeel bij vethoudende co-
producten, waardoor het digestaat een kleine hoeveelheid vetbestanddelen bevat. Daarnaast is het
digestaat niet geheel kiemvrij.
Bij een propstroomvergister kan het mengsel bestaan uit 15 tot 20% droge stof (Leeden, 2003; 25). Een
tankvergister is dit maximaal 8 tot 10% (Lent, 2001). Standaard randapparatuur zou een grens kennen van
12% in verband met verpompbaarheid van de slurry (Reinders, 2002; 15).
Volgens een leverancier (Ogin) hoeven propstroomvergisters niet continu geroerd te worden. 178 Een
liggende propstroomtank wordt geroerd door een langzaam lopende as die zorgt voor verticale menging.
Een tankvergister vereist een continue menging en daarmee een constante energie-input (Burke, 2001;
29). Over dit aspect bestaat onduidelijkheid, aangezien (de verwachting bestaat dat) verschillende
vergistingsystemen niet door een onafhankelijke partij zijn geëvalueerd.
Volgens een andere leverancier (Frese Biogas) zijn de mogelijkheden voor optimalisering bij
propstroomvergisters groter, aangezien de energie-efficiëntie groter is. De roertechniek moet wel
aangepast worden aan het ingangsmateriaal (FNR, 2004b; 39).
Een propstroom-vergister is compact(er) en kent daardoor minder warmteverliezen. Dit voordeel is echter
niet onverdeeld bewezen.

176 Ref: RV (Ingenia) (zie § 10.2).
177 Aanvullend 8% als een mestzak of foliebassin.
178 Bestaande installaties voor propstroom hoeven volgens een leverancier maar enkele minuten per uur gemengd te worden om een drijflaag te voorkomen.
Telefonische mededeling van J. Driegen in augustus 2004.
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In onderstaande figuur is een horizontaal liggende vergister afgebeeld:

Figuur 17: weergave van een liggende (propstroom)vergister met paddelroerwerk

Situatie in Nederland
In Nederland bestaat 90% van de opslagcapaciteit uit een kelder of silo of combinatie daarvan
(Tijmensen, 2002). Op de praktijkcentra De Marke en Sterksel staan (omgebouwde) tankvergisters. Op
twee boerderijen staan tankvergisters (in Fleringen en in Wanroij).
De afmetingen van bestaande opslagen zijn niet altijd optimaal voor vergisting. Bij ombouw kan dit
inefficiënties met zich meebrengen, bijvoorbeeld bij het mengen (Tijmensen, 2002, IV).
Op praktijkcentrum ‘Nij Bosma Zathe’ staat voor zover bekend de enige propstroomvergister in
Nederland.179 Deze propstroomvergister is gebaseerd op een overloopsysteem. Doordat het systeem een
klein volume heeft, blijkt het relatief gevoelig te zijn voor veranderingen in procesvoering. De capaciteit
is 900 ton mest per jaar. Bij het toevoegen van co-producten kan er overbelading plaatsvinden, met
drijflagen en verstoppingen tot gevolg.180

Situatie in het buitenland
De gangbare praktijk in Duitsland leert dat het merendeel – circa 88 procent – van de biogasinstallaties
gebaseerd is op een staande (tank)vergister, met een centraal roerwerk of externe roerder met enkele as
(IBBK, 2004; 8).181 Doordat bedrijven in Duitsland zich gespecialiseerd hebben in bijvoorbeeld
adviesdiensten of assemblage van tankvergisters zal het aandeel propstroomvergisters in praktijk kleiner
blijven dan het aandeel (percentage) tankvergisters.
Tabel 5.6: verdeling van verschillende typen vergisters in het jaar 2002 in Europa volgens opgave in literatuur (Reinders, 2002).

Aandeel van installaties 35% 16% 6% 43%
Type van installatie Geroerde tank Propstroom Batchprincipe Gecombineerde systemen

5.1.1.3. Overige systemen voor vergisting
• Meertrapsvergisters. Hierbij bestaat het vergistingsysteem uit twee of meerdere vergisters (tank of

propstroom) in serie. Voor de hand ligt een aparte navergisting. Ook is mogelijk de processen
verantwoordelijk voor de omzetting tot biogas – methanogenese en zure gisting – van elkaar te
scheiden, waardoor optimale condities heersen voor de relevante bacteriën, waardoor de totale
verblijftijd kleiner is dan bij een enkele vergister.182

179 Enkele agrariërs in Flevoland – aaneengesloten bij AMcBB – willen starten met een propstroomvergister. De ervaringen die daarmee worden opgedaan
zullen van belang zijn voor het praktijkveld in Nederland.Telefonische mededeling Niewenhuyzen (agrariër) in juli 2004
180 Telefonische mededeling van E. van Marum (Nij Bosma Zathe) op 28 augustus 2004.
181 Deze praktijk laat zich verklaren doordat veel agrariërs in Duitsland akkerbouwers zijn en geen mestkelder hebben.
182 Ghosh, S., Ombregt, J. et al., Methane production from industrial wastes by two-phase digestion. Wat. Res., 1985, 19, 1083
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• Autonoom mengsysteem. Deze systemen
zijn gebaseerd op twee ruimtes of
kamers. Hierbij wordt de inhoud
autonoom gemengd door een
drukopbouw van het ontstane biogas
(FNR, 2004b; 41). Menging geschiedt
indien de druk door een klep afgelaten
wordt, waardoor vloeistof in een kamer
terugstroomt. Hierdoor vereist het
mengen geen extra energie-input.

5.1.1.4. Het toevoegen van co-producten
Volgens diverse personen is het vergistingsproces relatief autonoom. De samenstelling van het
eindproduct en het methaangehalte in het biogas zijn relatief onafhankelijk van de procescondities.183
Concreet betekent dit dat er weinig bijgestuurd kan worden indien ingangsmaterialen eenmaal zijn
toegevoegd.
Bij het toevoegen van co-producten – ook wel co-substraten genoemd – zijn de volgende aspecten van
belang:
Tabel 5.7: enkele aspecten van het toevoegen van co-producten op boerderijschaal

Aspecten bij het toevoegen van co-materialen
• De (gemiddelde) verblijftijd in de vergister;
• Mengbaarheid van het geheel.
• Het droge stof gehalte, hiervan afgeleid de hoeveelheid co-producten
• Constantheid van toevoegen.
• C:N:P:S verhouding en zuurgraad
• Eventuele aanwezige verontreingingen

Voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering dient een compromis gekozen te worden tussen verblijftijd
en omzetting.213 Bij vergisting van bijvoorbeeld vetachtige producten is er een optimum tussen vetgehalte
en verblijftijd. Bij vergisting van maïs en gras is een minimum verblijftijd vereist van respectievelijk 41
en 45 dagen (FNR, 2004; 157). De verblijftijd verschilt per co-product.
De mengbaarheid van de inhoud – en hiermee de energie-input – verschilt per co-product. Maïs valt
makkelijk uit elkaar, gras is moeilijker te mengen en klontert samen. Verkleinen en voorbehandeling is bij
diverse co-producten een noodzaak, in verband met het beschikbare oppervlak voor micro-organismen.
Het droge stof gehalte mag niet te hoog zijn. Het mengen met andere co-substraten kan de verschillen in
organisch stofgehalte uitmiddelen. De maximale belasting van een vergister ligt bij 4 kg droge stof per m3

per dag, op basis van Duitse gegevens. Hogere belastingen zijn alleen haalbaar met speciale reactoren met
een vaste drager voor micro-organismen (immobilisatie).
Bij praktijkcentrum de Marke is de verhouding co-producten op mest 1 op 8 (PDE, 2004). De Scharlebelt
voegt anno 2004 12% bermgras toe. In het buitenland zijn verhoudingen gangbaar van 70 tot 80% mest
met 20 tot 30% co-producten (Bosker, 2004; 5).
Het toevoegen moet zo constant mogelijk gebeuren, zowel qua temperatuur als droge stof gehalte. Alleen
een constante inbreng van co-producten garandeert een constante gasopbrengst en een probleemloze
operatie, zonder processtoringen.184 Bij het toevoegen van teveel co-product kan een mesofiel proces
instabiel worden en daalt het methaangehalte tot onder de 25% (IBBK, 2004; 55).185

183 Telefonische mededeling J.Leemkuil (agrariër) op 15 augustus 2004 en Z. van der Vegte (de Marke) op 17 augustus 2004
184 Technik (7/2004). Beratungsoffensive biogas, pp 66. Artikel van H. Schmitz, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.
185 Experimenten bij Bioenergiehof Obernjesa in Duitsland (www.bioenergiehof.de). geraadpleegd juli 2004

Figuur 18: principeschets van autonome menging door drukopbouw
(FNR, 2004b)
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De mengverhouding van co-fermenten die optimaal is voor de biogasproductie kan bij elke installatie
verschillen. Elk systeem heeft een maximale beladingsgraad. In Duitsland is er de volgende verdeling
voor het aantal toegepaste co-producten per installatie (Weiland, 2004):
Tabel 5.8: aantal co-producten per installatie in Duitsland (aandeel in percentages van de installaties)

Aandeel van installaties 14% 18% 26% 13% 29%
Aantal co-producten 1 2 3 tot 4 5 tot 6 > 7

Voor een ééntrapsvergister is de optimale C:N:P:S verhouding 600:15:5:3 en de optimale pH waarde 6.7
tot 7.5.186 Co-producten met een pH bufferend vermogen zorgen voor een extra stabiele procesvoering.
Er zijn verschillende stoffen die via verontreinigde co-producten het vergistingsproces kunnen verstoren,
zoals vluchtige vetzuren, ammoniak, H2S, zware metalen, desinfectiemiddelen en antibiotica.

Doseer- en weegapparatuur
Voor het toevoegen van co-producten zijn verschillende inbrengsystemen commercieel verkrijgbaar.
Reststoffen worden direct ingebracht middels ingangskanalen met schroeven of platen. Dit gebeurt via de
zij- of bovenwand. Bij meervoudige co-producten is een doseer- en weeginstallatie nodig (zie figuren).

Bij doseer- en weeginstallaties en het mengsysteem zijn verbeteringen mogelijk (Weiland, 2004).187

5.1.2. Energie omzetting

Energieomzetting kan uitgevoerd worden op een aantal manieren, te weten:
(1) Wkk met biogasmotoren;
(2) Wkk met een microturbine of zelfs een brandstofcel;
(3) Het opwerken van biogas tot aardgas.

5.1.2.1. WKK met biogasmotoren
Een warmte/kracht-koppeling (wkk) bestaat veelal uit een verbrandingsmotor met een generator.188

Figuur 21: een verbrandingsmotor op boerderijschaal in de praktijk

186 Stand der Biogastechnik, C.A.R.M.E.N E.V. (Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und-Entwicklungs-Netzwerk), www.carmen-ev.de
187 Een symposium van de Bundesforschunganstalt für Landwirtschaft (FAL) op 15 september 2004
188 Op boerderijschaal wordt een generator door netspanning (asynchroon) geregeld. Er is dan geen dure synchronisatieapparatuur nodig (Leeden, 2003).

Figuren 19 en 20: doseerinstallaties met platen (links) en spoelkanaal met schroef (rechts) (FNR, 20004b)
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Bij de verbandingsmotor komen twee warmtestromen vrij, te weten warmte van cilinder- en oliekoeling
(70 tot 80°C) en warmte uit de rookgassen (tot 400°C). Warmte wordt doorgaans  teruggewonnen uit de
afgassen. Het koelwater is een relatief laagwaardige warmte.

Status van de techniek
Gebruik van biogas in gasmotoren is een betrouwbare techniek. Gasmotoren zijn gemaakt voor lange
standtijden tot 60,000 uur – 8000 bedrijfsuren per jaar zijn gangbaar. Gasmotoren vereisen echter relatief
veel onderhoud. Afhankelijk van de grootte belopen de kosten belopen in de duizenden Euro’s per jaar
via onderhoudscontracten (§ 5.2.5).
De grootte van een biogasmotor kan variëren van 45 kilowatt – 12 kW elektrisch vermogen – tot 2
Megawatt. Verbandingsmotoren hebben een hoog energetisch rendement, namelijk rond de 38%
elektrisch. Grofweg zijn er de volgende typen verbrandingsmotoren (FNR, 2004b):
• Gas-Otto motoren zijn speciaal voor biogas ontwikkeld. Het methaangehalte in het biogas dient

minimaal 45% te zijn. Gangbare motoren voor kleinere schaal zijn gasmotoren met een vermogen
tussen de 50 en 350 kW. Bij hogere vermogens worden doorgaans omgebouwde dieselaggregaten
gebruikt. Bij recent ontwikkelde gasmotoren is een elektrische efficiëntie haalbaar van ongeveer 38%
(Bijman, 2003; Leeden, 2003; 27);189

• Stirlingmotoren hebben nog een relatief lage elektrische efficiëntie en worden hier niet nader
beschouwd;190

• Zündstrahl motoren (dual fuel) waarbij maximaal 10% diesel wordt geïnjecteerd. In Nederland zijn
dieselmotoren en dual fuel niet toegestaan zonder extra investeringen in filters en katalysatoren (Berg,
2003; 16).191 In Duitsland wordt dual fuel gebruikt bij kleinere vermogens van 50 tot 300 kW om het

elektrisch rendement te verhogen (Leeden, 2003; 26).
Een Zündstrahl-motor heeft een betere elektrische
efficiëntie bij kleinere vermogens.

De kwaliteit van de gasreiniging bepaalt de levensduur
van een gasmotor. Problematisch voor een gasmotor
zijn verontreinigingen in het gas, zoals zwavel192,
silicium, chloor- en fluorverbindingen en sporen van
zware metalen (Gottschau, 2000; 97). Deze spelen
versterkt bij het vergisten van afval.

Verbetering van de elektrische efficiëntie
De efficiëntie van de energieomzetting lijkt gestaag omhoog te gaan door beschikbaarheid van verbeterde
gasmotoren met een hoger rendement. Er zijn gasmotoren beschikbaar die zijn aangepast aan biogas. De
elektrische rendementen van biogasmotoren de laatste jaren met procentpunten verbeterd. Sinds 2001 zijn
de rendementen verbetert van circa 33% tot 38%, onder andere als gevolg van benutting van de warmte
uit de rookgassen. Daarnaast komen er gasmotoren beschikbaar voor een bredere range van
schaalgrootten.193

189 Ter vergelijking: een STEG centrale (gecombineerde cycli met gas- en stoomturbine) haalt een elektrisch rendement van 58 tot 60% (Ampere, 2000; D14).
De investeringskosten van twee turbines zijn te hoog voor de meeropbrengst in efficiëntie.
190 Dit is een heetgas- of expansiemotor, waarbij een heet medium de cilinders aandrijft. De warmte die terechtkomt in de cilinder is afkomstig van een continue
warmtebron, die zorgt voor minimale emissies van schadelijke stoffen. De elektrische efficientie van een Stirlingmotor is nog laag, namelijk tussen de 24 en 28%
(FNR, 2004b; 110). Er zijn Stirlingmotoren op aardgas verkrijgbaar voor kleine vermogens (40 kW).
191 Rookgassen kunnen eventueel worden gereinigd, met behulp van een nageschakelde katalysator (Croezen, 2003; 29). Maar een katalysator gaat niet lang
mee door de samenstelling van de verbrande gassen (Bijman, 2003).
192 Doorgaans zijn H2S gehalten van 350 mg/m3 geen probleem.
193 Enkele aanwezigen op werksessie mestvergisting, 13 mei 2004, vermeldden dat biogasmotoren relatief onrendabel zijn bij vermogens van 50 tot 500 kW.
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Figuur 22: elektrische efficiëntie van motoren (FNR, 2004b)
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Gas- en Otto- motoren hebben het nadeel dat ze slecht regelbaar zijn voor verschillende vermogens.
Gasmotoren geven het hoogste rendement indien deze op vollast draaien. Dit heeft te maken dat een
gasmotor een optimaal toerental heeft. Een constant vermogen (toerental) en een optimale
vermogensregeling worden bereikt op twee manieren:
• Mogelijk is om een WKK samen te stellen uit meerdere modulen en deze aan en uit te schakelen;194

• Het gebruik van Dual fuel. De dieselinjectie ‘vangt’ variaties in CH4-gehalten in het biogas op,
waardoor de gasmotor op constant vermogen kan draaien. Een nadeel is de  hogere NOx  emissie.

5.1.2.2. WKK met microturbine of een brandstofcel
Op middellange termijn kunnen micro-turbines gasmotoren vervangen. Een microturbine is een kleine
gasturbine, waarbij de hete gassen een turbine aandrijven.195

Tabel 5.9: voor- en nadelen van een micro-turbine (Reinders, 2002)

Voordelen micro-turbine
• Microturbines zijn commercieel verkrijgbaar voor elektrische vermogens van 10 tot 250 kW.196
• De onderhoudskosten zijn relatief laag (Reinders, 2002).197
• De emissies van NOx en CO zijn relatief laag, door de hoge temperatuur van de uitlaatgassen (hoger dan bij

gasmotor).
• Microturbines kunnen in vermogen variëren, zonder dat de efficiëntie omlaag gaat.198
Nadelen microturbine
• De elektrische rendementen zijn nu nog lager, namelijk ongeveer 25%.
• Via de gascompressor gaat een deel van de energie-inhoud verloren
• De investeringskosten zijn 20% hoger dan verbrandingsmotoren (FNR, 2004b; 112).199

In de toekomst kunnen brandstofcellen ingezet worden. Een Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) lijkt
het best geschikt voor biogas.200

Tabel 5.10: voor- en nadelen van een MCFC brandstofcel (Reinders, 2002)

Voor- en nadelen MCFC
• Een MCFC heeft een hoge werkingstemperatuur (van 650oC)
• De hoge investeringskosten.
• De technologie bevindt zich in een experimenteerfase en is anno 2004 nog niet commercieel verkrijgbaar
• Op korte termijn wordt een commerciele module van 250 kWe verwacht van bouwer MTU in Duitsland201
• Elektrische efficiëntie is relatief hoog, namelijk 47% tot 56%

5.1.2.3. Opwerken van biogas tot aardgas
Het opwerken tot aardgas betekent twee zaken:
• Gasreiniging. Het biogas moet gereinigd worden van koolzuur, water en H2S. Het is niet noodzakelijk

alle CO2 te verwijderen, ongeveer 15% levert geen problemen op. Gasreiniging is mogelijk middels
absoptie door een vloeistof of door middel van membranen.

194 Biogas in der Landwirtschaft, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelts. und Raumordnung des Landes Brandenburg,http://www.brandenburg.de/land/mlur
195 Een compressor zuigt lucht aan. De in de verbrandingskamer ontstane hete gassen drijven een turbine en een as aan. Turbines zijn er al vanaf 30 kW
(elektrisch)(Reinders, 2002). De as draait met 90 duizend omwentelingen per minuut.
196 Micro and small scale CHP from biomass. Technology Paper 2, OPET Network, National Techn. Agency of Finland, 2002.
197 Ter indicatie: de onderhoudskosten voor een normale gasturbine bedragen 3.5 Euro per MWh bij een opgesteld vermogen van 5 MWe(elektrisch). De
onderhoudskosten voor een gasmotor (900 kWe) varieren van 7 tot 10 Euro per MWh. Bron: Informatiepakket WKK augustus 2001, www.emis.vito.be
198 www.energietech.info/groengas/th_microturbines.html, geraadpleegd augustus 2004
199 Microturbines zijn nog duurder dan gasmotoren. Bovendien is er voor biogas nog een dure gascompressor nodig. E-mail van K. de Jong (Projectgroep
biomassa&wkk) op 28 augustus 2004.
200 Een MCFC kan direct gevoed worden met biogas (geen omzetting naar waterstof). De cel heeft lage toleranties voor andere gassen (H2S toleratie is
bijvoorbeeld 50 ppm). De cel heeft een hoge werkingstemperatuur (650oC). Bron: Lundeberg, S. Biogasupgrading and utilisation, IEA Bioenergy, task 24.
201 Technisch weekblad, 28 januari 2005, nummer 4, jaargang 36.
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• Bij levering aan het aardgasnet dient gas gecomprimeerd te worden en geur aan het gas te worden
toegevoegd. Bij co-vergisting varieert het methaangehalte, maar bij de procesvoering kan hiermee
rekening worden gehouden.

In Nederland is een relatief goed vertakt aardgasnet aanwezig. Dit is een voordeel met betrekking tot
beschikbaarheid van inbrengpunten. Bij een stijging van de gastarieven in de toekomst, kan opwerken van
biogas tot aardgas aantrekkelijker worden. De voor- en nadelen staan in de onderstaande tabel. 202

Tabel 5.11: voor- en nadelen van opwerking tot aardgas

Voordelen opwerking
• De energetische efficiëntie wordt geschat op 88 tot 90%. Er zijn enige verliezen als gevolg van het comprimeren en het

reinigen van het gas.
• Technieken voor het opwerken van biogas tot aardgas zijn commercieel verkrijgbaar. De techniek wordt toegepast op

een stortplaats in Nuenen en is toegepast bij het gestopte project Valorga in Tilburg.
• Het is haalbaar bij een gasproductie van 300 m3 per uur. Dit komt overeen met ongeveer 5500 m3 mest per jaar.203
Nadelen opwerking
• De apparatuur voor gasreiniging vraagt een grote investering en is daardoor niet haalbaar op boerderijschaal (Kuijk,

2003). Voor coöperatieve biogasinstallaties is er een optie.
• Het aardgas in Nederland is door de jaren heen relatief goedkoop geweest. In de jaren ’90 is elektriciteitsproductie via

decentrale wkk’s op aardgas gestimuleerd. De tarieven trekken nu aan.

5.1.3. Nabehandeling

Nabehandeling is het behandelen van het eindproduct na vergisting. Op boerderijschaal zijn alleen
eenvoudige technieken haalbaar, die gebaseerd zijn op mechanische scheiding van mest. Deze technieken
vergen wel kennis en handling van de gebruiker. Er zijn verschillende technieken commercieel
verkrijgbaar, te weten:
• Een vijzelpers (ook wel schroefpers) bestaat uit een apparaat waarbij een schroef in een geperforeerde

cilinder ronddraait (met gaatjes van 0.15 tot 1 mm). Hierbij zorgt een schroef voor een gradueel
toenemende druk (Feyaerts, 2002; 87).

        Figuur 23 en 24: een voorstelling van een vijzelpers (links) en een zeefbandpers (Feyaerts, 2004).

Bij een vijzelpers blijft ongeveer 15-30 procent van de stikstof achter in de dikke fractie, voor fosfaat
is dit 30-85%. De percentages zullen enigszins verschillen bij verschillende typen vijzelpersen en bij
verschillende mesttypen.

• Een zeefbandpers bestaat uit twee parallel geplaatste transportbanden, waarin een band als zeefband
is uitgevoerd. Het water wordt door de banden uitgeperst. De onderste band bestaat uit een filterdoek
en dit is tevens de draag- en zeefband. De bovenste band is een persband.
Bij de scheiding is spoelwater vereist, voor het schoonhouden van de banden en een vlokmiddel. Een
ander nadeel is de vereiste handling – in de vorm van toezicht (Feyaerts, 2002; 86). In 2004 lopen op
Praktijkcentrum Sterksel proeven met een zeefbandsysteem.

202 Telefonische mededeling H.Nieboer (Cirmac in Apeldoorn) op 17 september 2004.
203 Aangenomen dat 1 kuub mest ongeveer 25m3 biogas oplevert.
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• Een stro-filter. Dit filter is gebaseerd op een bed van stro. De dunne fractie sijpelt door het strofilter
heen en de dikke fractie blijft achter in de stro. Een dergelijk systeem heeft relatief lage
investeringskosten, maar vergt handling. Bij een strofilter zijn er relatief veel emissies aan de open
lucht (Feyaerts, 2002; 4.86). In Nederland zal een geurdichte loods de voorkeur hebben.

• Een centrifuge. Mestscheiding is mogelijk door een – al dan niet mobiele –  centrifuge.
• Mogelijk zijn systemen waarbij mest wordt ingedroogd middels dierwarmte via ventilatielucht. Dit

systeem wordt al toegepast bij vleeskuikens. 204 Voor de varkenshouderij biedt dit perspectieven.

Ultrafilters?
In het verleden is geëxperimenteerd met technieken als omgekeerde osmose en ultrafilters. Hiermee zijn
in Nederland negatieve ervaringen opgedaan.205 Een ultrafiltersysteem heeft hoge investeringskosten, is
niet bedrijfszeker (als gevolg van slijtage) en kent een hoog energiegebruik.206
De technieken zijn commercieel verkrijgbaar, maar zijn nog niet bewezen voor mest in Nederland en zijn
niet geschikt voor boerderijschaal. Dit is bevestigd door een woordvoerder van een fabrikant van
ultrafilters (Funki Manura in Hattem).207

Pasteurisatie?
Technisch is pasteurisatie bij 70oC mogelijk door koelwater van de gasmotor te gebruiken (§ 4.4.4).
Warmtebehandeling kan zowel voor als na de vergisting worden toegepast.
Bij vergisting is doorgaans voldoende restwarmte beschikbaar voor pasteurisatie.208 In enkele situaties
kan pasteurisatie gevolgen hebben voor de economie van een biogasinstallatie. Dit is bijvoorbeeld het
geval indien restwarmte wordt benut voor overige doeleinden, zoals verwarming van gebouwen.

204 BioOne is een leverancier van een installatie genaamd Farmers Freedom® www.bioone.nl, geraadpleegd juli 2004.
205 Bij Biorek in Elsendorp, dat in 2003 beëindigd is, waren er problemen met het verstoppen van de ultrafilters. De variatie van de samenstelling van het
ingangsmateriaal zou een belangrijke bijdrage oorzaak zijn voor de technische problemen.
206 Ultralfilters vereisen een hoge investering (120 duizend euro), hebben een hoog energiegebruik (7 tot 15 kWh/kuub) en kennen technische problemen als
slijtage. De levensduur van de membranen is onzeker en hangt af  van frequentie van reiniging en samenstelling van de meststurry (Feyearts, 2002; 4.140).
207 Telefonische mededeling van F.Lelieveld in Hattem (Nederland) op 15 juli 2004.
208 Bij mesofiele vergisting is ongeveer 28% van de totale energie-inhoud van het geproduceerde biogas nodig voor opwarming en compensatie van
warmteverliezen (Reinders, 2002; 19).
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5.2. Stand van de techniek

5.2.1. Algemeen

Qua techniek zijn er voor toepassing van co-vergisting op boerderijschaal geen belemmeringen (Novem,
2003). De techniek is commercieel en turn-key verkrijgbaar. De belangrijkste technische problemen in het
verleden – te weten drijf- en bezinklagen en corrosie door H2S – zijn zo goed als opgelost.209  Vergisters
worden doorgaans uitgevoerd met een ontzwavelingstap en een mengsysteem.210
Met de bouw van biogasinstallaties is in Duitsland veel ervaring op gedaan. Hierdoor zijn er
componenten en onderdelen beschikbaar die zich in de praktijk bewezen hebben (Bijman, 2003).
Verschillende (Duitse) leveranciers geven biogas- of opbrengstgaranties.
In praktijk zijn zowel propstroomvergisters als tankvergisters in basisvormen of basisontwerpen
commercieel verkrijgbaar. Een voordeel hiervan is dat de kosten omlaag kunnen en dat de componenten
zich in de praktijk bewezen hebben. Hier wordt verder niet op ingegaan.

5.2.2. Variatie in economie en succesvolheid van vergister

In de praktijk in Duitsland blijkt de succesvolheid van individuele vergistinginstallaties te variëren.
Tabel 5.12: variatie in succesvolheid vergister volgens verschillende bronnen.

Opmerkingen Referentie
• In Duitsland is er een grote variatie in uitvoeringsvormen Publicatie Krieg&Fischer
• 80% van de biogasinstallaties heeft niet de volle de belasting

bereikt (per eenheid vergistervolume)
Onderzoek in de Duitse deelstaat Nordrhein
Westfalen.211

• In Duitsland zijn er nog steeds procestechnische problemen Twee actoren in het praktijkveld212
• Optimalisering van de techniek rondom biogasinstallaties is

noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te verhogen
‘Biogas Konferenz’ in Hildesheim (Duitsland) op 26
juni (IBBK, 2004; 12)

• In Duitsland zijn steekproefsgewijs biogasinstallaties in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat er een
grote variatie bestaat in gebruikt vergistertype, motor en gashouder.213 Verder bestaan er verschillen
in de mate van automatisering, menging, warmte-input, ingaande materialen en procestemperatuur.

• In Duitsland blijken veel installaties niet op volle capaciteit (doorzet) te draaien – dit is de
ruimtebelasting uitgedrukt in massahoeveelheid inputmateriaal per vergistervolume per dag.
Bij het optimaliseren van de procesvoering is er een afweging te maken tussen enerzijds het
maximaliseren van de doorzet of omzetting en anderzijds het verkleinen van de storingsgevoeligheid
en daardoor het minimaliseren van de operatiekosten als gevolg van processtilstand.
Uit een onderzoek in de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen blijkt dat ongeveer 80% van de
installaties niet op volle capaciteit of op maximale omzetting draait.214 Dit geeft aan dat de belasting
van veel installaties niet maximaal is. De maximale belasting wordt bereikt door het gebruik van een
vaste drager (immobilisatie) voor de bacteriën.215
Ongeveer 84% van de installaties in Duitsland heeft een ruimtebelasting kleiner of dan 3 kg
organische stof per kuub per dag, terwijl hogere belastingen mogelijk zijn, mits de procesvoering
goed verloopt. Ongeveer 10% van de installaties heeft een ruimtebelasting tussen de 3 en 4
kg/kuub/dag (Weiland, 2004).

209 Deze conclusie was te horen op het symposium ‘Mestvergisting: winst voor boer en klimaat’ te Ede in November 2003.
210 Ontzwaveling gebeurt biologisch, door toevoeging van 4% lucht aan het gas in de gasopslag. H2S wordt afgebroken en elementair zwavel en sulfaat komen
terecht in de mest-slurry. Menging is nodig om drijf- en bezinklagen te voorkomen. Mengsystemen kunnen gebaseerd zijn op drie principes: (rond)pompen,
injectie van biogas en mechanisch roeren. Roerders zijn bladwerkroerders of propellors. Geschikte pompen zijn centrifugaal- of verdringerpompen. De energie-
input varieert, van enkele kW tot 20 kW.
211 Bron: Technik (7/2004). Beratungsoffensive biogas. pp 66, artikel
212 Telefonische mededeling van H.Willers (A&F) op 8 juni en J.Schellekens (DLV) op 17 september 2004
213 Fischer, T., Krieg. A. et al. Farm scale biogas plants. Krieg& Fischer ingenieure, GmbH Goettingen, Germany, 2001
214 Bron: Technik (7/2004). Beratungsoffensive biogas. pp 66, artikel
215 Dit is het geval bij de UASB-techniek (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Bij deze techniek wordt een vaste drager gebruikt voor de bacteriën.
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• Bij verschillende installaties in Duitsland blijken er procestechnologische problemen te zijn.
Kinderziektes komen voor als gevolg van het nog niet geheel beheersen van alle ‘ins en outs’ van het
proces van vergisting.216 Met name over de invloed van verschillende co-producten en mestsoorten op
elkaar is weinig bekend, en moet er meer uitgezocht worden in een experimenteel onderzoek.217

• Op een Biogas conferentie in Duitsland bleek dat er een gebrek aan kennis is met betrekking tot
optimalisering van de procesvoering (§ 5.2.4). De conclusie luidde dat er verdere verbetering
mogelijk is.

Ervaringen in de Nederlandse praktijk
De indruk bestaat dat er in Nederland relatief weinig bekend is over handling en inbreng van co-
producten. Enkele ervaringen in Nederland staan in de volgende tabel op een rij:
Tabel 5.13: ervaringen met betrekking tot procesbeheersing van drie praktijkcentra en een centraal project in Nederland.

Ervaringen met betrekking tot procesbeheersing
• Praktijkcentrum De Marke. Procesbeheersing blijkt geen probleem. Het proces past zich aan bij hoge temperaturen in de

zomer. Vaste stof inbreng, zoals snijmaïs vereist handling en aandacht.
• Praktijkcentrum Sterksel. Procestechnisch zijn er geen problemen. Er zijn enige opstartproblemen geweest, waarbij de

gaszak lekte. In Sterksel worden er anno augustus 2004 nog geen co-producten toegevoegd.218
• Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe. Er hebben zich opstartproblemen voorgedaan met betrekking tot op procesvoering. De

(relatief kleine) propstroomvergister blijkt gevoelig te zijn voor overbelading, met verstoppingen tot gevolg.
• ‘De Scharlebelt’. Dit is een centraal project (CVI) voor thermofiele vergisting van bermgras. Hiaten in kennis die in het

project naar voren komen zijn voornamelijk vaste-stof inbreng en procesbeheersing. Bij de Scharlebelt blijkt stabiele
aanvoer co-producten een probleem te zijn, waardoor problemen ontstaan met het thermofiele proces.

• Dhr. Aben met een boerderijvergister van 11000 m3 (met navergister) in Wanroij. In praktijk blijkt procesvoering niet
continu te gaan.219 Met name variatie ingangstoffen is een probleem. Het proces is daarom niet secuur bij te sturen. Er zijn
geen grote ‘calamiteiten’ geweest.

• Dhr Oude Lenfering met een boerderijvergister 1550 m3 zegt geen problemen gehad te hebben met de procesvoering als
gevolg van een goede begeleiding bij de opstart (door CCS). De opstart van de vergister ging langzaam. Zes maanden na
opstart is nog niet de volle capaciteit bereikt.

In Nederland lijken de ervaringen voorzichtig positief te zijn. Twee biogasinstallaties op praktijkcentra
geven geen problemen, en het proces past zich gemakkelijk aan bij wisselende temperaturen. Problemen
blijken er te zijn bij inbreng van co-producten en niet-routinematige aspecten, zoals bij de opstart. Er is in
Nederland relatief weinig ervaring opgedaan met handling van co-producten.

5.2.3. Economische optimalisatie

Een verbetering van het overall energetisch rendement is technisch mogelijk door onder andere:
• Een hogere efficiëntie van de energieomzetting (§ 5.1.2);
• Een verbetering van de procesvoering. Dit zal leiden tot minder stilstand en processtoringen;
• Verbetering van het ontwerp. Vergisters met externe roermotor kunnen bijvoorbeeld zonder

processtilstand gerepareerd worden;
• Een benutting van de restwarmte. Warmte is echter moeilijk te benutten (Timmerman, 2003).

Benutting van restwarmte uit de gasmotor betekent een besparing op de kosten voor bijvoorbeeld
verwarming van bedrijfsgebouwen en stallen. Daarnaast kan de warmte gebruikt worden voor het
hygiëniseren van mest of co-producten.
Mogelijk kan warmte aangewend worden door derden. De mogelijkheden zijn echter beperkt.
Warmtenetten vereisen hoge investeringen220, maar zijn mogelijk op bijvoorbeeld een

216 Vraaggesprek met J.Leemkuil (agrariër in Miste) op 14 mei 2004
217 Telefonische mededeling Corne Cocks (DLV) op 22 november 2004.
218 In verband met het wachten op een ontheffingsvergunning voor co-fermenten die niet op de positieve lijst staan
219 Telefonische mededeling dhr Aben (agrariër in Wanroij) op 24 november 2004.
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industrieterrein.221 De interesse hiervoor kan toenemen, aangezien de aardgasprijzen voor de industrie
in 2004 zijn gestegen met 11,7%.222
Op boerderijschaal is investering in een warmtenet onwaarschijnlijk, gezien de aanwezigheid van een
goed vertakt aardgasnet en de lange looptijd van investeringen (geschat op 30 jaar). Bovendien
hebben warmtenetten veel minimale belasting en is warmteinput lastig te meten.

In de toekomst – indien het aantal installaties toeneemt – kunnen biogasinstallaties geoptimaliseerd
worden voor bepaalde omstandigheden of een beperkt aantal ingangsproducten. Mogelijk zijn
bijvoorbeeld systemen met meerdere vergisters in serie.

5.2.4. Technisch en wetenschappelijk onderzoek

In Nederland doen drie praktijkcentra eind 2004 onderzoek naar co-vergisting. Dit zijn de praktijkcentra
Sterksel, Nij Bosma Zathe en De Marke. De onderwerpen staan in de volgende tabel en in tabel 6.5.
Tabel 5.14: karakterisering onderzoek naar co-vergisting in Nederland (tabel is niet uitputtend)

Karakterisering van onderzoek (in Nederland)
• Milieukundige risico’s van co-producten. Dit zijn VGI-producten (Sterksel), landbouw-producten (de Marke)

en natuurgras (Nij Bosma Zathe).223
• Globale indicatoren voor financiële haalbaarheid.
• Onderzoek naar onder andere broeikasgasemissies en meerwaarde van digestaat. Diverse partijen in

Nederland doen veldproeven met digestaat.224

Bij communicatie van de onderzoeksresultaten naar agrariërs spelen onafhankelijke partijen met een
gevestigde positie binnen de landbouw een belangrijke rol (§ 7.5.4).

In Duitsland is sprake van een serieuze marktontwikkeling voor kleinschalige toepassingen van bio-
energie, onder andere vergisting. De industrie heeft internationale potenties (Smakman, 2003).
Er is technologie-ontwikkeling aan de gang op het gebied van biogasmotoren, roersystemen en
productinbreng. De ontwikkeling is jaren geleden opgepakt door diverse partijen. Aanleiding is het
nieuwe systeem van vergoedingen in Duitsland (Erneuerbaren-Energie-Gezets of EEG). Per 1 augustus
2004 zijn de vergoedingen gewijzigd.225
In Duitsland wordt onderzoek gedaan naar energieteelten voor biogasinstallaties.226 Via veredeling
probeert men koude- of windresistente maïshybriden te vormen met maximale aanwas aan organische
massa (IBBK, 2004; 40). Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de optimale (voor)behandeling van
verschillende energiegewassen, waardoor de biogasopbrengst maximaal wordt. Gesileerde maïs heeft
bijvoorbeeld een hogere biogasopbrengst dan verse maïs. Ook verschilt het methaangehalte bij vergisting
van verschillende co-producten (zonder mest is dit tussen de 57 en 75%).227
De technische ontwikkelingen worden gepresenteerd op bijvoorbeeld agrarische beurzen, zoals
Eurotier.228 Deze kennis komt via marktpartijen in Nederland terecht (§ 4.1).

Er blijken anno 2004 nog duidelijk kennishiaten te bestaan bij biogasinstallaties (FNR, 2004):

220 De aanlegkosten van stadsverwarming bedragen ongeveer 225 tot 450 euro per meter. De kosten zijn daarom vaak gelijk aan een
warmteopwekkingsinstallatie. Uit: Bio-energie in de gebouwde omgeving, Levend document, Informatiecentrum duurzame energie. Arnhem, www.duurzame-
energie.nl, geraadpleegd september 2004.
221 Een CVI in Wanroij heeft al een intentieverklaring van partijen op een industrieterrein die restwarmte afnemen. Ref: NI.
222 Stichting Energiecentrum MKB. www.energiecentrum.nl. Geraadpleegd 23 oktober 2004
223 Op Sterksel: aardappelvoerzetmeel en tarwe indamp concentraat en daarnaast nog een aantal producten op de tweede fase lijst.  Op De Marke: snijmaïs,
gras, aardappelen en maïsstro.
224 Agro Milieucoöp. B&B in Flevoland, AFA duurzame energie in Aalten, HAS Kennistransfer in Den Bosch, Wageningen UR.
225 In 2004 is er een bonus voor energiegewassen van 6 eurocent per kWh geïntroduceerd voor installaties tot 500 kW.
226 Universiteit van Kassel: www.wiz.uni-kassel.de. Geraadpleegd augustus 2004.
227 Biogaspotenziale pflanzlicher Kosubstrate. Heiermann, M. Schelle, H. Institut für Agrartechnik Bornim, Potsdam, 2002
228 Eurotier is tweejaarlijkse beurs over stand-van-zaken in de landbouw. In november 2004 gehouden in Hannover.



5. Het technisch systeem van co-vergisting

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 78 van 166

Tabel 5.15: kennishiaten volgens expertronde door Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR, 2004)

Kennishiaten met betrekking tot procesbeheersing
• Er is onvoldoende bekend over de microbiologie van vergisting.
• Kennis is voornamelijk empirisch. Vergisting is ‘black box’ waar relatief weinig over bekend is.
• Er is weinig ervaring met procesturing en procesregeling.

• Er bestaat onbekendheid op het gebied van de microbiologie. Dit heeft gevolgen voor de
procesvoering. Het toevoegen van co-producten blijkt in praktijk grote invloed te hebben op het
proces. Er is ook weinig bekend over de gecombineerde invloed van meerdere co-producten.229
Verschillende co-producten beïnvloeden het vergistingsproces op verschillende wijzen. Zo blijkt de
mengverhouding van verschillende co-materialen de proceszekerheid te beïnvloeden (Gottschau,
2000; 29). Dit laatste wordt in Nederland op laboratoriumschaal onderzocht door een enkele partij
(Ingenia in Eindhoven).
De optimale microbiologie kan daarnaast empirisch onderzocht worden in praktijkprojecten. Indien in
de toekomst meer bekend wordt over de microbiologie, kan het mogelijk worden om
bacteriestammen via enzympreparaten bij te sturen (FNR, 2004).

• Kennis over de procestechnologie van vergisting is nog voornamelijk empirisch en gebaseerd op
praktijkervaring. Beschrijving en optimalisering van biogasinstallaties met algemeen erkende
methoden van wetenschap en techniek is nog nauwelijks mogelijk (Gottschau, 2000).
In Duitsland wordt een databank voor biogasinstallaties – het Biogas-Mess-Programm – opgezet,
waarbij systematisch gegevens verzameld worden (IBBK, 2004).230 Zo komt een grote hoeveelheid
gegevens beschikbaar – onder andere over procesvoering – om biogasinstallaties te evalueren.

• Alhoewel procesregelingen en meetapparatuur technisch beschikbaar zijn, worden deze in praktijk
nog maar weinig gebruikt. Het gevolg is dat er weinig ervaring is opgedaan met meet- en
regelapparatuur en het integreren van processturing in de bedrijfsvoering (FNR, 2004).
Meetinstrumenten voor pH (goede indicator voor procesverzuring), ammonium-,
waterstofconcentratie en concentratie aan vluchtige vetzuren kunnen de processtabiliteit vergroten.

5.2.5. Overige aspecten van het technisch systeem

Enkele aspecten met betrekking tot infrastructuur, onderhoud en technische (hulp)middelen:
Tabel 5.16: overige aspecten die relevant zijn voor implementatie van co-vergisting op boerderijschaal

Aspect Beschrijving
Stalsystemen Huidige stalsystemen zijn gebaseerd op een systeem van gezamenlijk inzamelen van vaste uitscheidingen

(feces) en urine. In de toekomst kan een stalsysteem zo ontworpen worden dat een aparte inzameling
mogelijk is. Een dik/dun scheiding achteraf is dan niet noodzakelijk.
Binnen de veehouderij (onder andere de varkenshouderij) is er een toenemende praktijk om mest zo snel
mogelijk van de stal af te voeren, in verband met biogasopbrengst, stank en emissies (Bijman, 2003).

Analyse-
apparatuur

De exploitatie van een vergister kan geoptimaliseerd worden door regelmatig meten. Er is relatief goedkope
draagbare analyse apparatuur beschikbaar om methaan, zuurstof en zwavelwaterstof te meten in het biogas.
Bewaking van gaskwaliteit is daardoor sterk verbeterd (Bijman, 2003).

Onderhoud Het afsluiten van onderhoudscontracten – onder andere voor WKK – is gangbare praktijk. Dit wordt vaak door
een bouwer uitbesteed aan een lokale partij die snel ter plaatse kan zijn. Gangbaar is een contract voor de
WKK. Bij een boerderijvergister in Fleringen worden de onderhoudskosten van de WKK (170 kWe) geschat op
16000 Euro per jaar. Daarboven komen nog kosten voor onderhoud van de installatie (9000 Euro per jaar).

Arbeids-
behoefte

Schattingen voor controle en extra arbeid variëren van een kwartier tot 2.5 uur per week (Leeden, 2003; 20,
Novem, 2003b, Tijmensen, 2002; 28). De arbeidsbehoefte is afhankelijk van het contract met de leverancier.
Nazorg (monitoring) en een goede begeleiding bij opstart besparen veel tijd voor een agrariër.
Verschillende procesonderdelen hebben een verschillende arbeidsbehoefte (FNR, 2004; 171).

229 Indien een boerderijvergister rundvee-, varkensmest uit het voorjaar en najaar gebruikt, gecombineerd met suikerbieten en maïs zijn er al vijf factoren
230 Dit wordt gedaan door Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig.
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5.3. Eisen aan boerderijvergisting

Voor boerderijvergister bestaan de volgende eisen – naar de mening van de auteur van dit rapport:
Tabel 5.17: eisen aan een boerderijvergister

Eisen aan een vergister op boerderijschaal
• Relatief lage investeringskosten en weinig kosten voor handling en management.
• Aansluiting bij de bedrijfsvoering van een agrariër. Hierbij zijn van belang

(I) Praktische zaken, zoals kijkgaten om in de mestsilo te kijken. Zo kan een agrariër controleren of er voldoende
wordt geroerd. Bovendien heeft de agrariër de mogelijkheid om storingen vroegtijdig te signaleren.

(II) Het systeem moet eenvoudig te bedienen en te begrijpen zijn.
(III) De biogasinstallatie moet niet veel monitoring vergen. Een systeem voor procesbewaking is essentieel.

Verschillende procesonderdelen kunnen (semi) automatisch verlopen, zoals inbreng co-producten.
(IV) Bij sommige systemen kan het van belang zijn dat de agrariër een zekere ruimte heeft om zelf te

experimenteren met de procesvoering. Dit aspect kan van belang zijn voor verbeteringen in de toekomst.
• Het systeem moet robuust zijn en moet variaties in omstandigheden kunnen opvangen, zoals:

(I) Variaties in verschillende soorten biomassastromen ‘aan kunnen’;
(II) Temperatuurschommelingen aankunnen. Op praktijkcentrum De Marke blijkt het mesofiele proces relatief

stabiel te zijn en schommelingen tot 43oC makkelijk ‘aan te kunnen’.
(III) De mogelijkheid om storingen in het systeem te verhelpen zonder processtilstand.

• Voldoende veiligheidseisen. Onder andere dient er een fakkelvoorziening aanwezig te zijn.

• De kosten voor investeringen, handling en managent moeten zo laag mogelijk zijn (voor een bepaalde
capaciteit). De terugverdientijd is dan zo klein mogelijk. Kosten voor handling en operatie kunnen
geminimaliseerd worden door automatisering van procesturing.

• Aansluiting op bedrijfsvoering. Co-vergisting past volgens enkele agrariërs goed op een
boerenbedrijf, het vraagt echter om een stukje proceskunde, bedrijfsvoering of management.231 Per
bedrijf zal er een soort ‘leerperiode’ nodig zijn om ervaring op te doen met het proces en kennis te
maken met alle ‘ins en outs’ van het proces. Onder andere dient men rekening te houden met
bezinklagen, afzettingen (struviet in warmtewisselaars) en verstoppingen.
De inpasbaarheid van het vergistingsproces zal sterk variëren per bedrijf. Per bedrijf zal er verschil
zijn in mesthoeveelheid per dier, mestsamenstelling, warmte- en elektriciteitsvraag,
investeringsruimte en beschikbare arbeid (Tijmensen, 2002; 64). Het succes van een biogasinstallaties
zal verschillen per bedrijfssituatie en daarom per agrariër.
Volgens een enkele (gestopte) initiatiefnemers vergt een boerderijvergisting met kleine capaciteit
(met een kleine gasmotor van 5 kW) net zoveel tijd voor handling en leren als een grotere schaal.232

• Technische eisen aan het proces zijn robuustheid met betrekking tot variaties in ingangsmaterialen en
temperatuurschommelingen. Op boerderijschaal is mesofiele vergisting het meest geschikt (Leeden,
2003; 89). Het mesofiele proces is minder gevoelig voor pH en temperatuurschommelingen dan het
thermofiele proces. Thermofiele vergisting is niet geschikt voor boerderijschaal vanwege een lagere
proces stabiliteit, hogere gevoeligheid voor verzuring en overbelading en de hogere
investeringskosten.233
Doorstroomvergisters worden aanzienlijk minder toegepast, waardoor minder ervaring beschikbaar is.

