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SAMENVATTING 
 

In februari 2021 hebben de adviesbureaus CCS Energie-advies en Translyse een opdracht 
gekregen van de provincie Gelderland om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het 
aardgasverbruik in Eerbeek – Loenen deels te verduurzamen middels biogas. Het biogas 
zou geproduceerd moeten worden uit bedrijfseigen mest van de deelnemende boeren.  
 
Voor dit onderzoek zijn een 30-tal boeren benaderd in Loenen, Eerbeek en Klarenbeek. 27 
boeren hebben aangegeven open te staan voor mono-mestvergisting. Gezamenlijk zouden 
zij bijna 3 miljoen m3 groengas op jaarbasis kunnen produceren. Ook is er gesproken met 
drie grote potentiële afnemers van het biogas. Op basis van deze bezoeken en de getoonde 
belangstelling is een kaart gemaakt en is een basisontwerp gemaakt van het leidingwerk. 
Hieruit is naar voren gekomen dat het mogelijk is om de melkveebedrijven middels een 
leidingwerk van 45 km met elkaar te verbinden. Kijkend naar de kaart is het logisch het grote 
netwerk op te delen in vier sub-clusters, die los van elkaar gerealiseerd kunnen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het biogas kan direct ingezet worden in de papierfabrieken of opgewerkt worden tot groen 
gas. In het laatste geval kan het ook in woningen worden ingezet. Directe levering van 
biogas aan woningen lijkt momenteel nog niet mogelijk, maar het overleg met CV-ketel-
leveranciers loopt nog.  
 
De totale investering bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro voor 2,9 miljoen m3 groen gas 
(equivalenten) productie per jaar. Het rendement voor de biogas/warmte-optie is beter dan 
die voor groengas, namelijk een terugverdientijd van de eigen inbreng van 7 jaar voor 
warmtelevering en 10 jaar voor groen gas. Het ligt voor de hand om te kiezen voor warmte, 
omdat er meer dan voldoende afname is en de grootste afnemer gebruikt al biogas. De 
combi optie, waarbij 1 miljoen m3 groengas wordt geleverd aan woningen en de rest als 
biogas aan de industrie is veel minder rendabel.  Om het project echt rendabel te maken is 
een aanvullende investeringssubsidie nodig. Dit is vooral noodzakelijk om de extra kosten 
voor het biogasnetwerk te dekken. 
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Figuur 1-1: Schematisch overzicht biogashub 
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Naast de financiën is er ook gekeken naar de maatschappelijke en milieutechnische 
aspecten. Vooral dit laatste is van belang, gezien de wens om de uitstoot van methaan en 
stikstof te verminderen. Het project zal leiden tot een forse reductie van deze twee emissies. 
Dat is van belang, omdat Natura 2000 gebieden alom aanwezig zijn. De CO2-emissie op het 
bedrijf neemt met 85%, dat is 14.700 ton CO2-eq per jaar. Daar komt nog een extra reductie 
bij, omdat het kunstmestgebruik ook zal afnemen. De totale ammoniak emissie op het bedrijf 
neemt met 10% af, de stalemissies met 19%. Door een stikstofstripper toe te passen, kan de 
totale ammoniak emissie van de boerderij meer dan halveren. Voor deze laatste optie is nog 
geen verdienmodel en is daarom niet verder uitgewerkt.  
 
Dit rapport rondt af met een risico-analyse en een stappenplan. Naast de financiële risico’s 
die afgedekt moeten worden, kunnen de bestemmingsplannen van Apeldoorn en Brummen 
het project ernstig belemmeren. Deze bestemmingsplannen sluiten mestvergisting uit. Dit 
kan worden opgelost door gebruik te maken van de zogenaamde “Kruimelgevallenregeling”. 
Dit is een relatief snelle procedure. De gemeente Voorst is wel voorbereid op mestvergisting. 
 
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende resultaten: 

• 27 boeren zijn benaderd. Zij produceren 147.000 m3 mest, dat is 16% van de totale 
hoeveelheid mest die in de drie gemeentes geproduceerd wordt.  

• Hoeveelheid biogas: 4,7 miljoen m3  per jaar, dat zijn 2,9 miljoen m3 AEq.  

• Samen met het biogas van de IWE kan ongeveer 6% van het aardgas van de 
industrie in Eerbeek – Loenen (110 miljoen m3) vervangen worden.  

• Emissiereductie: 
o Ammoniak: bij vergisting een reductie van 10%, combinatie met een N-

stripper meer dan 70%.  
o Methaan: emissies uit de stal nemen met 85% af, 99 kg CO2 per ton mest 
o Kunstmestvervanging: 0,23 kg kunstmest per kg mest. 

• Economische haalbaarheid 
o De beste optie is het leveren van warmte aan de industrie. Extra subsidie is 

noodzakelijk of een fonds voor het aanleggen van de infrastructuur of een 
waardering van de vermeden stikstof uitstoot. 