• Bij biogasinstallaties kunnen calamiteiten voordoen.234 Gevaren voor explosie en verstikking zijn
reëel in geval van storingen aan leidingen of pompen (FOV, 2004; 7).

231 Dit zijn:  ED, KG (zie § 10.2).
232 Vraaggesprek met Jan Leemkuil op 14 mei 2004.
233 Ref: RV (Ingenia) (zie § 10.2).
234 Biogas is brandbaar en explosief. Het is ook zwaarder dan lucht. Biogas met 38% CO2 weegt 1.21 kg/m3 en aardgas weegt 0.82 kg/m3



5. Het technisch systeem van co-vergisting

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 80 van 166

5.4. Conclusies

Stand van de techniek
• De techniek voor installaties voor co-vergisting is commercieel verkrijgbaar. Zowel propstroom- als

tankvergisters zijn in basisontwerpen turn-key verkrijgbaar.
• Daarnaast zijn biogasmotoren in een keur van vermogensklassen beschikbaar en aangepast aan

biogas. Gasmotoren zijn betrouwbaar en lange standtijden zijn gangbaar. Elektrische rendementen
lopen tot 38%. Nabehandelingstechnieken zijn eveneens commercieel verkrijgbaar.

• Er zijn verbeteringen mogelijk in de prestatiekenmerken (belading, storingsgevoeligheid, energie- en
omzettingsefficiëntie). Op een biogas conferentie235 in Duitsland in juni 2004 bleek dat verdere
ontwikkeling en optimalisering van de techniek rondom biogasinstallaties noodzakelijk is. In
Duitsland blijken nog steeds procestechnische problemen voor te komen en blijkt het succes te
variëren per installatie.

Potentie voor optimalisering
1. Een verhoogde omzetting in de vergister is haalbaar. Propstroom heeft 10% hogere

investeringskosten, maar geeft de beste garantie voor (a) een volledige hygiënisering van de mest en
(b) een volledige omzetting van de co-producten. Propstroom wordt in Nederland nog maar weinig
toegepast, waardoor de ervaring van deze techniek naar verwachting achterloopt in vergelijking met
tankvergisting. Ervaringen op een Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe doen vermoeden dat
propstroom relatief gevoelig is voor wijziging in procesparameters en overbelading.

2. Een verhoogde energetische omzetting in de warmte-kracht koppeling is mogelijk door:
• Het afstemmen van de gasmotor op de gasproductie. Variaties in toevoer van biogas zorgen

ervoor dat de energetische omzetting niet met een optimaal rendement verloopt.
• Op middellange termijn kunnen microturbines zorgen voor een beter te variëren vermogen,

zonder rendementsvermindering. De rendementen zijn nu nog lager in het vermogensbereik dat
voor boerderijschaalvergisting relevant is.

• Op lange termijn kan een brandstofcel zorgen voor een hogere energetische efficiëntie (47%
elektrisch). De techniek is nog niet commercieel verkrijgbaar en bevindt zich nog in
experimenteerfase.

• Op korte termijn is opwerking tot aardgas mogelijk. Dit geeft energetisch de meest optimale
omzetting. Het zuiveren van het gas het en toevoegen aan het aardgasnet vergen hoge
investeringen. De technieken zijn pas haalbaar bij een een gasproductie van ongeveer 300 m3

per uur. Voor boerderijschaal is deze techniek geen optie.
3. Door de restwarmte te benutten kan op korte termijn de overall energetische efficiëntie van een Wkk

bij een biogasinstallatie stijgen. De mogelijkheden zijn doorgaans beperkt tot het verwarmen van de
eigen gebouwen of stallen. Bij een gasmotor komt relatief laagwaardige warmte vrij. Het koelwater
uit de gasmotor (ongeveer 70oC) kan gebruikt worden voor een warmtebehandeling van het
digestaat.
De warmte uit een gasmotor is relatief moeilijk te benutten in de praktijk. Warmtenetten zijn geen
optie doordat investeringen erg hoog zijn.

Ervaringen in Nederland
In Nederland zijn de ervaringen wisselend. Een installatie kan goed werken, maar soms zijn er
opstartproblemen. Bij een toenemend aantal installaties zullen de kinderziektes naar verwachting minder
worden. Er is weinig ervaring opgedaan met handling en inbreng van co-producten.

235 Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum, Biogas-Konferenz in Hildesheim und Lehrfahrt, 25. – 27. Juni
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Kennishiaten
• Kennishiaten zijn procesbeheersing en bedrijfszekerheid. Dit uit zich in een verhoogde

storingsgevoeligheid bij hogere belading of doorzet. Er is relatief weinig bekend over de relatie
tussen gasopbrengst en diverse proces- en bedrijfsfactoren. Dit blijkt uit het feit dat (a) veel
installaties in Duitsland niet hun maximale capaciteit benutten (in verband met verhoogde
storingsgevoeligheid bij een hogere doorzet), en (b) de opstarttijden van een nieuwe in bedrijf
genomen biogasinstallatie doorgaans lang zijn (in de orde van enkele maanden).

• Wetenschappelijk is weinig bekend over de microbiologie van het vergistingsproces. Hierdoor is er
weinig bekend over de invloed van het combineren van verschillende co-producten op de vergisting.

• Er is relatief weinig bekend over de benodigde handling en arbeid. Onderzoek in de Nederlandse
praktijk kan arbeidsbehoefte en handling per bedrijfsonderdeel in kaart brengen.

• Hiaten zijn er ook op het gebied van ervaring met procesregeling en meetapparatuur. In praktijk is
de procesregeling erg vereenvoudigd. Uitbreiding van meetapparatuur betekent een betere
monitoring van het proces en verbeterde mogelijkheden op procesvoering te verbeteren

Eisen aan boerderijvergisting
Op boerderijschaal is – voor zover bekend – alleen mesofiele vergisting een optie. Dit proces is robuust,
kan schommelingen in belading van co-materialen en temperatuur makkelijk aan. Het thermofiele proces
vereist meer investeringen en kent  meer procesinstabiliteit dan mesofiele vergisting. Op boerderijschaal
is zowel tank- als propstroomvergisting haalbaar.

De eisen aan boerderijvergister zijn onder andere:
• Een biogasinstallatie dient robuust te zijn in de procesvoering. Het proces met stabiel zijn en

temperatuurschommelingen die voorkomen in de zomer ‘opvangen’. Ook moet het proces variaties
aan ingangsstoffen ‘aan kunnen’ in verband met flexibiliteit;

• De installatie moet eenvoudig zijn en niet veel investeringen vergen. Goedkopere materialen kunnen
de investeringskosten omlaag brengen;

• De installatie moet niet veel handling vergen. Automatisering van procesonderdelen is mogelijk,
zoals inbreng van co-producten of procesbewaking.

Nabewerking op boerderijschaal
Alleen eenvoudige nabewerking is mogelijk bij boerderijvergisting:
• Scheiding is mogelijk in een dikke en dunne fractie. Eenvoudige technieken zijn mogelijk zoals een

vijzelpers, zeefbandpers of centrifuge. Deze technieken zijn commercieel verkrijgbaar maar hebben
hoge investeringskosten (80 tot 100 duizend Euro). Deze zijn wel proceszeker.

• Omgekeerde osmose en ultrafilters zijn niet geschikt voor boerderijschaal als gevolg van technische
problemen, hoog energiegebruik en de hoge investeringen

Inpasbaarheid in bedrijfsvoering
Co-vergisting vergt een stukje proceskunde en kennis van het proces. Agrariërs die met vergisting bezig
zijn, moeten er tijd en aandacht aan besteden. Mogelijk zijn er agrariërs die daarom afzien van een
biogasinstallatie. Een vergister vereist enige handling. Automatisering kan dit minimaliseren. Een
vergistingsinstallatie kan verder gevolgen hebben voor wijze waarop een boerenbedrijf wordt bedreven.

Bij opstart en operatie van een biogasinstallatie is een goede begeleiding en monitoring (nazorg) van
belang. Deze kan verzorgd worden door collega-boeren of door de bouwer of leverancier.
Van praktisch belang is dat een initiatiefnemer een aanspreekpunt heeft met betrekking tot de techniek
en procesvoering. Mogelijk is uitwisseling van kennis en ervaringen met collega-boeren die met co-
vergisting bezig zijn.
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5.4.1. Oplossingsrichtingen

• Praktijkprojecten in Nederland kunnen ervaring verzamelen met betrekking tot arbeid, handling en
inbreng co-producten.

• Praktijkonderzoek in Nederland kan meer ervaring opdoen over de specificaties van biogasinstallaties
in de praktijk onder Nederlandse omstandigheden. Optimaliseren is een compromis vinden tussen
tussen eenvoud en robuustheid enerzijds en optimalisering van biogasproductie anderzijds.

• Onderwerpen die verder onderzocht kunnen worden zijn micro-biologie, de invloed van verschillende
co-producten op het vergistingsproces, de storingsgevoeligheid en de bedrijfszekerheid. Wageningen
UR of een onafhankelijke organisatie kan hierin een rol vervullen. Dit onderzoek kan resulteren in
praktische ‘recepten’ voor een betere procesvoering van de vergister. Bij het praktijkonderzoek is
aansluiting bij het Duitse meetprogramma voor biogasinstallaties mogelijk.

• Bij een toename van het aantal boerderijvergisters (praktijkprojecten) kan er meer inzicht komen in
de markt voor biogasinstallaties. Er kan inzicht verkregen worden onderhoudscontracten, mate van
service en nazorg. Een niet commerciele organisatie kan deze gegevens verstrekken, zodat
initiatiefnemers vergelijkingen kunnen maken tussen marktpartijen. Een belangenbehartiger kan deze
taak vervullen.

• Een ‘onafhankelijke’ organisatie (zoals TNO of KEMA) kan onderzoek verrichten naar verschillende
prestatiekenmerken en randvoorwaarden van verschillende verkrijgbare vergistingsystemen. Hiermee
is certificering van installaties mogelijk, met bijvoorbeeld een keurmerk.
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6. HET ACTOR-NETWERK RONDOM INITIATIEVEN

In de Nederlandse landbouw zijn er verschillende actor-groepen die iets te maken hebben – direct of
indirect – met introductie van co-vergisting in de landbouw. Elke actor heeft zijn eigen belangen,
verwachtingen en regels waaraan men moet houden. Afstemming van belangen gebeurt volgens de
nichebenadering middels praktijk- of pilot-projecten (§ 3.3.3). Een ‘belangenkaart’ staan in bijlage 4.
In § 6.1 wordt een – niet uitputtende – beschrijving gegeven van de verschillende betrokken actoren. In §
6.2 worden het netwerk rondom initiatiefnemers beschreven. De gegevens zijn afkomstig van interviews
en telefoongesprekken.

6.1. Actoren

In deze paragraaf volgt een beschrijving van diverse actoren die implementatie van co-vergisting in de
landbouw van belang zijn:
Tabel 6.1: de actoren die voor implementatie van co-vergisting van belang zijn.

Actoren betrokken bij co-vergisting in de landbouw236

(1). Agrariërs (8). Voedsel- en genotsmiddelenindustrie
(2). Kennis en onderzoeksinstituten (9). Mestafzetorganisaties
(3). Praktijkcentra (10). Energiebedrijf
(4). Adviesbureaus (11). Provinciale en lokale overheden
(5). Leveranciers van biogasinstallaties (12). Ministeries van VROM, LNV (en EZ)
(6). Agentschappen en belangenbehartigers voor DE (13). NGO’s en tegenstanders
(7). Brancheorganisaties voor landbouw.

(1). Agrariërs

Agrariërs vormen geen homogene groep. Er zijn bijvoorbeeld biologische bedrijven, bedrijven in
overschotgebieden en bedrijven met nevenactiviteiten. Daarnaast verschillen agrariers in de
bedrijfsgrootte en het areaal (akker)land dat ze bezitten.
De belangen varieren; zo zullen agrariërs in overschotgebieden meer belang hechten aan de meerwaarde
van digestaat. Daarnaast kunnen agrariërs nabehandeling overwegen of participeren in coöperatieve
initiatieven (CVI).
Agrariërs zijn grofweg te onderscheiden in voorlopers en achterblijvers. Voorlopers zijn de
initiatiefnemers voor co-vergisting. Agrarische initiatiefnemers zijn doorgaans al jaren bezig:
Tabel 6.2: initiatieven in de landbouw en een indicatie van het aantal jaren dat het initiatief ‘loopt’.

Initiatief Locatie Type Aantal deelnemers Jaren
Stichting Natuurstroom Ooststellingwerf, SNO Makkinga(Fr) Boerderij 3 vergisters op eigen erf 3
Agro Milieu coöperatie Boer en Bodem, AMcBB237 Flevoland Boerderij 4 vergisters op eigen erf 2
Stichting AFA Duurzame Energie Aalten (Gld) CVI Ongeveer 30 5
Stichting Landbouw Ontwikkelingsplan Lith Lith CVI Ongeveer 26 boeren 2-3
Leveranciersvereniging Biogreen Heeten (Ov) CVI 80 varkenshouders 2
Clean Minerals238 Esbeek (NB) CVI 20-30 boeren ?
Koudum ? CVI Ongeveer 30-40 2
Wanroij Wanroij CVI 32 boeren 3
Dhr Aben (vergister in bedrijf) Wanroij Boerderij 2 vergisters op erf 2
Dhr Oude Lenfering (vergister in bedrijf) Fleringen Boerderij 1 vergister op erf 3

236 Actoren 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 en 12  zijn ondervraagd middels interviews. Zie § 10.2.
237 Dit betreft alleen vergisting beperkt tot de mest van het eigen bedrijf. Een vergunning voor co-vergisting wordt geweigerd door de provincie. Flevoland is een
grondwaterbeschermingsgebied (Stentor, 7 juni 2004).
238 Energiebedrijf NRE Energie is de eigenaar van de de geproduceerde energie. De aangesloten agrariërs leveren de mest.



6. Het actor-netwerk rondom initiatieven

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 84 van 166

(2). Kennis en onderzoeksinstituten

In Nederland spelen verschillende partijen een rol in het onderzoek in de landbouw.
Tabel 6.3: initiatieven die onder Wageningen UR vallen

Wageningen UR
• Wageningen Universiteit en

Research-centrum (WUR)
Wageningen UR is betrokken bij diverse initiatieven van agrariërs, onder andere via
een netwerkprogramma239 dat is opgestart door het Ministerie van LNV. Bij dit
programma zijn een beperkt aantal initiatiefnemers voor co-vergisting betrokken.240 Er
zijn verschillende opdrachtgevers, onder andere het beleidsveld.
Verschillende instituten en organisaties ressorteren onder de paraplu van de
Wageningen UR.

Ressorterend onder ‘paraplu’ van Wageningen UR
• Agrotechnology and Food

innovations (A&F)
A&F doet onderzoek naar onder andere stalemissies. A&F is ontstaan uit het
voormalige ATO en IMAG;

• Animal Science Group (ASG) Deze actor doet praktijkonderzoek naar melkveehouderij en de varkenshouderij. ASG
bestaat sinds juni 2003.241 Verschillende proefboerderijen vallen onder ASG, waaronder
de drie proefboerderijen De Marke, Sterksel en Nij Bosma Zathe

• Alterra Dit is een kennisinstituut over groene ruimte en duurzaam gebruik daarvan. Alterra
heeft een centrum voor water en klimaat en voert onderzoeken uit met subsidie van
SenterNovem – onder andere met betrekking tot lachgasemissies en strategieën voor
emissiereductie in de landbouw.

Overige kennis- en of onderzoeksinstituten:
• CLM Onderzoek en Advies BV CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) is een onafhankelijke organisatie in

Culemborg die duurzame landbouw bevordert. De aandelen van de organisatie zijn in
handen van de medewerkers

• Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM in Bilthoven speelt een rol in onderzoek op milieugebied (broeikasgassen).

(3). Praktijkcentra

Voor mestvergisting zijn drie praktijkcentra van belang, ook wel ‘proefboerderijen’ genoemd, die vallen
de Animal Science Group (ASG)
Tabel 6.4: de drie praktijkcentra die onderzoek doen naar mestvergisting (en sinds 2004 naar co-vergisting)

Praktijkcentra met mest(co)vergisting
(I) De Marke in Hengelo (Overijssel). Het bedrijf heeft 77 melkkoeien en 48 stuks jongvee. De vergister is een

omgebouwde mestsilo van 1440 kuub. De Marke doet onderzoek naar GMP producten die bedoeld zijn voor
veevoeder. De installatie is sinds maart 2003 in gebruik. De wkk had tot halverwege 2004 een elektrisch vermogen
van 18 kW.

(II) Nij Bosma Zathe in Goutum. Het bedrijf heeft 120 melkkoeien en een areaal akkerland van 250 ha. De
propstroomvergister heeft een inhoud van 80 kuub, met een wkk met elektrisch vermogen van 32kW.

(III) Sterksel in Noord-Brabant. Het bedrijf heeft 2400 vleesvarkens en 300 zeugen. De tankvergister heeft een inhoud
van 80 kuub (silo). De wkk heeft een elektrisch vermogen van 31 kW. Op Sterksel wordt geëxperimenteerd met een
systeem van mestverwerking, waarbij mest gescheiden wordt in een dunne en dikke fractie. In de toekomst wordt de
dikke fractie ingedroogd met stallucht. Sterksel had in het jaar 2003 ongeveer 3000 bezoekers.

Proefboerderijen doen onderzoek naar aspecten in het ‘voortraject’, dit zijn zaken en aspecten waarvoor
agrariërs niet de tijd en financiële middelen voor hebben om het uit te zoeken. Voorbeelden zijn globale

239 In dit programma worden kennisvragen in het praktijkveld neergelegd bij de WUR. Het advies wordt vergoed door LNV.
240 Het zou gaan om vijf groepen van elk enkele agrariërs. Telefonische mededeling V. Wagenberg op 28 juni 2004.
241 In juni 2003 zijn vier organisaties samengegaan in het ASG, te weten ID-Lelystad, Departement Dierwetenschappen van Wageningen UR, Nederlands
Instituut Visserijonderzoek en Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) in Lelystad. PV heeft in 2001 een rol gespeeld in meting van lachgas- en methaanemissies.
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indicaties of voorwaarden voor een rendabele bedrijfsvoering. In de onderstaande tabel staan enkele
onderzoeksthema’s van de drie proefboerderijen.
Tabel 6.5: onderzoekthema’s met betrekking tot (co-)vergisting bij praktijkcentra

Thema’s van onderzoek bij de drie praktijkcentra
(1) De aanwezigheid van zware metalen in digestaat en de mogelijke ophoping daarvan daarvan in de bodem. Bij dit

onderzoek zijn onder andere Ministeries van LNV en VROM betrokken.
(2) Bemestende waarde van digestaat.
(3) Biogasopbrengsten van verschillende co-producten.
(4) De risicofactoren en problemen die zich in het algemeen kunnen voordoen bij gebruik van verschillende co-producten;
(5) Effecten op lachgasemissies bij aanwending vergiste mest.
(6) Technische en economische haalbaarheid in brede zin. Hierbij worden grove indicaties of voorwaarden gegeven voor een

rendabele exploitatie van een vergister in een gegeven context.

(4). Adviesbureaus

Enkele adviespartijen die in de interviews naar voren kwamen, staan in de onderstaande tabel:
Tabel 6.6: verschillende adviesbureaus die relevant zijn voor co-vergisting

Agrarische adviesbureaus (specifiek voor de landbouw)
DLV Adviesgroep NV DLV is in de agrarische sector bekend. De adviesgroep bestaat uit meerdere BV’s, waaronder DLV

Bouw, milieu en techniek BV. DLV Aviesgroep behandelt veel vragen in de landbouwsector en heeft
daardoor een grote specifieke kennis van de sector.
DLV heeft in het verleden samengewerkt met het Praktijkonderzoek (praktijkcentra) in het kader van
scheidingsproeven op vergiste mest. Ook zijn daarbij de toepassingsmogelijkheden van vergiste mest
onderzocht (Bijman, 2003).

Exlan Consultants
BV

Exlan is voortgekomen uit de coöperatie Cehave Landbouwbelang. Exlan biedt brede adviesdiensten
aan in de agro-sector. Adviesdiensten betreffen onder andere mestbewerking en milieuvergunningen.
Exlan verricht naar eigen zeggen praktijkonderzoek uit, zoals emissiemetingen naar ammoniak en
geur.

Onafhankelijke adviseurs
Adviespersoon Een paar initiatieven (onder andere in Fleringen en Aalten) hebben een eigen adviespersoon.

Opvallend zijn de directe contacten (zowel via vergaderingen als via email) van een adviseur met
personen op Ministeries en met name diegenen die een rol spelen in de totstandkoming van de
positieve lijst. Dit geeft aan dat het netwerk breed en informeel is.

Algemene adviesbureaus
Ecofys BV Dit is een (internationaal) adviesbureau op gebied van duurzame energie, energiebesparing en

klimaatbeleid. Ecofys is betrokken bij veel projecten. Ecofys heeft in het verleden diverse rapporten
gepubliceerd over de haalbaarheid van mestvergisting, in opdracht van SenterNovem.
Een Ecofys vestiging in Utrecht speelt een aansturende rol in het coöperatieve vergistingproject ‘Clean
Minerals’ in Esbeek in Noord-Brabant, in samenwerking met NRE in Eindhoven.

CCS Cornelissen Consulting Services houdt zich bezig met advisering in het voortraject. CCS heeft in
samenwerking met GLTO en met subsidie van SenterNovem een rol gespeeld in de ontwikkeling van
een rekentool (softwarepakket) voor agrariërs en het handboek Businessplan Boerderij Plus.

RMH Resource Management Holding in Utrecht speelt een aansturende rol in het coöperatieve
vergistingproject in Nederweert.

BMA Groep Deze partij in in Ridderkerk is een adviesbureau met meerdere onderdelen, waaronder BMA Advies bv.
BMA heeft een rol gespeeld in de advisering omtrent subsidies bij de Scharlebelt.

E-kwadraat Dit energie-adviesbureau in Berlicum heeft eind 2004 ongeveer 50 adviesaanvragen voor vergisting in
behandeling.
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(5). Leveranciers van biogasinstallaties

Er zijn in Nederland verschillende leveranciers van boerderijvergisters, te weten:
Tabel 6.7: partijen in Nederland die biogasinstallaties leveren of laten bouwen.

Leveranciers in Nederland
1. HoSt BV HoSt ontplooit brede activiteiten op milieu- en energiegebied. Het heeft diverse

vestigingen in Europa en heeft onder andere contacten met Schmack in Duitsland.
2. Ogin Biogasinstallaties Nederland BV Het bedrijf in Dronten is onderdeel van het concern Linde BRV uit Duitsland.
3. Frese Biogas BV Frese Biogas in Nistelrode is onderdeel van BioOne Group NV. BioOne levert ook

drooginstallaties voor mest. Het bedrijf heeft onder andere contacten met een
universiteit in Duitsland (in Giessen).

4. Thecogas Biogastechniek BV Het bedrijf in Lochem heeft contacten heeft met PlanET Biogastechnik in Duitsland.
5. BiogaS Internationaal BV Dit is een bouwer in Klazienaveen met een agrarische achtergrond. Het bedrijf

bestaat sinds 1996. Het bedrijf richt zich voornamelijk op advies.
6. Milieusystemen Tiel BV Leverancier van initiatief in Fleringen. Dit is meer een ingenieursbureau en het

betrekt andere leveranciers (onder andere in het buitenland). In Fleringen was CCS
de adviseur.

Enkele leveranciers zijn ook actief op gebied van (grotere) industriële installaties (dit zijn 1, 4 en 5 in de
tabel). Twee leveranciers zorgen voor systemen voor afvalwaterbehandeling (dit zijn 1 en 6). Twee
leveranciers hebben rechtstreeks contacten met Duitse leveranciers of maken er onderdeel van uit (dit zijn
2 en 4). Drie leveranciers hebben in het verleden Duitse leveranciers betrokken (dit zijn 1 en 6).
De meeste leveranciers leveren uitgebreide adviesdiensten aan agrariërs en begeleiden ook het traject van
vergunningverlening. Haalbaarheidsstudies en advisering omtrent vergunningverlening horen bij de
adviesdiensten. Leveranciers zorgen daarnaast voor een vrijblijvend advies en advisering in het
voortraject.
Het onderscheid tussen leverancier en adviesbureau is niet altijd even duidelijk, aangezien beide andere
partijen betrekken – zoals fabrikanten en leveranciers uit het buitenland.

(6). Agentschappen en belangenbehartigers voor duurzame energie

Tabel 6.8: belangenbehartigers en agentschappen.

Agentschappen en belangenbehartigers voor duurzame energie
SenterNovem – sinds 2004 uit een fusie van Novem en Senter ontstaan – is een agentschap van het
Ministerie van Economische Zaken. De taken van SenterNovem zijn onder andere:

(a) het verlenen van subsidies middels het DEN en ROB-programma. SenterNovem is vanwege
subsidieaanvragen veelal in een vroeg stadium betrokken bij diverse initiatieven;

(b) het organiseren van praktijkdagen en bijeenkomsten (zoals werksessies);
(c) voorlichting van vergunningverleners middels informatieavonden en workshops;
(d) het organiseren van excursies naar biogasinstallaties voor vergunningverleners en omwonenden;
(e) Informeren van politici en ontwikkelen van kennisproducten, zoals standaardvergunningen,

brochures en een projecten databank.242

SenterNovem

Overige werkzaamheden zijn:
(f) inventariseren van knelpunten in bio-energie projecten in het kader van het DEN programma;
(g) het bij elkaar brengen van partijen met gemeenschappelijke belangen in co-vergisting. Hiermee

speelt het een rol in Kennisuitwisseling. Hiertoe is er een netwerk van contacten opgebouwd;
(h) Vanaf 2004: het monitoren van de actuele praktijk van vergunningverlening.

242 Valk, 2003, pagina 14
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Platform bio-
energie

PBE is primair een belangenbehartiger voor het bedrijfsleven dat actief is in bio-energie en biomassa. Dit
zijn onder andere energiebedrijven, onderzoeksinstituten en leveranciers. Het platform werkt mee aan het
creëren van een markt voor bio-energie.243
Stichting PBE speelt een intermediaire rol bij het stimuleren van co-vergisting. PBE vervult een rol in het
lobbyen voor verbetering randvoorwaarden van bio-energie (de positieve lijst) en voor verbetering van de
MEP. PBE speelt verder een rol in het vergroten van de maatschappelijke bekendheid van bio-energie.244

Projectbureau
duurzame
energie

PDE is een stichting opgericht in 1997 op initiatief van rijksoverheid, energiesector en het bedrijfsleven.245
Doelstelling ligt in het creëren van draagvlak voor duurzame energie en bevorderen van toepassingen van
DE in alle sectoren.
PDE is naar verwachting te algemeen van opzet om specifieke vragen van agrariërs te beantwoorden. PDE
wordt per 1 januari 2005 opgeheven en de rol wordt overgenomen door SenterNovem. PDE heeft ook een
informatiecentrum voor duurzame energie die bedoeld is als vraagbaak voor het algemene publiek.

Projectgroep
‘biomassa en
wkk’

De projectgroep is een belangenbehartiger voor decentrale energie. Deelnemers zijn ondere andere
energiebedrijven, fabrikanten van gasmotoren en leveranciers (van biomassa).
De projectgroep wil een rol gaan spelen in overdracht van kennis omtrent bio-energie via internet en via
workshops. De projectgroep organiseert werksessies en dagbijeenkomsten op gebied van bio-energie.
Onderwerpen in 2004 zijn biogasomzetting, bio-brandstoffen en houtverbranding.246

(7). Branche-organisaties voor landbouw

Tabel 6.9: organisaties en belangenbehartigers in de Nederlandse landbouw

Regionale LTO’s
De landelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) speelt in Nederland een rol in de belangenbehartiging in de landbouw.
Deze behartiging is algemeen. Er zijn initiatieven die geen contacten hebben met LTO. LTO is georganiseerd in gewestelijke of
regionale LTO’s. Enkele van deze gewestelijke LTO’s heeft een ‘projecttak’ die vernieuwing van de land- en tuinbouw
ondersteunen. Twee hiervan hebben voor zover bekend een relatie met co-vergistingsprojecten:
• GLTO Projecten (Gelderland) wil bijdragen aan een verbetering, versterking en verduurzaming van het landelijk gebied.

Duurzaamheid is daarbij het basisprincipe. GLTO speelt een rol in het initiatief in Aalten (AFA Duurzame energie).
• NLTO Projecten (Noordelijke provincies) is betrokken bij het project van SNO (Stichting Natuurstroom Ooststellingswerf).

Verder zijn er contacten met overheden, met name met betrekking tot de procesbegeleiding. Veelal wordt het overleg en
advisering omtrent vergunningen uitbesteed aan een leverancier.

Vakbonden
Vakbonden spelen tot dusver een geringe rol in belangenbehartiging rondom co-vergisting. Dit kan in de toekomst veranderen.
• Tot juli 2004 heeft alleen de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) een rol gespeeld in een vergistingsproject

(een project in Heeten). Dit project is afgeblazen maar een tijd geleden opnieuw door agrariërs opgepakt.
Overige vakbonden die mogelijk een rol spelen in belangenbehartiging met betrekking tot co-vergisting in de toekomst. Voor
zover bekend zijn deze vakbonden niet betrokken bij initiatieven voor vergisting. Enkele prominente vakbonden zijn:
• de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
• de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
• de Bond van varkens KI verenigingen.
Overige belangenbehartigers
Relevant voor co-vergisting zijn verder stichtingen zoals Stichting Stimuland Overijssel (SSO) die is opgericht door provincie
Overijssel en GLTO. SSO in Deventer draagt bij aan landbouwkundige ontwikkeling in de provincie. Het behandelt algemene
vragen en verwijst door naar adviseurs of andere partijen bij specifieke vragen. Daarnaast ondersteunt het projecten via
advies. SSO verleent ook ondersteuning aan gemeenteambtenaren.247

243 www.platformbioenergie.nl, geraadpleegd september 2004
244 Jaarwerkplan 2003, Stichting Platform Bio-energie, 2003
245 www.duurzame-energie.nl, geraadpleegd augustus 2004
246 www.biowkk.nl, geraadpleegd augustus 2004. Voortgekomen uit Cogen Projects en Energieprojecten.com.
247 Telefonische mededeling van B.Mulder (SSO) in mei 2004
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(8). Voedings- en genotsmiddelenindustrie (VGI)

Dit zijn de leveranciers van reststoffen die relevant zijn indien de tweede fase positieve (witte) lijst er
komt. Wat voor partijen dit zijn is afhankelijk van welke reststofstromen op de positieve of witte lijst
komen. Onder de VGI vallen alle bedrijven met  SBI code 15 en 16 van het Centraal Bureau van de
Statistiek (CBS).248
In de huidige situatie hebben agrarische bedrijven contacten voederleveranciers, zoals Hendrix UTD.
Deze partijen hebben op hun beurt contacten met partijen uit de VGI.

(9). Mestafzetorganisaties

Verschillende mestdistributeurs zijn werkmaatschappijen die worden aangestuurd door een stichting
waarin leden van de verschillende werkmaatschappijen zitting hebben. In de werkmaatschappij nemen
meerdere partijen deel, bijvoorbeeld mestproducenten, afnemers en distributeurs (en soms een
exportorganisatie).
Er zijn ook onafhankelijke distributeurs die mest inkopen bij andere distributeurs of afzetorganisaties
voor hun eigen afzetmarkt. Afspraken met verschillende loonwerkers zijn gangbaar.
Mestafzetorganisaties verschillen onderling sterk – onder andere in de doelgroep. Zo moeten veehouders
in Stichting Ovem aantoonbaar beschikken over hectares. Andere organisaties zijn bijvoorbeeld alleen
bedoeld voor varkenshouders
Tabel 6.10: organisaties voor mestafzet wel en niet betrokken bij co-vergisting

Mestdistributeurs betrokken bij projecten voor co-vergisting
Agro
Coöperatief

Agro in Helmond is een fusie van drie coöperaties. Er zijn 750 varkenshouders in Limburg aangesloten.
Doelstelling is om op doelmatige, verantwoorde en structurele wijze de overtollige mest te verwerken of
distribueren.249 Agro Limburg maakt deel uit van Agro Coöperatief.
Agro Limburg heeft aangegeven dat het in de toekomst wellicht een rol kan spelen in het ‘aan de man’
brengen van standaardcontracten of standaardvergunningen aan agrariërs (zie § 7.4.2). Agro Limburg is (niet
financieel) betrokken bij een project in Nederweert en ‘denkt mee’.

Mestac Dit is een vereniging van mestproducenten. Het is een coöperatie van hoofdzakelijk veehouders (voor
varkens, runderen en kippen) in Provincie Noord-Brabant. De leden van Mestac schrijven zich in en betalen
inleggeld. Mestac in Gemert richt zich op de afzet en export van niet plaatsbare mest op bedrijven van haar
leden. Mestac heeft als doel het verzekeren van de mestafzet.
Mestac is de exploitant geweest van de vergistingsinstallatie (met mestverwerking) Biorek Agro® in Elsendorp.
Doordat de mestafzetprijzen daalden in 2002 bleek mestverwerking bij Mestac te duur te zijn. Veehouders
hebben hun mestafzet elders geregeld. Hierdoor moest Mestac reorganiseren. De installatie is in 2003
omgebouwd tot co-vergisting. De mestverwerkende installatie (capaciteit 25000 ton) is begin 2004 verkocht
aan Orgaworld dat actief is in de organische reststoffenverwerking (onder andere GFT vergisting in Lelystad).
Door dalende afzetprijzen voor mest is het initiatief gestaakt. Dit heeft bijgedragen aan een negatieve teneur
voor CVI projecten.

Niet betrokken bij co-vergisting
Ovem In het onderzoek is een derde mestdistributeur benaderd. Ovem te Beek en Donk bestaat uit drie

verenigingen, namelijk van mestafnemers, distributeurs en veehouders. Ovem is een werkmaatschappij die
aangestuurd wordt door een stichting, die op haar beurt bestaat uit bestuursleden en verenigingen.250 Ovem
heeft in het verleden geen initiatieven ontplooid op gebied van vergisting

248 Hieronder vallen bedrijven die actief zijn in vis, vlees, groente, fruit, tabak of vervaardiging van dranken, diervoeder, aardappelproducten, meel,
zuivelproducten, margarine, deegwaren, brood, koffie en dierlijke of plantaardige oliën (ECN, 2001).  Bedrijven in de landbouw en veeteelt vallen hier niet onder.
249 www.agrolimburg.nl, geraadpleegd juni 2004
250 www.ovem.nl geraadpleegd mei 2004
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Tabel 6.11: overige organisaties die in de interviews genoemd zijn (zie tabel in § 10.2).

Overige organisaties met betrekking tot afzet van mest
Dofco BV Dofco staat voor Dutch Fertilizer Company en het is een marketing- en salesorganisatie in Arnhem voor de

afzet van hoogwaardige organische meststoffen. Het bedrijf is in 2000 opgericht door de Rabobank,
veevoedersector en de slachterijbranche.
Dofco speelt een rol in het coöperatieve project in Aalten waar het expertise inbrengt met betrekking tot
binnenlandse en buitenlandse markten voor mestproducten.
Participanten in Dofco zijn onder andere Hendrix UTD en Mestac in Gemert. Hendrix-UTD is een
voedercoöperatie en levert ook adviesdiensten (juridisch en bedrijfsstrategisch) aan agrariërs.

Projectbureau
BMA

Dit is een onafhankelijk projectbureau in Wageningen dat onderdeel uitmaakt van Productschap Diervoeder.
Het projectbureau brengt verschillende aspecten in kaart voor bevordering van de afzet van mest in de
landbouw.251 Productschap Diervoerder heeft heeft ervaring met borging van de kwaliteit en veiligheid van
diervoeders middels ketenbeheer en certificering (GMP normen).

Cumela
Nederland

Dit is een belangenorganisatie voor mestdistributie (onder andere bij De Scharlebelt). Deze partij behartigt
belangen voor ondernemingen werkzaam in de cultuurtechnische werken en grondverzet,
meststoffendistributie en (agrarische) loonwerken. De organisatie in Nijkerk levert adviesdiensten (juridisch,
bedrijfskundig) en verzekeringen aan relevante ondernemingen.

SMG Stichting Mestverwerking Gelderland in Arnhem. Dit is een organisatie die op drie locaties mest verwerkt

(10). Het energiebedrijf

De rol van het energiebedrijf is beperkt tot het afnemen van elektriciteit. In 2005 komt er in de Europese
Unie een beperkt systeem van CO2-emissiehandel (EU, 2003b). Mogelijk kan productie van co-vergisting
in de toekomst een optie zijn voor energiebedrijven om te besparen op emissierechten. Er zijn twee
energiebedrijven betrokken bij coöperatieve projecten in de landbouw, te weten Essent en NRE.
Tabel 6.12: energiebedrijven die betrokken zijn bij co-vergisting

Energiebedrijven betrokken bij projecten voor vergisting
Essent Essent heeft een belang in de Scharlebelt vanwege de poot Essent Milieu. In de Scharlebelt participeren in 2004

Koop Duurzame Energie en Gebroeders Verkooyen BV (leverancier van het bermgras). Op de Scharlebelt werd
tot begin 2004 gras co-vergist met mest. De Scharlebelt is niet gelieerd aan een onderzoeksinstelling.
Essent Milieu richt zich op een duurzame versterking van haar positie in de afvalmarkt. Volgens een
woordvoerder van Essent (H. Kasper) is het project bedoeld om te leren.252 De indruk bestaat dat Essent Milieu de
installatie beheert om kennis op te doen van de afvalmarkt en de technologie van vergisting.
Essent gaat in 2005 deelnemen aan de emissiehandel voor CO2, die op Europees niveau ingevoerd wordt. Het
bedrijf krijgt een emissieplafond opgelegd. Bij overschrijding van dit plafond dienen extra emissierechten te
worden aangekocht. De reductie aan CO2 die met biomassa gepaard gaat kan gebruikt worden om overschrijding
van het plafond te voorkomen. Hiermee worden kosten voor overschrijding van het plafond voorkomen

NRE
Energie

NRE is de investerende partij in een coöperatief vergistingsproject (Clean Minerals) in Esbeek in Noord-Brabant.
NRE is eigenaar van de geproduceerde elektriciteit en de agrariërs zijn verantwoordelijk voor het digestaat.
Ecofys neemt deel aan het project en stuurt het project aan. De installatie moet nog gebouwd worden.
NRE heeft belang in het project vanwege de bedrijfskosten voor de onbalans op het ‘net’ – een ‘boete’ voor het
verschil tussen voorspelde en werkelijk gebruik van elektriciteit. Deze kosten kunnen gereduceerd in de specifieke
situatie van NRE. NRE verkoopt de stroom als ‘boerenstroom’.
NRE heeft daarnaast ook een project van gaswinning op stortplaats te Nuenen en enkele PV- en windprojecten.
NRE kan de investeringen van het project voor een deel direct ‘afschrijven’ via de EIA en NRE krijgt daarnaast
investeringssubsidies.

251 Te weten: afzetmogelijkheden, kwaliteitsborging, projectondersteuning en regelgeving. www.pdv.nl geraadpleegd mei 2004
252 Bron: Raven, 2004c. Hoofdstuk 4
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(11). Provinciale en lokale overheden

Deze overheden zijn relevant voor de vergunningverlening. Voor initiatieven beneden de 25 duizend ton
mest per jaar is de gemeente het vergunningverlenend gezag, daarboven de Provincie.
Verschillende provincies of gemeenten zijn betrokken bij interregionale subsidieprogramma van de EU
(Interreg II). Doel van dit programma is dat er kennis uitgewisseld wordt tussen overheden van onder
andere Duitsland en Denemarken.
Diverse gemeenten hebben in het verleden – in het kader van de BANS subsidie75 – een energiescan laten
uitvoeren, om de opties te inventariseren voor besparing van energie of productie van duurzame energie.

(12). Ministeries van VROM, LNV en EZ

Drie Ministeries spelen belangrijke rol in de wet- en regelgeving en het beleid. Daarnaast kunnen
ministeries een visie uitdragen, bijvoorbeeld op gebied van milieu en samenwerking tussen marktpartijen.
De drie Ministeries op een rij:
• Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) speelt een rol in een marktconforme stimulering van

duurzame energie (onder andere van bio-energie).
• Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het

mestbeleid. Bio-energie in het landelijk gebied heeft in het verleden weinig aandacht gekregen.
• Het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) speelt op de

achtergrond een rol met betrekking tot het afvalbeleid. Het Ministerie heeft in de jaren ’90 veel
aandacht besteed eindverwerking van afval en het beleid daaromtrent (verwerking en pas daarna
energiewinning). Energiewinning uit afval heeft relatief weinig prioriteit gekregen tot eind jaren ’90.

Zowel de Ministeries van LNV als VROM zijn vertegenwoordigd in een interministeriële werkgroep co-
vergisting, die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van de positieve lijst. Twee personen
die zijn geïnterviewd, zijn afkomstig van Ministerie van LNV (directie landbouw) en ministerie van
VROM (afdeling bodem, water en lucht).
Daarnaast ontwikkelt het Ministerie van VROM in samenwerking met het Ministerie van EZ,
SenterNovem en Infomil253 procesgerichte hulpmiddelen voor initiatiefnemers en vergunningverleners.
Infomil adviseert overheden omtrent milieubeleid.

(13). Niet gouvermentele organisaties (NGO) en tegenstanders

Bij co-vergisting in de landbouw kunnen lokaal georiënteerde belangenverenigingen projecten vertragen
of tegenwerken. Lokaal georiënteerde belangenverenigingen, ontstaan veelal bij de publicatie van een
conceptvergunning. De weerstand is sterk lokaalspecifiek. De bezwaren afkomstig van omwonenden
kunnen zich richten op bestemmingsplannen, aantasting van woongenot en aantasting van natuur. In veel
gevallen zijn omwonenden agrariërs.
Bezwaren kunnen ook afkomstig zijn van nationale NGO’s (niet gouvermentele organisaties). Er bestaan
diverse NGO’s die het imago van biomassa beïnvloeden. Deze kunnen invloed uitoefenen op de realisatie
van bio-energie projecten. Een organisatie zoals Greenpeace is tegen het gebruik van niet-zuivere
biomassa. Landbouwgewassen geteeld voor energieproductie worden niet als probleem gezien (Potman,
2003).
Vergeleken met (grotere) projecten voor biomassa-verbranding of windenergie, zijn er enkele belangrijke
verschillen die weerstand vanuit lokale of nationale NGO’s bij boerderijvergisting minder waarschijnlijk
maken. Zo is biogas een relatief schone brandstof – het is immers ontdaan van H2S – en biogasinstallaties
worden in de meeste gevallen gebouwd op bestaande agrarische bedrijven in het landelijk gebied.

253 Infomil is in 1995 opgericht en informeert overheden over milieubeleid. Infomil is een onafhankelijk informatiecentrum voor informatievoorziening en
voorlichting (zie eventueel www.infomil.nl).
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6.2. Netwerk rondom initiatiefnemers

De verschillende actoren vormen een netwerk. In het onderstaande schema zijn globaal de partijen
weergegeven die voor co-vergisting op boerderijschaal of coöperatieve schaal (CVI) van belang zijn.254

Figuur 25: weergave van een actor-netwerk rondom pilot-projecten.

Agrariërs hebben contacten met verschillende partijen. Dit zijn bijvoorbeeld proefboerderijen,
leveranciers, adviseurs. Initiatieven die de beginfase voorbij zijn hebben contacten met
vergunningverlenende instanties (gemeente en provincie) en subsidieverleners (onder andere
SenterNovem). Verder hebben agrariërs in overschotgebieden contacten met mestdistributeurs of
intermediairs. In een enkel geval investeren energiebedrijven of een mestdistributeur in een CVI.

6.2.1. Contacten van agrariërs

Agrariërs kunnen voorlopers of (potentiële) volgers zijn. Verschillende voorlopers – die al jarenlang
bezig zijn – hebben weinig tot geen reguliere contacten met elkaar. Dit is gebleken uit de interviews.
Contacten tussen voorlopers onderling lijken beperkt te zijn tot de eigen regio.255 Het vermoeden bestaat
dat contacten met agrarische initiatiefnemers buiten de eigen regio niet veel voorkomen. Het risico bestaat
dat dit een vertekening is van de werkelijkheid, als gevolg van de niet representatieve steekproef.
Contacten tussen initiatiefnemers – buiten de eigen regio – komen wel voor in georganiseerd verband,
zoals een excursie via een buitenlandse leverancier of via een kennisproject256 waarbij Wageningen UR en
Ministerie van LNV betrokken is.
Het blijkt dat voorlopers een aanspreekpunt zijn voor andere agrariërs in de regio. Deze initiatiefnemers
blijken regelmatig gebeld te worden door geïnteresseerde agrariërs van buiten de regio.257 Een
woordvoerder van een initiatiefvereniging in Friesland (SNO) heeft aangegeven dat er contacten zijn met

254 Bron: interviews en telefoongesprekken (zie § 10.2). De personen zijn niet a-select gekozen, en de gegevens zijn daarom indicatief. De relaties zijn
wederzijds, tenzij met enkele pijl weergegeven. Niet elke actor in het praktijkveld is ondervraagd op alle onderdelen. Gestreepte lijnen zijn veronderstelde relaties
en gestippelde lijen betreffen CVI’s
255 Zo hebben de initiatieven te Bergentheim (Dijk), Fleringen (Oude Lenferink) en het initiatief van Maatschap Eissen naar eigen zeggen geen contacten met
andere initiatiefnemers. Een woordvoerder van initiatief in Flevoland heeft alleen contact  met vier agrariërs die verenigd zijn in een coöperatie.
256 Telefonische mededeling V. Wagenberg op 28 juni 2004.
257 Telefonische mededeling dhr Oude Lenferink op 29 november 2004.
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boeren in de regio middels voorlichtingsbijeenkomsten. Hierdoor zijn er contacten met boeren in de regio,
maar ook daarbuiten.258 In de volgende tabel staat een opsomming van de partijen waarmee agrariërs
contacten hebben.
Tabel 6.13: partijen waarmee agrariërs contacten hebben

Contacten van agrariërs (boerderijschaal)
Overige
agrariërs

Dit zijn agrariërs die geen initiatiefnemers zijn, maar potentiële ‘volgers’. Deze
contacten verlopen via vakbonden en de daarmee verbonden bedrijfsspecifieke
studieclubs. Ook zijn er vergelijkbare studieclubs bij regionale LTO’s;

Leveranciers Er zijn een beperkt aantal partijen die biogasinstallaties leveren in Nederland. Deze
leveranciers worden onder andere geraadpleegd voor technische vragen of bij
haalbaarheidstudies. Agrariërs laten zich in de regel informeren door leveranciers.
Diverse leveranciers gaan bij agrariërs zelf op bezoek om daar de situatie te
verifiëren bij het maken van een berekening. Enkele leveranciers hebben te kennen
gegeven regelmatig gebeld te worden door agrariërs met vragen (onder andere
Thecogas en Ogin Biogas). Alle actieve leveranciers in Nederland blijken contacten
hebben met partijen of leveranciers in Duitsland.

Adviesbureaus/
adviespersonen

Adviesbureaus zijn bijvoorbeeld DLV Adviesgroep of Exlan Consultants. Zaken
waar agrariërs zelf geen verstand van hebben, zoals het opstellen van een
gedetailleerde technische tekening, haalbaarheidstudies of vergunningen worden
uitbesteed aan adviesbureaus. Enkele agrariërs hebben een eigen adviseur.

Onderzoek-
centra

Personen uit het praktijkonderzoek (praktijkcentra) of aan Wageningen UR. Er zijn
contacten met proefboerderijen de Marke, Sterksel en Nij Bosma Zathe. Drie
initiatiefnemers hebben aangegeven contacten te hebben met personen van de
Wageningen UR..259 Een beperkt aantal agrariërs heeft contacten met Wageningen
UR in het kader van een netwerkprogramma van Ministerie van LNV.

Regionale
LTO’s

Belangenbehartigers in de landbouw zoals regionale land- en tuinbouworganisaties
(LTO). Dit zijn bijvoorbeeld NLTO Projecten of GLTO Projecten en Stichting
Stimuland Overijssel

Subsidie-
verleners

Agrariërs hebben contacten met personen van SenterNovem of andere
subsidieverleners, zoals provincies.
SenterNovem is een relatief onafhankelijk aanspreekpunt en speelt een belangrijke
rol in het bij elkaar brengen van partijen. SenterNovem heeft daarnaast een functie in
vertegenwoordiging – te zien als ‘politiek kapitaal’ – doordat het een agentschap is
van het Ministerie van EZ.

Overige contacten:
(1) Op landelijk niveau hebben diverse initiatiefnemers - naar schatting vijf netwerken van enkele

agrariërs -   contacten via een kennis-uitwisselingsproject waar Ministerie van LNV.
(2) Contacten met partijen in het buitenland. Enkele initiatiefnemers hebben contacten met Duitse

leveranciers of personen van de Arbeitsgruppe Nachwachsende Rohstoffe.
(3) Enkele initiatiefnemers hebben via hun adviseur contacten met personen op Ministerie van LNV en

Ministerie van VROM. De woordvoerder van Ministerie van LNV heeft contacten met een LTO en
Projectbureau Duurzame energie, waarin onder andere leveranciers vertegenwoordigd zijn.

(4) Enkele agrariërs hebben contacten met mestdistributeurs.

258 Telefonische mededeling van E. Douma (agrariër van SNO) op 25 November 2004.
259 Personen in het onderzoek bijvoorbeeld zijn A. Kool (CLM), H. Willers ( A&F) en H.J. van Dooren (Animal Science Group).
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Overige initiatiefnemers
Niet agrarische initiatiefnemers zijn organisaties voor mestafzet, zoals Mestac (een mestdistributeur) en
Agro Limburg (een intermediair). Deze hebben in het verleden een belangrijke voortrekkersrol gespeeld
in de totstandkoming van CVI-projecten. Energiebedrijven participeren in eveneens grootschalige
projecten, zoals NRE in Clean Minerals (in Esbeek) en Essent in de Scharlebelt (in Nijverdal). Hierbij
zijn specifieke belangen gekoppeld, die te maken hebben een specifieke situatie of doelstelling van het
bedrijf.

6.2.2. Terugkoppeling naar theorie

Het actor-netwerk in Nederland bevat de volgende actor-groepen:
• Gebruikers van technologie. Dit zijn de initiatiefnemers van biogasinstallaties op boerderijniveau.
• Actoren voor productontwikkeling. Dit zijn de leveranciers die zorgen voor hardware. Daarnaast

zorgen zowel leveranciers als adviesbureaus voor dienstverlening naar initiatiefnemers toe,
bijvoorbeeld in de vorm van haalbaarheidstudies of juridische advisering.

• Actoren in de belangenbehartiging. Dit zijn partijen zoals LTO of vakbonden. Vakbonden spelen –
tot zover bekend – geen enkele rol in de belangenbehartiging naar vergistingprojecten toe. Daarnaast
heeft LTO – in de vorm van de projectentak van NLTO en GLTO – tot dusver een geringe rol
gespeeld in de advisering of belangenbehartiging naar co-vergisting toe.
Industriële partijen – zoals energiebedrijven en leveranciers – hebben een eigen belangenbehartiging.
Deze laatsten hebben tot dusver enige rol van betekenis gespeeld. Een voorbeeld is PBE, dat
contacten heeft met woordvoerders op Ministerie van LNV en Ministerie van VROM. Daarnaast
worden er regelmatig bijeenkomsten of werkgroepen georganiseerd.

• Actoren met een rol in de wet- en regelgeving. Dit zijn Ministeries en publieke organen die een
maatschappelijke invloed uitoefenen.

• Actoren die zorgen voor technologie-ontwikkeling en fundamenteel onderzoek. Dit zijn universiteiten
en industriële partijen in zowel Nederland als in het buitenland. Er zijn aanwijzingen dat technologie-
ontwikkeling voornamelijk plaatsvindt in Duitsland.

De netwerkvorming kan geëvalueerd worden aan de hand van verschillende aspecten, te weten de
aspecten volledigheid, deelnemers en vertegenwoordiging (§ 3.3.3):
• Het netwerk blijkt breed en open te zijn. Verschillende belanghebbende actoren nemen deel aan het

actor-netwerk. In Nederland nemen actoren deel met betrekking tot productontwikkeling,
belangenbehartiging en regelgeving.
Het netwerk in Nederland lijkt niet volledig te zijn. Zwakke plekken zijn technologie-ontwikkeling –
dat voornamelijk in Duitsland plaatsvindt – en belangenbehartiging. Belangenbehartiging in de
landbouw lijkt zich voornamelijk te concentreren op bestaande belangen in de landbouw. In deze
studie bleek LTO een beperkte rol te spelen. Vakbonden spelen – voor zover bekend – geen
beduidende rol.

• Het netwerk bevat actoren uit de landbouwsector en de energiesector. Daarnaast nemen Ministeries
van verschillende beleidsterreinen deel (te weten Ministeries EZ, LNV en VROM). Met betrekking tot
de energiesector spelen belangenbehartigers voor decentrale energie een rol. Hierin participeren ook
fabrikanten en partijen in de reststoffenmarkt.

• Er dienen actoren te participeren met een sterke vertegenwoordiging. Dit kunnen personen of
organisaties zijn met een sterke vertegenwoordiging of met een politiek kapitaal. Tot dusver zijn dit
SenterNovem, Ministerie van LNV en de Minister van LNV. De rol van LTO lijkt beperkt.
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6.3. Conclusies

Algemeen
Het netwerk van co-vergisting in de landbouw blijkt breed te zijn en open voor belanghebbende actoren.
Met betrekking tot de volledigheid van het netwerk, blijken er alleen ‘gaten’ te zijn met betrekking tot
technologie-ontwikkeling en belangenbehartiging in de landbouw. Belangenbehartigers in de landbouw
spelen tot dusver een geringe rol.
Initiatiefnemers en hun contacten
• Agrariërs vormen geen homogene groep. Agrariërs onderscheiden zich op diverse aspecten, zoals de

veestapel, het areaal (akker)land, de meststoffensituatie en nevenactiviteiten. Naast boerderijschaal
zijn er coöperatieve initiatieven (CVI’s) mogelijk op een industrieterrein (initiatieven in Aalten en
Nederweert) of bij een loonbedrijf (initiatief in Heeten). De belangen zijn daardoor divers.

• Een beperkte groep initiatiefnemers is al een aantal jaar bezig. Dit zijn de voortrekkers. Daarnaast is
er een groep volgers. Initiatiefnemers worden regelmatig (telefonisch) benaderd door de volgers, die
onlangs interesse hebben gekregen in vergisting en advies inwinnen. Enkele initiatieven vervullen
een belangrijke informerende rol in de regio, maar ook daarbuiten (onder andere SNO in Friesland).

• De contacten van agrarische initiatiefnemers zijn divers en het netwerk rondom de agrariër is
uitgebreid. De contacten tussen voortrekkers onderling lijken beperkt tot de eigen regio of zijn
beperkt tot dagbijeenkomsten, telefonisch contact of een netwerkprogramma – waarbij Wageningen
UR en LNV betrokken is.
Diverse initiatiefnemers hebben contacten met overige agrariërs in vakbonden of studieclubs.
Daarnaast hebben initiatiefnemers hebben contacten met onder andere leveranciers,
belangenorganisaties in de landbouw, personen bij praktijkcentra, Wageningen UR, SenterNovem en
vergunningverleners. In enkele gevallen zijn er contacten met organisaties voor mestafzet.
Opvallend zijn de informele contacten per e-mail tussen enkele initiatiefnemers en personen op
Ministeries (LNV en VROM) die betrokken zijn bij de positieve lijst. Hieruit blijkt dat men de
kanalen weet te vinden.

Overige partijen in de markt
• Er zijn diverse partijen die in Nederland onderzoek doen naar co-vergisting. Dit zijn zijn er de

partijen van Wageningen UR: Alterra, A&F, ASG en de praktijkcentra. Onderzoek is gericht op
onder andere de technisch-economische haalbaarheid en de milieueffecten van co-vergisting.

• Diverse adviesbureaus voeren – veelal met subsidie van bijvoorbeeld SenterNovem – in opdracht
onderzoeken uit (onder andere CLM). Diverse adviesbureaus spelen actieve rol in het verkrijgen van
subsidies voor initiatieven (onder andere Ecofys, CCS, BMA).

• Er zijn in de landbouw diverse commerciële adviesbureaus met een uitgebreide ervaring in de
landbouw, onder andere met haalbaarheidsstudies (zoals DLV en Exlan). Daarnaast zijn er diverse
adviesbureaus actief op gebied van energie, waterbehandeling en duurzaamheid in het algemeen.

• Diverse marktpartijen en hun belangenbeharigers hebben belangen bij co-vergisting. Leveranciers
van biogasinstallaties en gasmotoren zien hun belangen in bio-energie behartigd door partijen zoals
Platform Bioenergie en Projectgroep biomassa&Wkk. Enkele Nederlandse leveranciers zijn gelieerd
aan Duitse partijen. De meeste leveranciers leveren ook adviesdiensten op gebied van
vergunningverlening. Mestdistributeurs hebben hun eigen belangenbehartigers, zoals Cumula.

Beleidsveld
• Er is een beleidsveld te onderscheiden met vergunningverleners, provincies, gemeenten, ministeries

(VROM, LNV, EZ) en subsidieverleners (SenterNovem). Dit beleidsveld heeft contacten met het
onderzoeksveld, zoals Wageningen UR en verschillende adviesbureaus.
De Ministeries spelen een belangrijke rol in het creëren van randvoorwaarden voor co-vergisting en
het wegnemen van wettelijke beperkingen, onder andere via de positieve lijst. Provincies en de
gemeenten kunnen hun eigen beleid hebben ten aanzien van duurzame energie en landschap.
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7. REGELS: WETGEVING, VERWACHTINGEN & BELOFTEN

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de regels uit het praktijkveld van co-vergisting in de landbouw.
Dit zijn zowel formele – te weten wet- en regelgeving (§ 7.1) – als informele regels. Informele regels zijn
hier de verwachtingen en beloften (§7.2 tot en met §7.8). Een overzicht van de (algemene) belangen van
verschillende actor-groepen staat in bijlage 4.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de regels die genoemd zijn en de mate
van ‘belangrijkheid’ (§ 7.9).

7.1. Wettelijke belemmeringen

7.1.1. Meststoffenwet en positieve lijst

Co-vergisting was – tot het verschijnen van de positieve lijst in 2004 – praktisch alleen mogelijk voor
producten uit de normale agrarische bedrijfsvoering van de eigen inrichting (Leeden, 2003; 43, 90).260 Het
digestaat van co-vergisting mocht niet buiten de eigen inrichting aangewend of verhandeld worden.
Digestaat met daarin vergiste coproducten die op de positieve lijst staan, mogen vrij verhandeld of
aangewend worden als meststof (Leeden, 2003; 67). Worden andere co-producten toegevoegd, dan wordt
het digestaat niet gezien als een (dierlijke) meststof. Het digestaat mag dan niet verhandeld worden,
zonder een ontheffing van Ministerie van LNV.

Voor co-vergisting is verder het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen (BDGM) van toepassing. De
BGDM is van toepassing als een meststof voor meer dan 50% bestaat uit dierlijke uitwerpselen. Indien er
meer dan 50% overige organische meststoffen toegevoegd worden is een strenger regiem van toepassing,
dan gelden immers de normen van het Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM).261 Dit
percentage is daarom een wettelijke grens voor co-vergisting. Daarnaast kan een maximum percentage
genoemd worden in de vergunningen.

Diverse initiatiefnemers vinden de eerste fase positieve lijst niet uitgebreid genoeg. Initiatiefnemers
vragen om uitbreiding van de positieve lijst met producten met een hoge energetische waarde, zoals
vetrijke producten of producten uit de VGI.262 Aan de uitbreiding van de positieve lijst wordt gewerkt. Er
komt naar verwachting geen aparte lijst voor coöperatieve vergisters.263
De Minister heeft een uitbreiding van de positieve lijst toegezegd met producten uit de VGI. Voor de
tweede fase positieve lijst zijn door een beperkt aantal marktpartijen (tien) een beperkt aantal producten
aangemeld (veertig).264 Verwacht wordt dat een deel van de producten wordt toegestaan.

7.1.2. Wet Milieubeheer en definitie ‘agrarische activiteit’

Indien een vergistingsinstallatie producten vergist (co-producten) die worden gezien als een afvalstof,
zoals gedefinieerd in de Wet Milieubeheer, dan wordt er geen vergunning afgegeven (Leeden, 2003;
66).265 Producten die op de positieve lijst staan, mogen wel met mest vergist worden.
Voor het bestemmingsplan – onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening – is het vereist dat co-vergisting
wordt gezien als zijnde een landbouw gerelateerde agrarische activiteit. Dit begrip is bedoeld om
bebouwing van het buitengebied tegen te gaan, waarbij een agrarisch bedrijf ‘ruimte’ wordt geboden in de
uitoefening van bedrijfactiviteiten. De volgende activiteiten worden doorgaans niet als een ‘agrarische
activiteit’ gezien, te weten (a) grootschalige mestverwerking, (b) verwerking van mest van derden en (c)

260 Alleen meststoffen die op bijlage 1 van het ‘Meststoffenbesluit 1977’ vermeld werden mochten vrij verhandeld worden.
261 Het BOOM stelt strenge eisen aan metaalgehalten (in vergelijking met het BDGM).
262 Dit zijn de initiatiefnemers: JL, DK, ED, Ei, OL (boerderijschaal) en HO, JS, HN (CVI).
263 Vraaggesprek met S.Smeulders (Ministerie van VROM) op 18 juni 2004
264 Correspondentie aan het Parlement, Kenmerk DL 2004/3854, 13 december 2004.
265 Definitie afvalstof in Wm: “stof of product waarvan de houder zich met het oog op het verwijderen daarvan, ontdoet, voornemens … of zich  moet ontdoen”.
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verwerking van afval (Vis, 2003). De precieze invulling van de definitie verschilt per vergunningverlener.
Het is denkbaar dat grotere vergistingeenheden niet meer aangemerkt worden als ‘normale agrarische
bedrijfsvoering’ en daardoor niet toegestaan worden in het buitengebied.
Indien co-vergisting op een bedrijf niet wordt aangemerkt als een agrarische activiteit, kunnen er
problemen ontstaan met betrekking tot de bestemmingsplannen. Een wijziging van de
bestemmingsplannen is dan in veel gevallen noodzakelijk (Leeden, 2003; 39). Dit geldt ook indien een
vergister buiten het bestaande bouwblok valt. Dit betekent een verlenging van doorlooptijd (§ 7.2.2).
Inpassing in bestaande bedrijfsgebouwen biedt in sommige situaties voordelen.

7.1.3. Emissieregiem en afvalbeleid

Het emissieregiem met betrekking tot eisen voor luchtemissies NOx en CO is in Nederland strenger dan in
Duitsland en Denemarken (Smakman, 2003; 36).266 Een WKK met Zündstrahlmotoren is niet mogelijk in
Nederland, zonder aanvullende maatregelen (§ 5.1.2). Doorgaans leveren luchtemissies weinig problemen
op bij co-vergisting, aangezien biogas – na ontzwaveling – een relatief schone brandstof is.
Volgens een onderzoek van Witteveen+Bos voldoet mestvergisting ruimschoots aan de normen voor de
Nederlandse emissie Richtlijn of NeR (Besselink, 2003).

Het afvalbeleid speelt bij co-vergisting op boerderijschaal een geringe grote rol. Producten die op de
positieve lijst terechtkomen worden niet als afvalstof gezien. Er kunnen enige problemen ontstaan bij
vergunningen indien een product juridisch als ‘afvalstof’ gezien wordt. Verwerking van afvalstoffen
wordt niet gezien als een ‘normale agrarische bedrijfsvoering’
Op de achtergrond bestaat er een spanningsveld met betrekking tot de prioriteitsvolgorde in het
afvalbeleid, waarbij hergebruik van hoogwaardige reststoffen de voorkeur heeft boven energiewinning uit
afval. Boerderijvergisters zullen relatief hoogwaardige reststoffen vergisten.
Met betrekking tot de definitie van het begrip afvalstof kan er een knelpunt ontstaan voor projecten. De
interpretaties van de begrippen ‘afvalstoffen’ en ‘normale agrarische bedrijfsvoering’ kunnen wisselen bij
verschillende overheidsinstanties. Voor de implementatie van bio-energie is coherentie van
overheidsingrijpen en daarmee een lange termijnvisie van belang dat door alle overheidsgeledingen
worden gedragen (Schoof, 2002; 5).

7.1.4. Energiewetgeving

Energiewetgeving is de wetgeving die zorgt voor certificering van de biogasinstallatie en uitbetaling van
de MEP-gelden. In het praktijkveld worden verschillende knelpunten genoemd door een vijftal actoren.267

Tabel 7.1: knelpunten m.b.t. energiewetgeving

Aspecten van energiewetgeving
• Onvoldoende afgestemd op de kleinschalige praktijk in de landbouw
• Verschillende instanties betrokken bij MEP.
• Anno 2004: achterstallige betalingen van MEP-gelden
• Voortdurende veranderingen in wetgeving

De wetgeving lijkt niet volledig te zijn afgestemd op de praktijk van (kleinschalige) biogasinstallaties. De
energiewetgeving – onder andere regels voor het verkrijgen van MEP – houdt onder andere rekening met
(grootschalige) afvalverbranding. De wet is niet geoptimaliseerd voor boerderijvergisting.268 Voor
kleinschalige boerderijvergisting is een zekere finetuning noodzakelijk.

266 Mede als gevolg van emissieproblematiek omtrent afvalverbrandingsinstallaties eind jaren 80 is door ministerie van VROM een streng emissieregiem
ontwikkeld, dat op een aantal punten strenger is dan Europese voorschriften. Vooral op gebied van NOx is een streng beleid gevoerd (Smakman, 2003; 11). Dit
heeft een negatieve invloed op de implementatie van decentrale biomassa-installaties (Ree, 2000).
267 Bron: woordvoerders van twee praktijkcentra, De Scharlebelt en een leverancier. Dit zijn: ZV, MS, TB, SR, HK (zie § 10.2).
268 De wet geldt algemeen en kijkt niet op enkele duidenden euro’s meer of minder. Toelichting T. Bijman (Thecogas) op 18 mei 2004.
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Enkele agrariërs vinden energiewetgeving geen probleem, het brengt alleen extra tijd en kosten met zich
mee.269 Geen van deze agrariërs heeft een werkende installatie. Andere ondervraagden verwachten niet
veel extra problemen vanwege de energiewetgeving.
Fine-tuning levert zowel financiële als administratieve voordelen op:
(A) Administratieve lasten. De MEP wordt als een voorschot gegeven. Achteraf moet via een

administratie aangetoond worden dat men er ‘recht’ op heeft. In deze administratie moeten alle
toegevoegde co-producten worden bijgehouden. Middels deze administratie wordt aangetoond dat de
energie ‘volledig duurzaam’ is. Met name voor kleinere bedrijven is dit een last of kostenpost.270
Enkele agrariërs vinden de MEP-aanvraag ‘wat ingewikkeld’, maar het is praktisch goed te doen.271

(B) Financiële lasten. De administratie wordt door een accountant gecontroleerd, zodat deze een
‘groenverklaring’ kan afgeven. Deze ‘groenverklaring’ kost volgens enkele personen al snel 4 tot 5
duizend Euro.272 De verwachting bestaat dat de verschenen positieve lijst, halverwege 2004, leidt tot
minder problemen met de accountantsverklaring over 2004. Een groenverklaring wordt in de praktijk
van co-vergisting in de landbouw pas afgegeven als uit onderzoek blijkt dat zuivere biomassa
gebruikt wordt.273 Een oplossing is een aparte ‘paragraaf’ in de (energie)wet voor 100% duurzame
installaties. Dit kan aangevuld worden met een controle in de praktijk.

De volgende instanties zijn betrokken bij de energielevering van biogasinstallaties:
(a) CertiQ – die verwantwoordelijk is voor productiecertificaten voor groene stroom;
(b) EnerQ – die verantwoordelijk is voor het uitkeren van de MEP-subsidie.
(c) Netbeheerder. Deze verschilt per regio en zorgt onder andere voor certificering en uitlezing van

de meterstanden. Ook het inbrengpunt behoort tot de verantwoordelijkheden.
De regelgeving voor de MEP, de voorwaarden en de hoogte van vergoedingen zijn duidelijk.

Anno 2004 komen er achterstallige betalingen voor. De oorzaak ligt bij het doorgeven van de
meetgegevens aan partijen die verantwoordelijk zijn voor de MEP-gelden.274 De netbeheerder in de regio
zou hiervan de oorzaak zijn. Productiegegevens moeten aan CertiQ worden doorgegeven. Deze geeft ze
vervolgens door aan EnerQ, waarna betaling volgt. De betalingen lopen achter (in de orde van 5 tot 6
maanden). Dit kan voor een agrariër een financiële belasting zijn. De gegevensstroom bij aanvraag van
een groenverklaring of wijzigingen in de installatie zou gecoördineerd moeten worden door een enkele
partij of ‘vooruitgeschoven’ bureau, die al dan niet op commerciële basis adviesdiensten kan leveren.275
Een bovengenoemd bureau zal ook kennis nemen van de actuele stand-van-zaken met betrekking tot
energiewetgeving. Enkele overige problemen zijn:

(a) Onenigheid over een aansluitcode met CertiQ met een agrariër in Wanroij;
(b) Onenigheid met netbeheerder over certificering van stroommeter op De Marke;
(c) Onduidelijkheid bij CertiQ over gegevensstroom bij wijziging van gasmotor op De Marke;
(d) Onduidelijkheden bij de aanvraag voor een aansluiting in het project in Fleringen.

De regelgeving op energiegebied – evenals de subsidieregeling voor duurzame energie – blijkt regelmatig
veranderd te worden.276 Veranderingen in subsidieregelingen zijn onontkoombaar. Subsidies zijn immers
gericht op het tijdelijk bevorderen van bepaalde (tijdelijke) ontwikkelingen.

269 Dit zijn DE, DK, JS (zie § 10.2).
270 Elk jaar is bijvoorbeeld een nieuwe duurzaamheidsverklaring noodzakelijk. Vraaggesprek H. Kasper (Essent) op 26 mei 2004.
271 Dit zijn: OL, AB (zie § 10.2).
272 Dit zijn: ZV (de Marke) en TB (Thecogas).
273 Werksessie Mestvergisting te Utrecht op 13 mei 2004.
274 Telefonische mededeling dhr Aben (agrariër in Wanroij) op 24 november 2004.
275 Bij vervanging van de gasmotor op De Marke, moesten procedures opnieuw worden doorlopen en werd opnieuw dezelfde informatie verstrekt. Zo kreeg men
een nieuw nummer bij CertiQ. Vraaggesprek met T.Bijman op 18 mei 2004.
276 Analoog aan subsidieregelingen voor duurzame energie die door de jaren heen veranderen en telkens aangepast worden. Vermeer, E., Een onderzoek naar
implementatie van kleine windturbines in gebouwde omgeving van NB, TU/e, 2003.
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Volgens enkele actoren – met name woordvoerders van praktijkcentra – is in praktijk enige onbekendheid
bij betrokken instanties met betrekking tot de invulling van details. Dit resulteert in sommige gevallen tot
tegenstrijdige adviezen op specifieke vragen, zoals bij het wijzigen van de gasmotor of het verplaatsen
van een stroommeter.277 Uit navraag bij een praktijkcentrum bleek dat deze onbekendheid
persoonsgebonden was en eerder te maken had onervarenheid.

Vastrecht en weerstand
• Een mogelijk knelpunt is het vastrecht om elektriciteit te kunnen leveren aan het net. Dit vastrecht

kost volgens verschillende actoren enkele duizenden Euro’s per jaar.278 Bij de investeringen voor
aansluiting op elektriciteitsnet wordt rekening gehouden met 10 tot 20 duizend Euro.279 Bij een
opgestarte boerderijvergister (van 170 kWe) zijn deze kosten ongeveer 30 à 35000 Euro.280 Volgens
woordvoerder van NRE Energie zijn dit standaard projectkosten die ondermeer afhangen van het
onderhoud van de transformator. Bij windenergie zijn 7.2% van de projectkosten voor een
netaansluiting gangbaar.281

• Een woordvoerder van een CVI-initiatief in Aalten verwacht tegenwerking van de netbeheerder in de
regio.282 De tegenwerking is ook gebleken bij decentrale projecten voor energieproductie voor
woningen.283 Energiebedrijven zijn opgesplitst in een leveranciersdeel en netbeheerdersdeel.284

7.1.5. Conclusies

• De invulling van het begrip ‘agrarische activiteit’ – die voorkomt in de Wet Ruimtelijke Ordening –
kan problemen opleveren voor co-vergisting. Co-vergisting wordt niet expliciet genoemd. Daarnaast
kan de definitie van ‘afval’ problemen opleveren indien producten niet op de positieve lijst vermeld
staan.

• Via de positieve lijst zullen alleen relatief veilige restproducten worden toegestaan. Dit zijn
doorgaans hoogwaardige reststromen die kunnen concurreren met andere hoogwaardige toepassingen.
Dit levert een spanningsveld op met betrekking tot de prioriteitsstelling in het afvalbeleid – dat wil
zeggen hergebruik van een reststroom en dan pas energiewinning.

• In 2004 is een belangrijk knelpunt omzeild, namelijk met betrekking een ontheffing voor de
Meststoffenwet. De publicatie van de positieve lijst duidt erop dat de overheid belangen heeft in co-
vergisting (Ministerie van LNV en Ministerie van VROM)

• De wetgeving rondom de toekenning van MEP-subsidies is op sommige punten onvoldoende
afgestemd op de praktijk van kleinschalige boerderijvergisting. De wet houdt rekening met onder
andere afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Met name de biomassa- of groenverklaring geven
administratieve en financiële lasten – onder andere als gevolg van kosten voor advisering. In praktijk
is een zekere finetuning of afstemming mogelijk.

• In praktijk hebben zich tot nu toe enkele onduidelijkheden en onenigheden voorgedaan met
betrekking tot energielevering aan het net. De indruk bestaat dat een niet optimale samenwerking
tussen diverse instanties hieraan bijdraagt.
In praktijk blijken vertragingen voor te komen bij de uitbetaling van MEP-gelden, doordat de
informatieoverdracht tussen verschillende organisaties niet continu en soepel verloopt.

277 Dit zijn: ZV, TB, MS (zie § 10.2).
278 Dit zijn: ZV, OL, TB.
279 Telefonische mededeling Dhr Nieuwenhuyzen (AmcBB), juli 2004.
280 Op een totaal van 700.000 Euro, met subsidie van SenterNovem. Project van een agrariër in Fleringen (Ov).
281 Kooijman, H., Sambeek, E., Kosten duurzame elektriciteit. Windenergie op land, ECN, Petten, 2003
282 In verleden is gebleken dat een energiebedrijf decentrale initiatieven wil tegenwerken. Telefonische mededeling H. Ormel (CVI Aalten) op 22 juni 2004.
283 C.O.R.E. International, Lochem, A.Sidler, Presentatie 28 november 2003, www.nva.net/download/sessie1_1.pdf.
284 Het netbeheer en de verkoop zijn officieel gescheiden, in praktijk is zouden de belangen eenparig lopen (‘onder èèn pet’). Telefonische mededeling H. Ormel
(deelnemer aan CVI in Aalten) op 22 juni 2004
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• De knelpunten met betrekking tot de energiewetgeving komen nu mondjesmaat aan het licht, doordat
er meer installaties gebouwd worden. Een belangenbehartiger in de landbouw, kan een rol spelen in
de communicatie van deze knelpunten naar het beleidsveld toe.

• Er zijn beperkte indicaties van enige tegenwerking van netbedrijven bij initiatieven van (decentrale)
elektriciteitslevering. De weerstand kan mogelijk veroorzaakt worden door bescherming van
bestaande belangen in de (duurzame) elektriciteitslevering. De wet verplicht de netbeheerders een
aansluiting te realiseren. Officieel zijn netbedrijf en producent gescheiden. De kosten voor een
netaansluiting – ongeveer 7% van de projectkosten – zijn gangbaar in de decentrale productie van
(duurzame) energie en zijn daarom niet te zien als ‘tegenwerking’.

• Indien de positieve lijst in de (nabije) toekomst wordt uitgebreid, ontstaat er meer ‘ruimte’ om co-
producten te vergisten. In het praktijkveld wordt gevraagd om een uitbreiding van de positieve lijst
met energierijke producten uit de VGI.

7.1.6. Oplossingsrichtingen

• De wetgeving – waaronder de Meststoffenwet en de definitie ‘agrarische activiteit’ – kan meer
afgestemd worden op de praktijk van co-vergisting in de landbouw. Dit kan men doen door het begrip
mest- of covergisting expliciet op te nemen in wettelijke kaders.

• Onduidelijkheid omtrent het begrip ‘agrarische activiteit’ kan verminderd worden door het opstellen
van duidelijke randvoorwaarden waarbij co-vergisting in een landelijk gebied wordt gezien als een
agrarische activiteit. Dit kan geschieden in de vorm van een (niet bindende) uitspraak van de centrale
overheid of het Ministerie van LNV.

• Afstemming van de energiewetgeving op de praktijk van boerderijvergisting is op sommige punten
nodig. Mogelijk is een aparte paragraaf voor kleinschalige biogasinstallaties die voor 100% duurzaam
zijn, eventueel aangevuld met een praktijkcontrole of certificering. Een uitgebreide administratie van
in- en uitgaande stromen is dan niet nodig.

• Een stichting – een vooruitgeschoven niet commercieel bureau of belangenbehartiger voor
kleinschalige energieproductie – kan knelpunten rondom informatieoverdracht en biomassaverklaring
‘op zich nemen’ en adviseren op deze punten.
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7.2. Vergunningverlening

7.2.1. Bouw- en milieuvergunning

Voor een biogasinstallatie zijn twee vergunningen noodzakelijk, te weten een bouw- en
milieuvergunning.

Een bouwvergunning is nodig bij nieuwbouw, ombouw van een bestaande mestopslag of uitbreiding
mestverwerkingscapaciteit. Hierbij wordt getoetst aan bestemmingsplannen. Hierbij is het begrip
‘inrichting’ van belang. Indien dit begrip (te) nauw geïnterpreteerd wordt, kunnen er problemen ontstaan
met bestemmingsplannen en de milieuvergunning (te denken aan transportbewegingen).285
Indien de bouw buiten het bestaande bouwblok valt, kan een wijziging van het bestemmingsplan vereist
zijn (Leeden, 2003; 37).286 Bij een ruimere definitie van ‘inrichting’ kunnen ook bedrijven met meerdere
bedrijfslocaties gezien worden als een enkele inrichting.

Een milieuvergunning is nodig voor zowel mestvergisting als mestverwerking.287 Een milieuvergunning
wordt gegeven op basis van de Wet Milieubeheer (Wm).288 Elke inrichting heeft een aparte
milieuvergunning nodig (Leeden, 2003; 45).
Bij een milieuvergunning wordt vaak een vooronderzoek gevraagd. Hierbij spelen diverse toetsingskaders
een rol, met daarin randvoorwaarden voor luchtemissies, bodememissies, geluidshinder, veiligheid en
hygiëne. Aan de vergunningverlening voor grotere installaties worden veelal aanvullende eisen gesteld
voor onder andere veiligheid en hygiëne.
De gemeente is het bevoegd gezag bij een milieuvergunning tot een capaciteit van 25000 ton mest per
jaar en als wordt voldaan aan bestemmingsplannen (Cornelissen, 2003). Boven de 36500 ton per jaar is
een Milieu Effect Rapportage (MER) verplicht. Doordat een MER gepaard gaat met aanvullende kosten,
is dit een soort ‘bovengrens’.

7.2.2. Ervaringen in de praktijk

Enkele ervaringen en meningen met betrekking tot vergunningverlening staan in de volgende tabel:
Tabel 7.2: ervaringen en verwachtingen met betrekking tot vergunningverlening.

Verwachting en/of ervaring Referenties
• Voor boerderijschaal een duidelijk probleem 13 ondervraagde actoren289
• Voor boerderijschaal een beperkt probleem 2 agrariërs, adviseur en energiebedrijf290
• Erg weinig problemen ervaren 2 praktijkcentra, een agrariër en een CVI291
• Voor CVI een duidelijk probleem 3 initiatiefnemers van CVI292

De meerderheid van de ondervraagde personen uit het praktijkveld zien vergunningen als een knelpunt,
maar niet alle initiatiefnemers of ondervraagde actoren. Voornamelijk bezwaren van derden en
bestemmingsplannen worden als een probleem ervaren.
Enkele initiatiefnemers hebben geen of weinig problemen ervaren.
De verwachting bestaat dat vergunningen in de toekomst een probleem blijven voor een beperkt aantal
initiatieven. Twee gegevens onderschrijven dit, te weten:

285 Een inrichting wordt in de Wet Milieubeheer veelal gezien als een enkele eigenaar.
286 Een bedrijf met verschillende locaties (bouwblokken) wordt niet altijd aangemerkt als èèn inrichting (Leeden, 2003).
287 Catergorie 7, bijlage I van Ivb, en vanwege WKK tevens onder categorie 1, bijlage I.
288 In het kader van Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) Wet Milieubeheer (Wm).
289 Dit zijn: ED, Ei, DK (agrariers), ZV, EM, MS (praktijkcentra),), SR, ST (leveranciers), HB , SS, ME, TA, VW (overig).
290 Dit zijn: DF (E-kwadraat in Berlicum), NI, AB (agrariërs), TA (NRE)
291 De Marke, Sterksel, Initiatief in Fleringen en CVI in Nederweert (initiatiefnemer CVI Nederweert is Resource Management Holding in Utrecht).
292 Dit zijn HO, JS, HN (CVI). Procedures lopen tot de Raad van State. Jurisprudentie over CVI is beperkt.
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(a) Een woordvoerder van een adviesbureau verwacht dat 30% van de initiatieven een probleem blijven.
Ervaring laat zien dat ongeveer 40% van de aanvragen nauwelijks problemen opleveren.293

(b) Uit een a-selecte steekproef van bio-wkk vergistingsprojecten bleek dat 88% van de aanvragen
onherroepelijk verleend was en 12% was geweigerd (DeayOuwens, 2004a).

In het praktijkveld worden de volgende voorwaarden genoemd voor een probleemloze
vergunningverlening:294

Tabel 7.3: voorwaarden voor (verbeterde) vergunningverlening.

(Proces)voorwaarden voor vergunningverlening
• Informatie volledig en ‘onderbouwd’ aanleveren
• Tijdig en voldoende vooroverleg
• Voldoen aan bestemmingsplannen
• Geen lokale weerstand.

Probleemloze vergunningverlening is in een beperkt aantal gevallen en omstandigheden mogelijk. De
problemen worden doorgaans beperkt indien (a) de benodigde informatie tijdig en voldoende onderbouwd
wordt aangeleverd, (b) er voldoende vooroverleg plaatsvindt met de vergunningverleners, (c) men voldoet
aan de bestemmingsplannen en (d) er geen lokale weerstand is.
Bij vooroverleg kunnen bepaalde knelpunten of inschattingsfouten tijdig worden ontdekt. In beperkte
gevallen gelden er speciale situaties, zoals een grondwaterwin- of natuurgebied.

Vergunningverlening gaat in veel gevallen gepaard met kosten voor vooronderzoek en advisering. Het is
denkbaar dat vooral kleinschalige projecten sneuvelen, doordat het proces omtrent de
vergunningverlening te ingewikkeld is of teveel kosten met zich meebrengt (Poort, 2003; 17,
DeayOuwens, 2004a; 12). De kosten bedragen ongeveer 2 tot 6 % van de projectkosten (Lindeman,
2004).
Enkele agrariërs vermelden dat samenwerking met meerdere agrariërs of het oprichten van een stichting
duidelijke voordelen biedt bij het aanvragen van een vergunning.295 Men komt sneller ‘binnen’ bij diverse
overheden en men kan ervaringen en middelen bundelen.

Vooroverleg en doorlooptijd
De totale tijd die verstrijkt tussen een eerste contact met gemeente en de verlening van een vergunning
bedraagt al snel èèn tot twee jaar. Initiatiefnemers kunnen doorgaans pas financiering aanvragen bij de
bank zodra de vergunningen rond zijn.
Vergunningverlening kent verschillende fasen. Er is een onderscheid te maken tussen vooroverleg,
vergunningprocedure en bezwaarprocedures.
• Vooroverleg vindt plaats alvorens de aanvraag voor vergunning schriftelijk wordt ingediend. In het

vooroverleg komen zaken boven tafel zoals de noodzaak van vooronderzoeken, wijzigingen
bestemmingsplannen, overleg met derden (brandweer) of communicatie naar omwonenden.
Enkele actoren in praktijkveld geven aan dat met name het vooroverleg met de gemeente veel tijd
kost.296 Hiervoor staan geen wettelijke termijnen.

• Officiële vergunningprocedure volgens Wet milieubeheer. Vanaf de indiening van de aanvraag
gelden er wettelijke termijnen voor de vergunningprocedures.297 Voor een milieuvergunning op basis
van Wet Milieubeheer staat een wettelijke termijn van 26 weken (DeayOuwens, 2004a).

293 Telefonische mededeling D. Faber (E-kwadraat) op 22 november 2004.
294 Bron: ondervraagde personen uit tabel 7.2
295 Dit zijn ED en NI (zie § 10.2).
296 Vraaggesprek met Z. van der Vegte (De Marke) op 18 mei en telefonische mededeling H.Dijk (agrariër) op 13 augustus 2004.
297 Voor een milieuvergunning staat een termijn van maximaal 6 maanden. De procedure van een bouwvergunning duurt minimaal dertien en maximaal 26
weken. Hier komen de termijnen voor bezwaar en beroep van 6 weken bij (Leeden, 2003).
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• Beroepsprocedures kunnen het hele proces verlengen. De wettelijke termijn is 1 jaar. De meest
voorkomende beroepsgronden zijn (DeayOuwens, 2004a):
Tabel 7.4: beroepsgronden in de praktijk.

De meest voorkomende beroepsgronden
• Procedurefouten
• Onjuist toetsingskader voor milieu-effecten
• Verkeerd gehanteerde normering bij milieukaders
• Gemeente ten onrechte de vergunningverlener

Niet alle bezwaren leiden tot een beroepsprocedure. Bezwaren zijn afkomstig van milieubewegingen,
initiatiefnemers en omwonenden, alle ongeveer in gelijke mate.
Het algemene beeld is dat er tegen 75% van projecten voor bio-energie – inclusief vergisting –
bedenkingen worden ingebracht. Na verlening van de vergunning leiden slechts 40% van de gevallen
tot een beroepsprocedure (Lindeman, 2004; 16).
In praktijk blijkt dat bij een tijdige communicatie naar omwonenden toe, het aantal
bezwaarprocedures voor een bio-wkk installatie sterk vermindert.298 Daarnaast blijken een goede
begeleiding en voldoende vooroverleg veel tijd te besparen tijdens de vergunningverlening.

Aanloopproblemen en onbekendheid
In praktijk blijkt dat wettelijke termijnen voor vergunningverlening veelvuldig worden overschreden. In
de onderstaande tabel zijn de doorlooptijden weergegeven in gemiddelden over alle bio-energie projecten
die bij SenterNovem bekend zijn (DeayOuwens, 2004a; 7).
Tabel 7.5: termijnen voor diverse procedures van vergunningverlening van bio-energie in het algemeen

Termijnen in literatuur voor bio-energie Wettelijke termijn Gemiddelde termijn
• Vooroverleg indien wijziging bestemmingsplan - 50
• Vooroverleg indien geen wijziging bestemmingsplan - 32

• Vergunningprocedure Wet Milieubeheer (Wm)
• Wm met MER
• Wm met wijziging bestemmingsplan

26 weken
31 weken
30 weken

40 weken
53 weken
57 weken

• Wm met aanvullende beroepsprocedure 52 weken 77 weken
Overige termijnen:
• Procedure bij Raad van State
• Procedure WVO

?
26 weken

Extra 17 maanden299
35 weken

Een vergunningprocedure op basis van Wet Milieubeheer kent een gemiddelde overschrijding van 14
weken – in geval van aanvragen voor bio-energie. De overschrijding kan zelfs oplopen tot 27 weken in
geval van wijziging van een bestemmingsplan. De getallen in de tabel zijn gemiddelde overschrijdingen
van de wettelijke termijnen. De langere doorlooptijden hebben diverse oorzaken:
Tabel 7.6: problemen met betrekking tot doorlooptijden vergunningverlening

Oorzaken langere doorlooptijden
• Onervarenheid en onbekendheid
• Niet altijd eenduidige milieutechnische eisen
• Bezwaar en beroep

298 Bij projecten voor bio-energie (vergisting, verbranding, afvalverbranding, mee- en bijstook) blijkt dat omwonenden en lokale milieuorganisaties 48% van de
bezwaarprocedures voor rekening nemen (DeayOuwens, 2004a; 5).
299 Lindeman, 2004
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In het praktijkveld bestaat enige onbekendheid met co-vergisting bij vergunningverleners, zoals
gemeenten en provincies. Vooral de eerste projecten lopen daar tegenaan. In Nederland zijn er een
beperkt aantal projecten voor bio-energie, waaronder vergisting. De ervaring bij vergunningverleners met
dit soort aanvragen is daardoor beperkt. Indien het aantal co-vergistingsprojecten toeneemt, kan deze
onbekendheid afnemen.
Een aantal geïnterviewde personen – actoren in het praktijkveld – geven aan dat gebrek aan capaciteit,
kennis en ervaring bij vergunningverleners bijdragen aan de vertragingen en problemen omtrent
vergunningverlening.300 Dit kan leiden tot onzekerheid met betrekking tot financiering en
subsidieverlening.
De milieutechnische eisen die gesteld worden aan een biogasinstallatie bij de milieuvergunning zijn niet
in alle gevallen eenduidig in regelgeving vastgelegd (Leeden, 2003; 92, Novem, 2003). Verschillende
toetsingskaders kunnen aanleiding zijn voor een verschillende interpretatie bij verschillende
vergunningverlenende instanties.301 Met name heerst er onduidelijkheid over geur- en geluidsnormen,
veiligheidsaspecten en brandveiligheid. Dit kan ertoe leiden dat men relatief zware eisen stelt aan de
milieuvergunning, bijvoorbeeld met betrekking tot aspecten van brandbeveiliging. Over andere
toetsingskaders bestaat meer duidelijkheid, bijvoorbeeld over luchtemissies. Deze kunnen via de
Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) geregeld worden. Mestvergisting wordt in beleidskaders niet
expliciet genoemd.
Door SenterNovem zijn in de afgelopen jaren een aantal activiteiten ontplooid of in gang gezet om
onduidelijkheden omtrent vergunningen recht te trekken. Standaard milieuvergunningen en
procesgerichte informatie zijn het resultaat.302

Daarnaast zijn er bezwaren vanuit de omgeving die kunnen zorgen voor weerstand en daarmee langere
doorlooptijden.
In de vergelijking van vergisting met andere technieken, zijn er met betrekking tot bezwaar en beroep
enkele verschillen te zien (DeayOuwens, 2004a).
Tabel 7.7: bedenkingen en beroepsprocedures met betrekking tot verschillende bio-energie projecten

Kenmerk vergunning Bij- en
meestook

Afvalverbranding
(AVI)

Vergisting met
wkk

Verbranding/
Vergassing met wkk

Bedenkingen ingebracht door derden 62% 80% 82% 61%
Beroepszaken 58% 20% 31% 44%

In praktijk krijgen vergistinginitiatieven relatief veel bedenkingen (82%) tijdens de
vergunningverlenning. Indien een vergunning eenmaal is verleend, blijkt de weerstand af te nemen.
Ongeveer 31% van de initiatieven krijgt te maken met beroepszaken. Dit kan erop duiden dat de
weerstand bij vergisting meer incidenteel van karakter is – in vergelijking met mee- en bijstook – en
minder georganiseerd.
Het Ministerie van VROM heeft in 10 januari 2005 een Handreiking Co-vergisting gepubliceerd waarmee
vergunningverleners duidelijkheid wordt verschaft over verschillende aspecten bij de
vergunningverlening.303 De handreiking is een actualisering van de Richtlijn Mestverwerkingsinstallaties.

300 Dit zijn: AK, SS, ZV, MS, SR en DK (zie § 10.2).
301 Een voorbeeld is het toetsingskader voor lucht: voor emissies van NOx is het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties Milieubeheer B (BEES-B) van
toepassing. Voor ammoniak geld de Bijzondere Regeling Mestverwerkende bedrijven. Voor overige emissies is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van
toepassing (Leeden, 2003; 52).
302 Dit zijn onder andere: (1) Een handboek voor standaard (milieu)vergunningen (K+V, 2003), (2) een overzichtsdocument voor relevante aspecten door een
bouw- en milieuvergunning voor mestvergister (Vis, 2003), (3) een document over veiligheidsregels en technische preventierichtlijnen bij de bouw en het gebruik
van agrarische biogasinstallaties (FOV, 2004).
303 Ministerie van VROM, www.vrom.nl, geraadpleegd januari 2005
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7.2.3. Conclusies

• Vergunningen worden door veel actoren als een probleem ervaren, maar niet door alle initiatieven.
Een deel van de vergunningen wordt definitief afgewezen (ongeveer 12%) en een nog groter deel
ondervindt aanzienlijke tegenstand (ongeveer 30%). Daarnaast worden de wettelijke termijnen voor
vergunningprocedures in praktijk veelvuldig overschreden.

• Er wordt door initiatiefnemers onbekendheid en onervarenheid ervaren bij vergunningverleners. Dit
zou verschillen per vergunningverlener. Dit resulteert in langere doorlooptijden, onder andere als
gevolg van aanvullende eisen, extra vooronderzoeken en langer vooroverleg. Onervarenheid kan
tevens leiden tot procedurefouten. Elke vergunningverlener lijkt zijn eigen regels te hebben.

• Het naast elkaar bestaan van verschillende toetsingskaders – elk met hun eigen specifieke eisen – kan
problemen geven bij de invulling van randvoorwaarden in de milieuvergunning. De milieutechnische
eisen voor de aspecten lucht, bodem, veiligheid, hygiëne en geluid zijn niet in alle gevallen duidelijk.
Er kunnen daardoor aanvullende eisen worden gesteld.

• Naast onervarenheid kunnen bezwaren van derden – onder andere van omwonenden – zorgen voor
vertragingen en een langere doorlooptijd. De weerstand is afhankelijk van de situatie. Niet elk
bezwaar leidt tot een beroepsprocedure. Bezwaren hebben te maken met onbekendheid met co-
vergisting en het onvolledig geïnformeerd zijn van omwonenden. Met name over de precieze effecten
van een installatie op lokale aspecten zoals geur, transportbewegingen en veiligheid bestaat veel
onduidelijkheid.