 
De vervolgstappen zijn om dit plan aan de boeren te presenteren en te kijken hoe dit verder 
aan te pakken. Ons voorstel is om een stuurgroep te vormen die het vervolg coördineert. 
Een van de resultaten kan de oprichting van een coöperatie of een andere entiteit zijn. Deze  
wordt de eigenaar van de biogashub en in overleg met de boeren kan bepaald worden of de 
vergisters daar ook onder vallen. Financiering, subsidies en vergunningen zijn belangrijke 
punten waaraan gewerkt moet worden.  
 
In principe is het mogelijk in 2022 SDE++ subsidie aan te vragen, zodat in 2023 bij een 
positieve toekenning van de SDE++ en een eventuele investeringssubsidie met de bouw kan 
worden begonnen. Het systeem is dan, als alles meezit, in 2024 operationeel.  
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 
 
AEq : Aardgas equivalenten (in m3) 
Biogas : Gas dat vrijkomt bij het vergistingsproces. Dit bevat tussen de 50 en 

60% methaan 
Biogas hub : Een groep boeren die samenwerken in een organisatie. Elke boer heeft 

zijn eigen vergistingsinstallatie. Het biogas wordt middels een 
biogasleiding getransporteerd naar een centraal punt, waar het direct 
wordt gebruikt als energiebron of opgewerkt tot groengas. 

Biogasnetwerk : Stelsel van leidingen voor het transport van het biogas als onderdeel van 
de biogas hub. 

EB : Energiebelasting 
ODE : Opslag Duurzame Energie 
Groengas : Gas met exact dezelfde eigenschappen als aardgas, maar dat is 

gemaakt uit biogas. 
GVO’s : Garanties van Oorsprong. Groencertificaten, waarmee grijze energie 

duurzaam wordt, omdat het gecompenseerd wordt met een groene 
energie-installatie.  

SDE : Stimulering Duurzame Energie 
SDE++-subsidie : Nieuwste SDE-subsidie 
DEI : Demonstratie Energie Innovatie. Een investeringssubsidie van RVO 
IWE : Industriewater Eerbeek 
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1 INLEIDING 
In februari 2021 hebben de adviesbureaus CCS Energie-advies en Translyse een opdracht 
gekregen van de provincie Gelderland om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het 
aardgasverbruik in Eerbeek – Loenen deels te verduurzamen middels biogas. Het biogas 
zou geproduceerd moeten worden uit mest die op het bedrijf zelf geproduceerd wordt.  
 
Voor dit onderzoek is een 30-tal boeren met een minimale bedrijfsgrootte van 120 koeien 
benaderd en indien mogelijk bezocht. Een centrale bijeenkomst was niet mogelijk vanwege 
de Coronacrisis. Ook zijn drie grote potentiële afnemers van het biogas benaderd. Op basis 
van deze bezoeken en de getoonde belangstelling is een overzichtskaart opgesteld en is er 
een basisontwerp gemaakt van het leidingwerk en van de bijbehorende vergisters. Met 
behulp van de rekenmodellen van CCS is een inschatting gemaakt van de technische en 
economische haalbaarheid van een biogashub die de gasverbruikers in Eerbeek – Loenen 
kan voorzien van biogas of groengas. 
 
Doelstelling van dit rapport is te komen tot een duidelijke afweging en conclusie over de rol 
die biogas kan spelen in de energietransitie die plaats gaat vinden in deze regio.  
 
Het rapport begint met een afbakening van het onderzoek en een overzicht van de betrokken 
partijen. Daarna volgt er een analyse van het huidige aardgasverbruik, door zowel de 
industrie als de woningbouw. In de hoofdstukken die volgen wordt het biogaspotentieel van 
de veehouderij beoordeeld en er wordt een analyse gemaakt van het verloop van het 
leidingwerk. Dit leidt tot een calculatie van de investerings- en exploitatiekosten. Die zijn 
uitgewerkt voor vier kleinere hubs en een groter geheel, waarbij de hubs zoveel mogelijk met 
elkaar verbonden worden. Voor elk van deze hubs is het bedrijfseconomische rendement 
berekend. De laatste hoofdstukken sluiten af met een risico-analyse, conclusies en 
aanbevelingen voor het vervolg. 
 
Zoals zal blijken uit deze studie, kan biogas uit mono-mestvergisting een mooie bijdrage 
leveren aan de doelstellingen voor wat betreft de energietransitie in de regio Eerbeek – 
Loenen. Dit haalbaarheidsonderzoek kan als startpunt dienen.  
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2 PROJECTINFORMATIE, AFBAKENING EN 

UITGANGSPUNTEN 
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. Onderzocht wordt in 
hoeverre het mogelijk is om lokaal opgewekt biogas in te zetten in de industrie en 
woonhuizen van deze twee dorpen. Dit hoofdstuk omvat de algemene projectinformatie en 
uitgangspunten.  