• De bovenstaande feiten suggereren (1) dat er een weerstand is vanuit de maatschappij voor co-
vergisting, (2) dat deze weerstand zich voordoet onder bepaalde omstandigheden, maar niet bij alle
projecten en (3) dat de wetgeving niet goed op alle aspecten is toegesneden. Dit doet vermoeden dat
de weerstand structurele oorzaken heeft in de maatschappij of in de landbouwsector.
Dit betekent dat de knelpunten niet alleen gelegen zijn in de beperkte ervaring met co-vergisting in de
Nederlandse landbouw, maar dat de knelpunten deels gelegen zijn in het beleidsveld en in de
maatschappij. Meer praktijk- of pilot-projecten zullen de problemen niet oplossen.

7.2.4. Oplossingsrichtingen

• De onbekendheid en onervarenheid met betrekking tot vergunningverlening kunnen verholpen
worden door kennisoverdracht naar vergunningverleners. Dit belang wordt in de literatuur
onderstreept (Broek, 2003, Poort, 2003). Voornamelijk initiatiefnemers blijken te vragen om een
vergroting van kennis bij de vergunningsverleners omtrent bio-energie (Poort, 2003; 16).

• Een belangenbehartiger kan de taak van informatie-overdracht op zich nemen. Activiteiten zijn
bijvoorbeeld opstellen standaardvergunningen (modelcontracten), organiseren van symposia,
werkbijeenkomsten en excursies voor vergunningverleners.

• Een specifiek stukje wetgeving of een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), zou problemen met
de milieuvergunning kunnen verminderen. Dit is door twee actoren304 onderschreven en op een
symposium305 in 2003 te Ede. In een AmvB kunnen zoveel mogelijk aspecten met betrekking milieu,
veiligheid en geur worden opgenomen, waardoor aanvullende zaken tot een minimum worden
beperkt..

• Een belangenbehartiger kan de taak op zich nemen van het verbeteren van vergunningverlening. Deze
taak kan in samenwerking met SenterNovem (en Infomil) worden opgezet. Taken die behartigd
worden zijn informatieverstrekking, begeleiding bij vergunningen en informeren van omwonenden.
Mogelijk is ook samenwerking met diverse adviesbureaus of een bestaande belangenbehartiger in de
landbouw (zoals LTO).

304 Dit zijn S.Roelofs (Frese biogas) op 9 juni 2004 en een telefonische mededeling van J.Driegen (Ogin) in augustus 2004.
305 Op Symposium “mestvergisting; winst voor boer en klimaat” heeft G.J. Doornbos (voorzitter LTO) aanbevolen mestvergisting onder Amvb te laten vallen
(Novem, 2003)



7. Regels: wetgeving, verwachtingen en beloften

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 105 van 166

7.3. Aspecten van rentabiliteit en haalbaarheid

7.3.1. Verbetering van de economie

De rentabiliteit van een biogasinstallatie kan op verschillende manieren verbeterd worden:
Tabel 7.8: aspecten waarmee de economie van een biogasinstallatie verbeterd kan worden.

Aspecten voor verbetering van economie van een biogasinstallatie
(A) Gasproductie verhogen;
(B) Producten met gate-fees bij inname;
(C) Grotere schaal bij gelijkblijvende omstandigheden;
(D) Investeringssubsidies, fiscale regelingen (EIA);
(E) Hogere MEP tarieven;
(F) Benutting van restwarmte (§ 5.2.3)
(G) Stijging energieprijzen

A. Gasproductie
Voor de gasproductie is voornamelijk het methaangehalte in het biogas en het droge stofgehalte in de co-
producten van belang:
• Methaangehalte. In praktijk blijkt het methaangehalte in het biogas te variëren tussen de 45 en 65%,

afhankelijk van de hoeveelheid en het type co-product dat wordt toegevoegd (FNR, 2004b).
• Droge stof gehalte. In praktijk is de gasproductie hoger indien het ingangsmateriaal een hoger droge

stof gehalte heeft.
• Het type co-product of mest. Vergisting van overige organische materialen heeft een aanzienlijk

hogere gasproductie dan mest. Daarnaast verschilt de gasproductie sterk per co-product. Dit aspect
hangt samen met het droge stof gehalte. Stro van maïs, loof en oliezaadrestant hebben een aanzienlijk
hogere gasproductie dan mest, varierend van 167 tot 260 m3 CH4/m3 (zie onderstaande tabel).
Tabel 7.9: biogasproductie per ton ingangsmateriaal van verschillende co-producten (omgerekend naar 100% methaan).

Soort mest of co-product Gasproductie (m3 CH4/m3) Referentie
Varkensmest 6.6 tot 18.4; 11-18.4 Lent, 2001; 64; Berg, 2003; 33
Rundermest 18 tot 24 Lent, 2001; 64
Stro van maïs 222.6 - 260 Berg, 2003; 33
Oliezaadrestant 231 Berg, 2003; 33
Loof 167 Berg, 2003; 33
Oogstresten 28.8 - 111.6 Berg, 2003; 33
Swill 20 - 152 Berg, 2003; 33
GFT 80 Kuikman, 2000; 62
Bermgras 50 Kuikman, 2000; 62
Bietenblad 28.2 - 46.2 Berg, 2003; 33

Er blijkt nog aanzienlijke onzekerheid te bestaan met betrekking tot de gasproductie per co-product.
De getallen zijn niet alle scherp gedefinieerd en hebben een zekere bandbreedte.

• Flexibiliteit. Met inzet van bedrijfseigen reststoffen of landbouwgewassen (substraten) is een exactere
planning van prestaties van de installatie mogelijk (IBBK, 2004; 12). Afhankelijk van de
bedrijfsomstandigheden zal er voor een initiatiefnemer een noodzaak bestaan om flexibel in te spelen
op vrijkomende reststromen. Veel co-producten – waaronder landbouwproducten – zijn sterk
seizoensgebonden.

B. Gate fees
Een gate fee is de (negatieve) waarde die een leverancier betaalt aan een afnemer, in dit geval de
exploitant van een biogasinstallatie. Een gate-fee is te zien als een ‘vergoeding’ voor het verwerken. De
hoogte van de gate-fee is afhankelijk van de reststoffenmarkt (zie § 7.3.2). Reststoffen zoals slootmaaisel
en bermgras hebben een gate fee van ongeveer 15 euro per ton (HoSt, 2003; D).
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De werkelijke waarde van de gate-fees hangt samen met de ontwikkelingen reststoffenmarkt. Hierover is
nog maar weinig bekend, doordat co-vergisting in Nederland in de kinderschoenen staat.

C. Schaalgrootte
In de praktijk blijkt er onzekerheid te zijn over de rendabele schaalgrootte. In het praktijkveld worden
diverse schaalgroottes genoemd, waarnij vergisting rendabel is. De gegevens staan in de volgende tabel.
Tabel 7.10: schaalgrootte waarbij co-vergisting op boerderijschaal rendabel is

Schaalgrootte co-vergisting Referentie
100 tot 120 koeien Duitse leverancier306
110 tot 140 koeien, 800-1400 varkens307 Nederlandse leverancier (HoSt)308
200 koeien Praktijkcentrum ‘de Marke’309

Tabel 7.11: schaalgrootte waarbij mestvergisting (zonder co-vergisting) op boerderijschaal rendabel is

Schaalgrootte mestvergisting Referenties
4,000 tot 7,200 m3 mest per jaar 2 personen & literatuur310
14 tot 20,000 m3 mest per jaar Duitse leverancier& een artikel311

De schaalgroottes voor een rendabele co-vergisting variëren. In Duitsland wordt een grotere rendabele
schaalgrootte genoemd. Dit heeft zowel te maken met verschillen tussen de Duitse en Nederlandse
situatie en de onbekendheid over de rentabiliteit in Nederland (§ 7.5.5 en 7.3.3).

Schaalvergroting in de landbouw
Verwacht wordt dat schaalvergroting in de Nederlandse landbouw co-vergisting interessant maakt voor
meer bedrijven in de toekomst. Verschillende actoren geven dit aan.312 In de landbouw neemt het aantal
bedrijven voor runderen en varkens af. Een deel van de huidige bedrijven zal binnen nu en 10 jaar met
opvolging te maken krijgen. In 2002 waren 46% van alle bedrijfsleiders van agrarische bedrijven ouder
dan 55 jaar (CBS, 2004).313 Het aantal varkens en runderen is in 2002 licht gestegen.314

Tabel 7.12: totaal aantal bedrijven (afgerond op 100-tallen) in Nederland met varkens of runderen. De getallen hebben betrekking
op alle bedrijfstypen in Nederland (CBS, 2004).

Type bedrijf / jaargang 1999 2000 2001 2002
Totaal aantal bedrijven met varkens 16.400 14.500 12.800 11.900
Totaal aantal bedrijven met rundvee 47.900 45.800 43.500 41.300

D. Investeringsubsidies en fiscale regelingen
De investeringskosten van een biogasinstallatie – van ongeveer 30 kW elektrisch – op de drie
praktijkcentra variëren van 150 tot 300 duizend Euro. Investeringssubsidies hebben volgens diverse
berekeningen in de literatuur een grote invloed op de terugverdientijd van een project (Leeden, 2003;
Tijmensen, 2002; Cornelissen 2003). Bij demonstratieprojecten blijken subsidies belangrijk te zijn voor
de haalbaarheid van een project (Poort, 2003). Het stimuleringskader is toegelicht in § 4.2.1.

306 Verbesserung der rentabilität von landwirtschaftlichen betrieben durch die energetische nutzung von biogas, Krieg, A., Fischer,T., Krieg&Fischer, Göttingen.
307 Omgerekend van 2600 m3 mest p. jaar. Uitgangspunten: 18,5 tot 23,5 m3 mest per jaar voor melkkoeien en 1,8-3,2 m3/j voor varkens (Cornelissen, 2003; 61)
308 Bron: Reinders, 2002; 43. Uitgangspunten in de berekening zijn vermeden opslagkosten voor een mestsilo, belastingvoordeel van 10% en een ROB subsidie
van 35% van investeringskosten, vermeden energiekosten (Reinders, 2002; F)
309 Vraaggesprek met Z. van der Vegte (de Marke) op 18 mei 2004
310 Van Lent et al (2001), artikel in Boerderij (26/08/03), Z. van der Vegte (De Marke) en T. Bijman (Thecogas)
311 In Duitsland wordt schaal genoemd van 14000 m3/jaar (Oogst, 14 mei 2004) en 20000 m3/jaar (Fischer, T., Krieg, A., Warum bauen wir eigentlich so
schlechte biogasanlagen? Krieg&Fischer Ingenieure, Gottingen, 2004)
312 Dit zijn: ME, MS, HB, SS (zie § 10.2).
313 Verder is 38% van alle bedrijfshoofden tussen de 40 en 55 jaar en 16% jonger dan 40 jaar (CBS, 2004)
314 Eind 2002 waren er in Nederland 3,86 miljoen runderen en 11,65 miljoen varkens. Eind 2001 waren dit respectievelijk 3,78 en 11,51 miljoen (CBS, 2004).
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Fiscale regelingen kunnen invloed uitoefenen op de haalbaarheid van een project. Voor mestvergisting is
voor zover bekend alleen de EIA (Energie Investeringsaftrek) van toepassing.315
Een voorwaarde van de EIA dat een initiatiefnemers/investeerder winst moet maken. Als gevolg van een
verminderde winstgevendheid van agrarische bedrijven kunnen bedrijven niet optimaal gebruik maken
van aftrekregelingen (Leeden, 2003; 91). Met name voor de varkenssector is dit een probleem. Een
externe financierder kan het risico op zich nemen (§ 7.4.2).
Daarnaast is er de is moet de overall energetische efficiëntie minimaal 35% zijn. Hiervoor is vereist dat
de gasmotor – met elektrisch rendement van 38% – bijna continu op vol vermogen draait.

E. De MEP subsidie
Enkele uitspraken over de voortgang van de MEP vergoeding staan in de volgende tabel:
Tabel 7.13: uitspraken over de voortgang en vorm van MEP-vergoeding

Verwachtingen en uitspraken over de MEP in de praktijk
• Onzekerheid over tarieven na 2006
• Zorgen over voortgang MEP, maar niet bij alle actoren
• Hoogte vergoeding ontoereikend anno 2004
• Garantie van 10 jaar wordt als te kort gezien

• In het praktijkveld speelt enige onzekerheid over de hoogte van de MEP regeling na 2006. In een
voorlopige brief aan tweede kamer zijn de MEP-tarieven voor 2006 al vastgesteld.316
De overheid is volgens enkele actoren – enkele agrariërs en een leverancier – in het verleden een
onbetrouwbare partner gebleken doordat het overheidsbeleid door de jaren heen wisselt.317

• Enkele agrariërs en twee leveranciers zien de toekomst van de MEP regeling als zorgelijk.318 Enkele
personen zien de voortzetting niet als een probleem aangezien de Nederlandse overheid streeft naar
een vergroting van het potentieel aan duurzame energie.
De  initiatiefnemers zien een eenmaal afgegeven MEP garantie wel als een harde garantie.319 Volgens
twee woordvoerders van leveranciers geven (enkele) financieringsmaatschappijen een voorbehoud
over de MEP uitbetaling (in de ‘kleine letters’).320

• De hoogte van de MEP vergoeding wordt bij de huidige (eerste fase) positieve lijst als matig
voldoende beschouwd. Indien energiegewassen worden gebruikt, zien verschillende actoren de MEP
anno 2004 als ontoereikend.321 Hiervoor zijn een aantal redenen:
Tabel 7.14: extra kosten bij het gebruik van energiegewassen en gewasresten

• Derving aan inkomsten als gevolg van niet verkopen van het gewas. De afweging van de meerkosten is afhankelijk
van het feit of er extra land over is.

• Daarnaast zijn er teeltkosten. Schattingen lopen uiteen van 820 Euro per hectare voor raaigras tot 1000 Euro/ha
voor maïs (Tijmensen, 2004; 38).

• Het aankopen van een energiegewas betekent een lagere rentabiliteit. Een gewas als maïs kost al snel 40 Euro per
ton.322 Een energie-gewassenbonus zou een stimulans kunnen zijn voor energiegewasssen;

• Het verzamelen van gewasresten is een alternatief. Dit kost naar schatting al snel 45 Euro per ton (Kool, 2004; 42).

315 De EIA is niet ‘stapelbaar’ met de MIA (Milieu-investeringsaftrek) die geldt voor diverse milieutechnieken (mestvergisting uitgezonderd).
316 De tarieven zijn hetzelfde als in 2005. Brief van Minister van EZ aan voorzitter Tweede Kamer, 4 mei 2004. www.ez.nl, geraadpleegd oktober 2004.
317 Dit zijn: JL, DK, JS (agrariër/initiefnemer), SR (leverancier) (zie § 10.2)
318 Dit zijn: JL, HO, JS, TB, JD (zie § 10.2)
319 Dit zijn: HN, HO, DK, EM (zie § 10.2)
320 T. Bijman op 18 mei 2004 en telefonische mededeling J. Driegen in augustus 2004
321 Dit zijn: ED, HN, HO, JS, OL (agrariërs), JG, JC, RV (advies), EP, SR (overig)
322 Werksessie mestvergisting, Utrecht, 13 mei 2004
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• Een aantal actoren zien de 10-jarige termijn voor de MEP garantie als te kort voor CVI’s.323 Deze
voorkeur heeft de maken met subsidiebedragen die over langere periode afgeschreven kunnen
worden.

• Pieklastlevering is een manier om een hogere vergoeding te verkrijgen voor de geleverde elektriciteit
bij een energiebedrijf. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Piektarieven doen zich slechts enkele
uren per dag voor. De optie is door een woordvoerder van NRE afgewezen. De investeringskosten
voor een extra gasopslag en een grotere gasmotor zijn te hoog, zelfs bij een CVI.324

F. Benutting restwarmte
Warmtebenutting kan het de haalbaarheid doen toenemen. Louter vanuit het perspectief van
energieproductie – een ‘ontwerpregel’ in de energiebranche – is een WKK-installatie energetisch alleen
nuttig indien de geproduceerde warmte nuttig wordt gebruikt (Ampere, 2000; D86).325 Energieproductie
blijkt in praktijk niet het enige motief te zijn voor het bouwen van een boerderijvergister.

G. Stijging energieprijzen
De aardgasprijzen voor de industrie in 2004 zijn gestegen met 11,7%.326 Indien de olieprijzen stijgen in de
nabije toekomst, kan er een hogere (commodity) prijs verkregen worden voor elektriciteit die aan het net
wordt geleverd. Dit verbetert de rentabiliteit van een boerderijvergister.

7.3.2. Gewasresten en reststoffen

Er is in Nederland een beperkte beschikbaarheid aan benutbare reststoffen. Schattingen variëren van 1,5
tot 5 miljoen ton. De schattingen lopen uiteen, doordat definities van reststromen variëren (zie tabel).
Tabel 7.15: beschikbaarheid van reststromen in Nederland voor co-vergisting.

Aard van stroom Schatting (per jaar) Literatuur
Organisch materiaal beschikbaar voor co-vergisting 4 miljoen ton Koppejan, 2002, Tijmensen, 2002.
Droge reststroom (80 tot 100% droge stof) 4.9 miljoen ton (*) LNV, 2001; 21
Natte reststroom (10 tot 80% droge stof) 5 miljoen ton (*) LNV, 2001; 21
reststromen uit voedingsmiddelenindustrie 8.5 miljoen ton VMT327

Reststromen uit VGI 3.3 miljoen ton Beeldman, 1998
Reststromen uit VGI 1.5 miljoen ton Gigler, 2002
(*) zijn deels van dierlijke oorsprong

De beschikbaarheid van co-producten hangt af van verschillende factoren. Enkele factoren staan in de
onderstaande tabel.
Tabel 7.16: factoren die beschikbaarheid van co-producten bepalen

Beschikbaarheid van co-producten
• Seizoensafhankelijkheid
• Regionale en lokale beschikbaarheid van reststoffen uit de VGI
• Ontwikkelingen in markt en wetgeving.

Veel reststoffen komen periodiek vrij – bijvoorbeeld afgekeurde partijen voedingsmiddelen. Deze zijn erg
interessant voor biogasinstallaties. Daarnaast is de beschikbaarheid van veel landbouwgewassen
seizoensafhankelijk. De beschikbaarheid van reststoffen zal erg afhangen van de lokale situatie en van de
transportkosten.

323 Dit zijn HK, TA (energiebedrijven), SR, TB (leveranciers)
324 Dit geldt ook voor een installatie van ongeveer 25000 ton mest per jaar. Vraaggesprek met T.Aldewereld (NRE) op 28 april 2004
325 Louter bezien vanuit het oogpunt van productie van elektriciteit is een kleinschalige wkk-installatie (zoals een boerderijvergister) niet efficiënt. Indien de
geproduceerde warmte niet nuttig wordt aangewend, is het energetische motief voor een WKK afwezig. Een boerderijvergister produceert duurzame energie.
326 Stichting Energiecentrum MKB. www.energiecentrum.nl. Geraadpleegd 23 oktober 2004
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De vraag is of co-vergisting op boerderijschaal rendabel kan zijn indien de prijs per ton van verschillende
energiegewassen toeneemt. Bij vergroting van het aantal biogasinstallaties zal de vraag vergroot worden
en zullen de prijzen stijgen. Mogelijk kan hiervan een stimulans uitgaan om minder veilige reststoffen te
vergisten. Er is in Nederland een beperkt areaal waarop gewassen geteeld kunnen worden. Teelt kost gaat
daarnaast gepaard met teeltkosten.
In het praktijkveld wordt gevraagd naar reststoffen uit de VGI, waarbij men geld ontvangt voor het
verwerken ervan (gate fee).

Ontwikkelingen in de markt en wetgeving kunnen de prijzen voor verschillende reststoffen beïnvloeden.
Dit zijn bijvoorbeeld:
(a) Veranderende wetgeving. De markt voor reststoffen is sterk in ontwikkeling als gevolg van

veranderende EU-regelgeving (Dun, 2004; 14). Als gevolg van de verscherpte eisen die worden
gesteld aan veevoeder zullen er in de toekomst minder reststromen in veevoeder verwerkt worden,
waardoor deze beschikbaar komen voor toepassing in vergisting. Reststromen veranderen soms van
categorie. Recente calamiteiten hebben geleid tot aanscherping van de regels voor verwerking in
diervoeder.

(b) Concurrentie met andere toepassingen. Veel organische reststoffen hebben al een toepassing en
worden gebruikt in diervoeder, te weten ongeveer 80% van de reststoffen uit de voedings- en
genotsmiddelenindustrie (VGI).327 Een groot deel van GFT328 en bermgras wordt aangeboden voor
compostering.329 De marktwaarde van de compost schommelt rond de nul (LNV, 2001).

(c) Daarnaast kan een toename van het aantal vergistingsinstallaties zorgen voor een toenemende vraag
naar bepaalde restproducten of landbouwgewassen.330 Er bestaat dan de mogelijkheid dat partijen
tegen elkaar worden uitgespeeld.331 De prijs voor inname van reststoffen kan daardoor ongunstiger
uitvallen. Een deel van de reststoffen uit de VGI wordt afgezet bij biogasinstallaties in Duitsland
(Dun, 2004). Indien de markt in Nederland aantrekt, zal de concurrentie met de reststoffenmarkt in
Duitsland beperkt zijn als gevolg van de hogere vergoedingen in Duitsland.

Markt voor reststoffen
De markt voor reststoffen is door de volgende eigenschappen te karakteriseren (Dun, 2004; 20):
Tabel 7.17: markt voor reststromen volgens een inventarisatie van Ecofys in Utrecht

Inventarisatie reststoffenmarkt
• Ondoorzichtige markt
• Slecht imago
• Invloed van markt in Duitsland

De reststoffenmarkt blijkt geen stabiele en doorzichtige markt. Twee actoren hebben dit onderschreven.332
Er zijn veel spelers en afzetkanalen. De afzetprijzen zijn relatief instabiel en zijn afhankelijk van de
toepassingsmogelijkheden. Voor sommige verwerkingsmogelijkheden behoeft niets toebetaald te worden
(Elbertsen, 2002).
De reststoffenmarkt heeft een slecht imago en is in het verleden gecontronteerd met calamiteiteiten. Eind
2004 is er calamiteit geweest met dioxinebevattende reststoffen.333 In praktijk worden de risico’s van
verontreinigingen door afnemers gedragen (Dun, 2004; 21).

327 Vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie in Nederland en België (VMT), www.agmachine-benelux.com/show_news.asp?id=4255, geraadpleegd juni 2004
328 In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 1500 ton GFT ingezameld en verwerkt tot compost Energie uit mest, website LNV, www.minlnv.nl, dd. oktober 2004.
329 In Nederland 50% van alle GFT en 90% van al het bermgras gecomposteerd (Kuikman, 2000; 56).
330 Een verhoging van de elektriciteitsvergoeding per kWh overheidswege, zoals in Duitsland is gebeurd, zal dit effect naar verwachting doen versterken. Bron:
werksessie mestvergisting, SenterNovem, Utrecht, 13 mei 2004.
331 Symposium 25 November 2003 in Reehorst te Ede, workshop co-vergisting.
332 Dit zijn: CC (DLV), DF  (E-kwadraat).
333 Formeel was voldaan aan GMP normen bij het gebruik van mergelklei bij aardappel reststroomverwerking (Boerderij, 17 december, 2004).
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De levering van VGI reststoffen aan biogasinstallaties in Duitsland is een gangbare praktijk.  In Duitsland
gelden er hogere tarieven voor geproduceerde elektriciteit dan in Nederland.

Om de ondoorzichtigheid in de reststoffenmarkt tegen te gaan, zijn er actiepunten geformuleerd in het
‘Actieplan Biomassa’ van het Ministerie van Economische Zaken (zie tabel). Mogelijk kan een agrarische
organisatie een aparte marktplaats creëren voor reststromen voor toepassing in vergisting.
Tabel 7.18: actiepunten van Actieplan Biomassa, geformuleerd voor jaren 2003 tot en met 2005 (EZ, 2003).

• het opzetten van proefprojecten voor verhandelbaarheid van biomassa (een open marktplaats via internet);
• het opzetten van een methode voor classificatie van biomassa (analoog aan witte en gele lijst voor biomassa);
• het opzetten van loketten van inzameling van specifieke biomassastromen.

VGI en de positieve lijst
In praktijk blijkt het aantal reststoffen – die bij het Ministerie van VROM zijn aangemeld voor de tweede
fase positieve lijst – beperkt te zijn.334 Hieruit is af te leiden dat de interesse vanuit de VGI voor afzet van
reststromen aan biogasinstallaties in de landbouw tot nu toe beperkt is. Dit kan veranderen zodra de markt
in Nederland aantrekt en de reststoffenmarkt meer doorzichtig wordt.
De matige interesse laat zich verklaren door onbekendheid en de praktijk van tussenhandel. Volgens twee
actoren werken grotere partijen in de VGI met intermediairs (of bemiddelaars) in reststoffen, waardoor de
VGI niet direct belangen hebben bij de positieve lijst.335
Bij grotere bedrijven in de VGI is vaak al een vorm van afvalwaterzuivering aanwezig, waardoor er een
mogelijkheid bestaat om deze uit te breiden met een vergistingsinstallatie met gasmotor. Dit gebeurt anno
2004 al bij diverse bedrijven, onder andere bij Bavaria in Lieshout (NB).

7.3.3. Bekendheid over economie van vergister in praktijk

Enkele ervaringen van de rentabiliteit van co-vergisting in Nederland staan in de volgende tabel.
Tabel 7.19: ervaringen met rentabiliteit van co-vergisting in de Nederlandse landbouw

Ervaringen en opmerkingen over rentabiliteit Referenties
• Mestvergisting wordt met skepsis bekeken
• Boerderijschaal: rentabiliteit is onzeker

PDE
PDE en 11 actoren336

• Demoprojecten kunnen extra zekerheid verschaffen Literatuur en 4 actoren337

Mestvergisting wordt in Nederland anno 2004 door diverse partijen nog steeds met scepsis bekeken. De
scepsis richt zich op zowel economische als juridische aspecten. Volgens Projectbureau voor Duurzame
Energie ligt de verklaring van de scepsis in het verleden (PDE, 2004; 3). Er zijn in de jaren ’90 slechte
ervaringen opgedaan met mestvergisting en mestverwerking.338

In Nederland is er relatief weinig ervaring aanwezig met co-vergisting, waardoor er onzekerheid bestaat
over de haalbaarheid van een installatie in de praktijk. Agrariërs en investeerders hebben daardoor
onvoldoende evaluatiedata voorhanden om de rentabiliteit met zekerheid in te schatten.
Haalbaarheidsberekeningen en rekenprogramma’s voor de agrariër vullen deze ‘leemte’ deels op, maar de
uitkomsten zijn sterk afhankelijk van vooronderstellingen en aannamen.
Haalbaarheidstudies van een bepaald project zijn daarnaast ‘tijdsafhankelijk’. In het begin is er een
algemeen beeld van de haalbaarheid. Naarmate een project vordert komt er een steeds gedetailleerder

334 Mededeling M.Dumont (SenterNovem) op 17 november 2004.
335 Dit zijn: DF, TB (zie § 10.2).
336 PDE, 2004; 7. Personen uit praktijkveld: JL, KG, ED, Ei, DK, NI (boerderijschaal), ZV, EM (praktijkcentra), HW, SR, VE (overig).
337 Schoof, 2002, Doornbos, 2003;15. Personen uit praktijkbeld: SS, HB, JG, SR
338 In 1995 werden de installaties in Dearsum en Promest in Helmond beëindigd. Promest in Helmond verwerkte mest tot mestkorrels bedoeld voor
exportmarkten. De installatie van Promest had grote technische, financiële en organisatorische problemen (Raven, 2004c; 4.9).
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beeld van de randvoorwaarden waarbij een project haalbaar is (Erbrink, 2004; 27). Haalbaarheidsstudies
van verschillende projectfasen zijn daarom niet direct met elkaar te vergelijken.

Verschillende actoren vermelden dat demonstratie- of praktijkprojecten zekerheid kunnen verschaffen
over co-vergisting in de praktijk van een agrarisch bedrijf. Er zijn praktijkvoorbeelden voorhanden in
Duitsland, maar de situatie is niet geheel representatief, aangezien onder andere het stimuleringskader
verschilt (§ 7.5.5).

In Denemarken blijkt de haalbaarheid van boerderijvergisters ‘wisselvallig en onzeker’ te zijn:
Tabel 7.20: ervaringen met rentabiliteit in Denemarken

Ervaringen over economie in Denemarken Referenties
• Boerderijschaal: ‘wisselvallig en onzeker’ Literatuur339
• CVI: alleen bij zorgvuldig ontwerp en exploitatie Een Deens onderzoek naar 17 CVI’s.340

Bij een CVI is economisch succes alleen mogelijk bij een zorgvuldig ontwerp van de installatie en bij een
zorgvuldige exploitatie. In 1999 bleken in Denemarken zeven CVI-installaties met verlies te draaien, 5
rond het break-even point en 5 met winst.341
De ervaringen in Denemarken liggen in het verlengde bij de magere haalbaarheid van De Scharlebelt (een
CVI) in Nijverdal. Volgens een woordvoerder van Essent zou De Scharlebelt alleen rendabel zijn indien
afvalproducten vergist mogen worden die een gate-fee opleveren.342
In Denemarken blijkt de magere haalbaarheid toe te schrijven zijn aan de hoge investeringen.343
Investeringssubsidies of vaste vergoedingen maken het verschil uit tussen wel of niet investeren.

De ervaringen geven aan dat de marge beperkt is en dat de installaties niet alleen om economische
motieven gebouwd worden. De overige motieven hebben te maken met voordelen ten aanzien van de
kwaliteit van de meststof en (verwachte) betere afzet.
Motieven van de overheid om projecten in gang te zetten zijn bijvoorbeeld een gecontroleerde verwerking
van reststoffen en de reductie van broeikasgassen.

7.3.4. Conclusies

• Er bestaat in Nederland onzekerheid over de rentabiliteit van een boerderijvergister in praktijk. Dit is
het gevolg van de geringe praktijkervaring die is opgedaan met co-vergisting. Gegevens in
Denemarken in 1999 wijzen op een mager economisch rendement van veel installaties voor co-
vergisting. Dit geldt ook voor boerderijvergisting.

• Er is enige onzekerheid over de schaalgrootte waarbij co-vergisting in Nederland rendabel is. De
schattingen lopen enigszins uiteen. In Duitsland wordt een tweemaal grotere schaal genoemd voor
een rendabel bedrijf met alleen mestvergisting. Daarnaast is er onzekerheid over de gasproductie van
verschillende co-producten. De getallen in literatuur hebben een zekere bandbreedte.

• Onder de huidige omstandigheden – dat wil zeggen de ‘eerste fase’ positieve lijst en de MEP van
2004 – zien de meeste actoren boerderijschaalvergisting als amper rendabel. Op de positieve lijst
staan alleen landbouwgewassen, die aangekocht moeten worden of gepaard gaan met teeltkosten. Bij
inname van restproducten uit de VGI krijgt men doorgaans geld toe. Een geactualiseerde van de
positieve lijst wordt op korte termijn verwacht.

339 Raven, 2004c. Dissertatie versie februari 2004, hoofdstuk 6, pagina 31
340 Christensen, J., Centralized biogas Plats. Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics, Univ. Southern Denmark, Esbjerg. Vermeld in: Braun, R.,
Wellinger, A., Potential of co-digestion, IEA Bioenergy, Task 37, 2002
341 Gregersen, K. (1999). Centralised Biogas plants, Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economies
342 Vraaggesprek met H. Kasper op 26 mei 2004
343 Hjort-Gregersen, Økonomien I Gårdbiogasanlœg, Statens Jordbrugs- og and Fiskeriokonomiske Institut, 1999, Copenhagen.
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• Onbekend is hoe de gate-fee tarieven – voor inname van co-producten – zich in de toekomst zullen
ontwikkelen. De reststoffenmarkt is een relatief ondoorzichtige markt. Er zijn veel spelers en
afzetkanalen. Hierdoor zijn de afzetprijzen relatief onstabiel. De gate-fees hangen samen de
uitbreiding van de positieve lijst, veranderingen in de wetgeving en met ontwikkelingen in de
reststoffenmarkt (zoals concurrentie met andere toepassingen).

• De beschikbaarheid van de reststoffen verschilt per regio en is seizoensafhankelijk. In Nederland is er
naar schatting ongeveer 1,5 tot 5 miljoen ton droge reststroom per jaar beschikbaar voor toepassingen
in de bio-energie. De schattingen lopen uiteen.

• Er is enige onzekerheid in de markt – al dan niet terecht – over de voortgang van de MEP-regeling en
de hoogte van de tarieven in de nabije toekomst. Tarieven voor 2006 zijn al vastgesteld.
Deze onzekerheid wordt door enkele respondenten gekoppeld aan de onbetrouwbaarheid van de
centrale overheid als gevolg van wisselend beleid in het verleden.

• Investeringssubsidies, fiscale regelingen en de MEP spelen een doorslaggevende rol in de
haalbaarheid van een project. Fiscale regelingen (EIA) zijn voor veel bedrijven niet aantrekkelijk als
gevolg van de slechte financiële situatie in de landbouw.

• De economie van boerderijvergisting kan op verschillende manieren verbeterd worden. In het oog
springen (1) het toevoegen van producten met een hoog droge stof gehalte (oliën en vetten), (2) het
verkrijgen van een gate-fee tarief voor inname reststoffen, (3) stijging van energieprijzen en (4)
schaalvergroting. In Nederland kan een schaalvergroting in de landbouw co-vergisting aantrekkelijk
maken voor meer agrarische bedrijven in de toekomst.

• Beperkte gegevens wijzen tot nu toe op een beperkte interesse van de VGI in boerderijvergisting als
verwerkingsmogelijkheid. Dit zou te wijten zijn aan onbekendheid en het feit dat partijen in de VGI
geen direct belang hebben bij boerderijvergisting en doorgaans werken met tussenhandelaren.
Daarnaast hebben grotere bedrijven doorgaans een eigen afvalwaterreiniging, die men kan uitbereiden
met vergisting. De interesse kan in de toekomst veranderen, zodra er meer bekend wordt over co-
vergisting en de reststoffenmarkt meer doorzichtig wordt.

• De onzekere haalbaarheid in Nederland en de wisselvallige rentabiliteit van installaties in
Denemarken lijken aan te geven dat boerderijvergisters niet alleen vanwege economische motieven
gebouwd worden. Andere motieven spelen ook een rol, zoals betere meststof en hergebruik van
reststoffen.

7.3.5. Oplossingsrichtingen

• Praktijkprojecten opzetten en monitoren voor een breed spectrum van bedrijfssituaties. Een werkende
voorbeeldinstallatie geeft meer zekerheid over de economie van co-vergisting voor verschillende
bedrijven. De haalbaarheid kan dan beter ingeschat worden in de nabije toekomst. Een vertaalslag van
haalbaarheidstudies naar de praktijk is dan tevens makkelijker te maken.

• De positieve lijst uitbreiden met producten uit de VGI, die gepaard gaan met een gate-fee. Dit zijn
energierijke producten zoals oliën en vetten.

• Duidelijkheid creëren over het draagvlak in de politiek met betrekking tot de voortgang en de tarieven
van de MEP-regeling na 2006. Aanpassen en verduidelijken van voorwaarden voor het verkrijgen van
de EIA voor boerderijvergisting.

• Meer doorzichtigheid creëren in de reststoffenmarkt. Mogelijk kunnen belangenbehartigers uit de
landbouw een marktplaats creëren voor reststoffen voor biogasinstallaties. Aansluiting bij het
‘Actieplan biomassa’ van Ministerie van EZ is een mogelijkheid. Mogelijk kan een
landbouworganisatie of belangenbehartiger een ‘zusterorganisatie’ opzetten die speciaal bedoeld is
voor energiegewassen.

• Partijen uit de VGI betrekken bij (voorbeeld)projecten voor co-vergisting. Kleinere partijen in de VGI
kunnen participeren in projecten in de landbouw.
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7.4. Bereidheid en motieven voor investeringen

7.4.1. Motieven voor investeringen

In het praktijkveld worden de volgende motieven genoemd om te investeren in co-vergisting:
Tabel 7.21: motieven voor agrariërs om te investeren in een biogasinstallatie

Motieven voor agrariërs
• Aanvullend en stabiel inkomen
• Verbetering van stikstofbenutting (van de mest)
• Betere afzet van mest door de voordelen van digestaat.
• In enkel geval de toegevoegde bij nevenactiviteiten (zuivel, ecologisch en recreatie&educatie)
• Opstap voor ontwateren of mestscheiding. De relatie is zwak
• Beschikbaarheid van subsidies of een gemeentelijke ambitie (duurzaamheid)

Personen in het praktijkveld noemen een stabiel aanvullend inkomen als belangrijkste motief voor het
realiseren van een biogasinstallatie in de landbouw.344 Het motief is primair economisch. De MEP-
vergoeding maakt dat verkoop van elektriciteit de primaire stimulans is om te investeren. Veehouderijen
waarvan de opslagfaciliteiten vernieuwd worden, hebben de mogelijkheid om hun investering gepaard te
laten gaan met een vergister (Tijmensen, 2002).
Een verbetering van de stikstofbenutting wordt als belangrijk motief gezien voor vergisting.345 Hiermee
samenhangend is er een betere invulling van de gebruiksnormen mogelijk in 2006 indien het nieuwe
mestbeleid in werking treedt (§ 4.3.1 en 7.6.1). Agrariërs – onder andere akkerbouwers – kunnen het
dierlijke stikstofplafond maximaal en zekerder invullen. Door twee initiatiefnemers wordt de betere
sturing van stikstofwerking als even belangrijk gezien als een gegarandeerd inkomen.346
Co-vergisting kan leiden tot een beter gegarandeerde afzet van mest. Dit kan vooral van belang zijn in een
overschotgebied. Dit voordeel moet zich in de praktijk nog bewijzen. Hierdoor is het nog niet direct een
stimulans om te investeren.

Voor sommige bedrijven kunnen andere aspecten – zoals duurzaamheid of imago van duurzaamheid en
educatie – zwaarder meewegen in de investeringsbeslissing. Deze aspecten zijn niet direct een stimulans
om te investeren, aangezien een rendabele bedrijfsvoering – tot op zekere hoogte – een randvoorwaarde is
voor een investeringsbeslissing. Enkele voorbeelden van bedrijven zijn:
(a) Een biologisch akkerbouwbedrijf dat geen kunstmest wil gebruiken;
(b) Een melkveebedrijf met zuivelfabriek, waarbij producten met een duurzaamheidsmerk regionaal

verkocht worden. De markt voor producten met toegevoegde waarde is beperkt (§ 4.4.1);
(c) Een vergister op een agrarisch centrum in Flevoland (AmcBB) biedt educatieve mogelijkheden,

onder andere voor studenten en recreanten.

Overige motieven die niet direct zijn
Vergisting kan een opstap zijn voor verdere verwerking of ontwatering van mest in de toekomst. Deze
relatie geldt slechts indirect en geldt alleen voor coöperatieven (CVI’s). In de toekomst kan een regionale
co-vergister dienen als een ‘knooppunt’ voor verdere mestverwerking of ontwatering.
In een aankomend project in Esbeek (CVI) ‘hopen’ varkensboeren die de mest leveren aan de CVI op
dusdanige marktomstandigheden, dat mestverwerking in de toekomst interessant wordt. De infrastructuur
en faciliteiten zijn op lokatie aanwezig. In de toekomst is een verwerkingsstap of ontwatering mogelijk,
waarbij het biogas wordt gebruikt als energiebron.

344 Ref: ED, Ei, DE, DK, JL (boerderij), HO, JS (CVI), EM, MS (praktijkcentra), AK, TB, JD (overig).
345 Dit zijn: HN, HO, JS, AK
346 Dit zijn: NI en OL (agrariërs)
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In enkele gevallen krijgen initiatiefnemers subsidie van Europese programma’s – Leader+ en Interreg –
en aanvullend van de betrokken Provincies. Twee voorbeelden hiervan zijn projecten in Friesland en
Flevoland. Het vermoeden bestaat dat de projecten deels zijn ontstaan vanuit een gemeentelijke ambitie
en/of de beschikbaarheid van subsidiegelden.

7.4.2. Bereidheid om te investeren

Met betrekking tot de investeringsbereidheid zijn de volgende aspecten te noemen:
Tabel 7.22: mogelijkheden voor financiering

Aspecten met betrekking tot investeringsbereidheid
• Er is een duidelijke interesse in de landbouwsector
• Er is afwachtendheid te bespeuren
• Investeringsruimte in agrarische sector is beperkt
• Terugverdientijd in de landbouw is 4-8 jaar

Er is bij agrariërs interesse in co-vergisting. Enkele woordvoerders van adviesbureaus geven aan dat het
aantal adviesaanvragen sterk toeneemt.347 Het aantal adviesaanvragen loopt in de 50 tot 100 per
adviesbureau.
Ondanks de toegenomen interesse is er een afwachtendheid te bespeuren in de agrarische sector in
Nederland. Diverse projecten voor boerderijvergisting zijn in het verleden een ‘stille dood’ gestorven
(PDE, 2004). Daarnaast zijn er onzekerheden over de haalbaarheid de invloed van mestbeleid op
bedrijfsniveau. De onzekerheid van het nieuwe mestbeleid zal naar verwachting in 2005 verdwijnen.348
Volgens twee woordvoerders van een leverancier hebben agrariërs – vooral varkenshouders –  interesse in
mestdroging en vergisting, maar zijn de financiële middelen beperkt. De investeringsruimte die een
veehouder beschikbaar heeft, is een belangrijke beperkende factor voor de investeringsbereidheid. In de
veehouderij is het gemiddeld inkomen relatief laag en vertoont fluctuaties (Rougoor, 2002).349
Vooral in de varkenshouderij is de investeringsruimte beperkt (Tijmensen, 2002; 68).350 Dit is
onderschreven door diverse actoren in het praktijkveld351 en op een ‘werksessie mestvergisting’.352
In de landbouw wordt een acceptabele terugverdientijd genoemd van 4 tot 8 jaar. De terugverdientijd
dient niet te lang te zien gezien het relatief onzekere toekomstperspectief in de landbouwsector
(Tijmensen, 2002; 51). Voor grote investeringen wordt een terugverdientijd genoemd van 8 jaar, zodat
men de lasten kan verdelen door de jaren heen.353 De MEP is voor 10 jaar gegarandeerd.

Financiering van investering
Het financiële risico lijkt een belangrijke bottleneck te zijn voor agrariërs. Een agrariër wil niet teveel
financieel risico lopen. Voor een reductie van het financiële risico bestaan verschillende mogelijkheden.
Tabel 7.23: mogelijkheden voor financiering en reductie financieel risico

Reductie financieel risico
• Opbrengst- of werkingsgaranties
• Standaard concept of modelcontract
• Een externe partij die financieel risico draagt
• Diverse financieringsconstructies (lease- of aandeelconstructie)

347 J. van Gastel (Exlan) op 12 oktober, R.Korten en J.Schellekens (DLV Adviesgroep) op 16, 17 september, D.Faber (E-kwadraat) op 22 november.
348 Gesprek met M. Dumont (SenterNovem), oktober 2004.
349 Het gemiddeld inkomen van melkveebedrijf is 32.000 euro per jaar. Voor vleesvarken-bedrijven is dit –6200 euro per jaar (Rougoor, 2002; 51).
350 Melkveebedrijven zouden een betere rentabiliteit en solvabiliteit hebben dan varkensbedrijven (Tijmensen, 2002; 34).
351 Dit zijn: HB, SS (LNV, VROM), JH (Agro), SR (Frese), JG, RK (DLV) (zie § 10.2).
352 Bron: Werksessie mestvergisting, SenterNovem, Utrecht, 13 mei 2004. A. de Boer.
353 Telefonoische mededeling R.Korten (DLV Adviesgroep) op 16 september 2004  en E. Douma (agrariër van SNO) op 25 november 2004.



7. Regels: wetgeving, verwachtingen en beloften

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 115 van 166

Enkele agrariërs hebben aangegeven eerst een garantie te willen zien, voordat ze willen investeren.
Mogelijk zijn opbrengstgaranties van een leverancier of een ‘werkingsgarantie’ in de vorm van een
werkende praktijkinstallatie. Hierdoor wordt het financiële risico verkleind.

Een modelcontract – met standaardvergunning – kan de onzekerheid omtrent het investeren verkleinen.
Via standaard-contracten zijn de juridische kosten eenmalig.354 Modelcontracten zijn voorgesteld in de
literatuur (Poort, 2003). Zo’n concept kan bestaan uit een standaardtechnologie, een
standaardfinanciering en een standaardvergunning.
Bij grotere projecten (bijvoorbeeld CVI’s) is een ‘aandeel constructie’ mogelijk, waarbij agrariërs
‘inleggeld’ betalen. Hiermee wordt het risico beperkt tot het geïnvesteerde eigen vermogen. Fiscale
mogelijkheden voor aftrek voor de belasting zijn echter beperkt (Reinders, 2002).

Het investeringsrisico kan verkleind worden door een externe financier. Dit kan een leverancier355, een
financieringsmaatschappij of bank zijn. De (externe) investeerder ontvangt investeringsaftrek. Het
voordeel is dat de agrariër geen risico loopt. Het risico wordt gedragen door de financierende partij.
Mogelijkheid hierbij is een ‘lease constructie’, waarbij een agrariër de installatie huurt en na verloop van
jaren terugkoopt. Volgens een literatuurbron zijn financiers terughoudend als gevolg van de onzekerheid
met betrekking tot het toekennen van vergunningen (Poort, 2003; 15).

Overige initatiefnemers of financiers
Behalve agrariërs kunnen overige partijen projecten voor co-vergisting initiëren. Mogelijkheden zijn:
• Organisaties voor mestafzet – ofwel mestdistributeurs – kunnen investeren in co-vergisting. Dit hangt

echter af van de aanwezigheid van een (tijdelijke) overschotsituatie op de regionale mestmarkt. Uit
reacties van twee mestdistributeur/intermediairs (Mestac en Agro Limburg) blijkt investeren in
mestverwerken en/of co-vergisting moeilijk te zijn, aangezien de mestmarkt een grillige markt is.
Mestafzetprijzen zijn onderhevig aan sterke veranderingen.
Agro Limburg heeft te kennen gegeven dat het niet meer financieel wil deelnemen aan projecten voor
mestverwerking. Uit ervaring is gebleken dat een gemiddelde agrariër niet bereid is te investeren in
vergisting en/of mestverwerking.356 Mestac heeft de installatie in Elsendorp verkocht. Een
woordvoerder van een mestdistributeur heeft te kennen gegeven dat Agro Limburg een rol kan
vervullen in het voorleggen van modelcontracten naar agrariërs toe.357

• Een energiebedrijf kan investeren, doordat het specifieke belangen heeft in de reststoffenmarkt,
energiemarkt. De subsidies en fiscale regelingen maakt investeren in vergistingsprojecten interessant.
Voor een energiebedrijf zijn alleen grootschalige projecten interessant.358 NRE in Eindhoven heeft
aangegeven dat op de geliberaliseerde markt de MEP-vergoeding geen stimulans is om te investeren
in groene stroom.359

• Mogelijk kunnen partijen uit de VGI investeren in vergisting. Tot dusver zijn er geen VGI-partijen
die hebben geinvesteerd in mestvergisting. Grotere partijen in de VGI kunnen investeren in een eigen
vergisting. Vergisting van reststoffen kan gecombineerd worden met behandeling van afvalwater.
Het afvalwater bij deze bedrijven bevat veelal een hoog organische stof gehalte en de reststoffen zijn
van relatief constante kwaliteit. Daarnaast kan bespaard worden op kosten voor energie,
voorbehandeling en afzet van reststoffen naar derden (Jong, 2003). Een nadeel is het nabehandelen
van afvalwater. Door N en P af te scheiden kan een geconcentreerde vloeibare kunstmeststof gemaakt
worden.

354 Werksessie op 13 mei 2004 te Utrecht. Presentatie B. van Dun, “Actie kleinschalige mestvergisting”
355 Een voorbeeld is een agrarier in Bergentheim, waarbij een leverancier een vergister (11000 ton per jaar) exploiteert.
356 De agrariërs die aangesloten bij Agro Coöperatief wilden geen extra 1000 Euro inleggen voor mestverwerking. Vraaggesprek met J.Hendriks op 28 mei 2004.
357 Agro Limburg zou hierin een (niet financiële) rol willen spelen voor haar leden. Vraaggesprek J.Hendriks op 28 mei 2004.
358 Vraaggesprek met H. Kasper (Essent Deventer) op 26 mei 2004
359 Vraaggesprek met T. Aldewereld (NRE Energie) op 26 april 2004
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Verwachting van het aantal installaties
De verwachtingen voor het aantal installaties voor co-vergisting lopen uiteen. Een lage schatting beloopt
50 installaties en een hoge schatting enkele duizenden agrarische bedrijven (zie tabel).
Tabel 7.24: schatting van het aantal biogasinstallaties in Nederland op korte, lange en middellange termijn

Schatting Termijn Referentie(§ 10.2)
Enkele tientallen komend jaar, jaar daarop 2 tot 3 keer zoveel Korte JC (DLV Adviesgroep)
Per 1 à 2 maanden een nieuwe installatie (in 2005), met piek over aantal jaar Korte JN (SenterNovem)
50 tot 100 installaties – waarvan ongeveer de helft uit CVI Middellange HB (Miniserie van LNV)
5000 en meer360 Lange ME (NLTO Projecten)

7.4.3. Conclusies

• Een stabiel en gegarandeerd inkomen is voor een agrariër de primaire stimulans om te investeren. Dit
is mogelijk via de MEP-regeling. Daarnaast is een betere stikstofwerking een motief. Enkele agrariërs
noemen een betere benutting van de meststof even belangrijk als een stabiel inkomen.

• Doorgaans hebben agrariërs geen directe belangen bij duurzaamheid. Dit is alleen het geval indien
deze voordelen in een financieel voordeel vertaald worden. Bij sommige bedrijven kan duurzaamheid
zwaarder meewegen dan bij een gemiddeld bedrijf – zoals bij biologische bedrijven.

• Agrariërs investeren doorgaans alleen indien er een vorm van zekerheid is. Agrariërs willen eerst een
garantie zien, in de vorm van biogasgaranties of een succesvolle biogasinstallatie in de praktijk. In de
veehouderij – voornamelijk in de varkenshouderij – is de investeringsruimte beperkt. Mede hierdoor
is het financiële risico een belangrijk knelpunt voor projecten van vergisting.

• Er lijkt enige afwachtendheid te heersen in de landbouw met betrekking tot co-vergisting. Daarnaast
zou er volgens een enkele bron sprake zijn van enige scepsis als gevolg van mislukte projecten in het
verleden, het overheidsbeleid en het nieuwe mestbeleid. Er is wel een toename van interesse te zien
voor co-vergisting.

• Naast agrariërs kunnen overige marktpartijen investeren in co-vergisting om diverse redenen. In het
verleden zijn er CVI-projecten opgestart door twee energiebedrijven en een mestdistributeur. Anno
2004 zullen deze partijen doorgaans geen interesse hebben in co-vergisting en daardoor niet
investeren.

• De verwachtingen over het aantal installaties lopen uiteen. Een lage schatting is 50 tot 100 installaties
op middellange termijn en een hoge schatting beloopt enkele duizenden installaties op langere
termijn.

• In het praktijkveld wordt verwacht dat vergisting als een opstap kan dienen voor ontwatering of zelfs
verwerking van mest in de toekomst. Dit geldt alleen voor coöperatieve projecten. Anno 2004 heeft
ontwatering en mestverwerking een negatief imago als gevolg van negatieve ervaringen in het
verleden. Ontwatering en verwerking zijn daardoor niet te zian als een motief.

7.4.4. Oplossingsrichtingen

• Het financiële risico voor een agrariër kan verkleind worden door financieringsconstructies.
Mogelijkheden zijn aandeelconstructies – waarbij inleggeld betaald – en een externe financierende
partij, bijvoorbeeld een belangenbehartiger. Deze kan het investeringsrisico op zich nemen, waarbij
de agrariër de installatie kan ‘leasen’.

• Mogelijk zijn ook modelcontracten – een ‘standaardconcept’ – waarbij de juridische kosten beperkt
zijn. Een belangenbehartiger of mestdistributeur kan hierin een rol vervullen.

• De overheid kan meer zekerheid geven met betrekking tot het landbouwbeleid in toekomst.

360 Gebaseerd op een schatting van 10 % en meer van alle veebedrijven in de Nederlandse landbouw in 2003 (51 000 bedrijven met varkens en runderen)
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7.5. Kennisvraag en -ontsluiting

7.5.1. Kennisvragen van agrariërs

Agrariërs hebben behoefte aan onafhankelijke informatie, die een concreet toepasbaar is op het bedrijf en
die een geïntegreerd totaalplaatje laten zien van vergisting, waarbij alle aspecten van de bedrijfsvoering
meegewogen worden.
Onder agrariërs, adviseurs en enkele agrarische adviesbureaus heerst de opvatting dat
haalbaarheidsberekeningen van leveranciers doorgaans te rooskleurig zijn. Berekeningen zijn niet altijd
onafhankelijk en zijn bijvoorbeeld gebaseerd op opgaven van fabrikanten.361 Volgens enkele
woordvoerders van (agrarische) adviesbureaus (Exlan en DLV) komt het voor dat kostenposten en
bijkomende kosten worden weggelaten in haalbaarheidstudies, waardoor er een te positief beeld
ontstaat.362 Er is behoefte aan verifiëring van de resultaten van zowel leveranciers als adviesbureaus. 363
Er blijkt een behoefte te zijn aan een geïntegreerd plaatje van vergisting op een boerderij, waarbij alle
aspecten samenkomen. Dat wil zeggen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering van een agrariër
meegewogen worden in de beoordeling van de haalbaarheid.
Daarnaast is er behoefte aan concrete en directe informatie, afgestemd op specifieke bedrijfssituatie.
Hierbij gaat het onder andere om de gevolgen van co-vergisting op de bedrijfsvoering en wat ‘er verder
bij komt kijken’ om co-vergisting in te passen in de bedrijfsvoering.

In de volgende tabel staan de belangrijkste kennisvragen van agrariërs met betrekking tot co-vergisting:
Tabel 7.25: algemene kennisvragen van verschillende actoren in het praktijkveld voor co-vergisting. Bron: 4 actoren364

Kennisvragen van agrariërs in de Nederlandse landbouw
• De economische opbrengsten en haalbaarheid op bedrijfsniveau.
• Voordelen van vergiste mest.
• Juridische haalbaarheid.

De economische opbrengsten in praktijk zijn niet altijd duidelijk. De gasproductie en de beschikbaarheid
van reststoffen spelen een rol in de haalbaarheid. Dit is toegelicht in § 7.3. Onduidelijk is bij welke
schaalgrootte co-vergisting van mest of nabehandeling haalbaar is.
Er is naar verwachting voldoende bekend over de techniek van biogasinstallaties (§ 5.2.1). De techniek is
commercieel verkrijgbaar. Voor vragen over techniek gaat men te rade bij (al dan niet Duitse)
leveranciers.

Daarnaast zijn er kennisvragen over de voordelen van de vergiste mest. De voordelen vertalen zich niet
altijd in een economische waarde. Vragen die van belang zijn:
• Wat is bemestende meerwaarde van digestaat? Door de onzekerheid over onder andere de

bemestende meerwaarde van digestaat gaan initiatiefnemers op bezoek in het buitenland. Belangrijke
vragen zijn: (1) wat zijn de voordelen van snellere beschikbaarheid van mineralen, (2) In welke mate
kan kunstmest bespaard worden? Agrariërs betrokken bij het project in Aalten (CVI) vragen naar
ervaringen van Deense boeren die vergiste mest al jaren gebruiken;

• Welke reductie is er bij (mesofiele) vergisting met betrekking tot onkruidzaden en pathogenen?
Hierover is veel onzeker. Enkele actoren onderschrijven dit.365

361 Er worden bijvoorbeeld vraagtekens gezet bij de berekening van vervanging van kunstmest, vermijding van opslagkosten voor mest en uitgespaarde kosten
voor het netgerelateerde elektriciteitsgebruik (K. Gorter en E. Douma (agrariërs) op werksessie mestvergisting van 13 mei 2004)
362 Telefonische mededeling J. van Gastel (Exlan Consultants) op 12 oktober 2004 en J. Schellekens (DLV Adviesgroep) op 17 september 2004.
363 Telefonische mededeling E.Douma (agrariër SNO) op 25 november 2004
364 Dit zijn: ED (SNO inventariseert vragen van agrariërs in regio), RK, JC (DLV), JG (Exlan)
365 Dit zijn: JL, AK, SS, BM (zie § 10.2)
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Tot slot bestaat er enige onzekerheid over de kosten die gemaakt worden met betrekking tot de juridische
haalbaarheid. De advieskosten voor onder andere vergunningprocedures, zijn afhankelijk van de
procedures en de informatie die moet worden aangeleverd. Ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn niet
altijd te achterhalen.

7.5.2. Kennisvragen in beleid & onderzoek

In het beleids- en onderzoeksveld zijn er globaal de volgende kennisvragen:
Tabel 7.26: algemene kennisvragen van verschillende actoren in het praktijkveld voor co-vergisting

Kennisvragen in beleid en onderzoek
• Risicofactoren van co-producten en de vereiste borging;
• De invloed van vergiste mest op lachgasemissies;
• De lange termijn invloed op de bodem

Effecten voor het milieu zijn onzeker. Verschillende co-producten hebben karakteristieke risicofactoren.
Deze worden onder andere door praktijkcentra in kaart gebracht. Vragen naar de risico’s en de borging in
de praktijk zijn in het beleidsveld het meest urgent in verband met een uitbreiding van de positieve lijst.
De risico’s zijn toegelicht in § 4.4.6.
Overige vragen in het beleidsveld hebben te maken met:
• De invloed van vergisting op lachgasemissies. De relatie is onduidelijk (dit is toegelicht in § 4.2.3);
• De gevolgen voor de bodemkwaliteit en bodemleven op lange termijn. Vergiste mest bevat minder

makkelijk afbreekbare koolstofverbindingen. De effecten van vergiste mest op het bodemleven zijn
nog relatief onbekend (Bosker, 2004; 6). Daarnaast wordt organisch materiaal toegevoegd. Dit heeft
naar verwachting een positief effect op bodemkwaliteit (Kool, 2004; 21).

7.5.3. Beschikbaarheid aan kennis

Enkele aspecten van de beschikbare kennis over co-vergisting in Nederland staan in de volgende tabel.
Tabel 7.27: aspecten met betrekking tot de beschikbaarheid van kennis over co-vergisting in Nederland

Beschikbaarheid van kennis over co-vergisting (indicatie)
• Praktijkkennis veelal niet aanwezig in rapporten
• Ervaring van versnippering van kennis, maar niet door alle partijen
• Kennisontwikkeling vindt plaats op een beperkt aantal lokaties
• Kennisontwikkeling in Nederland is beperkt van omvang

Er is kennis aanwezig in rapporten, maar deze kennis is niet voor alle partijen relevant. Praktijkkennis is
doorgaans niet altijd aanwezig in rapporten, of slechts ten dele. Daarnaast lijkt kennis in rapporten veelal
te beschrijvend van karakter te zijn.366 Rapporten beantwoorden niet altijd kennisvragen van de markt.367
Voor een agrariër kan (aantoonbare) ervaringskennis belangrijker zijn.

Er wordt een versnippering van kennis ervaren met betrekking tot co-vergisting.368 Kennis zou verspreid
zijn over verschillende personen en organisaties. Enkele partijen zijn zeer goed op de hoogte, zoals
leveranciers, adviesbureaus, SenterNovem en LTO. De versnippering wordt niet door iedereen ervaren.369
De versnippering zou volgens een literatuurbron ook gelden voor de informatievoorziening met
betrekking tot kleinschalige bio-energie (Smakman, 2003; 40).

366 Volgens een woordvoerder van DLV is de kennis die ontwikkeld in Nederland vaak te beschrijvend van karakter en is er relatief weinig experimentele
ondersteuning. Telefonische mededeling C. Cocks (DLV) op 22 november 2004
367 In het praktijkveld is door een aantal actoren aangegeven dat de vragen van een agrariër (initiatiefnemer) niet worden beantwoord door rapporten waarin
zaken tot ‘op de komma nauwkeurig’ zijn uitgezocht.
368 Dit zijn: ZV, MS, EM, ED, SR, KR, TA, JN, CC
369 Dit zijn: DF, HN



7. Regels: wetgeving, verwachtingen en beloften

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 119 van 166

De versnippering kan men wegnemen door een onafhankelijk instituut of een stichting in het leven te
roepen speciaal voor biogas op boerderijschaal. Mogelijk is ook een kennisplatform of
belangenvereniging – al dan niet aangestuurd door industriële partijen, zoals leveranciers in Nederland.
Daarnaast kan de versnippering worden weggenomen door een toename van het aantal praktijkprojecten,
doordat personen of bedrijven hun kennis en ervaring via de markt inzetten, zodat de kennis gaat
‘rouleren’.

In het praktijkveld wordt onderstreept dat de praktijkcentra niet alle vragen van agrariërs beantwoorden.
De drie praktijkcentra De Marke, Sterksel en Nij Bosma Zathe zijn bedrijfseconomisch niet geheel
representatief voor een agrarisch bedrijf.370
Bij een proefboerderij spelen onderzoeksmotieven een rol en worden er kosten gemaakt voor het doen
van onderzoek. Deze kosten worden gedekt door een onderzoeksbudget. Daarnaast gaan de milieunormen
‘verder’ dan een gemiddeld agrarisch bedrijf, waardoor het economisch resultaat lager is. Zo is de
productieprijs voor melk op praktijkcentrum de Marke hoger dan bij gemiddeld melkveebedrijf (Haan,
2004).371

De kennisontwikkeling in Nederland lijkt zich te concentreren rond een beperkt aantal organisaties en
instellingen. Door diverse actoren wordt aangegeven dat er kennis aanwezig is bij bijvoorbeeld
Wageningen UR, maar dat die kennis niet altijd wordt gebruikt. Een ontsluiting van kennis zou
noodzakelijk zijn.
Kennisontwikkeling in Nederland lijkt zich bovendien te concentreren rondom een beperkt aantal
aspecten, zoals vergunningverlening en wetgeving.372 Volgens een enkeling zou de kennisontwikkeling in
Nederland momenteel redelijk stilstaan, doordat er veel moeite (effort) en tijd gestoken wordt in
knelpunten rondom vergunningen en wet- en regelgeving.373

7.5.4. Kennisontsluiting

Kennisontsluiting betekent dat de informatie bij zoveel mogelijk (relevante) actoren bekend wordt en
beschikbaar komt. Verschillende aspecten van kennisontsluiting staan in de volgende tabel.
Tabel 7.28: aspecten van belang voor informatie-overdracht

Informatie overdracht en ontsluiting naar de markt
• Aansluiting bij ‘boer tot boer’ contact en landbouworganisaties
• Bundeling van kennis door onafhankelijke organisatie die coördinerende rol vervult
• praktijk- of pilotprojecten spelen belangrijke rol
• Follow-up noodzakelijk, zoals symposia over de stand-van-zaken

Voor een effectieve kennisoverdracht is ‘aansluiting’ bij agrarische netwerken van belang. Hiervoor is het
van belang dat praktijkkennis – bijvoorbeeld afkomstig van praktijkprojecten – terechtkomt bij agrariërs
en agrarische organisaties.
Veel agrariërs vernemen de voor- en nadelen van een biogasinstallatie van overige agrariërs. Daarnaast
hebben agrariërs contacten met elkaar via landbouworganisaties. Agrarische organisaties – zoals
regionale LTO’s – vervullen een rol in de belangenbehartiging en kunnen als ‘springplank’ fungeren voor
contacten met actoren buiten de landbouw (te denken aan banken, verzekeraars, adviseurs en
bemiddelaars).

370 DIt zijn: OL, JS
371 Op praktijkcentrum De Marke is de prijs voor melk 0.08-0.10 Euro per liter hoger dan een gemiddeld bedrijf (Haan, 2004).
372 Dit zijn:  TB, MS, ZV
373 Dit is: MS (Sterksel)
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Indien de kennis aansluit bij het netwerk ‘rondom’ de agrariër gaat de kennis ‘rouleren’. Een
woordvoerder van PDE benadrukte het belang van informatie-ontsluiting naar de akkerbouwer.374
Daarnaast kan over co-vergisting worden gepubliceerd in onder andere vaktijdschriften.

Kennis over co-vergisting is aanwezig bij verschillende partijen, onder andere leveranciers, universiteiten,
adviesbureaus en praktijkcentra. Bundeling van inzichten en kennis die aanwezig zijn bij diverse partijen
is noodzakelijk om onzekerheid te reduceren en om de ‘informatie-puzzel’ te vereenvoudigen.
In het praktijkveld wordt het belang onderstreept van een onafhankelijke organisatie, zonder band met
industrie of de overheid. Een belangenbehartiger voor de landbouw, een universiteit, een vereniging of
een onafhankelijke agentschap kan hierin een rol vervullen. Daarnaast is een samenwerkingsverband
mogelijk. Een literatuurbron onderstreept het belang van samenwerking tussen diverse kennis- en
expertisecentra van bio-energie en het naar buiten te treden als èèn organisatie (Smakman, 2003).375
De volgende partijen zijn voor informatie-overdracht van belang:
• Praktijkcentra De Marke, Sterksel en Nij Bosma Zathe spelen een rol in de formulering van grove

indicatoren voor de haalbaarheid van co-vergisting op boerderijschaal.376 Praktijkcentra doen verder
onderzoek naar nieuwe technieken of methoden. Praktijkcentra geven daarnaast onafhankelijk advies
en hebben geen directe banden met de industriële partijen.

• Leveranciers in Nederland worden regelmatig benaderd door initiatiefnemers. Leveranciers hebben
uitgebreide technische kennis en betrekken kennis uit het buitenland (zie § 4.1).

• Adviesbureaus spelen een belangrijke rol in het geven van bedrijfsspecifiek advies (zoals DLV of
Exlan). Niet elke agrariër ziet een adviesbureau als volledig onafhankelijk.

• SenterNovem draagt sinds 2004 bij aan kennisontsluiting met een monitorstudie, waarbij de actualiteit
van vergisting en de ervaringen van marktparijen worden opgetekend.377 SenterNovem zou volgens
een enkeling teveel gericht zijn op beleid en teveel gelieerd aan beleid om de rol als
belangenbehartiger te vervullen.

• Mogelijk kunnen universiteiten uit het buitenland worden betrokken. Enkele universiteiten in
Duitsland staan bekend om hun uitgebreide kennis over co-vergisting.378

• Bundeling door een onafhankelijke organisatie.

Praktijk- of pilot-projecten spelen een rol in de kennisoverdracht naar de markt. Dit belang wordt in de
literatuur onderstreept (Doornbos, 2003, Schoof, 2002). Bij de pilot- of praktijkprojecten dienen ook
partijen betrokken te zijn in de bestuurlijke, vergunningtechnische sfeer (Schoof, 2002). Eveneens dient
er een bundeling en integratie van inzichten te zijn die voortvloeien uit de praktijkexperimenten.
Deze projecten laten zien dat co-vergisting werkt en wat er bij komt kijken. Er is een onderscheid te
maken tussen pilot- en praktijkprojecten:
• Pilot-projecten worden veelal ondersteund met subsidies. Veelal zijn pilot-projecten opgezet met

specifieke (onderzoeks)motieven, waardoor deze projecten niet geheel vergelijkbaar zijn met
projecten van agrarische initiatiefnemers.379 Zo hebben praktijkcentra een andere insteek dan een
agrariër die investeert en risico draagt.380
Pilot projecten gaan veelal gepaard met rapportageverplichtingen aan de subsidieverleners. Dit
garandeert echter niet dat alle informatie ontsloten wordt. Een woordvoerder van het pilot-project de

374 Telefonische mededeling E.Pfeiffer (PDE) op 8 oktober 2004.
375 In Duitsland zijn er meerdere organisaties die inzichten bundelen, elk met verschillende belangen en accenten op verschillende terreinen en elk met een
verschillende achtergrond. Zo zijn er aan ministeries en universiteiten gelieerde centra. Daarnaast zijn er centra voor bio-energie in het algemeen, windenergie,
elektriciteit, biogas of energiegewassen.
376 Vraaggesprek met Z. van der Vegte (de Marke) op 18 mei 2004
377 Vraaggesprek met J.Neeft (SenterNovem) op 2 oktober 2004.
378 Een woordvoerder van een Nederlandse leverancier heeft te kennen gegeven meer te zien in kennisuitwisseling met buitenlandse universiteiten (in Giessen)
en minder in Wageningen. Vraaggesprek met S. Roelofs (Ogin Biogas) op 9 juni 2004
379 Dit zijn: ED, OL, JL, KG
380 In het praktijkveld was er de uitspraak: ‘boeren vertellen boeren’ heeft de voorkeur boven ‘onderzoekers vertellen boeren.’
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Scharlebelt heeft aangegeven dat alleen algemene resultaten gerapporteerd worden, in verband met
stragetische overwegingen.381

• Praktijkprojecten bieden voor agrariërs een referentie. Het is denkbaar dat actoren die deelnamen aan
praktijkprojecten uit strategische motieven niet alle informatie vrij beschikbaar stellen.

Een regelmatige ‘follow-up’ van symposia en bijeenkomsten is van belang. Hierdoor wordt informatie
gegegeven over de laatste stand-van-zaken. Daarnaast komen op deze symposia meerdere partijen samen,
zoals partijen uit het beleidsveld. Symposia en bijeenkomsten zijn van belang voor het vormen van een
een gezamenlijke visie over de meest kansrijke technologieën (Schoof, 2002).

Ontsluiting naar de markt
De ontsluiting van informatie en de coördinatie van de informatiestromen kunnen opgepakt worden door
een onafhankelijke organisatie met contacten in de landbouwsector. Deze organisatie speelt een
coördinerende rol en kan bepaalde onderzoeksvragen neerleggen (of delegeren) in de praktijk. Op deze
wijze worden de resultaten – van bijvoorbeeld onderzoeken naar de invloed van verschillende co-
producten op de procesvoering en de meerwaarde van digestaat – door het praktijkveld ‘gedragen’. Van
belang is dat er voldoende contacten zijn met actoren ‘in het veld’ en niet alleen met de overheid en het
beleidsveld. Twee mogelijkheden zijn genoemd:
• Een praktijkcentrum met een brede (onafhankelijke) focus zonder directe commerciële motieven;
• Een commercieel adviesbureau met uitgebreide contacten in de landbouw, zoals bijvoorbeeld DLV

Adviesgroep.382

Ontsluiting naar het beleidsveld
Voor ontsluiting van informatie naar het beleidsveld – zoals Ministeries en vergunningverleners – spelen
de volgende partijen een rol:
• Praktijkcentra vervullen een belangrijke voorlichtende rol. Ambtenaren kunnen op lokatie zien wat

vergisting is en wat het voorstelt, in plaats van zich te beperken tot rapportages.
• SenterNovem speelt een belangrijke rol in informatievoorziening naar het beleidsveld toe. In het

praktijkveld is aangegeven dat SenterNovem een belangrijke schakel is tussen het praktijkveld en het
beleid. Belangenbehartigers (PBE en LTO) zouden minder dicht bij het beleidsveld staan. Daarnaast
vervult SenterNovem een rol in de informatie-ontsluiting naar vergunningverleners, onder andere
middels een informatiepunt (front-office) en kennisproducten.302 Dit gebeurt in samenwerking met
Infomil. Bij subsidieverlening aan initiatieven stelt SenterNovem voorwaarden aan kennisoverdracht
en informatieuitwisseling.

• Wageningen UR participeert in een netwerkprogramma waarbij Ministerie van LNV en agrariërs
betrokken zijn. Wageningen UR ‘beantwoordt’ de kennisvragen.

7.5.5. Kennis uit het buitenland

In Duitsland en Denemarken is veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot co-vergisting (§
4.1.1). Deze kennis komt via marktcontacten terecht bij partijen in Nederland. De volgende tabel geeft
weer wat de ervaringen zijn in het praktijkveld.

381 Vraaggesprek met H. Kasper (Essent) op 26 mei 2004.
382 DLV Adviesgroep zou hierin graag een functie vervullen. Telefonische mededeling R.Korten (DLV), 16 september 2004.
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Tabel 7.29: aspecten met betrekking tot ontsluiting kennis uit het buitenland

Ervaringen en meningen m.b.t. kennis uit het buitenland
• Ervaring van ‘openheid’ in diverse omringende landen
• Partijen maken gebruik van kennis uit het buitenland
• Niet alle kennis is direct vertaalbaar naar Nederlandse situatie
• De indruk bestaat dat publicaties een wetenschappelijke onderbouwing missen

Er blijkt in het buitenland een grote openheid te zijn. Dit wordt onderschreven door enkele
geïnterviewden.383 In Denemarken is er een grote openheid met betrekking tot technologie-ontwikkeling
van coöperatieve biogasinstallaties (Smakman, 2003; 28). Dit betreft kennis op gebied van economie,
pathogenen en effecten van sanitatie.
In Duitsland worden biogasinstallaties regelmatig geëvalueerd door universiteiten en kenniscentra. De
resultaten zijn vrij beschikbaar, onder andere via publicaties, symposia en conferenties. Er zijn een aantal
organisaties in Duitsland – zoals kompetenz-zentrums en arbeitsgruppen (Nachwachsende Rohstoffe) –
die informatie uitwisselen.
De indruk bestaat dat er gebruik wordt gemaakt van kennis in het buitenland, onder andere door
leveranciers, agrariërs, SenterNovem, Wageningen UR en Ministerie van VROM.
Agrariërs laten zich informeren door buitenlandse leveranciers. Diverse initiatiefnemers gaan zelf op zoek
in het buitenland. Enkele partners van de Wageningen UR, waaronder A&F, gaan in Duitsland en
Denemarken gericht op zoek naar informatie over de meerwaarde van digestaat van verschillende co-
producten (Willers, 2004). Twee vertegenwoordigers van de Ministeries LNV en VROM hebben
aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van buitenlandse onderzoeken, onder andere bij het opstellen
van de positieve lijst.384

Vertaalbaarheid van ervaringen
In Duitsland en Denemarken verschilt de situatie met betrekking tot co-vergisting met de situatie in
Nederland. Verschillen betreffen landbouwkundige en economische factoren zoals regelgeving,
vergoedingen en warmtenetten (Broek, 2003; 43, Verbong, 2001; 251).
Tabel 7.30: meningen over ‘vertaalbaarheid’ van onderzoeken en leerervaringen uit het buitenland

Meningen over vertaalbaarheid Referenties
• Ervaringen niet rechtsteeks te vertalen Dertien actoren385
• Veel onderzoeken goed te vertalen Drie actoren386
• Onderzoek naar sanitatie goed te vertalen Woordvoerder Ministerie van VROM387

Verschillen met het buitenland:
• Wetgeving in verschilt Zeven actoren388
• Verschillen in samenstelling van mest Literatuurbron (Lent, 2001; 18)

De meeste personen geven aan dat resultaten van buitenlandse onderzoeken niet rechtstreeks vertaalbaar
zijn naar de situatie in Nederland. Resultaten zijn niet direct vertaalbaar als gevolg van verschillen in
mestsamenstelling en toegepaste technieken (Lent, 2001; 18). In praktijk dient er dus een vertaalslag
gemaakt te worden.

383 Vraaggesprekken met I.Smit (SenterNovem) op 22 april en J.Leemkuil (agrariër) op 14 mei 2004.
384 Vraaggesprek met S.Smeulders (VROM) op 18 juni en H.Bos (LNV) op 1 juni 2004.
385 Dit zijn: JL, HO, JS (alleen Duitsland), HN, DE, DK, ZV, MS (veel resultaten wel), AK, HD, HB, SS, BM.
386 Dit zijn twee technologieleveranciers en een vertegenwoordiger van NRE in Eindhoven, te weten: TA, TB, SR.
387 Vraaggesprek met S.Smeulders (VROM) op 18 juni 2004
388 Dit zijn actoren uit het beleidsveld, onderzoek en agrariërs, te weten: JL, HO, HN, ZV, AK, HD, HB, SS.
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In het praktijkveld worden verschillen in wetgeving frequent als reden genoemd. In Duitsland is
bijvoorbeeld zoden-bemesting niet verplicht, waardoor de resultaten van onderzoek naar de meerwaarde
van digestaat niet direct te vergelijken zijn.
Daarnaast zijn er verschillen in de samenstelling van de mest. Twee ervaringen wijzen op deze
verschillen:
Tabel 7.31: voorbeelden van verschillen met situatie in het buitenland

• Gasproductie bij de Marke  is ongeveer twee maal zo groot als verwacht op basis van Duitse berekeningen.389 Het
biogas op de Marke heeft wel een lager methaangehalte.

• De ervaren problemen met de ultrafilters bij Biorek® installatie van Mestac in Uden (in 2003 gesloten). De installatie
is in Denemarken ontwikkeld en blijkt daar goed te functioneren. Een fabrikant van ultrafilters geeft zelfs
werkingsgarantie af.390

Een minderheid van actoren verwacht dat ervaringen in het buitenland goed zijn te vertalen naar de
Nederlandse situatie.

In het beleids- en onderzoeksveld bestaat de indruk dat diverse publicaties in het buitenland onvoldoende
wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dit is aangegeven door woordvoerders van Ministerie van LNV en
A&F (onderdeel Wageningen UR).391 Het betreft informatie die aanwezig op gebied van onkruidzaden,
landbouwkundige werking van digestaat en de milieurisico’s van verschillende co-producten. Daarnaast
kunnen publicaties in Duitsland niet altijd naar waarde geschat worden, behalve in het geval van
gerenommeerde organisaties.

7.5.6. Conclusies

• De informatiebehoefte is breed en divers. Kennisvragen van agrariërs hebben betrekking op
inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, rendabele schaalgrootte, meerwaarde van digestaat,
gasopbrengsten, mate van ziekte-insleep en de afdoding van onkruidzaden. Over de technologie is
voldoende bekend.

• Bij agrariërs is er behoefte aan een ‘totaalplaatje’ – afgestemd op de situatie van het bedrijf – waarbij
alle aspecten in de haalbaarheid meegewogen worden. Verder is er behoefte aan onafhankelijke
informatie. Deze onafhankelijkheid is nogal in het geding door te optimistische haalbaarheidstudies.
In het praktijkveld heerst de opvatting dat haalbaarheidsberekeningen van diverse marktpartijen –
onder andere leveranciers – doorgaans te rooskleurig zijn.

• In het beleidsveld bestaan er kennisvragen over met name milieu-effecten van co-vergisting en
vergiste mest, zoals de risicofactoren van reststoffen, de invloed op het klimaat en de invloed op de
bodem op langere termijn.

• Er wordt in het praktijkveld een versnippering ervaren met betrekking tot kennis over co-vergisting.
De kennis is verspreid aanwezig bij adviesbureaus, leveranciers, SenterNovem en LTO. Een groot
deel van de noodzakelijke kennis is niet direct beschikbaar in rapporten, maar is ervaringskennis.

• Qua kennisontwikkeling is er nog wat te winnen in Nederland. Er vindt maar op een beperkt aantal
lokaties onderzoek plaats naar co-vergisting. Onderzoek is bovendien gericht op een beperkt aantal
aspecten. In Nederland wordt momenteel veel moeite (effort) en tijd gestoken in knelpunten rondom
vergunningen en wet- en regelgeving.

• Voor een effectieve informatie overdracht is gebruikmaking van het netwerk rondom de agrariër van
belang. Veel agrariërs verwerven kennis in contacten met overige agrariërs, loonwerkers en
intermediairs. Daarnaast spelen praktijkcentra en demonstratieprojecten een belangrijke rol. Een

389 Telefonische mededeling Z. van der Vegte op 17 augustus 2004.
390 Telefonische mededeling Huub Nooijer (initiatiefnemer CVI in Wanrooij) in augustus 2004.
391 E-mail van H. Willers (A&F) op 22 juni en vraaggesprek met H.Bos (Ministerie LNV) op 1 juni 2004.
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nadeel van praktijkprojecten is dat deze informatie (ervaringen) kunnen ‘achterhouden’ vanwege
strategische motieven.

• De situatie drie praktijkcentra De Marke, Sterksel en Nij Bosma Zathe is op bepaalde punten niet
vergelijkbaar met die van agrarische initiatiefnemers. Praktijkcentra hebben een andere insteek en
andere bedrijfsmotieven dan een agrarisch bedrijf.

• Er is in het buitenland veel kennis en ervaring aanwezig over co-vergisting. Er is ook een grote
openheid. In Duitsland worden biogasinstallaties regelmatig geëvalueerd en de resultaten zijn vrij
beschikbaar, onder andere middels symposia en conferenties. Vanuit het beleid en onderzoek wordt
aangegeven dat publicaties in het buitenland niet altijd voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn.

• De ervaringen in het buitenland zijn niet zonder meer direct vertaalbaar naar de Nederlandse situatie.
Als gevolg van verschillen in de mestsamenstelling en verschillen in de toegepaste technieken zijn
resultaten niet direct vertaalbaar voor de Nederlandse situatie.

7.5.7. Oplossingsrichtingen

• Vanuit de landbouw dienen concrete en praktische vragen geformuleerd te worden, die vervolgens
worden neergelegd in de praktijk. Praktijkprojecten kunnen een belangrijke rol spelen bij de
beantwoording van kennisvragen.

• In het praktijkveld moet de informatie concreet zijn en toepasbaar voor een agrariër. Kennis dient
experimenteel ondersteund te zijn, maar zaken hoeven niet op ‘de komma’ nauwkeurig worden
uitgezocht. Kennis in rapporten is daarom niet noodzakelijkerwijs een aanvulling voor het
praktijkveld.

• De versnippering kan verder weggenomen worden door (a) de kennis in te zetten in praktijkprojecten,
waarbij de ervaringen van de verschillende partijen ‘bij elkaar’ komen en (b) door een onafhankelijke
organisatie, een platform of kenniscentrum die de kennis bundelt en communiceert naar de markt.
Deze organisatie kan een rol spelen in de algemene belangenbehartiging op gebied van co-vergisting.
Daarnaast kan een dergelijke organisatie ervoor zorgen dat geproduceerde kennis betrouwbaar en
onafhankelijk is.

• Voor ontsluiting van informatie over co-vergisting naar de markt is een regelmatige ‘follow-up’ van
symposia en bijeenkomsten van belang, waar de laatste stand van zaken overlegd wordt. Een
onafhankelijke organisatie met contacten in de landbouwsector en praktijkinstallaties kan hierin een
rol spelen. Deze coördinerende organisatie kan bepaalde onderzoeksvragen neerleggen (of delegeren)
in de praktijk.
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7.6. Mogelijkheden voor afzet van digestaat

7.6.1. Invloed van het mestbeleid

Het nieuwe mestbeleid oefent op verschillende wijze een invloed uit op het praktijkveld:
Tabel 7.32: in praktijkveld genoemde invloeden van het mestbeleid in 2006

Verwachtingen van gevolgen van het mestbeleid
• Verhoogde afzetprijzen door regionaal mestoverschot
• Meer behoefte aan nauwkeurige bemesting
• Stimulans voor mest be- of verwerking – gecombineerd met co-vergisting
• Milieuwinst is op sommige vlakken minder duidelijk

Het nieuwe mestbeleid zal volgens de verschillende actoren leiden tot een tijdelijk overschot op
bedrijfsniveau.392 Dit zal in sommige regio’s kunnen leiden tot een – al dan niet tijdelijk – mestoverschot.
Enkele actoren zijn sceptisch of betwijfelen of er een overschot in de regio komt.393 Enkele redenen
hiervoor zijn:
• Diverse bedrijven hebben de mogelijkheid hun mestproductie te verminderen en de productie te

handhaven. Het merendeel van de mest (80%) wordt geproduceerd op grondgebonden
melkveebedrijven (CBS, 2004).394 Deze mest wordt op eigen land afgezet, waardoor de bijdrage aan
het mestoverschot beperkt is (Bosker, 2004; 19). Varkensmest wordt voornamelijk geproduceerd op
niet grondgebonden bedrijven, die afhankelijk zijn van de mestmarkt.

• De verwachting is dat veel bedrijven zullen stoppen door een koude sanering. De regering heeft geen
geld beschikbaar gesteld voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan het mestbeleid.

• Het inwilligen van het derogatieverzoek voor grasland in Nederland zal betekenen dat er meer
plaatsingsruimte komt. Minister Veerman heeft hier zijn zorgen over geuit.395

Het toevoegen van co-producten betekent een extra hoeveelheid af te zetten mest ten opzichte van de
situatie zonder vergisting.396 In overschotgebieden kan afzet van mest een belangrijke kostenpost zijn.
Om afzetkosten te besparen zijn co-producten gewenst met een hoge energetische waarde per volume-
eenheid.

Diverse actoren zien het nieuwe mestbeleid als een stimulans om nauwkeuriger te gaan bemesten.397
Volgens verschillende actoren zal het kunstmestgebruik na 2006 toenemen.398 Naast kunstmest kan co-
vergiste mest in veel gevallen zorgen een meer nauwkeurige bemesting.

Het mestbeleid wordt door enkele actoren gezien als een indirecte stimulans voor mestverwerking.399 Co-
vergisting is te zien als een ‘opstap’ voor verwerking. Voor de verschillende bedrijven is er al een
stimulans, zoals bedrijven die mest afzetten in overschotgebieden. De kosten van de afzet kunnen worden
afgewogen tegen de kosten voor verwerking. Voor grotere bedrijven in overschotgebieden zonder
plaatsingsruimte is er een mogelijkheid.

392 Dit zijn: JS, HN, ZV, HW, HD, OV, SS, SR, HK
393 Dit zijn: ED (agrariër), ZV, EM (praktijkcentra), JH (mestdistributeur)
394 Dit is in kwalitatieve termen aangegeven door J. Hendriks (Agro Limburg) op 28 mei 2004 in een vraaggesprek
395 Correspondentie met het Parlement, 27 november 2003, kenmerk DL 2003/3798
396 Geschat  wordt op  meerkosten van 2,5 Euro per ton digestaat extra ten opzichte van situatie zonder co-vergisting (Tijmensen, 2004)
397 Dit zijn: JL, EM, AK, JH, GG, ME
398 Dit zijn: DE, OL, ZV, MS, AK, JH, GG
399 Dit zijn: JL, EM, AK, JH, GG, ME.
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Verschillende actoren verwachten dat de bereikte efficiëntiewinst in het verleden – dat wil zeggen de
mineralen-efficiëntie per eenheid productie – omlaag gaat als gevolg van het nieuwe mestbeleid.400 De
mineralenefficiëntie is in het systeem van gebruiksnormen niet gewaarborgd. In het Minas-systeem werd
agrarische bedrijven de mogelijkheid geboden een milieuwinst te boeken door de bedrijfsvoering
efficiënter te laten verlopen. Het nieuwe systeem kijkt alleen naar aanwending van mest op land.401

7.6.2. Meerwaarde van digestaat

In het praktijkveld bestaan verschillende verwachtingen over de meerwaarde van digestaat.
Tabel 7.33: verwachtingen in deze paragraaf samengevat

Belangrijkste verwachtingen over digestaat
• Meerwaarde vertaalt zich niet in de afzetprijs, wel in een gararandeerde afzet
• Landbouwkundige meerwaarde niet onverdeeld aangetoond
• Er is interesse voor digestaat in praktijk

De meerwaarde van digestaat vertaalt zich niet in een betere afzetprijs, maar wel in een beter
gegarandeerde afzet. De meningen in het praktijkveld over de meerwaarde van digestaat zijn verdeeld,
zoals in de volgende tabel is te zien:
Tabel 7.34: meningen van verschillende actoren over meerwaarde van digestaat

Verwachting Aantal respondenten
• Meerwaarde vertaalt zich niet in afzetprijs 12 (waarvan 4 agrariërs)
• Meerwaarde vertaalt wel zich in de afzet 2 (agrariër en mestdistributeur)
• Meerwaarde vertaalt zich slechts gedeeltelijk in een lagere afzetprijs 1 (initiatiefnemer CVI)
• Meerwaarde vertaalt zich in beter gegarandeerde afzet 6 (waarvan 4 agrariërs)
• Digestaat heeft geen enkele meerwaarde 1 (agrariër)

De meeste ondervraagde personen onderschrijven dat de voordelen van digestaat – zoals homogeniteit,
geurvermindering en pathogeenreductie – zich niet direct vertalen in een betere afzetprijs.402 De afzetprijs
van digestaat zal doorgaans de prijs volgen van onbewerkte mest. Deze afzetprijs wordt voornamelijk
bepaald door de marktomstandigheden, zoals vraag- en aanbodverhoudingen, eisen van grondgebruikers
en voorwaarden bij afzet van digestaat.
Daarnaast verwachten diverse actoren dat de meerwaarde van digestaat zich vertaalt in een beter
gegarandeerde afzet, doordat afnemers een voorkeur hebben voor digestaat, als gevolg van de
eigenschappen ervan.403 Een enkele agrariër verwacht dat de meerwaarde zich slechts gedeeltelijk zal
vertalen in een lagere afzetprijs, bijvoorbeeld 1 Euro per ton.

Er bestaan in de Nederlandse landbouw twijfels over de landbouwkundige meerwaarde van vergiste mest.
De meerwaarde van digestaat is niet een directe relatie. De bemestende waarde hangt af van specifieke
omstandigheden, zoals de gewasbehoefte, het bemestingsplan en de beschikbaarheid van stikstof als
gevolg van bodemprocessen door de tijd gezien.
De meerwaarde van digestaat is niet onverdeeld aangetoond. Verschillende actoren in het praktijkveld
onderschrijven dit.404 De meerwaarde moet eerst aangetoond moet middels meerjarige veldproeven.
Betrouwbare onderzoeken duren doorgaans jaren.405 Enkele onderzoeken zijn reeds uitgevoerd en de
bevindingen staan in de onderstaande tabel:

400 Dit zijn: HO, JS, DE, HN, ZV, AK, HB, TB, SR.
401 In de situatie in 2006 kunnen bedrijven theoretisch mest afvoeren en kunstmest aanvoeren.
402 Dit zijn: JL, KG, DK, HO (agrariërs), ZV, MS (praktijkcentra), AK, HB (onderzoek en beleid), GG, TB, SR, TA (overig)
403 Dit zijn: JV, JL, HO, DK (initiatiefnemers), ZV, SR (overig)
404 Dit zijn: JL, HO, HN, ZV, JH, OV, HB, JD
405 De invloed van een nieuw bemestingsregime zou zich pas na 3 tot 4 jaar voordoen. J. Driegen (Ogin) in augustus 2004.
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Tabel 7.35: enkele uitkomsten van onderzoek naar meerwaarde van vergiste mest (boven onvergiste mest).

Instelling, organisatie Uitkomst Referentie
• Hogere Agrarische

School, Den Bosch
`Er is geen duidelijke meerwaarde geconstateerd van vergiste mest
boven onvergiste mest.’406

Melai, 2004; 41

• Ecofys, CLM Er geen verschil bij N-opname door gewas is bij varkensmest407 Tijmensen, 2002; 31
• Animal Science Group

(Wageningen UR)
Vergiste runderdrijfmest heeft stikstofwerking op grasland van 54% van
de totaal toegediende stikstof (bij onvergiste mest is dit 24%).

Persbericht ASG
februari 2004 408

In een studie van HAS Den Bosch bleek dat sommige gewassen beter groeiden bij vergiste mest. Bij
andere gewassen was er geen verschil tussen vergiste en onvergiste mest (Melai, 2004). Veldproeven in
Duitsland wijzen op grotere werkzaamheid van de stikstof.409
Het vergistingsproces blijkt enige invloed uit te oefenen op het gehalte aan minerale stikstof.410

In de praktijk blijkt er een belangstelling te zijn in digestaat. Dit is het gevolg van de toegenomen
stikstofwerking, betere homogeniteit en een beter bekend NPK-gehalte.411
Enkele actoren verwachten dat de meeste akkerbouwers niet zo enthousiast zullen zijn over dierlijke mest.
Akkerbouwers zijn doorgaans voorzichtig bij rundermest, vanwege de aanwezigheid van onkruidzaden.
Daarnaast wisselt de samenstelling van dierlijke mest sterk. Het toevoegen van co-producten zorgt voor
een extra variatie in de samenstelling (van N en P). Dit geldt binnen een zekere bandbreedte en zal
afhankelijk zijn van de (variatie aan) ingangsstoffen.

7.6.3. Eisen van afnemers digestaat

Diverse actoren onderkennen dat de eisen van gebruikers van mest belangrijk zijn.412 Deze eisen van
grondgebruikers zijn onder andere:
• De (negatieve) afzetprijs per ton mest, maar dit is niet de enige factor waar een afnemer op let.
• Daarnaast wordt gekeken naar het NPK-gehalte, die van belang is voor de inpasbaarheid in het

bemestingsplan. Akkerbouwers eisen over het algemeen een constante kwaliteit van de mest.
• Grondgebruikers – zoals akkerbouwers – wensen geen onkruidzaden in de mest. Hier wordt sterk

naar gekeken. Dit is een economisch belang in verband met het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Een akkerbouwer wil doorgaans geen onbewerkte rundermest, in
verband met de aanwezigheid van onkruidzaden. Onkruidzaden spelen bij varkensmest geen rol.

• Daarnaast wenst een afnemer geen pathogenen in de mest. Pathogenen spelen hoofdzakelijk bij
mengmest dat afkomstig is van verschillende aanbieders en bij mest dat langdurig is opgeslagen.

• Overige aspecten waar grondgebruikers naar kijken zijn de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen. In praktijk wordt doorgaans niet bemonsterd op verontreinigingen.

• Verder wordt een hoog organisch stofgehalte van 40% als een vereiste gezien (Rougoor, 2001; 6). Dit
is vooral noodzakelijk voor gewassen met een lang groeiseizoen die gedurende hun hele groeiperiode
stikstof nodig hebben. De stikstof wordt door bodemprocessen met een ‘vertraging’ omgezet worden
in nitraat.