 BESCHRI JVIN G  ONDE RZOEK  

Doelstelling van het project 
Het doel van de opdracht is inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van biogas als duurzame 
energiebron binnen de energiemix in Eerbeek-Loenen. Verschillende scenario’s worden 
onderzocht: 

• Biogas als warmtebron voor de industrie. 

• Biogas wordt opgewerkt tot groengas en ingevoed in het net.  

• Een hybride oplossing, waarbij een deel van het biogas wordt omgezet in groengas 
voor Eerbeek-Loenen of wordt gevoed in het openbare net. En een deel gaat als 
warmtebron naar de industrie.  

 
Hoewel geen onderdeel van de aanbieding, is als onderdeel van de opdracht ook kort 
gekeken naar de directe toepassing van biogas als warmtebron voor Eerbeek-zuid, omdat 
een bewonersgroep dat als een favoriete optie ziet voor hun warmte-transitie. 

 DEELNEME NDE  PARTIJ EN  
Bij het project zijn de volgende partijen betrokken: 

 OP DR ACHTGEV ER  

Naam : Provincie Gelderland 
Contact : Irma Bijker-de Ligny 
Functie : Programmamanager Eerbeek-

Loenen 2030 
Telefoon : 026- 359 8692 
Mail : i.bijker@gelderland.nl 

 

Naam : Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
Contact : Evelien Hennekens 
Functie : Projectcoördinatie 
Telefoon : 06- 39 47 25 75 
Mail : e.hennekens@ovij.nl 

 POTENTI ËLE AFN EMER S BIO GAS  

Naam : DS Smith 
Contact : Alex Zweekhorst 
Functie : Hoofd WKC 
Telefoon : 0313 – 677 592 
Mail : Alex.zweekhorst@dssmith.com 
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Naam : Sonac 
Contact : Hendrie Roodink 
Functie : Plant manager 
Telefoon : 06 21234353 
Mail : hendrieroodink@sonac.biz 

 
 

Naam : Smart Packaging 

Contact : Marcel van Veen 

Functie : Q&S manager 

Telefoon : 06 12150060 

Mail : marcel.van.veen@smartpaso.com 

 POTENTI ËLE LEV ER AN CIER S  BIOGAS   

Naam : Industriewater Eerbeek (IWE) 
Contact : William Suijkerbuijk 
Functie : Directeur 
Telefoon : 0313 670 471 

06 41 47 00 14 
Mail : w.suijkerbuijk@industriewater-eerbeek.nl 
   

 
Diverse boeren: Gezien de aard van de gegevens van de betrokken boeren worden deze 
niet in dit rapport gedeeld. Contact- en bedrijfsgegevens zijn bekend bij CCS Energie-advies 
en Translyse en kunnen in overleg worden gedeeld. Neem hiervoor contact op met de 
projectleider. 
 
Adviesbureaus 

Naam : CCS Energie-advies 
Contact : Ruurd van Schaik 
Functie : Teamleider biogas 
Telefoon : 06 21 54 80 94 
Mail : vanschaik@ccsenergieadvies.nl 

 

Naam : Translyse 
Contact : René van Egmond 
Functie : Managing partner 
Telefoon : 06 39 12 55 52 
Mail : Rene.vanegmond@translyse.nl 

 

Naam : Translyse 
Contact : André Zeijseink 
Functie : Managing partner 
Telefoon : 06 83 54 32 05 
Mail : Andre.zeijseink@gmail.com 
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 OV ERI GE BELAN GHEBBEN DEN  
Energie coöperaties kunnen mogelijk een rol gaan spelen bij het realiseren van het project. 
Zij zouden een natuurlijke partner voor een boerencoöperatie kunnen zijn, zoals nu ook al 
gebeurt met wind- en PV-projecten. Voor dit onderzoek zijn zij niet actief benaderd.  
 
Voor Eerbeek: 

Naam : EBEM 
Contact : Jan Emmerzaal 
Functie : Voorzitter 
Telefoon :  
Mail : j.emmerzaal@gmail.com 

 
Voor Loenen: 

Naam : ECL 
Contact : Jeroen Scholten 
Functie : Voorzitter 
Telefoon :  
Mail : jeroenscholten@loenenenergie.nl 

Projectresultaat 
De opdracht leidt tot de volgende resultaten: 

• Het afnameprofiel van aardgas door de industrie. 

• Productiepotentie biogas (uit de veehouderij en waterzuivering). 

• Voorstel voor de toepassing van biogas, als warmtebron en na opwerking tot 
groengas. 

• Uitwerking van voorlopige business cases van deze twee opties en van de 
combinatie daarvan. 

• Inzicht in de overige aspecten van mono-mestvergisting (N en CH4-emissies, 
vergunningen, etc.). 

• Risicoanalyse. 

• Een evaluatie en advies en aanbevelingen voor vervolgstappen. 

Afbakening 
Het betreft een haalbaarheidsstudie, doel is niet om binnen dit project ook installaties te 
realiseren en de daarbij behorende activiteiten. Het inventariseren van de benodigde 
vergunningen en daarmee gepaard gaande kosten is wel onderdeel van de studie. 
 
Voor het onderzoek zijn bedrijven en instellingen in en rondom Eerbeek – Loenen benaderd. 
De veehouders bevinden zich in de gemeentes Apeldoorn, Brummen en Voorst.  
 
Er is alleen gekeken naar mono-mestvergisting en uitbreiding van de huidige vergister van 
IWE met co-producten. 
 
De benaderde boeren hebben allemaal meer dan 120 stuks koeien (grootvee eenheden). 
Voor bedrijven die kleiner zijn is mestvergisting niet rendabel. Ook de boeren die 
terughoudend gereageerd hebben en die nog onbereikbaar waren zijn meegenomen in dit 
onderzoek.  
 
Er is niet gekeken naar een optie om het biogas op te werken en in te zetten als 
transportbrandstof. Als CNG of LNG. De HBE-markt (Hernieuwbare brandstoffen) fluctueert 
sterk en is onzekers. Voor de productie van LNG is de biogashoeveelheid te klein.  
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 LO CATIE  
Figuur 2-1 geeft een overzicht van de situatie rondom Eerbeek en Loenen. De gele lijn is de 
bestaande biogasleiding tussen IWE en DS Smith.  
 

 
Figuur 2-1: Locaties van de huidige vergister van IWE en DS Smith 

 DRAAGVLA K  
Het project wordt geïnitieerd door de Provincie, twee gemeenten en industrie vanuit het 
project Eerbeek-Loenen 2030, maar het wordt op veel fronten ondersteund. De boeren willen 
graag meewerken aan een verdere verduurzaming van de landbouw. Omdat er sprake zal 
zijn van mono-mestvergisting van eigen mest, zijn er geen bezwaren van omwonenden te 
verwachten. De industrie moet op termijn van het aardgas af en zoekt naar een vervanging 
hiervoor. Biogas lijkt een realiseerbaar alternatief. Volledige vervanging van aardgas door 
biogas is niet mogelijk, omdat het biogas potentieel daarvoor te klein is. . 

 STAND  VAN  ZAKE N EN ERGIET RANSITIE  
Er loopt al een aantal projecten binnen de gemeente Apeldoorn, waarop aangehaakt kan 
worden. Deze worden ook verder in dit rapport besproken.  

• De gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van een Warmte transitievisie en een 
RES (Regionale Energie Strategie), waarin de plannen en de toekomstvisie zijn 
aangegeven.  

• IWE levert al decennialang biogas aan DS Smith.  

• Onderzoek Translyse naar opties voor de warmtetransitie in Loenen 

• Energie Coöperaties in Eerbeek, Loenen en Brummen. Deze coöperaties dragen 
ieder op hun manier bij aan de energietransitie (zie hoofdstuk 3). 
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3 SITUATIE IN DE DORPEN EERBEEK EN LOENEN  
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige energie-infrastructuur in de twee dorpen Eerbeek en 
Loenen besproken. Verder komen de plannen en doelstellingen van de gemeenten 
Apeldoorn en Brummen aan de orde met betrekking tot de energietransitie.  

 ENERGIESTRATE GI EËN  
De gemeente Apeldoorn onderschrijft de landelijke opgave om in 2050 volledig aardgasvrij 
en energieneutraal te zijn. Men wil vier woonwijken per 2030 (waaronder Loenen) van het 
aardgas halen [Bron: Klimaatmonitor.databank.nl]. Onderstaande tabel geeft inzicht in het 
aardgasverbruik van de gebouwde omgeving in Apeldoorn. In het totaal is dat bijna 150 
miljoen m3 per jaar. De industrie die gevestigd is in Eerbeek – Loenen verbruikt ook 
ongeveer 150 miljoen m3 per jaar.  
 

 
Figuur: 3-1: Gasverbruik gebouwde omgeving Apeldoorn [Bron: Klimaatmonitor] 
 
De gemeente Brummen heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In beide 
gemeenten zijn in diverse dorpen en kernen bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de 
energietransitie. Voor deze rapportage wordt de situatie in Eerbeek en Loenen beschreven, 
daar deze twee dorpen deel uitmaken van het project Eerbeek-Loenen 2030 waar dit 
onderzoek betrekking op heeft. 