406 Opgemerkt wordt dat de studie eenjarig was en dat klimaat (droge en zonnige zomer) de resultaten sterk beinvloed. De betrouwbaarheid van de studie is
daarom laag (Melai, 2004; 42).
407 Vergisting heeft bij rundermest wel een positief effect heeft op de N-opname. Dit effect is echter niet kwantificeerbaar.
408 Bron: www.pv.wageningen-ur.nl geraadpleegd juli 2004
409 Bij veldproeven in Zuid-Duitsland zou de stikstof in de vergiste mest in eerste jaren meer dan 100% werkzaamheid tonen, daarna stabiliseert het op 85%
werkzaamheid. Telefonische mededeling J. Driegen op 15 augustus 2004.
410 Thermofiele vergisting blijkt het gehalte aan minerale stikstof te kunnen verhogen ten opzichte van mesofiele vergisting (Koskamp, 2000).
411 Dit zijn: JL, KG, JS, ZV, MS, EM, GG, OV, HB, SS, SR, JD
412 Dit zijn: JL, HO, JS, HN, ZV, MS, EM, OV
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7.6.4. Mogelijkheid van kunstmest vervanging

Enkele mogelijkheden voor kunstmestvervanging staan in de volgende tabel.
Tabel 7.36: aanvullende mogelijkheden die vervanging kunstmest op ‘weg’ helpen

Mogelijkheden voor kunstmestvervanging
• Digestaat kan (een deel) kunstmest vervangen
• Mestscheiding in een dikke en dunne fractie
• Bijsturen door bij te mengen in organische stoffen of kunstmest
• Mestkorrels voor najaarsbemesting

Doordat digestaat een hoger gehalte heeft aan minerale stikstof – die direct opneembaar is door het gewas
– kan het een deel van een kunstmestgift vervangen in de situatie anno 2004. Dit wordt onderschreven
door verschillende actoren in het praktijkveld.413

Een relatief goedkope optie om kunstmest te vervangen is door vergiste mest – of zelfs onbewerkte mest
– fysisch te scheiden. De dunne fractie bevat relatief veel stikstof en de dikke fractie bevat relatief veel
kalium en fosfor. Door deze twee fracties op verschillende momenten en verschillende gronden in te
zetten, kan het gebruik van kunstmest worden teruggedrongen (PDE, 2004; 6).
Met dik/dun scheiding kan men aansluiten op de wensen van een akkerbouwer (§ 7.6.4). Met de
fosfaatrijke dikke en stikstofrijke dunne fractie kan – binnen bepaalde marges – bijgestuurd worden in de
bemesting. Bij najaarsaanwending van dierlijke mest past bijvoorbeeld een lage N/P verhouding,
vanwege het grote deel van de stikstof dat bij najaarsaanwending uitspoelt. Bij voorjaarsaanwending is
juist een hoge N/P verhouding gewenst.
In praktijk blijkt dat dikke fractie van vergiste mest – resulterend uit een nascheiding – moeilijk is kwijt te
raken in de Nederlandse landbouw, inclusief de biologische landbouw. Zelfs bij nacompostering van de
dikke fractie blijkt er geen vraag te zijn naar een hoogwaardige meststof.414 Een enkele actor verwacht dat
de dikke fractie wel goed te exporteren is, onder andere naar Frankrijk.
Scheiding in dik en dun is mogelijk op boerderijschaal door mechanische scheiding, zoals een schroefpers
of bandfilters (§ 5.1.1). In een overschotgebied zal dik/dun scheiding volgens een enkeling weinig
toegevoegde waarde hebben.

Mogelijk kunnen de mineraalgehalten (van N en P) in vergiste mest ‘gestuurd’ worden door bij te mengen
met organische stoffen of zelfs kunstmest. In praktijk zullen co-producten uitgekozen worden met een zo
hoog mogelijke gasproductie. Dit is een economische afweging.
Sturing is mogelijk met co-producten met een hoog of laag stikstofgehalte. Gewasresten zoals
suikerbietenloof, gras en blad van koolsoorten zijn relatief stikstofrijk (Dolfing, 2002; 21). Gewassen
zoals maïs en (gerst) stro zijn relatief stikstofarm.

Digestaat kan niet in alle situaties kunstmestgiften vervangen. Digestaat heeft altijd nog een zekere
hoeveelheid niet direct beschikbare stikstof. Voor verschillende teelten en gewassen zal nog steeds een
aanvulling met een hoeveelheid kunstmest nodig zijn.415 Daarnaast wordt door akkerbouwers in het
voorjaar kunstmest gebruikt ter voorkoming structuurbederf.
In Denemarken blijkt in praktijk 80% vervanging van kunstmest mogelijk te zijn (Buiter, 2000; 6).416
Onduidelijk is of in dit getal geldt inclusief of exclusief verwerking van mest.
Een volledige vervanging van kunstmest is in theorie mogelijk door vergiste mest in de vorm van korrels
of een geperst product (pellets) aan te bieden. Dit is alleen mogelijk op coöperatieve schaal (een CVI).
Korrels zijn een voordeel indien er een najaarsverbod op het uitrijden van dierlijke mest komt (§ 4.3.2).

413 Dit zijn: Ei, DK, KG, NI, ZV, AK, HD, HB, SS, SR, JD
414 Vraaggesprek met J.Leemkuil (agrariër in Miste) op 14 mei 2004
415 Er is er geen efficiënte mogelijkheid om dit kunstmestgebruik volledig op te volgen. Uit: Milieubeleidsplan, www.milieubeleidsplan.be, geraadpleegd mei 2004
416 W. de Boo et al., Vergisting van dierlijke mest met energierijke additieven. Haskoning, Centrum voor Energiebesparing en Schone Techn. Delft, 1993.
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Akkerbouwers hebben een voorkeur voor het toepassen van najaarsbemesting. De structuur van de grond
is in het najaar beter bestand tegen zware machines dan in het voorjaar (Buiter, 2000; 23).

7.6.5. Nabehandeling

Tabel 7.37: aspecten met betrekking tot nabehandeling

Verwachtingen over nabehandeling
• Verwerking van mest is hachelijke zaak.
• Het nut van nabehandeling is reductie van transportkosten en afscheiding van fosfaat
• De dikke fractie uit mestscheiding is moeilijk kwijt te raken
• Mogelijk komt er in de toekomst een ontheffing van dierrechten bij verwerking van mest

Digestaat is niet gemakkelijk op te werken tot een hoogwaardig product. Diverse initiatiefnemers
onderschrijven dat de handlingskosten – voor onder andere energie en arbeid – voor nabehandeling
doorgaans te hoog zijn voor de meerwaarde in het eindproduct.417
In het verleden is er een paar keer een ‘hausse’ geweest in mestverwerking. De mestmarkt blijkt in
praktijk na verloop van tijd naar een evenwichtssituatie terug te keren. Enkele actoren zien geen toekomst
in verwerking van mest.418
Een woordvoerder van een praktijkcentrum ziet toekomst in een grootschalig ‘modulair systeem’ (een
CVI),  waarbij een mestleverancier of –afnemer naar believen in en uit kan stappen, afhankelijk van de
eisen van het product en van het seizoen.419

Nabehandeling wordt voornamelijk gedaan vanwege reductie op transportkosten en het verwijderen van
fosfaat (§ 4.3.2 en 4.3.3).
In het praktijkveld bestaat de verwachting dat alleen eenvoudige technieken haalbaar zijn op
boerderijschaal. Ontwatering via ultrafilters heeft een negatief imago. Desondanks zijn er initiatiefnemers
die denken aan ontwatering via ultrafilters. Een initiatief in Nederweert heeft de mogelijkheid van
ultrafilters opgenomen in de vergunningen.

Op termijn kan een gedeeltelijke ontheffing van dierrechten een ‘ruimte’ bieden of zelfs een stimulans
zijn voor mestverwerking. Minister Veerman heeft via een correspondentie aan het Parlement toegezegd
dat een onderzoek wordt opgestart waarbij bedrijven die mest duurzaam afzetten via een
kunstmestvervanger of afzetten buiten de landbouw (voor 50%) vrijgesteld kunnen worden van
dierrechten.420 Een stabiele situatie op de mestmarkt wordt als voorwaarde gesteld. Dit biedt
perspectieven voor mestverwerking in de toekomst en daarmee vergisting.421 Tot dusver lijkt het bij een
belofte te blijven.
In het nieuwe stelsel van gebruiksnormen (mestbeleid in 2006) zal het systeem van dierrechten van kracht
blijven, waardoor er een bovengrens aan mestproductie gehandhaafd blijft.422

417 Dit zijn: GG, HW, EM, DK, HB, HK, TA
418 Dit zijn onder andere JG (DLV), JH, GG
419 Dit is: MS (Sterksel)
420 Correspondentie van minister Veerman aan het Parlement, 19 mei 2004, kenmerk DL. 2004/1608.
421 De Tweede kamer heeft in een motie de regering verzocht om mestprocessen te stimuleren. Verschillende kamerfracties willen opruiming van
belemmeringen, onder andere vergunningverlening (Boerderij, 27/6/2004).
422 Vraaggesprek met H.Bos (LNV) op 1 juni 2004.
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7.6.6. Markt creëren voor vergiste mest

Een doorsnee grondgebruiker heeft anno 2004 geen ervaring opgedaan met vergiste mest. Vergiste mest
is daarom een relatief onbekend product. Een markt voor vergiste mest kan gecreëerd worden een
beperkte groep akkerbouwers ervaring te laten opdoen met vergiste mest.
Het is van belang grondgebruikers te kiezen die positief staan ten aanzien van vergiste mest. Doorgaans
zijn dit vooruitlopende akkerbouwers (de arly adopters) of akkerbouwers die contacten hebben met
andere initiatiefnemers of onderzoeksinstellingen. Daarnaast zijn proefvelden mogelijk, waarbij de
meerwaarde in praktijk aangetoond wordt.
Bij de afzet van mest spelen intermediairs een grote rol. Deze partijen hebben belangen in de mestmarkt
en kunnen op commerciële basis afzetstromen organiseren en partijen bij elkaar brengen. Naast de
akkerbouw en melkveehouderij is er een vraag mogelijk bij vollegrondteelt, fruitteelt en bollenteelt.

De markt voor vergiste mest kan op weg worden geholpen door middel van maatregelen die het gebruik
van vergiste mest bevoordelen ten opzichte van onbewerkte mest. In het praktijkveld worden twee
oplossingsrichtingen genoemd:
• Een productdefinitie voor digestaat. Vergiste mest is nog een relatief onbekend product.

Verschillende actoren menen dat vooral de akkerbouw het digestaat (beter) moet leren kennen.423
Volgens enkele actoren zou er meer vraag komen naar vergiste mest, indien er een productdefinitie
komt.424 Hierbij kan men denken aan een certificaat met gedefinieerde (minimum) eigenschappen van
het product.
Volgens twee actoren maakt een productdefinitie voor digestaat weinig verschil.425 Het gaat immers
niet alleen om ‘perceptie’ maar om de praktijkervaring met het product. Bekendheid bij de
akkerbouw zal de vraag niet doen toenemen. Van belang is dat mest een kunstmestvervanger wordt.
Enkele agrariërs benadrukken de waarde van dik/dun scheiding doordat hiermee is te sturen in de
gehaltes stikstof en fosfaat.426

• Vergiste mest als een aparte categorie meststof. Een aantal actoren verwachten dat de potentie voor
vergiste mest groter wordt, indien digestaat wordt aangemerkt als een aparte categorie meststof met
een aparte werkingscoëfficiënt.427 Een andere mogelijkheid is dat digestaat wordt aangemerkt als een
kunstmestvervanger – vallend onder de totale gebruiksnorm.
De aparte norm of categorie is te motiveren doordat vergiste mest een hogere werkingscoëfficiënt
heeft dan dierlijke mest. 428 Dit komt door het hogere gehalte aan minerale stikstof. De Minister heeft
een verkennend onderzoek toegezegd, waarbij onderzocht wordt op welke wijze andere Europese
lidstaten met toestemming van de Europese Commissie het gebruik van kunstmestvervangers uit
dierlijke mest hebben toegestaan – zodanig dat het niet meer als dierlijke mest wordt aangemerkt.429
Een woordvoerder van het Ministerie van LNV heeft te kennen gegeven dat een aparte
werkingscoëfficiënt in praktijk ondoenlijk is. Vergiste mest varieert sterk van samenstelling, met
name in N en P gehalten.430 De variatie wordt sterker door het toevoegen van de co-producten.
Hierdoor is het aannemelijk dat een aparte norm voor vergiste mest er niet komt.

7.6.7. Conclusies

• Volgens enkele actoren is het nieuwe mestbeleid een stimulans voor een meer nauwkeurige
bemesting of  zelfs voor mestverwerking. Hierdoor is indirect een stimulans voor co-vergisting.

423 Dit zijn: ED, HO, JS, ZV, EM, JH
424 Dit zijn: ZV, EM, VE
425 Dit zijn: ZV, MS
426 Dit zijn: ED, DK, AK, HD, SS, SR, JD.
427 Dit zijn: DK, NI, ED (initiatiefnemers), VE (adviseur), JD (leverancier)
428 In het nieuwe mestbeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen twee gebruiksnormen, namelijk stikstof uit dierlijke mest en een norm voor totale stikstof.
Vergiste mest is niet geheel vergelijkbaar met dierlijke mest.
429 Correspondentie aan het Partlement, Kenmerk DL 2004/3854, 13 december 2004
430 Vraaggesprek met H.Bos (LNV) op 1 juni 2004.



7. Regels: wetgeving, verwachtingen en beloften

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 131 van 166

• Het mestbeleid zorgt anno 2004 voor enige mate van onzekerheid op bedrijfsniveau. Een overschot
op bedrijfsniveau wordt verwacht voor verschillende bedrijven. De meningen over het verwachte
regionale mestoverschot lopen uiteen. Verschillende bedrijven hebben de mogelijkheid om de
mestproductie omlaag te brengen.

• In het praktijkveld wordt verwacht dat vergiste mest een meerwaarde heeft ten opzichte van
onbewerkte mest. Verwacht wordt dat de meerwaarde zich niet vertaalt in een economische waarde
bij de afzet of slechts in zeer beperkte mate.
Er bestaan in de Nederlandse landbouw twijfels over de landbouwkundige meerwaarde van vergiste
mest. De meerwaarde is nog niet onverdeeld aangetoond in praktijkonderzoek.

• De verwachting bestaat dat vergisting leidt tot een beter gegarandeerde afzet van de mest. Dit is een
voordeel voor bedrijven in een overschotgebied.

• Co-vergisting leidt tot een vergroting van het volume aan af te zetten mest. In overschotgebieden zijn
co-producten gewenst met een hoge energetische waarde per volume-eenheid.

• Digestaat kan – evenals de dunne fractie – kunstmest gedeeltelijk vervangen. Voor volledige
vervanging dient mest in de vorm van korrels of een geperst product aangeboden te worden. Dit geldt
zeker indien er een najaarsverbod komt op het uitrijden van dierlijke mest.

• Vergiste mest is nog een relatief onbekend product in de Nederlandse landbouw. Volgens enkele
actoren zou er meer vraag komen naar vergiste mest, indien er een productdefinitie komt. In de
praktijk zijn de eisen van de afnemers belangrijk bij de afzet, zoals homogeniteit, NPK gehalte,
afwezigheid van onkruidzaden en pathogenen.

• Digestaat is niet gemakkelijk op te werken tot een hoogwaardig product. De verwachting is dat de
handlingskosten (energie en arbeid) te hoog zijn voor de meerwaarde in het eindproduct.

• De mogelijkheden voor nabehandeling van mest zijn op boerderijschaal beperkt. Alleen een
eenvoudige dik en dun scheiding is haalbaar. In Nederland is er niet zo’n grote vraag naar de dikke
fractie, die overblijft na dik/dun scheiding.

7.6.8. Oplossingsrichtingen

• Praktijkprojecten kunnen de bekendheid met vergiste mest vergroten. Ook kan ervaring worden
opgedaan met de afzet van vergiste mest, de eisen van eindgebruikers en op welke wijze men aan de
eisen kan voldoen (de mestmarkt). Daarnaast kan de meerwaarde in de praktijk worden aangetoond
en worden gecommuniceerd naar de deelnemende partijen.

• Een aparte gebruiksnorm voor vergiste mest – doordat het hogere werkingscoëfficiënt heeft – zou in
stimulans betekenen voor vergisting. Door een woordvoerder van de overheid is dit van de hand
gewezen. Een andere optie is dat dierlijke mest zodanig te verwerken dat het onder de gebruiksnorm
valt. In een correspondentie aan het parlement heeft de Minister een verkennend onderzoek
toegezegd, waarin bekeken wordt op welke wijze andere lidstaten dierlijke mest hebben toegestaan
als kunstmestvervanger.431

• Een andere optie is een vrijstelling van dierrechten bij verwerking van mest. De Minister heeft
toegezegd pilots op te starten waarin 100% mest wordt verwerkt, waarbij 50% ontheffing van
dierrechten wordt verleend. Daarnaast is een toetsingskader opgesteld voor deze initiatieven.432

• Duidelijkheid geven over de voorwaarden en mogelijkheden met betrekking tot een onheffing of
vrijstelling van dierrechten in geval van verwerking van mest tot een kunstmestachtig product.

431 Correspondentie aan het Parlement, Kenmerk DL 2004/3854, 13 december 2004.
432 Correspondentie aan het Parlement, Kenmerk DL 2004/3854, 13 december 2004.
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7.7. Risico’s van co-vergisting

7.7.1. Verontreinigingen in co-producten

Co-producten kunnen verontreinigingen introduceren in het digestaat. De volgende tabel geeft een
overzicht van de meningen die in het praktijkveld worden genoemd:
Tabel 7.38: verwachting van risico’s van verontreinigingen in het praktijkveld

Verwachting over risico van verontreinigingen Referenties
• Metalen en micro-verontreinigingen zijn een risico 9 actoren – waarvan 3 agrariërs en 4 ‘onderzoekers’433
• Verontreinigingen zijn geen risico 4 agrariërs434
• Risico is nihil bij bij goed werkende vergister 1 agrariër
• Vetten zijn risico 1 woordvoerder Ministerie van LNV435

Verschillende actoren in het praktijkveld zien verontreinigingen – zoals metalen en micro-
verontreinigingen – als een risico met betrekking tot voedselveiligheid. Co-producten kunnen daarnaast
micro-verontreinigingen bevatten die schade toebrengen aan de economie van het vergistingsproces. Dit
kan op verschillende wijzen: (1) derving inkomsten doordat het proces stilvalt; (2) afvoerkosten voor
verontreinigd digestaat, (3) schade aan het land of gewas.
Niet alle actoren zien verontreinigingen als een risico. Voornamelijk actoren van praktijkcentra en het
beleidsveld onderschrijven het risico. Vergeleken met het beleidsveld blijken agrariërs het risico als
geringer in te schatten.
Onder agrariers zijn de meningen echter verdeeld. Een deel van de agrariërs ziet verontreinigingen als een
risico. Een ander deel beschouwt verontreinigingen niet als een risico. Een enkele agrariër ziet het risico
van verontreinigingen als nihil bij een werkende installatie, waarbij producten afkomstig van de positieve
lijst – met volledige omzetting – vergist worden.

De risico’s van microverontreinigingen verschillen per co-product. Praktijkcentra brengen de risico-
factoren in kaart. De belangrijkste risico’s zijn residuen van pesticiden, zware metalen, dioxinen en
schimmeltoxines.
• Zorgen over zware metalen zijn onder andere zijn geuit door woordvoerders van CLM en

Praktijkcentrum De Marke.436 Zware metalen zijn volgens een enkele actor geen risico bij erkende
voedingsproducten onder GMP normen. Bij de positieve lijst wordt sterk naar metalen gekeken.

• Vetten kunnen voorkomen als gevolg van een onvolledige omzetting in de vergister. Vetten kunnen
ophopen in de bodem en de bodem waterafstotend maken (§ 4.4.7). Om dit risico te verkleinen is een
kwaliteitscontrole achteraf noodzakelijk. Vetten zouden volgens een woordvoerder van Ministerie
van LNV de mogelijkheid bieden verontreinigingen te verhullen.

• Dioxinen spelen een rol van betekenis. Recent heeft zich in Nederland een calamiteit voorgedaan met
betrekking tot aardappelschillen (november 2004). Daarnaast kunnen dioxinen voorkomen in
frituurvet dat oververhit is geweest (§ 4.4.6).

De landbouwsector heeft aangegeven voorzichtigheid te willen betrachten bij de uitbreiding van de
positieve lijst in verband met het imago van de sector (§ 4.4.3).

433 Dit zijn: ZV, MS, EM (praktijkcentra), HB (LNV), AK (CLM), JS, JL, HO (agrariërs) en GG (overig).
434 Dit zijn: OL, NI, JV, Ei
435 Vraaggesprek met H.Bos (Ministerie van LNV) op 1 juni 2004
436 Dit zijn: AK, ZV
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7.7.2. Risico’s van pathogenen

Een kort overzicht van de meningen in het praktijkveld met betrekking tot pathogenen staat in de
onderstaande tabel:
Tabel 7.39: verwachtingen over het risico van pathogenen bij co-vergisting

Verwachting over risico van pathogenen Referenties
• Risico’s gering in meeste situaties op boerderijschaal,

zoals bij mest op eigen land en eigen co-producten
16 actoren – waarvan 6 agrariërs, 4 onderzoekers, 2
actoren op ministeries 437

• Risico’s nihil bij eerste fase positieve lijst. 3 actoren – waarvan 2 agrariërs438
• Dierlijke co-producten worden niet toegestaan Woordvoerder Ministerie van LNV439

Het merendeel van de actoren verwacht dat de risico’s van pathogenen in de meeste situaties gering zijn.
Dit is bijvoorbeeld het geval indien mest – afkomstig van het eigen bedrijf – op het eigen land terecht
komt. Het risico is ook gering indien risicoloze co-producten worden gebruikt (met GMP normen) of
eigen gewassen.

Enkele actoren zien de risico’s van pathogenen als zijn gering onder de huidige omstandigheden, dat wil
zeggen bij het gebruik van co-producten die op de eerste fase positieve lijst staan.
Voornamelijk co-producten van dierlijke afkomst geven een risico met betrekking tot pathogenen. Deze
zullen naar verwachting niet op de positieve lijst terechtkomen. Hierdoor zal het risico van verspreiding
van dierziekten door het toevoegen van co-producten in praktijk beperkt blijven.

Mesofiele vergisting reduceert het gehalte aan pathogenen in de mest. Vergisting is daardoor een voordeel
ten opzichte van de situatie zonder vergisting. Dit wordt algemeen erkend door het praktijkveld.
Op coöperatief niveau – indien meststromen afkomstig van meerdere bedrijven vergist worden – bestaat
het risico van kruisbesmetting doordat meerdere meststromen bij elkaar komen en gemengd worden.
Naast een warmtebehandeling zijn goed management en een juiste boekhouding een vereiste.

7.7.3. Borging door ketenverantwoordelijkheid, certificering & bemonstering

De kwaliteit van co-producten kan geborgd worden op verschillende wijzen:
Tabel 7.40: factoren die zorgen voor enige borging van risico op verontreinigingen in co-producten en digestaat

Borging volgens actoren in het praktijkveld Referenties
• Ketenverantwoordelijkheid en ketenafspraken 15 actoren440
• Praktische maatregelen: opletten bij aanvoer, eisen bij inname 5 actoren441
• Bemonsteren 3 actoren 442
• Certificering van biogasinstallatie Willers, 2004

De kans op het introduceren van verontreinigingen kan geminimaliseerd worden door het creëren van
ketenverantwoordelijkheid middels ketenafspraken en certificering – gecombineerd met een keuring.
Afspraken over het toepassen van een kwaliteitszorgsysteem HACCP en GMP-normen (Good
Management Practices) behoren tot de mogelijkheden. De risico’s kunnen echter niet 100% geborgd
worden.

437 Dit zijn: JL, KG, JS, HN, DE, DK (initiatiefnemers), VE, AK, HW, HD, ZV (advies en onderzoek) HB, SS (Ministeries), OV, TB, TA (overig).
438 Dit zijn: OL, DK, TB
439 Vraaggesprek H.Bos (Ministerie van LNV) op 1 juni 2004
440 Dit zijn: JL, HO, JS, Ei, HN, JV, DE, ZV, MS, EM, HW, JH, GG, OV, HB, SS, HK.
441 Dit zijn: HB, SR, BM, ME, HK
442 Dit zijn: GG, SS, SR
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Het risico van verontreinigingen wordt al drastisch verkleind door middel van praktische maatregelen:
• Agrariërs alleen partijen laten accepteren van relatief grote bedrijven uit de VGI;
• Agrariërs alleen partijen te laten gebruiken die continu leverbaar zijn. Partijen reststoffen die continu

leverbaar zijn, vormen een relatief klein risico. Het belang van onderling vertrouwen is dan groter. Bij
tussenhandel neemt het risico van ‘gesjoemel’ toe.443 In de praktijk leveren grotere bedrijven in de
VGI alleen via tussenpersonen en intermediairs444;

• Agrariërs op te laten letten bij de aanvoer en eisen te stellen bij levering;
• Agrariërs geen partijen te laten accepteren waarvan de herkomst onbekend is.

Het risico kan verder ingeperkt worden door bemonsteren van geaccepteerde partijen en door eisen te
stellen aan de herkomst en het eindproduct.
Volgens enkele actoren in het (praktijk)onderzoek is monstername de zwakke schakel.445 Het
bemonsteren op metalen is niet gangbaar en ook is monstername niet gestandaardiseerd.446 Bemonstering
kan volgens een woordvoerder van NLTO Projecten alleen plaatsvinden door relatief grote partijen.447
Een monster van een aantal metalen kost al snel 100 Euro.
Enkele actoren merken op dat alle risico’s niet volledig zijn af te dekken en dat een eventuele calamiteit
doorgaans pas achteraf wordt geconstateerd.

Certificering van de installatie kan het risico van verontreinigingen – bijvoorbeeld vetten – reduceren,
naast een bemonstering. Een meting van de omzettings- of fermentatiegraad kan uitsluitsel geven over de
aanwezigheid van vetten in het digestaat (Willers, 2004). Een meetprotocol is hierbij noodzakelijk om
reproduceerbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Een enkele agrariër heeft een verzekering genoemd als optie. Een verzekering van de
bedrijfseconomische schade verkleint het motief voor een agrariër om mogelijk verontreinigd digestaat
toch via een omweg af te voeren.448 Mogelijk kan dit geregeld worden door een apart fonds, beheerd door
een onafhankelijke stichting.

7.7.4. Borging door hygiënisering

Vergisting of een warmtebehandeling kan kwaliteitsgaranties of een waarborg geven met betrekking tot
pathogenen en onkruidzaden. Dit kan noodzakelijk zijn bij de afzet van digestaat of de dikke fractie. Dit
wordt onderschreven door diverse actoren in het praktijkveld.449
Een warmtebehandeling – ook wel hygiënisatie genoemd – is in verschillende situaties vereist:
Tabel 7.41: situaties waarbij hygiënisatie van mest vereist kan zijn

Noodzaak voor hygiënisering (voor 1 uur bij 70oC) Referenties
• Alleen indien marktpartijen erom vragen,

(a) Waarborg onkruidzaden voor akkerbouwer
(b) Waarborg voor melkveehouderij (para-Tbc, Salmonella)

5 actoren450

• Hygiëniseren zal niet verplicht worden. 10 actoren451

443 Telefonische mededeling M. van Engelen (NLTO Projecten) in juni 2004
444 Dit is: DF (E-kwadraat)
445 Vraaggesprek met Z. van der Vegte (de Marke) op 18 mei 2004
446 Vraaggesprek met Z. van der Vegte (de Marke) op 18 mei 2004
447 Mededeling M. Engelen (NLTO Projecten) in juni 2004.
448 Vraaggesprek met J.Leemkuil (agrariër) op 14 mei 2004
449 Dit zijn: JV, HO, JS, DE, ZV, JH, GG, ME
450 Dit zijn: JV, HO, ZV, EM, GG
451 Dit zijn: HO, JS, DE, DK, MS, AK, HW, JH, OV, SR
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Volgens enkele personen is hygiënisatie alleen nodig indien marktpartijen erom vragen. Dit kan om twee
redenen
• Vanwege een waarborg voor onkruidzaden. Bij de afzet van rundveemest is de afwezigheid van

onkruidzaden van belang. Onkruidzaden spelen voornamelijk een rol bij rundermest. Onkruidzaden
komen nauwelijks of niet voor bij varkensmest.

• Een waarborg voor pathogenen. In de rundveehouderij vormen para-tuberculose (para-tbc) en
Salmonella een mogelijk risico. Deze pathogenen worden in de rundveehouderij steeds actiever
bestreden.452 Voor alle melkveehouders is deelname aan een bestrijdingsprogramma verplicht.
Mogelijk kunnen veehouders in de toekomst gedwongen zijn gehygiëniseerde mest af te nemen,
omdat anders deelname aan de preventieprogramma’s uitgesloten is.
Een waarborg is bijvoorbeeld van belang, doordat er gebieden zijn die een verschillende status van
para-tbc hebben.453
Bij een CVI-initiatief in Aalten wordt bijvoorbeeld sterk naar para-tbc en salmonella gekeken.454

In de toekomst kan hygiënisatie verplicht worden. De meningen hierover zijn verdeeld:
• De meeste actoren – 10 actoren in  tabel 7.41 – denken niet dat er verplichte sanitatieregels komen. Er

gelden nu verplichtingen voor export van mest. Hygiënisatie is verplicht bij export van mestproducten
(§ 4.4.4). Daarnaast vermindert de ziektedruk als gevolg van het afnemen van de veestapel, waardoor
de noodzaak voor maatregelen afneemt. Enkele actoren zien sanitatie als een deeloplossing, naast
andere maatregelen, zoals het schoonmaken transportmiddelen.

• Volgens twee actoren betrokken bij Wageningen UR kan een extra stap voor hygiënisatie – vaak ook
sanitatie genoemd – in de toekomst verplicht worden gesteld. Dit geldt met name indien er sprake zal
zijn van uitbraken van dierziekten.455

Bij een centrale vergister (CVI) kan hygiënisatie een noodzaak zijn – naast maatregelen zoals het
bijhouden (administreren) van de transportstromen en kwaliteitsbeheer – in verband met het beheersen
van de risico’s van verspreiding van pathogenen.456 Bijlage 6 geeft een beknopt overzicht van de
problematiek bij CVI’s.

7.7.5. Conclusies

• Reststoffen kunnen verontreinigingen bevatten. Verontreinigingen kunnen mogelijk een risico
vormen met betrekking tot voedselveiligheid, bodemverontreiniging en de bedrijfseconomie. Elk co-
product heeft specifieke risicofactoren, die men in praktijk kan aantonen.

• Woordvoerders in het onderzoeksveld zien vooral zware metalen als een risico. Zware metalen zijn
een risico met betrekking tot voedselveiligheid. Daarnaast kunnen micro-verontreinigingen
voorkomen, zoals schimmeltoxines en residuen van pesticiden. Vetten kunnen in digestaat
voorkomen als gevolg van een niet volledige omzetting. Vetten kunnen de bodem waterafstotend
maken.

• De meningen over risico’s van verontreingingen onder agrariërs zijn verdeeld. Diverse agrariërs
verwachten dat verontreinigingen niet een serieus risico vormen. Sommige agrariërs zien het risico bij
een werkende installatie of bij de huidige (eerste fase) positieve lijst als nihil. Agrariërs zien risico’s
met betrekking tot economische schade als gevolg van processtilstand of schade aan het gewas.

452 Salmonella wordt bestreden door pasteuriseren van melk, en BSE middels strenge eisen aan veevoer (Rougoor, 2002; 46).
453 Dit is: HO
454 Telefonisch gesprek met J. de Veth (adviseur) op 22 juni 2004
455 Dit zijn: HW, HD (Wageningen UR)
456 Een voorbeeld is de Scharlebelt in Nijverdal (een CVI). Het digestaat wordt maandelijks gecontroleerd op salmonella- en enterobacteriën. Gedurende het
gehele jaar van 2003 zijn deze bacteriën niet aangetroffen in de monsters. Bij de Scharlebelt wordt mest drie weken bij 50oC (thermofiel) vergist. Bron:
www.descharlebelt.nl geraadpleegd september 2004
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• Met betrekking tot pathogenen worden co-producten niet als een risicovol gezien. De risico’s van
pathogenen zijn beperkt bij producten uit de VGI met GMP normen. Dit geldt ook indien mest op het
eigen land wordt afgezet. Dierlijke co-producten houden wel een risico in maar die worden naar
verwachting niet toegestaan.
Pathogenen zijn vooral een risico indien meerdere meststromen bij elkaar komen (kruisbesmetting) en
langdurig worden opgeslagen. Dit is vooral bij coöperatieve vergisting het geval.

• De landbouwsector heeft aangegeven voorzichtigheid te willen betrachten bij de uitbreiding van de
positieve lijst. Dit staat haaks op de roep bij initiatiefnemers en leveranciers om een snelle uitbreiding
van de positieve lijst.
In het beleids- en onderzoeksveld wordt een calamiteit gezien als een gevaar voor het imago van de
sector. In praktijk is zijn risico’s van verontreinigingen niet 100% te terug te brengen.

• De kans op het introduceren van verontreinigingen kan geminimaliseerd worden door het creëren van
ketenverantwoordelijkheid middels ketenafspraken en certificering – gecombineerd met een keuring.
Mogelijkheden zijn het toepassen van een kwaliteitszorgsysteem, zoals HACCP of het toepassen van
GMP normen.

• Het risico kan daarnaast in de praktijk ingeperkt worden door praktische maatregelen, zoals
acceptatienormen – dat wil zeggen eisen stellen met betrekking tot herkomst en het eindproduct – en
het bemonsteren van geaccepteerde partijen. Het risico van vetten kan verkleind worden door
certificering van de installatie of door kwaliteitscontrole achteraf. Controles kunnen
gestandaardiseerd worden uitgevoerd.

• Enkele actoren zien bemonstering als een zwakke schakel in het geheel. Doorgaans wordt er niet
getest op microverontreinigingen, vetten of zware metalen. Verontreinigingen worden daardoor pas
achteraf geconstateerd. Tests zijn niet gestandaardiseerd en zijn bovendien duur.

• Hygiëniseren kan kwaliteitsgaranties geven bij de afzet. Volgens enkele personen is een extra
hygiënisatiestap alleen nodig indien marktpartijen er om vragen. Een afnemer van mest kan een
waarborg eisen voor pathogenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een melkveehouder of een
akkerbouwer die contractueel verplichtingen aangaat. Bij rundveemest kan een waarborg geëist
worden met betrekking tot onkruidzaden. Varkensmest bevat doorgaans geen onkruidzaden.

• Volgens agrariërs is hygiënisering in de meeste situaties niet nodig. Mesofiele vergisting heeft al een
hygiëniserende werking. Het risico is doorgaans al beperkt indien de mest afgezet wordt binnen de
grenzen van het eigen bedrijf of in het geval dat eigen reststoffen worden gebruikt. Reststoffen uit de
VGI met GMP normen hebben weinig risico.

• De meeste actoren in het praktijkveld verwachten niet dat hygiënisatie verplicht wordt gesteld.
Mogelijk kan de melkveehouderij in de toekomst geconfronteerd worden met eisen met betrekking tot
pathogenen in mest.

• Bij een centrale vergister (CVI) is hygiënisatie een noodzaak. Daarnaast zijn een goed management
en juiste boekhouding van de verschillende meststromen is van belang.

7.7.6. Oplossingsrichtingen

• Met praktijkprojecten kan men ervaring opdoen over het hygiëniseren. Daarnaast kan men ervaring
opdoen over de eisen van de verschillende afnemers en de mate waarin men aan de eisen kan
voldoen.

• Met praktijkprojecten kan men ervaring opdoen over de verschillende mogelijkheden voor een
borging van verontreinigingen in de praktijk. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, zoals
ketenbeheer, GMP normen, monstername of een combinatie daarvan. Ook doet men ervaring op over
de de risico’s onder praktijkomstandigheden.

• Een systematiek van borging kan worden opgezet en georganiseerd door VGI-partijen. Tot dusver
lijkt de interesse bij VGI-partijen in boerderijvergisting beperkt (§ 7.4.2).
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7.8. Duurzaamheid

7.8.1. Duurzaamheid en meststoffen

In het praktijkveld zijn verschillende geïnterviewden gevraagd naar de relatie tussen duurzaamheid en
meststoffen. De volgende tabel geeft een overzicht: 457

Tabel 7.42: duurzaamheidsaspecten in relatie met meststoffen

Duurzaamheidsaspect Aantal respondenten
Duurzame energie, vervanging fossiele brandstof 6
Kunstmest vervangen, verminderen gebruik 6
Betere benutbare en betrouwbare meststof (voor gewas), betere kwaliteit,
kunstmestachtig product

6

Reststromen gebruiken/herwaarderen 4
Reductie broeikasgassen 4
Sluiten kringloop 3
Minder transport, meer regionaal ipv internationaal 2
Minder uitspoeling 1
Splitsing bedrijfsgrootte en mestproductie 1

In de tabel is te zien dat het de volgende aspecten het meest genoemd zijn:
• kunstmestvervanging, kwalitatief betere benutbare meststof, hergebruik van reststromen (16x)
• duurzame energie en reductie broeikasgassen (10x)

Een enkele actor noemt dat er in de landbouw weinig vraag is naar hoogwaardige meststoffen, als gevolg
van de inrichting van het productiesysteem.458 Dit komt omdat de het grootste deel van de huidige
landbouw hoofdzakelijk georiënteerd op bulkproductie, dat wil zeggen op basis van prijs en
hoeveelheid.459

7.8.2. Doelstelling voor broeikasgassen in de landbouw

Er is alleen steun voor maatregelen voor broeikasgasreductie in de landbouw mogelijk, indien er
financiële voordelen zijn voor een agrariër. Dit is aangegeven door enkele actoren in het praktijkveld.460
Volgens een onderzoek – uitgevoerd door Wageningen UR – blijkt het klimaatprobleem niet te ‘leven’ bij
een meerderheid van de agrariërs, doordat er meer urgente problemen zijn zoals het mestbeleid (Amstel,
2004; 79). Diverse respondenten geven aan op termijn een doelstelling voor broeikasgassen te
verwachten:461

Tabel 7.43: meningen over een doelstelling voor de landbouw

Verwachting Aantal respondenten
Doelstelling zal via markt worden vertaald 10
Hangt af van ontwikkelingen in sector en op internationaal niveau 3
Niet op korte termijn, klein gedeelte methaanemissie uit mestopslagen 2
Emissiehandel, misschien handel voor overige broeikasgassen mogelijk 2
Mogelijk een doelstelling afgeleid van CO2 doelstelling 1
Onbekend 4

457 Bron: 14 personen uit het praktijkveld. Dit zijn de volgende personen: AK, ZV, MS, HK, JL, ED, Ve, HB, SS, TB, SR, GG, JH, TA
458 Vraaggesprek met J. Leemkuil (voormalig agrariër in Miste) op 14 mei 2004.
459 Met betrekking tot duurzaamheid is op te merken dat de agrarische sector doorgaans nogal behoudend is en gericht op bescherming van korte termijn
belang. Men dient het belang in te zien van het sluiten van kringlopen voor de lange termijn duurzaamheid.
460 Dit zijn: TB, HD, JL (zie § 10.2).
461 Bron: 15 personen uit het praktijkveld. Dit zijn de volgende personen:, HN, HO, JL, JV, MS, ZV, AK, HD, HW, HK SR, ST, HB, SS, VE.
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De meeste actoren in het praktijkveld hebben de verwachting dat een doelstelling in het kader van het
Kyoto protocol via de markt vertaald zal worden.
Het reduceren van broeikasgassen heeft een voordeel voor de landbouwsector als geheel. Een bijdrage
aan de nationale reductiedoelstelling geeft een ‘goed geluid’ naar buiten toe. Dit draagt positief bij aan het
(maatschappelijk) imago van de sector.

7.8.3. Geur

Met betrekking de verminderde geur van vergiste mest zijn in het praktijkveld de volgende opmerkingen
gemaakt:
Tabel 7.44: aspecten in het praktijkveld genoemd met betrekking tot verminderde geur van digestaat

Aspecten met betrekking tot verminderde geur Aantal respondenten
• Het is voornamelijk een bijkomend voordeel 4
• Het voordeel is voornamelijk van lokaal belang. 2
• Bij co-vergisting kunnen er problemen ontstaan doordat co-producten zorgen voor extra geur

bij opslag of bij onvolledig omgezet digestaat
1

• Er is weinig voordeel te behalen, aangezien mest al emissie-arm wordt uitgereden 1
• Het voordeel is moeilijk te valoriseren 1

Algemeen wordt geurvermindering gezien als een bijkomend voordeel. Het aspect draagt niet direct bij
aan een betere inpasbaarheid van co-vergisting in de bedrijfsvoering (Tijmensen, 2002; 32). Dit aspect is
moeilijk om te zetten in een ‘geldelijke’ waarde.
Geuremissie is voornamelijk van lokaal belang. Verlaging van geuremissie kan een voordeel zijn bij
vergunningverlening, doordat het een voordeel is op bedrijfsniveau. Minder geuremissie kan het
draagvlak bij bestuurders en omwonenden positief beïnvloeden.
Anno 2004 vormt stankhinder een belangrijk toetsingskader bij vergunningverlening voor
veehouderijen.462 In het verleden zijn een aantal richtlijnen verschenen die hiervoor bepalend zijn.463
Geuremissie kan in de toekomst belangrijker worden, doordat het landelijk gebied steeds meer
‘verstedelijkt’ – dat wil zeggen dat er meer niet-agrariërs zich vestigen. De eisen met betrekking tot geur
kunnen daardoor strenger worden. In de toekomst wordt het stankbeleid grotendeels gewijzigd.464
Mogelijk kan gebruik van co-producten gepaard gaan met geuremissie. Opslag en handling van co-
producten kunnen zorgen voor extra geuremissie. Deze geuremissie is al besproken (§ 4.4.8).

7.8.4. Conclusies

• In het praktijkveld wordt een relatie gelegd tussen duurzaamheid co-vergisting. In een beperkte
steekproef zijn het meeste genoemd, beter gebruik van meststoffen, vervanging van kunstmest,
broeikasgassen en het hergebruik reststoffen (het sluiten van kringlopen).

• Over een mogelijke doelstelling voor broeikasgassen voor de landbouwsector zijn de meningen
verdeeld. Ontwikkelingen in de landbouwsector en de politiek (emissiehandel) zijn hiervoor
bepalend. De meeste respondenten verwachten dat een toekomstige doelstelling via de markt zal
worden vertaald.

• Het aspect geur wordt in het algemeen gezien als een bijkomend voordeel, dat slechts in sommige
gevallen een voordeel kan zijn, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening.

• Agrariërs hebben weinig met duurzaamheid. Een agrariër neemt het klimaatprobleem niet in
overweging bij de bedrijfsvoering.

462 Bepalend hiervoor is de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996. www.infomil.nl. geraadpleegd september 2004.
463 Voor de beoordeling van stankoverlast afkomstig van veehouderijen is de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (DWL\9607153) op 30 oktober 1996 in
werking getreden. Daarnaast is de Wet stankemissie veehouderijen relevant voor veehouderijen gelegen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden.
464 Voorstel voor vernieuwing van beoordelingskader voor stank uit stallen. Brief Tweede kamer aan Minister van VROM, vergaderjaar 2000-2001, 24 445, nr 64.
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7.9. Overzicht van regels en indicatie van stabiliteit

De verwachtingen in hoofdstuk 7 zijn hier ingedeeld in de mate van stabiliteit – dat wil zeggen de mate
waarin een verwachting wordt gedeeld door verschillende actoren. Stabiliteit is van belang voor het
onderscheid tussen regime- en niche-regels.465 Regels zijn stabiel, redelijk stabiel of matig stabiel. Deze
stabiliteit is het gewogen product van variabelen in de tweede en derde kolom.

Karakterisering van regels  Hits466  Kenmerk467 Stabiliteit
Vergunningen, rentabiliteit en kennisvragen

Vergunningen zijn voor boerderijschaal een knelpunt 13 Veelzijdig Stabiel
Er is relatief weinig bekend over de rentabiliteit van boerderijvergisting 11 Veelzijdig Stabiel
Stabiel inkomen is hoofdmotief voor investeringen 11 Veelzijdig Stabiel
Kennis uit het buitenland is niet altijd rechtstreeks vertaalbaar 13 Veelzijdig Stabiel

Mestbeleid en afzet van mest
Mestbeleid zal leiden tot tijdelijk mestoverschot, afzetprijzen zullen stijgen 9 Veelzijdig Stabiel
Er komt in 2006 enige stimulans om nauwkeuriger te gaan bemesten 6 Veelzijdig Stabiel
Kunstmestgebruik wordt gestimuleerd in 2006 7 Veelzijdig Stabiel
Voor bedrijven in overschotgebieden een indirecte stimulans voor verwerking 6 Veelzijdig Stabiel
Behaalde mineralenefficiëntie in de bedrijfsvoering gaat deels verloren 9 Veelzijdig Stabiel
De voordelen van vergiste mest vertalen zich niet in een betere afzetprijs 12 Veelzijdig Stabiel
Er is belangstelling voor digestaat in de landbouw, onder andere akkerbouw 12 Veelzijdig Stabiel
Digestaat en dunne fractie kunnen kunstmest vervangen, tot op zekere hoogte 11 Veelzijdig Stabiel
Handlingskosten in verwerking zijn te hoog voor een meerwaarde in het eindproduct 7 Veelzijdig Stabiel
Bemestende meerwaarde van digestaat is niet onverdeeld bewezen 8 Veelzijdig Stabiel

Risico’s van co-producten en duurzaamheid
Risico’s zijn in meeste situaties gering – zoals eigen co-producten, mest op eigen land 16 Veelzijdig Stabiel
Risico op verontreinigingen te minimaliseren door ketenafspraken of certificering 17 Veelzijdig Stabiel
Metalen en microverontreinigingen zijn een risico voor voedselveiligheid 9 Veelzijdig Stabiel
Risico al verkleind door alleen grotere partijen in te nemen en op te letten bij aanvoer 5 Veelzijdig Stabiel
Vergisting of hygiënisering kan een waarborg of kwaliteitsgarantie geven bij de afzet 8 Veelzijdig Stabiel
Vergisting levert bijdrage aan sluiten nutriëntenkringloop en vermindert broeikaseffect 26 Veelzijdig Stabiel
Doelstelling broeikasgassen voor landbouw zal via markt worden vertaald 16 Veelzijdig Stabiel
Geur is een lokaal voordeel, mogelijk van belang bij vergunningen 6 Veelzijdig Stabiel
De hoogte van de MEP is voor boerderijschaal anno 2004 onvoldoende 10 Eenzijdig Red. stabiel
De positieve lijst is niet uitgebreid genoeg. Er moeten meer (vetachtige) producten op 8 Eenzijdig Red. stabiel
Er is onbekendheid bij vergunningverleners. Dit draagt bij aan problemen 6 Veelzijdig Red. stabiel
Betere stikstofbenutting en invulling normen is een tweede motief 6 Eenzijdig Red. stabiel
Grondgebruikers moeten digestaat leren kennen 6 Matig veelzijd. Red. stabiel
Meerwaarde hangt af van de eisen van gebruikers in de mestmarkt 8 Matig veelzijd. Red. stabiel
Beter gegarandeerde afzet is een meerwaarde 6 Matig veelzijd. Red. stabiel
Hygiënisatie wordt niet verplicht gesteld 10 Matig veelzijd. Red. stabiel

465 De verwachtingen die ontstaan als gevolg van ontwikkelingen in een niche, zijn relatief instabiel. Deze verwachtingen zijn te zien als een tijdelijke
momentopname. Op niche-niveau bestaan verwachtingen met betrekking tot rentabiliteit, kennisversnippering, belemmeringen in vergunningverlening, de
reststoffenmarkt, de risico’s van pathogenen en de wijze van borging. Verwachtingen afkomstig van de landbouw- of energie-sector zijn relatief stabiel. Dit zijn
verwachtingen over de meerwaarde van digestaat, mogelijkheden voor kunstmestvervanging en verbeterde mestafzet, de risico’s van verontreinigingen.
466 Dit is het aantal actoren dat de verwachting heeft uitgeproken. Dit geeft een indicatie of de genoemde regel door veel of weinig actoren wordt gedeeld. Niet
alle personen zijn dezelfde vragen gesteld. De gegevens komen niet uit een representatieve steekproef.
467 Dit de mate van eenzijdig- of veelzijdigheid in actoren die de regel onderschrijven. Een eenzijdig kenmerk betekent dat de regel maar door een eenzijdige
groep van actoren gedeeld wordt. Dit is gedaan omdat de personen bij de telefoongesprekken niet a-select zijn gekozen. Het criterium veelzijdig wordt gegeven
indien er personen van 3 verschillende ‘actorrgroepen’ de regel delen.
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Matig stabiele regels en overige regels
Vergunningen, wetgeving

Vergunningen zijn niet voor alle initiatieven (boerderijschaal) een probleem 4 Veelzijdig
Energiewetgeving is te weinig afgestemd op boerderijvergisting. Er is fine-tuning mogelijk 5 Eenzijdig
Energiewetgeving is geen probleem 3 Eenzijdig

Rentabiliteit en kennisvragen
De voortgang van de MEP is omgeven met enige onzekerheid 5 Eenzijdig
Haalbaarheidsstudies van leveranciers en adviseurs doorgaan nogal rooskleurig 4 Matig eenzijdig
Kennis over co-vergisting is versnipperd aanwezig 5 Matig veelzijdig
De termijn van de MEP (10 jaar) is te kort 4 Eenzijdig
Schaalvergroting in de landbouw, maakt vergisting interessant voor meer bedrijven 4 Eenzijdig
De investeringsruimte van gemiddeld agrariër is beperkt 4 Eenzijdig
Interesse in co-vergisting bij agrariërs neemt toe 4 Eenzijdig
Praktijkcentra zijn niet volledig representatief voor situatie initiatiefnemers 3 Eenzijdig
De reststoffenmarkt is geen stabiele en doorzichtige markt 2 -
Er is een afwachtendheid onder agrariërs, onder andere vanwege het mestbeleid 1 -

Kennisvragen
Kennisvragen zijn divers en laten zien dat er nog veel onbekend is 4 Eenzijdig
Agrariërs moeten eerst garantie hebben of voldoende zekerheid 4 Eenzijdig
SenterNovem speelt belangrijke rol, zoals samenbrengen marktpartijen 4 Veelzijdig
Organisatie speciaal voor co-vergisting zou kennis-versnippering wegnemen 2 -
De communicatie van bekende informatie naar de markt is beperkt 2 -

Mestbeleid en mestafzet
Er komt meer vraag naar digestaat indien het als een aparte categorie meststof wordt gezien of
indien er een productdefinitie komt 5 Matig veelzijdig

Er zijn enige twijfels over grootte van mestoverschot en of die er komt. 4 Eenzijdig
Er zit geen toekomst in verwerking van mest (op een CVI) 3 Eenzijdig
Investeringsbereidheid mestverwerking hangt af van de (tijdelijke) overschotsituatie 2 -
Er is weinig vraag naar mestproducten met meerwaarde, zoals een dikke fractie 1 -

Risico’s van co-producten
Borging door warmtebehandeling is doorgaans alleen nodig indien afnemers erom vragen 4 Matig veelzijdig
Verontreinigingen in co-producten zijn geen risico 3 Eenzijdig
Er is voorzichtigheid nodig bij het toestaan van co-producten in co-vergisting 2 -
Risico’s op pathogenen zijn bij co-producten onder huidige omstandigheden nihil 3 -
Risico’s zijn alleen co-producten van dierlijke afkomst 1 -
Mogelijk wordt hygienisatie in toekomst verplicht gesteld 2 -
Bij meer tussenhandel neemt risico op ‘gesjoemel’ toe 1 -
Een verzekering kan voorkomen dat verontreinigd digestaat via omweg wordt afgevoerd. 1 -

Overige verwachtingen
Voor energiebedrijf zijn alleen grootschalige vergistingsprojecten interessant 2 -

7.9.1. Terugkoppeling naar de theorie

Regels uit ‘regimes’ en ‘niches’
Niche-regels zijn minder stabiel en worden door minder actoren gedeeld dan regels afkomstig van een
regime, dit zijn bijvoorbeeld de landbouw-, energie- en afvalsector. Regels zijn als volgt in te delen:
• Regels uit de landbouwsector – theoretisch te zien als een regime. Voornamelijk ‘mestregels’ zijn van

belang. De regels worden sterk gestuurd door het nieuwe mestbeleid in 2006. De verwachtingen
blijken erg stabiel te zijn en worden door de meeste actoren gedeeld of onderschreven.
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• Regels uit de energiesector. Deze blijken afkomstig van energiebedrijven, de energiewetgeving en
Ministerie van EZ. In deze studie is vooral het elektriciteits-’regime’ van belang, doordat subsidies
worden gegeven voor productie van duurzame energie middels decentrale initiatieven.