3.1.1 Loenen 
In Loenen wordt al zo’n 8 jaar vanuit een bewonersinitiatief gewerkt aan Loenen Energie 
Neutraal (LEN). LEN bedrijft een revolverend fonds voor energiebesparing via isolatie en de 
aanleg van zonnepanelen op de daken van woningen. Op initiatief van de gemeente 
Apeldoorn is de laatste jaren gewerkt aan de ontwikkeling van Loenen als Wijk van de 
Toekomst onder het Gelders Energie Akkoord. Daarmee is de koplopersrol erkend en zijn de 
initiatieven voor onderzoeken naar de mogelijkheden voor de warmtetransitie professioneel 
ondersteund. Op basis van een breed onderzoek ondersteund door PBL-analyses, eigen 
berekeningen volgens de Vesta Mais systematiek en draagvlak-workshops is de volgende 
strategie nu de inzet van de warmte transitievisie: 

• Isoleren (met steun van de stichting LEN) 

• Hybridiseren: vervang de conventionele Cv-ketel door een hybride warmtepomp (met 
steun van de stichting LEN) 

• Vervang het aardgas door een duurzaam gas, mogelijk groengas 

• Zorg voor voldoende productie van groene stroom in Loenen voor de behoefte van de 
huishoudens inclusief warmtepomp. 
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Door isoleren wordt het huidige gasverbruik fors teruggebracht, en met de hybridisering zou 
op termijn een gasverbruik van 1 miljoen m3 groengas voldoende moeten zijn voor de 
huishoudens. 
 
Recentelijk is daar voor de kern van het dorp (buurt Loenen Loenen) nog de optie van een 
warmtenet bijgekomen. Dit net is dan een aftakking vanuit een groter warmtenet in Eerbeek. 
Op het moment van schrijven van dit rapport, dient dit onderzoek nog verder verdiept te 
worden, onder andere met de business case voor de particuliere woningbezitter en 
woningbouwcoöperatie (en huurder). 
 
Daarnaast zijn er in Loenen al enkele (ongeveer 10) huizen omgebouwd tot volledig 
elektrische verwarming met behulp van warmtepompen (“all-electric”). 

3.1.2 Eerbeek 
Voor Eerbeek is de situatie anders dan in Loenen. Weliswaar heeft de gemeente Brummen, 
waar Eerbeek onder valt een eigen energiecoöperatie (EBEM), maar voor zover bekend is er 
geen dorpsbreed bekend “eigen” bewoners-initiatief voor de energietransitie. Wel is in 
Eerbeek Zuid de Wijkraad actief met het uitwerken van mogelijke aardgasvrije 
toekomstscenario’s. Het gebruik van biogas van de IWE is daar als voorkeursscenario 
uitgekomen. Er loopt nu een discussie of dit netto aardgasbesparing op levert, daar dit dan 
niet meer ter beschikking komt van de industrie. Overigens speelt dit argument niet of minder 
als extra biogas wordt geproduceerd middels mono-mestvergisting. Voor meer informatie 
hierover wordt verwezen naar de studie Energietransitie Eerbeek-Zuid, Inventarisatie en 
screening van duurzame bronnen en de second opinion van DWA op Advies onderzoek 
Wilhelminapark door Michiel Berntsen van 19 juli 2021.  
 
Een andere manier van kijken is met exergie. Bij een exergie analyse kijk je naar het 
kwaliteitsverlies van de energie, uitgedrukt in termen van exergieverlies. Door het biogas op 
een zo hoog mogelijke temperatuur in te zetten, is het exergieverlies het kleinst. In dit geval 
zou dit pleiten voor de inzet van het biogas in de elektriciteitscentrale bij DS Smith. Hier 
wordt het aardgas eerst omgezet in elektriciteit. De vrijkomende warmte wordt daarna 
ingezet bij DS Smith en het zou de aanbeveling verdienen om daarna de vrijkomende 
restwarmte bij de fabrieksprocessen weer in te zetten voor het verwarmen van de wijk.  
 
De bovengenoemde recente studie naar een warmtenet geeft verwachtingsvolle uitkomsten 
voor de uitrol in Eerbeek. De haalbaarheid aldaar, met de restwarmtebronnen relatief dichtbij 
het net, lijkt groter dan de meer op afstand gelegen buurt Loenen-Loenen met bovendien 
een kleinere bebouwingsdichtheid. Verdere onderbouwing van de business cases voor de 
eindgebruikers moet ook in Eerbeek meer duidelijkheid over de haalbaarheid geven. 

 LOKALE  ENE RGIE  CO Ö PERATIE S  
Zowel in de omgeving van Eerbeek als in Loenen zijn lokale energie coöperaties actief. Dit 
zijn respectievelijk de Eerste Brummense Energie Maatschappij (EBEM) en Energie 
Coöperatie Loenen (ECL). Beide exploiteren zon-PV projecten en zetten zich in voor 
energiebesparing in de gebouwde omgeving. Beide entiteiten zouden een rol kunnen spelen 
in de ontwikkeling en exploitatie van een biogas hub. Dit is nu nog niet onderzocht. 
Coöperaties zijn in het agrarisch domein een bekende organisatievorm. 
  