• Regels op gebied van reststroomverwerking. Deze regels zijn afkomstig van Ministerie van VROM en
verwerkers en leveranciers van reststoffen. Afval is de eigenlijke juridische term, hier wordt
gesproken over reststoffen, aangezien het over hoogwaardige reststoffen gaat.

• De regels vanuit de niche voor co-vergisting. Deze regels zijn minder uitgekristalliseerd dan regels
vanuit de regimes. De verwachtingen in een niche zijn daardoor nog niet volledig onderbouwd en
dienen in praktijk te worden aangetoond. Sommige verwachtingen gaan in tegen de verwachtingen en
regels van de regimes. Bepaalde verwachtingen in de niche, moeten ‘opboksen’ tegen de bestaande
regels vanuit de regimes. Er is een onderscheid te maken met regels van CVI’s.

Tabel 7.46: regels van enkele te onderscheiden regimes en niches in het kort (§ 3.1.3 en 3.3.1)

Landbouwsector
• De verwachtingen over het mestoverschot als gevolg van het nieuwe mestbeleid.
• De verwachtingen over de mate waarin vergiste mest leidt tot een betere afzet
• De verwachtingen over de meerwaarde van mest, en de ‘vertaling’ naar een waarde op de mestmarkt.
• Verwachtingen over voordelen van dun-scheiding als alternatief om aan mestbeleid te voldoen.
Energiesector (enkele ontwerpregels)
• Benutting restwarmte vanuit oogpunt vanuit oogpunt van energie-efficiëntie. Dit is bij boerderijvergisting moeilijk
• Grootschalige initiatieven zijn energetisch gunstiger, met meer mogelijkheden restwarmte gebruik. Voor een

energiebedrijf is investeren in kleinschalige vergisting daarom geen optie.
• De energiewetgeving lijkt te zijn afgestemd op energiewinning uit afval.
• Bij CVI’s wordt enige weerstand verwacht van een netbeheerder.
• Er blijkt in de markt een toenemende vraag te zijn naar groene energie (Raven, 2004b)
Regels van reststroomverwerking
• Een voorzichtinge uitbreiding van de positieve lijst
• Bescherming van belangen van voedselveiligheid, imago en bodemverontreiniging (door Ministerie van VROM en LNV).
• Waarborging risico’s door marktpartijen in de sector.. De landbouw en reststroomverwerkers hebben ervaring met het

gebruik van reststromen in veevoeder (middels ketenbeheer, normstelling en certificering).
• Zo hoogwaardig mogelijk inzetten van reststromen. Dit is de prioroteitstelling in het afvalbeleid van de overheid.

Energiewinning uit afval is een tweede optie. Echter, boerderijvergisting vergist relatief hoogwaardige reststromen.
Regels in de ‘niche’ voor co-vergisting
(a) de onzekerheid over de rentabiliteit. Dit is het gevolg van de geringe ervaring met co-vergisting in Nederland.

Haalbaarheidsstudies van marktpartijen geven vaak een te rooskleurig beeld.
(b) de mate van kennis die er is en de ervaring van versnippering.
(c) de toereikendheid van de MEP-vergoeding. Doordat er de haalbaarheid van co-vergisting niet zeker is, en men ervan lijkt

te gaan dat dit wel het geval zou moeten zijn, zien men de MEP als te laag. Energiebedrijven hebben aangegeven dat de
MEP voor hen geen stimulans is te investeren in onzekere projecten, aangezien het alleen kostendekkend is.

(d) De risico’s van verontreinigingen in de praktijk. Actoren in de niche verwachten dat verontreinigingen in de meeste
omstandigheden geen risico vormen.

(e) mate van problemen met betrekking tot vergunningen. Actoren in de niche zijn erover eens dat er problemen zijn met
vergunningen, maar dit wordt niet door alle actoren ervaren.

(f) Actoren in de niche verwachten dat digestaat een meerwaarde heeft. Ervaringen in het buitenland lijken dit aan te geven.
Vanuit de landbouw blijkt er weinig vraag te zijn naar een mestproduct met een meerwaarde, als gevolg van de
overschotsituatie in diverse regio’s.

(g) De mogelijkheid voor het creëren van een markt voor vergiste mest door middel van ontheffingen op dierrechten of
voordelen en regelingen die digestaat een aantrekkelijke meststof maken. Deze verwachtingen hebben zich nog niet in
praktijk bewezen.
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Hiërarchische indeling van regels
De onderstaande tabel geeft een hiërarchie van regels (§ 3.1.3). Hoofdzakelijk de regels in het ‘bovenste’
deel van de hiërarchie zijn richtinggevend voor de implementatie.

Figuur 26: weergave van indeling van hiërarchie van regels (uit tabel 3.3)

Voornamelijk leidende principes en verwachtingen worden door relatief veel actoren gedeeld en geven
aan welke ontwikkelingen in de nabije toekomst te verwachten zijn. Deze regels zijn daarom sterk
bepalend voor het slagen van de implementatie van co-vergisting in de landbouw.
De generieke en globale regels – leidende principes en verwachtingen – worden vertaald in meer
gedetailleerde en concrete regels, zoals ontwerpcriteria en specificaties. Deze laatste ‘regels’ zijn op
zichzelf genomen niet van doorslaggevend belang voor de implementatie van boerderijvergisting.
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste regels samengevat volgens de mening van de auteur.
Tabel 7.47: hiërarchie van regels met betrekking tot co-vergisting op boerderijschaal in Nederland

Leidende principes
• Rentabiliteit verbeteren op bedrijfsniveau
• Mogelijkheden voor rendabele bedrijfsvoering uitbreiden (aanpassen wetgeving)
• Bijkomende kosten minimaliseren (goede inpasbaarheid in bedrijfsvoering en minder onbekendheid)
• Milieurisico’s van co-producten minimaliseren en waarborgen
• Financiële zekerheid vergroten
• Verminderen onbekendheid met co-vergisting
Verwachtingen & beloften
• Energieprijzen stijgen
• Vergunningverlening wordt verbeterd op diverse vlakken
• Wetgeving wordt aangepast op specifieke punten
• Positieve lijst wordt uitgebreid (met producten VGI)
• Kennis en ervaring in Nederland zullen toenemen

• Aantal projecten neemt toe
• Toenemende interesse in de landbouwsector
• Tijdelijk mestoverschot in 2006
• Belang voor broeikasgasreductie neemt toe
• Concurrentie reststoffen met andere toepassingen

Ontwerpcriteria
• Investeringskosten zo laag mogelijk
• Zo weinig mogelijk arbeid en handling (automatisering)
• Gasproductie zo hoog mogelijk
• Doorzet en belading zo hoog mogelijk
• Eenvoudige nabehandeling

• Flexibele en stabiele procesvoering; variatie aan
ingangstoffen ‘aankunnen’

• Systeem van meting en controle bij inname (borging
van risico)

Specificaties
• Goedkope(re) materialen
• Standaardvormen en -materialen
• Kijkgaten en praktische voorzieningen
• Zo hoog mogelijke gasproductie; hoge doorzet

• Afstemmen gasproductie op gasmotor
• Gebruik restwarmte
• Veiligheidseisen (affakkel)
• Mesofiel proces

Leidende principes

Verwachtingen& beloften

Ontwerpcriteria

Specificaties

Voornamelijk van belang voor implementatie
van co-vergisting
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8. AFWEGING VAN ASPECTEN VOOR IMPLEMENTATIE

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden
voor implementatie van co-vergisting op boerderijschaal. Het betreft de knelpunten die in de aspecten
techniek, actoren en regels genoemd zijn in de vorige hoofdstukken. In de derde kolom is een weegfactor
(w) weergegeven die aangeeft in welke mate de implementatie positief dan wel negatief beïnvloed wordt.
In de laatste kolom staat de verwachting weergegeven op termijn.
Tabel 4.46: overzicht van de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden voor toepassing van co-vergisting op boerderijschaal en de
verwachte verandering in de toekomst

Aspect Huidige situatie W468 Situatie op korte (K), middel- (M) en lange termijn(L)
Techniek • Techniek is in praktijk bewezen

• Procesbeheersing is soms matig
• Co-vergisting vereist kennis en handling

+
-
-

Investeringskosten omlaag door schaaleffect (M)
Procesbeheersing zal zich verbeteren (M)
Kan toenenemd probleem worden bij volgers (M, L)

Actoren • Beperkte groep agrariërs zijn voorlopers
• Agrariërs hebben niet altijd contacten met elkaar
• Beperkte belangenbehartiging in de landbouw
• Industriële partijen met interesse in co-vergisting
• Veel banden met leveranciers in Duitsland

+
0
-
+
+

Een groep volgers heeft toenemende interesse (K, M)
(Onbekend in toekomst).
Toenemende specifieke belangenbehartiging (K, M)
(Onbekend in toekomst)
(Onbekend in toekomst)

Vergunningen • Overschrijding wettelijke termijnen
• Onbekendheid bij vergunningverleners
• Bezwaarprocedures door onbekendheid

0/-
0/-
0/-

Verbetering verwacht, verkorting doorlooptijd (K)
Problemen blijven bij een deel van projecten (L)
Bekendheid zal toenemen (L)

Wetgeving • Enige onduidelijkheden agrarische activiteit
• Niet afgestemde energiewetgeving
• Beperkte positieve lijst

0/-
-
++

Meer duidelijkheid in definities (K)
Aanpassing wet aan kleine initiatieven (M)
Uitbreiding positieve lijst (K)

Rentabiliteit • Beperkt beschikbaar aantal co-producten
• Beperkte kennis over invloed van producten
• Ondoorzichtige reststoffenmarkt
• Voldoende beschikbare reststoffen uit VGI

-/--
-
-
+

Uitbreiding aantal toegestane co-producten (K)
Kennis over procesbeheersing zal toenemen (M)
Verbetering transparantie wordt verwacht (M, L)
(Onbekend in toekomst)

• MEP subsidie geeft gegarandeerd inkomen
• Schaalgrootte veel bedrijven te klein
• Subsidies ROB, DEN verhogen rentabiliteit

++
-
++

MEP procentpunten positief aangepast in 2005
Verbetering a.g.v. schaalvergroting in landbouw (M)
Worden naar verwachting afgebouwd (K, M)

• Restwarmte benutten verhoogd rentabiliteit ++ In veel gevallen niet benutbaar, ook in toekomst
• Vergisting verbetert meststoffensituatie op bedrijf

en garandeert continuïteit bedrijf
0/+ Varieert per situatie van tijdelijk tot permanent (K, L)

Motieven /
bereidheid

• Er is duidelijke interesse in de landbouw
• Verbetering meststof is een motief

(nauwkeurige bemesting en betere afzet)
• Slechte financiële situatie
• Duurzaamheid is geen motief

0/+
+

--
0

Interesse zal toenemen (K, M)
Motief van verbeterde meststof zal toenemen (K, M)

(Onbekend in toekomst)
Motief kan toenemen a.g.v. overheidsbeleid (M, L)

Kennisvragen • Er zijn diverse onbeantwoorde kennisvragen
• Er wordt enige kennisversnippering ervaren

-
-

Toename van kennis en ervaring (K, M)
De versnippering zal afnemen (K, M)

Verontreinigingen • Risico’s zijn in praktijk onzeker
• Geschikte borging in praktijk is onzeker

--
-

Kennis over risico zal toenemen (K, M)
Praktijkervaring van borging zal toenemen (K, M).

De techniek is geen structureel knelpunt voor de implementatie. Op middellange termijn kan de vereiste
kennis en handling een knelpunt zijn voor implementatie van boerderijvergisting. De eerste
initiatiefnemers zullen hier naar verwachting minder problemen mee hebben.
Een tweede (beperkte) knelpunt is dat de procesbeheersing niet onder alle omstandigheden gewaarborgd
is. Op korte termijn kan empirisch onderzoek – onder andere bij praktijkprojecten – meer bekendheid
geven met betrekking tot het vergisten van een beperkt aantal co-producten op boerderijschaal.

468 De weegfactoren zijn ++ (sterke positieve correlatie met implementatie), + (positief), 0 (neutraal), - (negatief), -- (sterk negatief). Gecombineerde aanduiding
0/- betekent dat de invloed varieert van neutraal tot negatief.
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Het netwerk van actoren dat bezig is met co-vergisting is uitgebreid. Er zijn verschillende industriële
partijen die zich op de markt voor biogasinstallaties begeven. Deze zorgen voor verspreiding van kennis
en ervaring. Een breed netwerk is voor implementatie een voordeel.
Er is een beperkte groep voorlopers. Dit geldt zowel voor boerderijvergisting als voor coöperatieve
vergisting. De voorlopers vervullen een belangrijke voortrekkersrol en fungeren als aanspreekpunt voor
overige agrariërs. In een enkel geval worden zelfs voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Dit zal positief
uitwerken op de interesse voor co-vergisting in de regio.
Een beperkt knelpunt voor implementatie is belangenbehartiging met betrekking tot co-vergisting, die tot
nu toe beperkt blijkt te zijn. Zo hebben vakbonden en agrarische organisaties nauwelijks een rol gespeeld,
regionale LTO’s uitgezonderd.

Met betrekking tot de aspecten vergunningen en wetgeving wordt een verbetering verwacht. De
uitbreiding van de positieve lijst zal de grootste verbetering geven met betrekking tot implementatie. De
lijst zal in de toekomst verder worden uitgebreid.
Energiewetgeving is een beperkt knelpunt, aangezien het alleen extra kosten met zich meebrengt. Er is
met stroomlijnen energiewetgeving dus een beperkte winst te behalen.
Vergunningverlening is een beperkt knelpunt voor veel projecten. Met name langere doorlooptijden zijn
een knelpunt. Een verbetering op dit punt wordt verwacht. SenterNovem voert al een monitoring uit naar
vergunningverlening van kleinschalige initiatieven voor bio-energie. Daarnaast is onlangs een
Handreiking co-vergisting gepubliceerd door het Ministerie van VROM waarin duidelijkheid gegeven
over het begrip ‘agrarische activiteit’.

Co-vergisting is alleen haalbaar met MEP-subsidies. Een verdere verbetering van de rentabiliteit is te
behalen door benutting van restwarmte. Dit is in veel situaties niet mogelijk. De rentabiliteit zal naar
verwachting toenemen, doordat op korte termijn een beperkt aantal co-producten uit de VGI op de
positieve lijst terechtkomen.
Op middellange termijn kan de haalbaarheid verder toenemen, doordat er meer kennis wordt opgedaan
met betrekking tot de procesbeheersing. Hierbij gaat het in het bijzonder om de invloed van co-producten
op de procesvoering. De reststoffenmarkt kan op termijn een knelpunt zijn voor de rentabiliteit en
daarmee de implementatie.

De motieven voor investeringen zijn primair economisch. Daarnaast kan een verbeterde meststof een
motief zijn, doordat het een voordeel is op bedrijfsniveau. Dit voordeel is moeilijk in te schatten en is
daardoor onzeker. Praktijkervaring zal op dit punt verheldering brengen.
Duurzaamheid is geen motief voor marktpartijen.
Er blijkt weliswaar een toenemende interesse te zijn voor boerderijvergisting, maar er is afwachtendheid.
De slechte financiële situatie in de veehouderij is een knelpunt voor implementatie op korte termijn.
Daarnaast zijn er nog diverse onbeantwoorde kennisvragen. Deze leiden tot afwachtendheid bij agrariërs.
De vragen zullen in de praktijk beantwoordt worden. De eerste praktijkprojecten vervullen hierin een
voorbeeldfunctie. Een ontsluiting van kennis is een randvoorwaarde voor implementatie van vergisting.
Dit zal naast monitoring van praktijkprojecten leiden tot een vermindering van kennisversnippering.

De bereidheid om te investeren kan toenemen doordat er meer onbeantwoorde kennisvragen beantwoord
worden en er ervaring komt met co-vergisting in de praktijk. De versnippering in kennis zal verminderen,
doordat kennis wordt ingezet in praktijkprojecten en projecten worden gemonitord door bijvoorbeeld
SenterNovem of een belangenbehartiger.

Met betrekking tot verontreinigingen wordt verwacht dat de bekendheid over de risico’s en de wijze van
borging toeneemt. Deze risico’s zijn een belangrijke reden dat co-vergisting beperkt wordt toegestaan en
dat de uitbreiding van de positieve lijst enige tijd op zich laat wachten.
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Hoofdconclusies
• De rentabiliteit is voor veel bedrijfssituaties op korte termijn beperkt. Dit is het belangrijkste

knelpunt de uitbreiding van de toepassing van co-vergisting. Co-vergisting op boerderijschaal is
haalbaar in situaties waarbij investeringen lager uitvallen, extra subsidies gegeven worden of
restwarmte benut wordt. Het aantal bedrijven waarvoor dit geldt is moeilijk te schatten. Op korte
termijn wordt een verbetering verwacht als gevolg van de uitbreiding van de positieve lijst.

• Vergunningverlening is voor het gros van de bedrijven geen probleem. In situaties waarbij niet
voldaan wordt aan milieucriteria, bezwaren worden ingebracht, procedurefouten worden gemaakt
en beperkingen gelden met betrekking tot de ruimtelijke ordening kan een project een forse
vertraging oplopen. Slechts een klein deel van de projecten krijgt geen vergunning.

• De problemen met de vergunningverlening zijn terug te voeren op onervarenheid met co-
vergisting in de Nederlandse praktijk. Gecombineerd met onbeantwoorde kennisvragen van
agrariërs leidt dit tot afwachtendheid in de markt. Een toename van het aantal projecten en een
adequate kennisontsluiting kan op dit vlak op termijn verbetering brengen.

• Co-vergisting is – naast andere maatregelen – een deeloplossing om broeikasgassen te reduceren
en bij te dragen aan een doelstelling voor duurzame energie. Daarnaast is co-vergisting een
deeloplossing om kringlopen van mest en reststoffen te sluiten. Dit kan in de toekomst
belangrijker worden. Duurzaamheidsaspecten zijn alleen van belang voor een agrariër indien ze
vertaald worden in wetgeving of in een voordeel voor de bedrijfsvoering.

• Randvoorwaarden om implementatie te doen slagen zijn:
- Aanvullend praktijkonderzoek en monitoring van praktijkprojecten;
- Bundeling van kennis en een onafhankelijke kennisontsluiting;
- Een in de praktijk bewezen systeem van borging van verontreinigingen;
- Een belangenbehartiging voor boerderijvergisting.

9.1. Conclusies

Technische en economische aspecten
• Boerderijvergisting is onder de huidige omstandigheden haalbaar in situaties waarbij restwarmte

benut wordt en investeringen lager uitvallen. Een randvoorwaarde voor haalbaarheid is dat de
schaalgrootte – betrokken op mesthoeveelheid – voldoende is. Schattingen variëren van 2600 tot 5000
m3 mest per jaar. Een tweede randvoorwaarde is dat de procesvoering redelijk stabiel is. In de praktijk
blijkt de procesvoering niet onder alle omstandigheden optimaal te zijn. Een voorzichtige
bedrijfsvoering en opstart zijn daarom vereist. De marge is in veel gevallen beperkt.

• Zonder stimuleringskader blijkt co-vergisting niet haalbaar te zijn. De belangrijkste stimulering nu en
in de toekomst is de MEP. Een uitbreiding van de positieve lijst zal de mogelijkheden voor rendabele
bedrijfsvoering doen toenemen.

• Op korte termijn wordt een verbetering van de haalbaarheid verwacht, als gevolg van actualisering
van de lijst van producten en een stijging van de energieprijzen. Dit zijn de belangrijkste
verbeteringen op korte termijn. Daarnaast zullen verbeteringen in de reststoffenmarkt, een verbeterde
techniek en procesvoering de haalbaarheid op middellange termijn verbeteren. Er bestaat onzekerheid
over de tarieven en de beschikbaarheid van co-producten op termijn. Daarnaast is er enige
onzekerheid over de hoogte en de voortzetting van het stimuleringskader na 2007.

• Op korte termijn oefent het nieuwe mestbeleid in 2006 een grote invloed uit op de bedrijfsvoering.
Veehouders en grondgebruikers krijgen – afhankelijk van de bedrijfssituatie –  een stimulans om de
mestgift nauwkeuriger in te vullen, hun mestproductie te beperken en/of mest af te zetten.
Mestvergisting kan een oplossing zijn, doordat vergiste mest de dierlijke gebruiksnorm beter kan
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invullen en doordat de voordelen van vergiste mest zich vertalen in een beter gegarandeerde afzet. De
voordelen bij de afzet kunnen tijdelijk van aard zijn, doordat het mestoverschot in diverse regio’s
tijdelijk is.

• Voor een agrariër is economische haalbaarheid de primaire stimulans om te investeren. Daarnaast kan
een verbeterde meststof een belangrijk argument zijn. De voordelen van verbeterde meststof lijken
onzeker te zijn en afhankelijk van de bedrijfssituatie. De matige financiële situatie in de veehouderij
is knelpunt voor het doen van grote investeringen.

• Duurzaamheid van de bedrijfsvoering is voor een agrariër geen motief, doordat het zich niet vertaalt
in een economisch voordeel via de markt.

Beleidsmatige en juridische aspecten
• Het argument voor mestvergisting als methode om broeikasgassen in de landbouw – met name

methaan – te reduceren is nog onveranderd geldig. Vergisting in de landbouw kan in theorie 4 tot 9%
van de Nederlandse methaanemissies reduceren (GWP= 21). Het praktisch potentieel is op korte
termijn beperkt, doordat vergisting niet haalbaar is op alle bedrijven.

• Mestvergisting is een deeloplossing om de landbouwproductie op verschillende aspecten te
verduurzamen. Co-vergisting gaat gepaard met het sluiten van kringlopen van mest en reststoffen en
reductie van emissies naar lucht en bodem. Deze voordelen hebben zich enigszins vertaald in een
interesse in de politiek – te denken aan de positieve lijst en de Handreiking co-vergisting.

• In het beleidsveld bestaat er onzekerheid over de lange termijn effecten van co-vergiste mest op de
bodem. Met name gaat het hierbij om de risico’s van verontreinigingen in co-producten. Co-
vergisting zal daarom beperkt worden toegestaan. Verdere ontwikkeling van co-vergisting zal
zorgvuldig begeleid worden – onder stricte randvoorwaarden voor borging.

• Op de achtergrond lijkt er in het beleidsveld een spanningsveld te bestaan met betrekking tot het
gebruik van hoogwaardige reststromen voor energiewinning. Dit concurreert met andere
hoogwaardige toepassingen zoals is vastgesteld met de ‘prioriteitstelling’ in het beleid.

Maatschappelijke aspecten
• De knelpunten met betrekking tot wet- en regelgeving – met name de energiewetgeving en

vergunningverlening – laten zien dat co-vergisting een nieuwe ontwikkeling is, die niet geheel is
afgestemd op de status-quo in de Nederlandse landbouw. Een verbetering van deze aspecten wordt op
termijn verwacht.

• Bij de vergunningverlening vindt er doorgaans vertraging plaats en worden wettelijke termijnen
overschreden. Langere doorlooptijden zijn het gevolg onduidelijkheden in milieutoetsingskaders,
lange procedures met betrekking tot wijzigingen in bestemmingsplannen en onbekendheid bij
vergunningverleners en omwonenden die resulteren langdurig vooroverleg en in procedures voor
bezwaar en beroep. In 2004 lijken er enige verbeteringen te hebben plaatsgevonden met betrekking
tot vergunningverlening.

• In Nederland blijkt belangenbehartiging voor co-vergisting in de landbouw een geringe rol te spelen.
Tot dusver lijkt belangenbehartiging voornamelijk te zijn opgepakt door industriële partijen.
Onafhankelijke informatie is niet altijd aanwezig. Daarnaast lijkt praktijkonderzoek niet in alle
gevallen te zijn toegesneden op de kennisvragen van initiatiefnemers en aanwezige kennis blijkt
versnipperd aanwezig te zijn.

• Er blijkt interesse te zijn in co-vergisting vanuit de politiek. Begin januari 2005 wordt de
geactualiseerde positieve lijst verwacht. Daarnaast is er interesse in mestverwerking in combinatie
met vergisting, resulterend in een vooronderzoek en toetsingskader voor mestverwerkingsinitiatieven.
De Minister heeft een 50% vrijstelling op dierrechten toegezegd voor bedrijven die mest volledig
verwerken.



9. Conclusies en aanbevelingen

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 147 van 166

9.2. Overige conclusies

I. Knelpunten en spanningsvelden als gevolg van invloeden op (inter)nationaal niveau.
• Een potentiële bedreiging voor mestvergisting als reductie-optie is dat er alternatieve technieken of

maatregelen beschikbaar zijn die meer kostenefficiënt kunnen zijn met betrekking tot de reductie van
broeikasgassen. Mestkoeling of afgedekte opslag kunnen in sommige gevallen een alternatief zijn en
in andere gevallen een aanvulling. Met betrekking tot broeikasgasreductie is er nog weinig bekend
over deze opties en er is nog geen of weinig experimentele ondersteuning.

• Het nieuwe mestbeleid oefent dusdanige druk uit op de landbouwsector, dat vergisting in sommige
situaties een interessante optie kan zijn voor bedrijven met een mestoverschot op bedrijfsniveau.
Naast mestvergisting zijn er alternatieve opties voor het garanderen van de bedrijfscontinuïteit, zoals
het inkrimpen van de veestapel, mestscheiding en coöperatieve mestverwerking. Naast vergisting kan
mestscheiding – dat wil zeggen in een dikke en dunne fractie – voor diverse bedrijfssituaties een
relatief eenvoudig alternatief zijn voor een meer nauwkeurige bemesting. Verwerking van mest is
alleen mogelijk op coöperatieve schaal (CVI). Dit kan een optie zijn om te besparen op
transportkosten bij de afzet in overschotgebieden.

• Er bestaat een spanningsveld tussen een groter aanbod van niet plaatsbare mest en het gebruik van
kunstmest door grondgebruikers. Bij een toename van afzettarieven vanaf 2006 kan een
grondgebruiker geneigd zijn dierlijke mest of vergiste mest af te nemen en een deel van de
kunstmestgift te vervangen. Voor een grondgebruiker is dit louter een economische afweging.

• Verduurzaming van de landbouw is op korte termijn geen economisch belang voor een agrariër. Het
belang van duurzaamheid wordt algemeen genoemd, maar dit vertaalt zich niet in een
bereidwilligheid naar de agrariër toe of in een koopbereidheid van de consument. Op langere termijn
kan duurzaamheid van belang zijn in verband met een afbouw van de handelsbescherming als gevolg
van internationale druk.
Co-vergisting kan èèn van de verschillende opties zijn om vanuit de markt een veranderingsproces op
gang te brengen naar een meer duurzame landbouw. Projecten voor co-vergisting kunnen een sleutel
zijn in een bredere regionale samenwerking in de landbouw, waardoor kringlopen gesloten worden en
kunstmest wordt vervangen.

• Ervaringen in het buitenland zijn richtinggevend voor de implementatie van co-vergisting in
Nederland, maar de aanwezige kennis is niet in alle gevallen direct te vertalen naar de situatie in
Nederland, doordat de landbouwkundige en juridische situatie in het buitenland verschilt.

II. De techniek van co-vergisting op boerderijschaal
• Vergistinginstallaties zijn commercieel verkrijgbaar. Er lijken een aantal basisontwerpen beschikbaar

te zijn die zich in de praktijk bewezen hebben. Mesofiele tank-vergisting blijkt in praktijk het meest
robuust te zijn en variaties van temperatuur en hoeveelheid toegevoegde co-producten makkelijk aan
te kunnen.

• De techniek werkt echter niet in alle omstandigheden en situaties probleemloos. Als gevolg van
kennishiaten in microbiologie is de procesbeheersing niet in alle omstandigheden optimaal. Vergisters
in onder andere Duitsland blijken niet op de maximale capaciteit te draaien als gevolg van
processtoringen. Met name is er weinig bekend over de gecombineerde invloed van verschillende co-
producten op het vergistingsproces.

• Verbetering van de techniek kan zorgen voor een verbeterde economie of haalbaarheid van co-
vergisting in de nabije toekomst. Ten eerste is de procesvoering te verbeteren, waardoor een vergister
kleiner uitgevoerd kan worden, investeringskosten lager worden en de gasproductie afgestemd kan
worden op de capaciteit van de gasmotor. Ten tweede is een verhoging van het energetisch rendement
mogelijk. Dit laatste is in praktijk te nuanceren, doordat het elektrisch rendement van gasmotoren al
sterk is verbeterd de afgelopen jaren.

• Een knelpunt met betrekking tot de techniek is dat co-vergisting de bedrijfsvoering drastisch kan
wijzigen. De vereiste handling en leertijd die nodig zijn om kennis en ervaring op te doen is onzeker
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en verschillen per agrariër en per bedrijf. Mogelijk kan dit een barrière zijn voor initiatiefnemers in de
toekomst.

III. Het netwerk van actoren rondom initiatieven
• Het netwerk van actoren rondom initiatiefnemers is uitgebreid. Er zijn diverse industriële partijen met

belangen in co-vergisting, zoals partijen voor reststofverwerking (energiebedrijven), leveranciers,
adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en organisaties voor mestafzet (mestdistributeurs).

• Bij co-vergisting is een kleine groep voorlopers te onderscheiden, die doorgaans al jaren bezig zijn en
een aanspreekpunt zijn voor geïnteresseerde agrariërs, de volgers. Beperkte gegevens lijken erop te
wijzen dat de voorlopers beperkte contacten met elkaar hebben.

• Met betrekking tot technologieontwikkeling en belangenbehartiging lijken er enige ‘gaten’ te zijn in
het netwerk in Nederland. De belangenbehartiging met betrekking tot co-vergisting lijkt voornamelijk
beperkt te zijn tot industriële partijen.  Partijen in de landbouw spelen een geringe rol.
Technologieontwikkeling vindt voornamelijk plaats in Duitsland.

IV. Belemmeringen in wet- en regelgeving
• De knelpunten in de wet- en regelgeving zijn niet structureel van aard. Knelpunten zijn voornamelijk

de (a) de energiewetgeving, die niet is afgestemd op kleinschalige initiatieven, (b) onduidelijkheden
in milieutoetsingskaders, en (c) een onduidelijk begrip ‘agrarische activiteit’ in de Wet Ruimtelijke
ordening. De onlangs verschenen Handreiking co-vergisting geeft enige duidelijkheid met betrekking
tot dit begrip. Met betrekking tot de energiewetgeving is er een beperkte verbetering te maken in
verband met de administratieve kosten die gepaard gaan met de ‘biomassa-‘ of ‘groen’-verklaring.

• Vergunningverlening is een beperkt probleem. De problemen gelden versterkt voor een beperkt deel
van de projecten. Verwacht wordt dat vergunningverlening in de toekomst een probleem blijft voor
een deel van de projecten.

• Met betrekking tot de uitvoering van de energiewetgeving lijken er enige problemen te zijn. Beperkte
gegevens wijzen op een niet optimale afstemming tussen partijen die verantwoordelijk zijn voor het
uitkeren van de energiesubsidies. Dit probleem lijkt een kinderziekte te zijn.

V. Verwachtingen en beloften van agrariërs en marktpartijen
1. Onder de omstandigheden anno 2004 wordt co-vergisting als amper rendabel gezien. Op de eerste

fase positieve lijst staan alleen landbouwproducten, die gepaard gaan met aanzienlijke teeltkosten,
derving van inkomsten bij het niet verkopen of kosten voor aankoop. In 2005 wordt een uitbreiding
van de positieve lijst verwacht. Daarnaast wordt op korte termijn een verdere verhoging van de
energieprijzen verwacht en is het stimuleringskader enkele procentpunten positief bijgesteld.

2. Er zijn indicaties dat de kennisproductie in Nederland niet geheel aansluit bij de kennisvragen van
initiatiefnemers. Ten eerste zijn de huidige praktijkcentra economisch niet geheel representatief voor
agrariërs. Ten tweede wordt ervaren dat niet alle kennis – onder andere haalbaarheidstudies van
industriële marktpartijen – onafhankelijk gegeven wordt. Agrariërs hebben voornamelijk behoefte aan
onafhankelijke informatie die een geïntegreerd (totaal)plaatje van co-vergisting op bedrijfsniveau laat
zien. Ten derde wordt een versnippering aan kennis ervaren met betrekking tot vergisting. Kennis is
bij verschillende partijen aanwezig. Verbeterde kennisproductie en kennisontsluiting kan de
onzekerheid verminderen.

3. Bij agrariërs heerst de opvatting dat nog niet alles bekend is over co-vergisting en met name over
vergiste mest, de rentabiliteit en de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Er is een beperkte ervaring
met co-vergisting in Nederland. Een agrariër eist doorgaans een grote mate van zekerheid en niet
globale indicaties. Er is daarom afwachtendheid.

4. In het praktijkveld blijkt de economie – dat wil zeggen een aanvullend en stabiel inkomen – het
belangrijkste motief te zijn voor agrariërs om te investeren in co-vergisting. Verwacht wordt dat – als
co-vergisting meer wordt toegestaan – een aanvullend en gegarandeerd inkomen mogelijk is voor
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langere periode. Dit betekent een verbetering van het gemiddeld lage en fluctuerende inkomen in de
huidige veehouderij.

5. Naast de rentabiliteit blijkt verbeterde meststof een motief te zijn, dit is immers direct van belang
voor de bedrijfsvoering. Vergiste mest heeft voordelen ten aanzien van de stikstofbenutting, geur,
homogeniteit, onkruidzaden en vloeibaarheid. Duurzaamheid is duidelijk geen (direct) motief voor
een agrariër.

6. Er bestaat onzekerheid over het voordeel van verbeterde mestafzet. Algemeen wordt verwacht dat de
meerwaarde van het digestaat zich niet vertaalt in de afzetprijs, maar wel in een verbeterde mestafzet.
De bemestende meerwaarde van digestaat is nog niet onverdeeld aangetoond in Nederland. Daarnaast
is vergiste mest een relatief onbekend product.

7. Initiatiefnemers verwachten dat de risico’s van verontreinigingen onder de meeste omstandigheden
gering zijn. Agrariërs lijken in beperkte mate schade aan het proces als een risico te zien.

8. Onzekerheden met betrekking tot co-vergisting zijn de vereiste borging bij de afzet van digestaat.
Mogelijk kunnen marktpartijen een borging eisen voor onkruidzaden en mogelijk zelfs voor
pathogenen. Dit is mogelijk via hygiënisatie, maar dit brengt meerkosten met zich mee.

9. Er bestaat onzekerheid over de tarieven voor reststoffen op korte en middellange termijn. Tot dusver
is de markt erg ondoorzichtig en de prijzen fluctueren. Onduidelijk is hoe de
concurrentieverhoudingen zich in de reststoffenmarkt zullen ontwikkelen, bijvoorbeeld als gevolg
van nieuwe toepassingen en veranderende wetgeving. Beperkte gegevens wijzen op een beperkte
interesse vanuit de VGI voor de positieve lijst.

10. Er bestaat in het praktijkveld onzekerheid over het stimuleringskader en de mate waarin het niveau
van subsidie gehandhaafd blijft in de toekomst.

VI. Verwachtingen in het beleids- en onderzoeksveld
11. In het beleids- en onderzoeksveld bestaat er onzekerheid over de risico’s van verontreinigingen onder

praktijkomstandigheden, voornamelijk met betrekking tot zware metalen en microverontreinigingen.
Daarnaast is de vereiste borging in praktijk nog onzeker. Nieuwe co-producten worden op de
positieve lijst toegestaan na een risicobeoordeling (aan de hand van een toetsingskader).

12. Er is nog geen praktijkonderzoek verricht naar een systeem van borging in de praktijk. Algemeen
wordt verwacht dat de risico’s zijn te minimaliseren met ketenafspraken, certificering en
bemonstering.



9. Conclusies en aanbevelingen

Co-vergisting op boerderijschaal in Nederland Pagina 150 van 166

9.3. Aanbevelingen

Aanbevelingen voor het beleidsveld
Aanbevolen wordt de wetgeving op verschillende aspecten aan te passen en te verduidelijken. Het betreft
het vereenvoudigen en verduidelijken van de toetsingskaders bij de vergunningverlening en het
verduidelijken van het begrip ‘agrarische activiteit’. Daarnaast kan de energiewetgeving aangepast
worden voor kleinschalige vergisting in de agrarische sector. Knelpunten hierbij zijn met name de
biomassa- of groenverklaring en de administratieve verplichtingen hierbij. De potentie voor verbetering
op dit punt is echter beperkt.

Aanbevolen wordt dat betrokken ministeries (EZ, LNV en VROM) meer duidelijkheid geven met
betrekking tot relevante ontwikkelingen in de nabije toekomst. Mogelijkheden zijn:
(a) Duidelijkheid geven over de vraag op welke wijze het niet-mest deel van co-vergisting opgepakt

wordt in de mestboekhouding in het nieuwe mestbeleid. Concreet is het de vraag of het niet-mest
deel valt onder de dierlijke of de totale gebruiksnorm. Hierover kan een duidelijke uitspraak gedaan
worden. Dit is van belang voor de inpasbaarheid van co-vergisting in de bedrijfsvoering.

(b) Uitsluitsel geven over de politieke haalbaarheid om vergiste mest aan te merken als
kunstmestvervanger of vergiste mest op te nemen in een aparte categorie in de Meststoffenwet –
mogelijk in combinatie met een productdefinitie.

(c) Uitsluitsel geven over de mogelijkheden voor een 50% vrijstelling van dierrechten bij het
verwerken van mest tot een eindproduct en de mogelijkheden voor stimulering in de toekomst.

(d) Duidelijkheid geven over de voortzetting of een eventuele uitbreiding van het stimuleringskader in
de toekomst. Daarnaast kan de overheid duidelijkheid geven over de wenselijkheid van
mestvergisting in de toekomst. Ter ondersteuning kan men onderzoek doen naar de emissiereductie
(kosteneffectiviteit) van mestvergisting in vergelijking met andere initiatieven.

(e) Duidelijkheid over het feit of VGI-producten op korte termijn op de positieve lijst terechkomen.
Een eerste uitbreiding vindt plaats op 26 janurari 2005.

Aanbevolen wordt om bij een beperkt aantal praktijkprojecten onderzoek te verrichten naar de
mogelijkheden van een borging van verontreinigingen onder praktijkomstandigheden ter ondersteuning
van de besluitvorming omtrent de uitbreiding van de positieve lijst. Dit onderzoek is een vervolg op het
onderzoek naar de risico’s van verschillende co-producten – op drie praktijkcentra. Onderzoek kan
voorafgegaan worden of aangevuld worden met gegevens uit het buitenland.

Aanbevelingen voor marktpartijen
Aanbevolen wordt een aantal representatieve praktijkprojecten voor boerderijvergisting in Nederland
gepaard te laten gaan met:
(a) Het bundelen van kennis en het voor de markt beschikbaar te stellen. Bestaande kennis die opgedaan

wordt bij praktijkprojecten met betrekking tot co-vergisting kan ontsloten worden via rapporten,
symposia en bijeenkomsten, waarbij de laatste stand-van-zaken overlegd wordt. SenterNovem speelt
al een rol in de monitoring van biogasinstallaties.

(b) Het uitvoeren van aanvullend praktijkonderzoek. Het onderzoek dient aan te sluiten bij de
kennisvragen van het praktijkveld. Onderwerpen die onderzocht kunnen worden zijn (a) de
rentabiliteit onder verschillende bedrijfsomstandigheden (monitoring), (b) de meerwaarde van
vergiste mest voor verschillende situaties, (c) onderzoek naar de invloed van verschillende co-
producten op het vergistingsproces onder praktijkomstandigheden, (d) onafhankelijk onderzoek naar
de prestatiekenmerken van commercieel verkrijgbare vergistinginstallaties. Aansluiting bij bestaand
onderzoek in Nederland en in het buitenland is mogelijk – te denken aan het Duitse meetprogramma.

Aanbevolen wordt om aanvullend een marktonderzoek te doen naar zowel de mestmarkt en de
reststoffenmarkt. Hiermee wordt inzicht verkregen in de volgende aspecten:
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(a) De meststoffensituatie in verschillende regio’s vanaf 2006 en de eisen van de grondgebruikers en de
voordelen van vergiste mest in de mestmarkt.

(b) De beschikbaarheid en de tarieven van reststoffen in de nabije toekomst. Een samenwerking met
partijen uit de VGI wordt aanbevolen. Aansluiting bij het ‘Actieplan biomassa’ van het  Ministerie
van EZ is mogelijk.

Aanbevolen wordt om het netwerk van actoren in Nederland uit te breiden met een specifieke
belangenbehartiging voor boerderijvergisting. Een dergelijke organisatie dient bij voorkeur geen binding
te hebben met industriële partijen en geen commerciële motieven te hebben. Deze organisatie kan een rol
spelen in signaleren van knelpunten, het aandragen van oplossingen, delegeren van onderzoek naar
partijen in de praktijk, ontsluiten en bundelen van informatie. Aansluiting bij activiteiten van
SenterNovem en bestaande belangenbehartigers voor (bio)-energie en reststoffen is mogelijk.

9.4. Discussie

Wijze van overheidsstimulering en clustering
Co-vergisting wordt tot op heden nog maar beperkt toegepast. De praktijkervaring in Nederland is beperkt
en daardoor zijn er bij initiatiefnemers nog diverse onzekerheden.
Van belang is dat de ervaring met co-vergisting op korte termijn toeneemt. Dit zal opgepakt worden door
marktpartijen. Praktijkprojecten zijn doorgaans een representatief voorbeeld voor agrariërs. Daarnaast
dient de overheid mogelijkheden te bieden voor co-vergisting, dat wil zeggen het uitbreiden van de
mogelijkheden voor co-vergisting en het opheffen van belemmeringen.

De vraag is of co-vergisting gestimuleerd moet worden via subsidies. Subsidies zijn voornamelijk
bedoeld om voorlopers – die ‘leergeld’ betalen – te stimuleren. Anno 2005 lijken dit voornamelijk
initiatieven te zijn met een redelijk grote schaal (Fleringen en Hallum). Kleinere initiatieven hebben
doorgaans minder mogelijkheden voor een rendabele bedrijfsvoering.
Enige voorzichtigheid is bij het subsidiëren van praktijkprojecten van belang. Projecten die mislukken
kunnen zorgen voor afwachtendheid in de markt en kunnen negatief uitwerken op de implementatie van
co-vergisting. De auteur verwacht dat grotere projecten doorgaans betere vooruitzichten hebben op een
rendabele bedrijfsvoering en een maximale kans van slagen hebben.

Investeringssubsidies gelden slechts voor een beperkt aantal projecten. De verwachting bestaat dat deze
subsidies op korte termijn worden afgebouwd. De MEP zal blijven bestaan.
De overheid kan echter vergistingsprojecten stimuleren door onder andere:
• Een uitbreiding van de positieve lijst met VGI-producten. Deze wordt begin 2005 verwacht.
• Ontheffingen of voordelen via het mestbeleid bij het vergisten of gecombineerd vergisten en

verwerken van mest.

Niet voor alle bedrijfssituaties zullen overheidsmaatregelen voldoende zijn voor een rendabele
biogasinstallatie. In deze gevallen kan clustering van bedrijven een oplossingsrichting zijn voor het
verbeteren van de haalbaarheid. De redenen zijn:
• Een grotere schaal kan eerder economisch rendabel zijn;
• Het financiële risico voor een individuele agrariër blijft beperkt;
• Bij een grotere schaal kan zelfs een vorm van mestverwerking haalbaar zijn.

Clustering stuit echter op grenzen in de vergunningverlening. De overheid en SenterNovem lijken hierin
een taak te hebben vervullen. Naast clustering zijn coöperatieve installaties mogelijk (CVI’s). Deze
installaties kennen een eigen karakteristieke problematiek en zijn in dit onderzoek niet meegenomen.
Onder andere zijn vergunningen een serieus probleem bij CVI’s. Een CVI wordt doorgaans niet
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aangemerkt als zijnde een ‘agrarische activiteit’. In de landbouw is er een schaalvergroting waar te
nemen, waardoor clustering en CVI’s in de toekomst meer potentie hebben.