 
 

15 
LB 21.02 

Haalbaarheidsonderzoek Biogas Eerbeek en Loenen  

 

 

 DE  PROD UCTIE  VAN  D UURZAME  ENE RGIE  IN  DE REGI O  
Attero heeft op de locatie in Wilp-Achterhoek een van de grootste GFT-verwerkingsinstallatie 
van Nederland. Ongeveer een derde hiervan wordt vergist. Dit levert 5.000.000 m3 biogas 
op. Momenteel wordt dat omgezet in elektriciteit en warmte in een WKK. Binnenkort loopt de 
SDE-subsidie af, en men heeft de keuze gemaakt om het biogas om te zetten naar bio-LNG 
(vloeibare groengas). Dit zal naar verwachting ingezet worden in de transportsector.  
In een later stadium zal gekeken worden naar het opschalen van de vergistingscapaciteit. 
Het moet mogelijk zijn om op deze locatie rond de 15 miljoen m3 biogas per jaar te kunnen 
produceren.  
 

 
Figuur 3-1: Attero Wilp [Bron: Holland Luchtfoto] 

 
In de onderzochte regio spelen diverse initiatieven op het gebied van elektriciteitsproductie. 
Een groot deel hiervan is geïdentificeerd in de RES elektriciteit en betreffen grootschalig zon-
PV en enkele windmolenprojecten. In Loenen zijn er geen locaties voor windmolens 
aangewezen, vanwege de aanwezigheid van zeldzame broedvogels, zoals de Wespendief.  
 
Wind- en zonprojecten kunnen beslag leggen op landbouwgronden, bij slechts een van de 
bezochte boeren was dit aan de orde. We verwachten derhalve geen invloed op de kansen 
voor biogasontwikkeling. 
 
Naast de RES-elektriciteit speelt de RES-warmte. Deze speelt zich ook bovenregionaal af 
(RES Clean Tech en RES-regio Arnhem Nijmegen). Er wordt “over de grens” naar 
beschikbare warmtebronnen gekeken die ingezet kunnen worden voor de warmtetransitie. 
Welke en óf dit invloed gaat hebben op de beschikbaarheid van restwarmte voor Eerbeek-
Loenen is nu nog niet bekend.  
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 MESTVE RWE RKIN G   
Greenferm is een mestverwerkingsinitiatief op de Ecofactorij in Apeldoorn. In het totaal wordt 
hier 350.000 ton mest verwerkt. Het biogaspotentieel op deze locatie is groot, ongeveer 5 
miljoen m3 per jaar. Maar er is bewust voor gekozen de mest niet te gaan vergisten, omdat 
dit de vergunningprocedure complexer zou maken. De locatie is dan ook niet ingericht op 
vergisting.  
 

 
Figuur 3-2: Greenferm [Bron: www.greenferm.nl] 

 
Bij de kruising A1 – A50 wilde de varkenshouder Tonnie Veldhuis een co-vergister 
realiseren. Het doel was om 5 miljoen m3 biogas te leveren aan een papierfabriek in 
Ugchelen. De vergunning was in eerste instantie verleend, maar is vernietigd, omdat de 
termijn waarbinnen begonnen had moeten worden met de bouw verstreken was. Tegen dit 
initiatief was veel weerstand vanuit de wijk De Maten. Uiteindelijk heeft dhr. Veldhuis 
besloten te stoppen met het project.  
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4 PRODUCTIE BIOGAS DOOR MONO-MESTVERGISTING 
In een mono-mestvergister wordt volgens de definitie van de SDE++-subsidie alleen mest 
vergist zonder co-producten. In de onderstaande paragrafen wordt achtergrondinformatie 
gegeven over vergisting, biogas en de toepassing ervan.  

 MESTVERGISTING  AL G EMEEN  
Bij mestvergisting wordt een deel van de organische stof in de mest onder anaerobe 
omstandigheden afgebroken. Hierbij ontstaat biogas, wat een mengsel is van methaan (CH4) 
en koolstofdioxide (CO2). Biogas uit mest bestaat voor 55-60% uit methaan, dit is de 
brandbare component van het gas. Na de vergistingsstap wordt de vergiste mest (digestaat) 
opgeslagen en kan het net als drijfmest worden uitgereden op het land.  
 

 
 
De energie die ontstaat uit (mest-)vergisting wordt gezien als een duurzame bron en de 
productie ervan wordt om die reden gestimuleerd middels de SDE++-subsidie. Deze subsidie 
maakt een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige vergisting. De grens ligt bij een 
geïnstalleerd vermogen van 400 kW. Kleinschalig is vaak gebonden aan de boerderij, 
grootschalige vergisting wordt meestal gecombineerd met mestverwerking.  
 