In de toekomst kan er een expliciete doelstelling komen voor de landbouwsector. De auteur verwacht dat
broeikasgasreductie in de toekomst belangrijker wordt. Als gevolg van nieuwe klimaatafspraken kan de te
bereiken reductie met mestvergisting belangrijker worden en vertaald worden in een aanvullend
stimuleringskader. Dit is echter een politieke afweging.
Voor de landbouw bestaat vooralsnog geen bindende doelstelling. Autonome ontwikkelingen en het
nieuwe mestbeleid zorgen al voor een aanzienlijke reductie.

Bij de auteur bestaat de verwachting bestaat dat zowel boerderijvergisting als coöperatieve vergisting in
de nabije toekomst op beperkte schaal toegepast gaat worden in de Nederlandse landbouw.

Beschouwing aanpak en theoretisch perspectief
De theorie van het Multi-level Perspectief (MLP) heeft de mogelijkheid geboden een ontwikkeling als co-
vergisting in de landbouw te beschrijven. Het MLP geeft theoretisch een beeld de drijvende krachten op
internationaal niveau en de invloed daarvan het niveau van de landbouw- en energiesector (regime) en
praktijkprojecten (niches).
Het MLP is een algemeen theoretisch raamwerk gebleken. In dit onderzoek zijn twee aanvullingen op de
theorie noodzakelijk geweest:
• Het perspectief van Frank Geels over ‘interne niche processen’ en de ontwikkeling van een netwerk

van actoren. Dit perspectief is gebruikt voor de evaluatie van het actor-netwerk.
• Het perspectief van (socio-)technisch systeem, actoren en regels, eveneens van Frank Geels. Dit gaf

inzicht in de te beschouwen technische aspecten en de verwachtingen.

‘Regime’-elementen die afkomstig zijn van de techniek, actoren of regels in de landbouw- of de
energiesector komen in dit rapport niet expliciet naar voren. Theoretisch zijn er drie schaalniveaus te
onderscheiden in de markt en in het beleid. In dit afstudeeronderzoek komen slechts twee
verzamelniveaus naar voren, te weten:
• Een ‘maatschappelijk veld’, dat inzicht geeft in de internationale ontwikkelingen – dit is hoofdstuk 4;
• Een ‘praktijkveld’ die een indruk geeft van de huidige praktijk van co-vergisting in de Nederlandse

landbouw. Dit zijn de hoofdstukken 5, 6 en 7.

Co-vergisting wordt door de auteur gezien als een beginnende niche in Nederland, met eigen technieken,
een eigen netwerk van actoren en eigen regels. De niche heeft marktrelaties met de marktniche voor co-
vergisting in Duitsland.
Uit de beschrijving van het praktijkveld komt naar voren dat met betrekking tot co-vergisting in
Nederland regime-aspecten een rol spelen. Dit blijken aspecten te zijn uit zowel de landbouw- als de
energiesector. Dit kan erop duiden dat de niche in Nederland nog in een beginfase van ontwikkeling is,
en dat de regels en actoren in de niche zich nog moeten ontwikkelen. In § 7.9 is getracht de regime-
elementen te scheiden van de niche-elementen (de verwachtingen). Uit de gegevens komt het
onderscheid slechts ten dele naar voren.

De wisselwerking tussen de theoretische niveaus in het MLP heeft – tezamen met twee aanvullingen op
de theorie – een aanknopingspunt en een kader geboden voor een integrale benadering van de
implementatie van co-vergisting. Dit was nodig doordat het probleemveld breed is.

De theorie van het MLP maakt onderdeel uit van een bredere benadering, namelijk het Strategisch Niche
Management genoemd. In dit rapport wordt het SNM niet gebruikt, alhoewel aanbevelingen wel in de
richting wijzen van een strategie voor ontwikkeling van een niche.
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10.2. Lijst van ondervraagde personen

DatumAfkorting Persoon Instelling/bedrijf
Interview telefonisch e-mail

AK Anton Kool CLM (De Marke) 11 mei
DK H.A. Dijk Varkenshouder Bergentheim 13 aug
DE Dhr Schans Den Eelder, zuivelbedrijf 17 aug
ED Eric Douma SNO (varkenshouder) Ca. juni; 25 nov
Ei Maatschap Eissen Rundveebedrijf (250 stuks) Ca 30 aug
EK Erik Koldewey GLTO Projecten Ca 8 juni
EM Eltjo van Marum Nij Bosma Zathe 28 aug
EP Edward Pfeiffer Projectbureau DE (tot 1 jan 2005) 8 okt
GG Gerard Gosselink Mestac mestdistributeur te Handel 19 april Sept
HB Henri Bos LNV, directie landbouw 1 juni
HD Hendrik-jan van Dooren ASG (Wur) (Bosma Zathe) Ca. Juni
HN Huub Nooijer CVI, Wanroij Aug
HO Henk Ormel Projectleider Aalten (CVI) 22 juni
HK Henk Kasper Essent Energie, Scharlebelt 26 mei
HW Hans Willers A&F (Wur) 8 juni 22 juni
IS Ida Smit SenterNovem, ROB 22 april
JD Jan Driegen Ogin biogas (Linde BRV) Aug
JH John Hendriks Agro Limburg/Systems 28 mei
JL Jan Leemkuil Agrarier in Miste (bedrijf gestopt) 14 mei 15 Aug
JV Jan de Vries Projectleider Koudum (CVI) Juli
JS Jan Schokker CVI Heeten (CVI op loonbedrijf) Juli
JC Jan Schellekens DLV Bouw en milieu 17 sept
JG Jos van Gastel Exlan Consultants 12 okt
KG Kees Gorter SNO (melkveehouder) Aug. Ca juni
KR Karin Reinders HoSt, Hengelo 13 sept Ca. aug
ME Margot van Engelen NLTO Projecten Juni 11 juni
MS Mart Smolders Sterksel 25 juni 31 aug
NI Nieuwenhuyzen AmcBB in Flevoland (akkerbouwer) juli
OL Oude Lenfering Agrarier (varkens) 27 aug
OV Hans van Middelaar Mestdistributeur Ovem
SR Siene Roelofs Frese Biogas (BioOne) 9 juni (aug)
SS Stan Smeulders VROM (Bodem, water en lucht) 18 juni
ST dhr Stroeve Biogas Internationaal (juli)
TA Ted Alderwereld NRE (project Esbeek 20 agrarians) 27 april 13 sept
TB Theo Bijman Thecogas 18 mei  (aug)
VE Jeroen de Veth Adviseur Aalten (CVI) Ca 22 juni
ZV Zwier van der Vegte De Marke, bedrijfsleider 18 mei 17 aug
Overige personen over specifieke onderwerpen. Deze personen zijn slechts een aantal vragen gesteld
AB Dhr Aben Agrariër met vergister op gemengd bedrijf 24 nov
CC Corje Cocks DLV Adviesgroep 22 nov
DF Douwe Faber E-kwadraat, Berlicum 22 nov
JN John Neeft SenterNovem 2 nov
RK Rob Korten DLV 16 sept
RV Ronald Verberne Ingenia Eindhoven 2 nov
NJ Dhr Nijman Wolter&Dros (gestopt met boerderijschaal) ?
MJ Dhr Meijerink Biogas Nederland (leverancier in verleden) ?
MV Martinus Verbeek Linde BRV aug
BM Ben Mulder Stichting Stimuland Overijssel Mei 2004
VW Victor Wagenberg Wur, Kennisontsluiting LNV project 28 juni
EP Projectbureau DE Edward Pfeiffer 8 okt
WV W. Verhave RMH (Utrecht) Nederweert CVI 15 sept
NE Dhr Nieboer Cirmax 17 sept
FL Frans Lelieveld Funki Manura te Hattem (gestopt) 15 juni
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BIJLAGE 1: TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN CO-VERGISTING

1.A. Beschrijving van het anaëroob proces
Biogas wordt geproduceerd door een anaëroob biologisch proces waarbij mest tezamen met een organisch
substraat (co-product) wordt vergist. Men onderscheidt bij anaërobe vergisting vier processen:
Tabel A: processen bij anaërobe vergisting (Ree, 2000; 51).

1. Hydrolyse. Complex niet opgelost materiaal wordt door enzymen (van hydrolytische bacteriën) omgezet in
eenvoudigere opgeloste stoffen of monomeren. Hydrolyse is de snelheidsbepalende stap.

2. Zure gisting of zuurvorming. De opgeloste stoffen worden in de cellen van fermentatieve bacteriën omgezet in een
reeks eenvoudige verbindingen die weer worden uitgescheiden. Producten van deze fase zijn o.a. vluchtige
vetzuren, alcoholen, melkzuren, CO2, H2, NH3 en H2S, alsmede nieuw celmateriaal.

3. Acetogenese of intermediaire zuurvorming. Hierbij worden de fermentatie producten omgezet in azijnzuur, H2 en
CO2, alsmede nieuw celmateriaal.

4. Methanogenese. Hierbij worden azijnzuur, mierezuur, H2 en CO2 omgezet in CH4, CO2 en nieuw celmateriaal.

Het methaangehalte in het biogas varieert van 35 tot 50%. Het grootste gedeelte van het methaan is
afkomstig van vetzuren die al in de mest aanwezig zijn (Kuikman, 2000; 103). De verhouding CH4/CO2
in het biogas wordt bepaald door de samenstelling van het om te zetten materiaal, met name de mate
waarin het materiaal is gereduceerd of geoxideerd (Ree, 2000; 52). Het overige methaan wordt gevormd
uit gesuspendeerd en opgelost organisch materiaal.469

Tabel B: variabelen waarvan het vergistingsproces afhankelijk is

1. Temperatuur. De benodigde procestijd is afhankelijk van de temperatuur. Een hogere temperatuur geeft hogere
gasopbrengst – hogere activiteit en groei van bacteriën - en daarmee kan de procestijd korter zijn. Bij verschillende
temperaturen opereren verschillende bacteriegroepen of -stammen. De meest gangbare temperaturen zijn mesofiel bij
35oC en thermofiel bij 55oC (Lent, 2001). Gezien de stabiliteit van het proces dient de temperatuur niet te hoog zijn.

2. Verblijftijd. Bij mesofiele temperatuur varieert de verblijftijd van 15 tot 40 dagen en bij thermofiele temperatuur is de
verblijftijd korter dan 15 dagen. Ook de verblijftijd van vloeistof en van vaste of organische stof van belang.470 Als deze te
kort is kunnen bacteriën niet de kans krijgen voldoende te vermenigvuldigen om de door de output uitgespoelde bacteriën
te vervangen. Elk systeem heeft zijn kritische grens (Burke, 2001; 22). Elke vergistinginstallatie heeft een optimale
‘beladingsgraad’ aangeduid als maximale massastroom per tijdseenheid.471 Deze hangt samen met de verblijftijd.

3. Vaste stof concentratie. De gasproductie hangt af van de (organisch) droge stof gehalte van de mest en de co-producten.
Zo geeft rundermest met 9% droge stof 18 tot 24 m3 biogas per m3 (Koskamp, 2000; 14). Co-producten als gras, maisstro
aardappelloof hebben een organisch droge stofgehalte varierend van 67 to 89% (Leeden, 2003; 106). Met name stro en
loof geeft hoge biogasopbrengst, te weten 280 tot 640 m3 biogas per ton. Door 10 tot 20% organisch materiaal toe te
voegen wordt 30-35 m3 biogas geproduceerd per m3 influent. Installaties met meer organisch materiaal kunnen zelfs 80-
100 m3 biogas per m3 halen. Over het algemeen wordt een droge stof percentage tussen de 10 en 15% aangehouden,
aangezien de installatie duurder wordt bij een hoger percentage. Net uitgescheiden (‘verse’) mest geeft een hogere
gasopbrengst dan mest die een tijd lang opgeslagen is. Dit komt doordat opgeslagen mest al gedeeltelijk is omgezet.

4. Zuurgraad of pH. Bij een goed werkende biogasinstallatie is er een evenwicht tussen zuurvormende en
methaanproducerende bacteriën en ligt de pH tussen 7 en 8.5. Bij hogere temperatuur kan er verzuring optreden doordat
de zuurproducerende bacteriën te snel groeien en meer zuur produceren dan methaanvormende bacteriën kunnen
consumeren. Het proces wordt kan instabiel worden. De zuurgraad neemt toe en het proces kan volledig stoppen.

5. C/N verhouding. Voor een optimale biogasproductie is een juiste C/N verhouding van belang, die moet liggen tussen 20
en 30 (PDE, 2004). Bij het toevoegen van co-producten moet hiermee rekening worden gehouden. Gebleken is dat bij
mesofiele vergisting de bacteriën zich kunnen aanpassen tot concentraties NH4+ die zelfs groter zijn dan 7 g/l).472

469 http://www.emis.vito.be/AFSS/fiches/Technieken/MEST - vergisten.pdf
470 Dit wordt aangeduid met respectievelijk HRT, hydraulische verblijftijd en SRT of solids retention time. Voor organische stof wordt gebruikt de OLR, ofwel de
organische beladingsgraad.
471 Deze ligt in de orde van 3.5 tot 7 kg droge stof/m3 per dag (HoSt, 2003).
472 Dit is de gemiddelde concentratie van N in varkensmest. Rundveemest heeft een lagere stikstofconcentratie, 5 g/l (HoSt, 2003).
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Reststromen dienen niet teveel stikstof te bevatten. Met name NH4
+ werkt remmend op de

biogasopbrengst. Teveel stikstof kan activiteit van bacteriën sterk remmen of de bacteriën zelfs doden,
waardoor schuimvorming optreedt. Reststromen dienen daardoor geen hoger stikstofgehalte te hebben
dan 7 g/l, dit is het gemiddelde gehalte van varkensmest (HoSt, 2003; 22).473 Schommelingen van het
NH4

+ gehalte in de reststromen dienen vermeden te worden. Dit is te controleren door de pH te bewaken.

1.B. Beschrijving van technische uitvoering

Tabel C: onderdelen van een vergistingsinstallatie op boerderijschaal.

1. Vooropslag. Een installatie voor mestvergisting bestaat uit een verzameltank of -put, van waaruit mest (in porties
(batchgewijs) naar de vergister wordt gepompt. Geïsoleerde ondergrondse opslag verdient op boerderijschaal de
voorkeur om vorming van korsten door afkoeling te voorkomen, maar ook omdat deze optie bij kleine bedrijven goedkoper
is dan een bovengrondse tank (Tijmensen, 2002; 11). De mest kan continu uit de stallen worden verwijderd door middel
van een lopende band of schraper. Hierdoor wordt de gasopbrengst gemaximaliseerd en wordt onnodige geuremissie
voorkomen. In de verzameltank wordt de mest gemengd en vermengd met andere materialen (Tijmensen, 2002; 24).

2. Een vergistingunit kan uitgevoerd worden als volledig geroerde tankvergister (CSTR), maar ook als propstroomvergister
(ook wel plug flow genoemd). Co-vergisting vindt in de vergistertank plaats onder anaërobe procescondities. De vergister
is uitgevoerd als een gesloten systeem. Hierdoor hoeft er geen proceslucht te worden gereinigd, zoals bij compostering.
Het mengen in een tankvergister kan door middel van een mixer, maar ook door gasinjectie of recirculatie. Het effect van
mixen op het proces is niet geheel duidelijk waardoor niet zeker is of continue menging noodzakelijk is.474
Propstroomvergisters worden doorgaans uitgevoerd als een liggende tank met een speciaal paddelroerwerk die zorgt
voor verticale menging (axiale dispersie). Bij een tankvergister dient minimaal èènderde van de mest aanwezig te blijven,
omdat anders het proces moeilijk op te starten is.

3. Navergister. Vanuit de vergistingsunit komt de mest in een ‘navergister’. Door de mest in een na-vergister op te slaan
stijgt de biogasopbrengst met 5-10%. Hierin koelt de mest af en wordt warmte teruggewonnen. Hierna wordt de mest
overgebracht naar een opslagtank.

4. Gasopvang. Het biogas kan worden opgevangen in een gaszak. Ontzwaveling vindt biologisch plaats door een
hoeveelheid lucht (maximaal 4 %) toe te voegen aan het gas.475 Bacteriën (thiobacillus) die in de mest voorkomen,
gebruiken de zuurstof om H2S af te breken. Elementair zwavel en sulfaat komen terecht in de mest-slurry.
Ontzwaveling van het biogas is noodzakelijk om schade aan generator, leidingwerk en verwerkingsapparatuur te
voorkomen (Lent, 2001; 17). De reductie van H2S is afhankelijk van de temperatuur, reactietijd, de hoeveelheid en plaats
van luchttoevoer. Er kan een reductie plaatsvinden van 95% tot een concentratiedaling onder de 50ppm (Kuijk, 2003).

5. WKK. Het biogas wordt verbrand in een biogasmotor. Grotere gasmotoren met warmteterugwinning hebben een
elektrische efficiëntie van ongeveer 35% Ongeveer 55% van de energie in het biogas wordt omgezet in warmte die
gedeeltelijk kan worden teruggewonnen door het motorblok (oliesysteem) en de uitlaatgassen te koelen. De gasmotor kan
worden gekoeld met water; het warme water dat zo ontstaat kan worden gebruikt voor verwarming (van de vergister en
stallen).
Bij de verbranding van biogas treden er lekverliezen op. Deze kunnen oplopen tot 5% van het geproduceerde biogas
(Croezen, 2003; 25).

6. Nabehandeling van digestaat. Het vergiste materiaal (digestaat) kan direct worden opgeslagen voor gebruik als meststof.
Co-vergisten maakt hergebruik van nutriënten mogelijk (Kuikman, 2000; 75). Het digestaat kan ook worden toegevoerd
aan een nabewerkinginstallatie.
Door nabewerking kunnen kunstmestvervangende producten worden geproduceerd. Het maakt bemesting op maat
mogelijk. De warmte die vrijkomt of zelfs een deel van het biogas kan gebruikt worden voor het ontwateren of
hygiëniseren. Bij een CVI kan mestverwerking worden ingezet. Hierbij komen in hoofdzaak drie stoffen vrij: compost,
NPK-concentraat (geconcentreerde oplossing van de nutriënten N, P en K) en water (met microverontreinigingen).

473 Varkensmest heeft gemiddeld 4g/l mineraal stikstof en 3 g/l organisch gebonden stikstof. Bij rundveemest is dit respectievelijk 2.6 g/l mineraal en 2.3 g/l
organisch. Rundveemest geeft dus minder snel stikstofremming.
474 Stroot, P., McMahon, K., Mackie, R., Raskin, L. (2001) Anaerobic codigestion of municipal solid waste and biosolids under various mixing conditions. I.
Digester Performance. Wat. Res. Vol. 35 (7): 1804-1816.
475 Voorkomen moet worden dat er een overdosering van lucht plaatsvindt. Het gas-luchtmengsel is explosief in de range van 6 tot 12 procent lucht.
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BIJLAGE 2: LIJST VAN PRODUCTEN

De ‘eerste fase’ positieve lijst die 17 juni 2004 is bekend gemaakt, bevat de volgende producten:
Tabel D: positieve lijst (witte lijst) van producten die mogen worden vergist met mest waarvan het digestaat wordt aangemerkt als
zijnde een meststof volgens de Meststoffenwet. De lijst is per 17 juni 2004 bekend gemaakt en wordt geactualiseerd.

Granen Snijmaïs Rooivruchten Oliehoudende gewassen
Gerst Kuilmaïs/ maïssilage Aardappelen Koolzaad
Haver Corn cob mix (CCM) (Suiker)bieten Zonnebloempitten
Rogge Voederbieten Bietenstaartjes of -puntjes Olievlas
Tarwe Vlinderbloemigen Witlofpennen Overige
Voedergewas Erwten Energiegewas Vezelvlas
Weidegras Lupinen Groente
Kuilgras Veldbonen

Energiemaïs (5 meter hoog)
Fruit

BIJLAGE 3: TABEL VAN ACTOR-RELATIES

A. Contacten met buitenlandse partijen

Tabel E: contacten van actoren in Nederland met buitenlandse partijen. Met (D) wordt aangegeven dat een partij uit Duitsland komt.

Respondent, organisatie Ref. (§10.2) Karakterisering
Proefboerderijen, demoprojecten
De Marke ZV Informeel met boer over grens (D), Thecogas
Nij Bosma Zathe EM Interreg, kennisuitwisseling Deense universiteit (Esjberg)
Sterksel MS Leveranciers Weltec Biopower (D), Eurotec (D)
Scharlebelt (Essent) HK Dagtraining in D, Duitse leveranciers
Mestdistributeurs/intermediairs
Agro Limburg/Systems JH Via bemiddeling contact met biogasinstallaties in Duitsland,
Mestac GG Excursie Denemarken (met vertegenwoordigers)
Leveranciers
Thecogas TB Joint venture met Plan ET (D)
Frese Biogas SR Universiteit Giessen (D)
Biogas Internationaal ST Excursie, Directeur in Duitsland gewerkt
Biogas Nederland (opgeheven) Dhr Meijerink Contacten met Krieg&Fischer (D)
HoSt KR Vestigingen in Europa. Installatie gebouwd in Moldavië
Wolter en Dros476 Dhr. Nijman PlanET (D) en Bioconstruct (D), wkk uit Oostenrijk
Agrariers, coöperatieven
Initiatief in Aalten (CVI)
(AFA Duurzame energie)

Ve

HO

Deense Universiteit, contacten met arbeitsgruppe ‘biomassa’, toekomstige
leveranciers, Leader+
Excursie Denemarken, dagbijeenkomsten in Duitsland

Initiatief Heeten (CVI) JS Excursie Duitsland, leverancier Schmack biogas (D), onafh. adviseur (D)
Initiatief in Koudum (CVI) JV Excursie Denemarken met agrariërs, leader+ programma
Initiatief Wanroij (CVI) HN Dagbijeenkomsten en cursussen van leverancier in Duitsland.
Initiatief Fleringen OL Excursie Duitsland, via Milieusystemen Tiel leveranciers betrokken: Weltec

Biopower (D), Dreyer und Bosse (D)
SNO KG/ED Interreg, Duitse initiatiefnemers
Initiatief met strofilter (Miste) JL Leverancier WISA (D), excursies, contacten met Duitse marktpartijen die

interesse hadden in eindproduct
Energiebedrijf
Essent Energie (Scharlebelt) HK Dagtraining in Duitsland, leveranciers onderdelen (vaste stof inbreng)

476 Wolter en Dros levert geen biogasinstallaties meer. Het doet alleen nog nazorg. Telefonisch gesprek dhr Nijman, juni 2004
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B. Contacten in het praktijkveld
Agrariërs                                                      [ De tabel is niet volledig en is een momentopname, zie § 10.2 ]
KG, ED (SNO)
(Ooststellingswerf)

NLTO Projecten, LTO vakgroep varkenshouderij, gemeente, provincie, geïnteresseerde agrariërs,
mestdistributeurs, kennisuitwisselingsprogramma (Interreg), architectbureau, Thecogas, Ogin biogas, WUR
(HD), Bosma Zathe, SenterNovem

JV (Koudum) CVI Proefboerderijen, lokale overheid via Leader+, andere veehouders (worden stichting binnenkort), SenterNovem,
Gemeente, Personen WUR in Lelystad, NLTO. Nog geen contact met leverancier

HO (Aalten) CVI VROM, CLM, PDE, provincie, gemeente, dofco, universiteit Leipzig, boeren in Duitsland, Denaro (D),
arbeitsgruppen biomassa, andere initiatiefnemers (eibergen), Wur (digestaat), leader+ subsidie “meerwaarde
digestaat’, onafhankelijk adviseur, SenterNovem, GLTO. Geen contact met mestdistributeur

HN (Wanroij) CVI Wur (2 jaar geleden), leverancier  Schmack, dagbijeenkomsten & cursussen in Duitsland
AB (Wanroij) Leverancier, CVI wanroij, OL, Sterksel, Bosma Zathe, telefonisch LTO, SenterNovem
JL (Miste) WUR, A&F, provincie, gemeente, leverancier WISA (D), arbeitsgruppe, abfall entsorgungsgesellschaft, Duits

boer, (voorlichtings)bijeenkomsten in Duitsland, boer in Duitsland (Rohring), SenterNovem
JS, (Heeten) CVI Onafhankelijk adviseur met contacten in D., mestdistributeurs, leverancier Schmack, initiatiefnemers NB (HN),

dofco (summier), SSO, GLTO (summier), provincie, gemeente, NVV, Hendrix Veevoeder (veldproef)
OL, (Fleringen) Onafhankelijk adviseur, Leverancier Milieusystemen Tiel, mestdistributeur, Nij Bosma, telefonisch dhr Aben in

Wanroij. Adviseur CCS. Geen contact met H.A. Dijk (in regio). Geen contact met LTO
Maatschap Eissen Leverancier uit Duitsland, SenterNovem. Geen contacten met andere initiatiefnemers of praktijkcentra
dhr. Dijk (Bergentheim,
NB)

Duitse Leverancier, SenterNovem, studieclub agrariërs in regio. Geen contacten met praktijkcentra en andere
initiatiefnemers

A. Nieuwenhuyzen (FL) Leverancier, andere agrariers Coöperatie, Jan Driegen (informeel), excursie D. Geen contacten proefboerderij
Onafhankelijke adviseur
J. de Veth (Aalten) WUR, Dofco, CLM, GLTO, VROM, LNV, enkele initiatieven. Geen contacten grote adviesbureau’s

Onderzoek
AK, CLM Leverancier Thecogas, SenterNovem, PRI, Wur, De Marke
HW, A&F JL, WUR, Novem, JL, buitenland: FA, ATB, Hohenheim, Esjberg (Dk), Bioscan (Dk)
HD (ASG) Nij Bosma, Marke, leveranciers, agrariërs, Netwerkprogramma LNV, Onderzoek via Interreg III (bio-energie),

Zuid Deense Universiteit, Duitse partijen (ATP, gewestelijke ontwikk. Maatsch. Belgie)
Proefboerderijen
ZV, De Marke LNV, VROM, Sterksel, A&F, CLM, Thecogas, Initiatief Aalten, andere initiatiefnemers, SenterNovem, loonwerker
EM (Nijhe Bosma) Via Interreg Deense Universiteit, Adviesbureau in Berlicum
MS, Sterksel VROM, LNV, SenterNovem, leveranciers, HAS Den Bosch, PTC+ (middelbaar), Universiteit Utrecht, de Marke

Ministeries
HB, LNV WUR, Sterksel, Bosma Zathe, de Marke, PDE, werkgroep cv SenterNovem, technologieleveranciers
SS, VROM RIVM, LTO, ECN, SenterNovem

Mestdistributeur
JH, Agro Limburg Initiatief Nederweert, leverancier Linde BRV (D), SenterNovem. Geen directe contacten met agrariërs
GG, Mestac Andere mestdistributeurs, leden (agrariërs)

Leveranciers
Thecogas Bosma Zathe, Sterksel, Marke, intermediairs, projectontwikkelaars, vergunningverleners, SenterNovem,

Fachverband biogas, agrariers die vragen stellen, PlanET
SR, Frese Biogas
(onderdeel BioOne)

Andere leveranciers, Universiteit in Giessen (D), Exlan consultants, CHV Landbouwbelang, Ecofys,
Hoofdaannemer (Van Gelder), Mestdistributeur (J.van Linde), Duitse leverancier (Bioenergy), Joint venture
Fibronet, Orgafert (kippenmest). Geen contact met proefboerderijen en Wageningen UR

Biogas Internationaal
(dhr Stroeve)

SenterNovem (DE scan), veel agrariërs, GLTO (afstemming gemeente), summier Wageningen, mondeling
proefboerderijen (niet regulier). Geen contacten met Thecogas

JD, OGIN Biogas Linde BRV, Thecogas, WUR (easy slurry project), VROM, agrariërs, beleidsveld
Wolter&Dros Activiteiten aan het afbouwen. De Scharlebelt.

Regionale LTO’s, Stichtingen
EK, GLTO Projecten Agrariërs, overheden en overige bedrijven
ME, NLTO Projecten Agrariërs (SNO), LNV Noord, gemeente, Bosma Zathe, initiatief in Drenthe, composteerinitiatieven, Koudum,

windenergieproject in NO Polder
BM, Stimuland Overijssel Provincie, GLTO, agrariërs,

Energiebedrijven
TA, NRE Sterksel, SenterNovem, agrariers (project), Intermediair voor mest
HK, Essent Leverancier (Wolter&Dros), TBI Holding, PlanET (vaste stof inbreng), meststoftransporteur, Cumula

(mestdistributie), Adviseur subsidie (BMA), informeel TB, JD. Niet met andere energiebedrijven
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BIJLAGE 4: BELANGENKAART VAN ACTOREN

Tabel G: algemene belangen van verschillende partijen (actor-groepen) in het praktijkveld

Agrariërs Algemeen erkende belangen of met grote waarschijnlijkheid
Economisch Stabiel inkomen voor langere tijd (via MEP)

Zekerheid bij investeringsbeslissing (voldoende informatie en zekerheid)
Beperkt financieel risico (in verband met beperkte financiële situatie veehouderij)
Meer bekendheid over bedrijfseconomische voordelen (meerwaarde digestaat)

Optimale bemesting Betere benutting stikstof in mest, nauwkeurige bemesting
Stikstofplafond (gebruiksnorm) zekerder invullen
Kunstmestvervanging

Afzet van mest Afzet garanderen door aansluiten wensen afnemers
Afzetkosten drukken, afzet garanderen, transportkosten reduceren

Overige motieven Fosfaat afvoeren
In toekomst mogelijkheid tot verwerken
Minder geur en pathogenen, geen onkruidzaden (bestrijdingsmiddelen)
geen verontreinigingen (kosten voor afvoeren en stilstand, land minder waard)
Imago landbouw (geen calamiteiten)

Ministeries
Voedselveiligheid Risico op introductie verontreinigingen (metalen, toxinen) minimaal

Risico pathogenen reduceren in verband met dierziekten
Milieu en klimaat Bijdrage doelstelling duurzame energie

Bijdrage reductie (overige) broeikasgassen
Uitspoeling nitraat verminderen

Vergunningverleners
Eisen aan vergunningverlening Voldoen aan eisen in milieuvergunning

Voldoen aan bestemmings- en streekplannen
Leveranciers
Grotere markt voor biogasinstallaties Meer producten op positieve lijst, minder wettelijke belemmeringen

Positieve verandering stimuleringsregelingen (EIA en MEP)
Digestaat als aparte categorie meststof in mestbeleid (grotere markt)
Mogelijkheid voor afvalstoffenverwerking

Adviesbureaus
Adviesmarkt, inspelen op adviesbehoefte Uitbreiding naar adviesdiensten voor co-vergisting

Versterking positie in landbouw en beleid (?)
Energiebedrijf
Bedrijfsspecifieke voordelen Reductie onbalanskosten

Versterking positie reststoffenmarkt
Besparen op emissierechten, emissierechten verkopen

Overige belangen Minder restricties op stapelen subsidies
Mestdistributeur
Intermediairfunctie voor afzet van mest Inspelen op eisen afnemers

Meerwaarde creëren in afzetketen
Inspelen op eisen aanbieders

Onderzoek
Praktijk- en wetenschappelijk onderzoek Advisering aan overheid (metalen en micro-verontreinigingen)

Praktijkonderzoek voor landbouwsector
Strategische overwegingen Versterking positie in onderzoek

Vermijding onpopulaire onderwerpen (profilering ten opzichte van anderen)
Branche-organisaties
Aanvulling op doelstelling organisatie Belangenbehartiging

Verbreding en versterking van landbouw
Versterking positie (ondersteunen projecten)

VGI (reststoffen)
Afzet van reststoffen garanderen tegen lage prijs
Grotere transparantie in reststoffenmarkt
Uitbreiding afzet middels tussenhandelaars
Zelf energiebesparen uit afvalwater en reststoffen
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BIJLAGE 5: KENMERKEN VAN REGIME VERANDERING

De onderstaande tabel geeft een indruk van de mogelijkheden voor een regime verandering in de
landbouw met betrekking tot co-vergisting. De tabel is overgenomen van een set van criteria voor
regimeverandering (Mierlo, 2002).
Op basis van de in de tabel genoemde criteria is te concluderen dat grootschalige toepassing van co-
vergisting regime-verandering kan veroorzaken.
Tabel H: enkele aspecten van regime- verandering (eerste kolom) en een indicatie op welke wijze de criteria van belang zijn voor
co-vergisting in de landbouw (tweede kolom)

Criteria Toepassing op co-vergisting op boerderijschaal
• Vervanging regime duurt lang, ca 50 jaar Bedrijven gaan over op schaalvergroting, veel kleinere bedrijven zullen

stoppen.
• Grote samenhang tussen technologische ontwikkeling

en sociale omgeving en het management
CV betekent nieuwe manier van landbouw bedrijven op een milieukundig
verantwoorde manier. Raakvlakken afvalverwerking, voedselveiligheid en milieu

• Verbondenheid met verwante technologieën CV is niet alleen een manier energie op te wekken, maar ook om waarde te
creëren in de keten, raakvlak met mestverwerking

• Divergerende verwachtingen zijn van grote invloed Verwachtingen waren in jaren ’80 zeer hoog, ideeën over toepassing varieert
tussen actoren (boeren, energiebedrijven, overheid), landen en over de tijd

• Weinig of geen economisch voordeel in beginfase CV op boerderijschaal heeft veel risico in de beginfase. Alleen vooruitstrevende
actoren en onderzoeksorganisaties beginnen ermee

BIJLAGE 6: PROBLEMATIEKSCHETS CVI

Voornaamste problemen of onzekerheden voor een CVI
• Constante aanvoer van mest (qua zekerheid, kwaliteit en hoeveelheid). Het aanbod en de afzet van het organisch

materiaal is een belangrijk aspect in het ontwikkeltraject van een coöperatief of centraal project (Kuikman, 2000; 34).
• Aanvoer van organisch materiaal of afval. De rentabiliteit blijkt het meest gevoelig te zijn voor aanpassingen in de prijs voor

inname van organisch afval (Kuikman, 2000; 55). Bovendien kunnen afvalstromen veranderen als gevolg van
veranderingen in regelgeving of op grond van wijzigingen in economische verhoudingen.

• Het digestaat moet direct in de landbouw afgezet worden.
• Transportbewegingen. In de nieuwe meststoffenwet gelden beperkte termijnen waarin mest mag worden uitgereden. Als

het digestaat uitgereden wordt, vereist dit relatief veel transportbewegingen in relatieve korte tijd.477 Nabewerking is dan
noodzakelijk om het volume aan transport te verminderen en opslagruimte te besparen.
Logistiek van de aanvoer van mest kan niet optimaal zijn. Kosten van verzamelen mest zijn naar schatting 2 euro per ton.

• Vinden van geschikte locatie bij de aanloopfase. Uitgebreide eisen in vestigingsvergunningen.477 Hierdoor kan de
vergunningverlening complex zijn.

• De procesvoering is sterk afhankelijk van kosten van voorbehandeling. Dit is moeilijk in te schatten in praktijk.
• Economie is onzeker. Een CVI is afhankelijk van reststoffenmarkt, marktvraag naar behandelde mest, gate-fees. Met name

de vraag naar behandelde mest is onzeker. CVI is relatief afhankelijk van de lokale beschikbaarheid van reststoffen.
• Indien een centrale vergister wordt gezien als een verwerkingsbedrijf, worden er aanvullende eisen voor hygiëne volgens

verordening EG/808/2003. Bedrijven zijn verplicht om HACCP toe te passen, dit betekent onder andere verplichte
monstername, administratief vastleggen van de gegevens voor 2 jaar en invoering van systeem van traceerbaarheid.

• Er zijn een aantal mestverwerkinginstallaties geweest in Nederland waarbij drijfmest verwerkt wordt tot mineralenrijke
concentraten en schoon water. Deze installaties zijn alle verlaten.

477 Centrale Vergistinginstallatie Noord Nederland; eindrapportage. Essent, september 2003.
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BIJLAGE 7: MESTBELEID EN EU-LANDBOUWBELEID

A. Het nieuwe mestbeleid in 2006 en de gevolgen
In december 1991 keurde Europa de Nitraatrichtlijn goed. Deze richtlijn beoogt oppervlakte- en
grondwater te beschermen tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. De richtlijn wil
de waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen verminderen en verdere verontreiniging van
die aard voorkomen. Ze bevat bepalingen over hoe met dierlijke mest gehandeld moet worden in
kwetsbare gebieden.
Het Minas systeem wordt als ontoereikend gezien om aan de eisen van de Nitraatrichtlijn te voldoen.478
Het nieuwe mestbeleid in 2006 – dat in grote lijnen bekend is – moet dit moeten verhelpen. In het
ontwerp wetsvoorstel worden drie gebruiksnormen onderscheiden (Mestbeleid, 2004):
I. Een N-gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen, deze is 170 kg stikstof per hectare. Dit is een

absoluut plafond per jaar en wordt per grondgebonden bedrijf vastgesteld..
II. Een N-gebruiksnorm voor meststoffen. Dit betreft het totale gebruik van stikstof, niet alleen in de

vorm van organische meststoffen, waaronder dierlijke meststoffen, maar ook in de vorm van
kunstmest. Onder de gebruiksnorm vallen alle op of in de bodem gebrachte dierlijke meststoffen,
inclusief urine, ongeacht of de mest bij het weiden op de bodem belandt of wordt verspreid,
afkomstig is uit de stal of van derden. Deze gebruiksnorm wordt bij ministeriële regeling
vastgesteld, die per gewas, landbouwpraktijk of kenmerken van bodem verschillend worden
vastgesteld. Deze hoeveelheid wordt gebaseerd op enerzijds te verwachten stikstofbehoeften van
het gewas, en anderzijds de stikstoftoevoer naar het gewas. Deze gebruiksnorm wordt verlaagd
als het vanwege nitraatgehalten in grondwater- of oppervlaktewater noodzakelijk is.

III. Een fosfaat-gebruiksnorm voor meststoffen. Dit betreft het totale gebruik van fosfaat. Voor
grasland wordt deze 110 kg per hectare in 2006 en 100 kilogram per hectare in 2008. Voor
bouwland gelden waarden van respectievelijk 95 en 85 kg per hectare. Doordat nadere Europese
eisen ontbreken wordt er in 2006 maar èèn fosfaatgebruiksnorm onderscheiden voor de totale
gift. Bij de normstelling wordt, net als bij de huidige verliesnormen het geval is, onderscheiden
tussen grasland en bouwland. Ook fosfaatkunstmest valt onder de normen. Fosfaatkunstmest is
tot 2006 buiten de regulerende mineralenheffingen gehouden.479

De verschillende normen gelden naast elkaar. De stikstofgebruiksnorm voor meststoffen geldt naast de
specifieke gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen. Het voldoen aan de gebruiksnorm voor dierlijke
meststoffen, ontslaat een agrariër niet van de verplichting om tevens te voldoen aan de totale
gebruiksnorm voor stikstof (op de stikstofbalans gebaseerde plafond).
Een aangescherpte normstelling is in toekomst mogelijk voor bepaalde akkerbouwgewassen op
uitspoelingsgevoelige gronden. Een Europese norm van 50 mg nitraat per liter grondwater is
richtinggevend.
Uitzonderingen daargelaten wordt in het mestbeleid uitgegaan dat stikstof in kunstmest voor 100%
werkzaam is. Er wordt van uitgegaan dat stikstof die via kunstmest op het land wordt gebracht niet
uitspoelt. Bij dierlijke mest komt slechts een deel van de stikstof in organische meststoffen in het
groeiseizoen in minerale vorm beschikbaar. Een deel van de stikstof gaat na aanwending verloren door
stikstofvervluchtiging (ammoniak, stikstofgas, lachgas), en een deel bestaat uit organisch gebonden
stikstof die pas na het groeiseizoen beschikbaar komt.480 Eventueel overtollige mest moet daadwerkelijk

478 Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie voldoet het systeem van Minas in Nederland op een aantal punten niet aan de Nitraatrichtlijn
(91/676/EEG). Arrest van het Hof (zesde kamer), 2 oktober 2003, http://www.vrom.nl/pagina.html?id=11708.
479 Daarom is de fosfaatverliesnorm voor bouwland niet onmiddellijk, één-op-één omgezet in een norm voor de totale fosfaatgift. In de jaren 2006 en 2007 zal
voor bouwland bij de fosfaatgebruiksnorm een plafond worden onderscheiden voor het gebruik van fosfaat in de vorm van dierlijke mest.
480 Deze laatste draagt via mineralisatie in latere jaren wel bij aan de vorming van werkzame stikstof en wordt, door dit element te betrekken bij de normstelling
zelf, dan alsnog meegerekend. Door de correctie wordt uitsluitend rekening gehouden met de zogenoemde “werkzame stikstof” (Mestbeleid, 2004)
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en aantoonbaar naar het bedrijf van de betrokken derde worden afgevoerd, wil de gebruiker op zijn eigen
bedrijf binnen de gebruiksnorm blijven.

Gevolgen voor de sector
Het belangrijkste economische gevolg is dat veel grondloze bedrijven meer moeten betalen voor
mestafzet. Vooral grondloze bedrijven ondervinden de gevolgen hiervan, dit zijn ongeveer 1500
veehouderijbedrijven (Mestbeleid, 2004; 44).
De mestafzetkosten zullen naar verwachting de komende jaren met een factor 1,3 à 1,5 toenemen
(Mestbeleid, 2004; 45).481 De mestafzetkosten van een gemiddeld melkveebedrijf blijken beperkt te zijn.
De melkveebedrijven konden tot op heden voldoen aan de mestwetgeving zonder geconfronteerd te
worden met mestoverschotten die van bedrijf afgezet moesten worden (Mestbeleid, 2004; 83).
Een gevolg dat niet direct economisch uit te drukken is, is de vermindering van administratieve lasten.
Voor akkerbouw- en tuinbouwbedrijven is deze vermindering naar verwachting ongeveer 40%
(Mestbeleid, 2004). Hiertegenover staat de de fosfaatnorm die in het nieuwe mestbeleid ook voor
kunstmest geldt. Dit geeft een extra punt van aandacht voor bedrijven die veel kunstmest gebruiken.

B. Het Minas
In 1998 is het Mineralen Aangifte Systeem “Minas” geïntroduceerd voor bedrijven met meer dan 2.5
grootvee eenheden per hectare. Dit systeem is gebaseerd op verliesnormen. Agrariërs houden in Minas
een boekhouding bij van de mineralen stikstof en fosfaat. Het verschil tussen de aanvoer en afvoer is het
overschot.482 In het systeem zijn er normen gedefinieerd voor het acceptabele verlies aan stikstof en
fosfor. Als het verlies hoger is worden heffingen opgelegd. De mineralenaangifte is een verantwoording
achteraf, na afloop van een jaar. Het is van belang dat een agrariër tijdig maatregelen neemt om verliezen
in zijn bedrijfsvoering te minimaliseren. Ieder bedrijf kan hiertoe zijn eigen maatregelen nemen. Optimale
maatregelen zijn voor elk bedrijf en elke situatie anders.
Minas heeft als doel de milieueffecten tegen te gaan die gepaard gaan met een mestoverschot, zoals
verzuring, vermesting en uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. 483

C. Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Op de achtergrond speelt het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een rol. Een
hervorming van dit landbouwbeleid treedt in 2006 in werking.484 In het landbouwbeleid zijn wijzigingen
opgenomen die een stap kunnen zetten naar een meer duurzame landbouw. Deze verduurzaming kan in de
toekomst belangrijker worden in de landbouw, als gevolg van internationale ontwikkelingen.
Belangrijkste gevolgen van de nieuwe hervorming zijn onder andere dat verschillende betalingen
(subsidies) worden ontkoppeld aan productie en dat betalingen afhankelijk worden gesteld van normen
met betrekking tot dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieu.485 De ontkoppeling aan productie geeft
agrariërs mogelijkheden om hun veestapel in te krimpen of hun bedrijf beter af te stemmen op
marktontwikkelingen met behoud van het premieniveau (Bont, 2003; 17). Hiermee wordt voorkomen dat
de premies een barrière kunnen zijn om over te gaan op nieuwe activiteiten.486
De hogere eisen die gesteld worden aan dierenwelzijn (oppervlak per dier, diertransporten) en
voedselveiligheid brengen volgens minister Veerman in de maatschappij een grotere wens naar

481 Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI) zal gerekend naar de mestproductiecijfers van 2001 de een gemiddelde kostenpost n variëren van 14.900
Euro (vleesvarkensbedrijf) tot 25.000 Euro (gesloten varkensbedrijf) per bedrijf. Het aandeel van de mestafzetkosten in de productiekosten varieert van 2,7%
(vleeskuikenbedrijf) tot 5,7 % (vleesvarkenbedrijf). Bij overtreding van de meststoffenwet wordt een bestuurlijke boete opgelegd.
482 Dit is de som van geproduceerde en aangevoerde meststof minus afgevoerde meststof, toelaatbare verliezen en gewasopname (Cornelissen, 2003; 11).
483 In de jaren ’90 is al een reductie bereikt in gebruik van zowel dierlijke mest als kunstmest.
484 Een hervorming van het GLB is op 26 juni 2003 goedgekeurd. Het Financiële Dagblad schrijft over de hervormingen (23/09/02): ‘als gevolg van afspraken in
de wereldhandelsronde in Doha kunnen Europese landbouwhervormingen niet op middellange termijn terechtkomen en daarmee uitgesteld worden tot 2006’.
485 Uit: www.europa.eu.int/agriculture/mtr/index_en.htm
486 Bij de ontkoppeling aan productie  worden betalingen in een enkele bedrijfstoeslag (premie of bedrag) uitgekeerd. Prijzen voor melk en graan worden
verlaagd, prijsgaranties voor graan worden afgebouwd . Directe betalingen worden hoger. Het melkquotasysteem blijft gehandhaafd tot 2014, (Bont, 2003; 21).
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duurzaamheid tot uitdrukking. De nieuwe voorstellen voor het GLB zouden er volgens de minister beter
aan voldoen. Volgens de Europese Commissie maken de voorstellen voor hervorming de Europese
landbouw concurrerender en marktgerichter.487

Mogelijkheden op langere termijn
De vraag blijft of in de toekomst verdere aanpassingen plaatsvinden in het GLB. Ontwikkelingen op de
wereldmarkt en WTO-onderhandelingen bieden ‘aanknopingspunten’ voor aanpassing van het
invoerbeleid en interne prijsniveau in de Europese Unie (Bont, 2003; 47). Handhaving van de huidige
steunniveau’s kan problemen geven in verband met GATT (Diederen, 1997; 35).
Mogelijk kan de steun aan de Europese landbouw worden afgebouwd als gevolg van internationale druk.
Als de liberalisatie zich in de landbouw doorzet zal de sector op langere termijn meer nadruk moeten
leggen op toegevoegde waarde, om de producten op de Europese markt te kunnen onderscheiden van
producten van elders. In het proces van liberalisatie zal de concurrentie op de interne markt toenemen.488
In de landbouw laten veel ondernemers laten hun keuzes sterk afhangen van het niveau van prijssubsidies
en directe betalingen, zoals die door het landbouwbeleid zijn vastgesteld.489 Door ontkoppeling van
subsidies aan productie speelt het Europese landbouwbeleid (GLB) in op minder bulkproductie gericht op
lage prijzen. Op dit moment concentreert de Nederlandse landbouw zich voornamelijk op markten voor
bulkproductie. Het is de vraag of het mogelijk is op deze basis op langere termijn economisch te
overleven (Diederen, 1997; 25).

487 Uit: Indicatoren voor integratie van milieuaspecten in  het GLB, Mededeling van commissie aan Europees Parlement, 26.01.2000, Brussel, pp11.
488 LNV Beleidsprogramma 2004-2007, Vitaal en Samen, pagina 12
489 Ook is er relatief veel overheidsinterventie in de landbouw (Sorgdrager, 2002)
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