Het methaan wordt op verschillende manieren omgezet in energie: 

• Warmte: het methaan wordt verbrand en de energie wordt nuttig ingezet in een 
proces (industrie, ruimteverwarming of mestverwerking). 

• Elektriciteit en warmte: middels een WKK worden deze twee vormen van energie 
opgewekt. De warmte wordt nuttig toegepast. 

• Groengas: het biogas wordt ontdaan van verontreinigingen en koolstofdioxide en 
omgezet in groengas (biogas van aardgaskwaliteit). Dit wordt ingevoerd in het 
gasnet.  

 
Voor elke toepassing van biogas geldt een ander SDE++-tarief. In BIJLAGE 2 wordt dieper 
ingegaan op de werking van het vergistingsproces.  
 
Naast de vergister moet op de meeste locaties de stalvloer worden aangepast door de 
roosters dicht te leggen. De mest wordt direct naar een put geschoven, vanwaar het de 
vergister in wordt gepompt. Naast een emissiereductie van methaan en stikstof, neemt 
hierdoor de biogasproductie per ton mest van 25 naar 32 m3 per ton mest.   
 
Nieuwe stikstofregelgeving laat nog altijd op zich wachten. Mogelijk komt voor de 
stalvloeraanpassingen een subsidie beschikbaar. Hiervan is nu nog niet uitgegaan. 
Daarnaast kunnen de kosten van deze vloeraanpassingen ook aan andere zaken worden 
toegerekend zoals een grotere stikstofruimte en een beter stalklimaat. 
 
 

Mono-mestvergisting: Dit is een installatie waarbij alleen maar mest vergist wordt, zonder 
co-producten (zoals mais of glycerine). 
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 CENTRALE  OF D ECENT RALE OPLOSSIN G  
Mestvergisting is alleen toepasbaar voor de middelgrote en grote veebedrijven. De 
ondergrens is 120 stuks melkvee (grootvee eenheden). Een volledig zelfstandig systeem kan 
alleen als er op het bedrijf ook behoefte is aan warmte. Voorbeelden hiervan zijn een WKK, 
waarbij de warmte wordt ingezet in een kaasmakerij, of bij het verwerken van de eigen mest. 
Als er geen lokale warmtebehoefte is, dan is er een mogelijkheid om een gezamenlijke 
oplossing te creëren. Hiervoor zijn twee opties: 

• Een centrale vergister waar men de mest naartoe brengt. 

• Het biogasnetwerk. 
 
Deze opties worden hieronder besproken. 

  

 CON CEPT  BIOGAS  N ETW ER K  
De SDE gaat er bij de optie biogas ervan uit dat de warmte op het bedrijf zelf gebruikt kan 
worden, dat is bijna nooit het geval. Groengas is alleen rendabel voor de allergrootste 
bedrijven (> 400 koeien). Een andere optie is de opzet van een biogas netwerk of een biogas 
hub. Dan heeft elke veehouder zijn eigen vergistingsinstallatie, het biogas wordt afgevoerd 
naar een centrale opwerkinstallatie of naar een (industriële) afnemer van het biogas.  

 
Figuur 4-1: Schematische weergave van het concept van de biogas hub. 

 
Bij een biogasnetwerk, wordt elke vergister uitgerust met een biogas voorbewerkings-
installatie. In deze installatie, het invoedskid (Figuur 4-2), wordt het waterstofsulfide (H2S) 
verwijderd met behulp van een koolstoffilter en wordt het gas gekoeld tot ongeveer 5 °C. 
Door het koelen condenseert de waterdamp in het gas, zodat het getransporteerd kan 
worden zonder dat er condenswater in de gasleiding ontstaat. Het behandelde gas wordt 
daarna gemeten. Zowel de hoeveelheid als het methaangehalte (de energiewaarde) worden 
bepaald. Op basis daarvan vindt de afrekening plaats aan de producent. Een blower brengt 
het gas op voldoende druk, om het naar de eindklant te brengen. 
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Als het gas niet aan de specificaties voldoet, wordt de toevoer automatisch stopgezet en 
wordt het gas teruggeleid naar de vergister of nogmaals door de behandelingsinstallatie 
geleid. 
 

Figuur 4-2: Invoedskid biogas 

 
Bij de afnemer van het biogas, wordt de kwaliteit nogmaals gecontroleerd en wordt de nuttig 
toegepaste energie bepaald. Dit laatste is van belang voor het vaststellen van de 
hoeveelheid SDE++-subsidie. 
 
Als groengas wordt geproduceerd, wordt het reeds behandelde biogas verder bewerkt. Om 
als aardgasequivalent te mogen worden ingevoed moet het gas namelijk niet alleen schoon 
zijn, maar ook dezelfde samenstelling als Gronings aardgas hebben. 

 CENTR ALE OP LOS SIN G  
Bij een centrale oplossing wordt niet het gas getransporteerd maar de mest. Op een bepaald 
punt wordt een grote vergister gebouwd. De mest van de deelnemende boeren wordt 
hiernaar toegebracht en men haalt het digestaat weer op. De investerings- en 
exploitatiekosten van een grote vergister liggen lager dan bij verschillende kleine vergisters.  
 
Er zijn ook nadelen aan deze optie verbonden. Het leidt tot extra vervoersbewegingen en de 
mest en het digestaat moeten voor transport bemonsterd en geanalyseerd worden. Ook zal 
de biogasopbrengst per m3 mest lager zijn, omdat bij elke overslag er organisch materiaal 
afbreekt. De mest zal ook minder vers zijn, aangezien men efficiënt met de transporten om 
wil gaan.  
 
Een centrale vergister is besproken met de veehouders. Geen van de boeren zag iets in 
deze oplossing. Een argument is de angst voor de insleep van ziektes en men wil niet steeds 
heen en weer rijden met de mest. Beide problemen zijn op te lossen (hygiëniseren en het 
transport uit handen nemen), maar voor alsnog is gekozen voor de biogashub. Ook omdat 
de praktijk heeft uitgewezen dat het in deze regio vergunningstechnisch erg moeilijk is om 
een grootschalige vergister te realiseren (Greenferm, Veldhuis).  
 
De centrale oplossing zou kunnen werken voor boeren die te klein zijn voor deelname aan 
de biogashub. Dit wordt in een later stadium van het project meegenomen. 
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 BIOGAS  EN  GROENGAS  
Zoals eerder aangegeven kan het biogas rechtstreeks geleverd worden aan een 
warmtevrager, of het wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit waarna invoeding op het 
aardgasnetwerk kan plaatsvinden.  

 B IOGAS  
De eenvoudigste manier om biogas te verwaarden is door het direct te gebruiken als een 
warmtebron. Dat kan door het te voeden aan een biogasketel, waarbij warm water wordt 
geproduceerd, of door het te leveren aan een stoomketel. Om het biogas te kunnen 
toepassen als warmtebron, moet het ontdaan zijn van waterstofsulfide en waterdamp.  
 
Belangrijk bij een biogashub is dat het netwerk en de vergisters centraal aangestuurd 
worden door een besturingssysteem. Op die manier kan ingesprongen worden op het 
aanbod van biogas en de vraag bij de afnemers.  

 GRO EN GAS  
Bij groengas wordt het biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit. In de praktijk betekent dit dat 
het methaangehalte verhoogd wordt van 55% naar 89% en dat de schadelijke componenten 
(onder andere H2S) verwijderd worden.  
 
De ‘aansluit- en transportvoorwaarden Gas - RNB (Regionale netbeheerders)’ bestaat uit 25 
te meten grootheden. Om opgewerkt biogas te kunnen invoeden in het aardgasnet is relatief 
dure meetapparatuur en een uitgebreide opwerkunit nodig. Aanpassingen aan het 
invoedstation en de leiding ernaartoe, moeten door de producent van het groengas betaald 
worden.  
 
Het effect van deze regelgeving is, dat voor boerderijvergisters het opwerken en invoeden 
een grote kostenpost is in verhouding tot de productiekosten. Decentraal invoeden is voor 
kleine vergisters daardoor vaak niet rendabel. In de afgelopen jaren is de technologie echter 
betaalbaarder geworden en zijn gestandaardiseerde units ontworpen voor 
boerderijvergisters. Invoeden in het aardgasnet is daarmee ook haalbaar voor vergisters 
vanaf circa 30 m3/uur groengas, waar dit eerder alleen gold voor regioschaal of industriële 
schaal (>500 m3/uur).  
 
Voor het opwaarderen van biogas zijn een aantal installaties verkrijgbaar op de markt. Eén 
van deze installaties, de Bio-UP, wordt door CCS in samenwerking met Greenmac 
geproduceerd. Deze installatie onderscheidt zich door toepassing van een 
aminewastechnologie. Dit betekent een lager elektriciteitsverbruik, lagere werkdruk en een 
hoog rendement (lage methaanverliezen). 
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Figuur 4-3 Kleinschalige gasopwaardeerinstallatie: de Bio-UP. 
 

 
Ook het bedrijf Bright Biomethane produceert groengasinstallaties op deze kleine schaal (tot 
40 m³ groengas per uur): de Purepac mini. Deze installaties werken op basis van 
membraantechnologie. Onder hoge druk wordt het biogas door deze membranen 
gescheiden in methaan en koolstofdioxide. De voordelen van dit systeem zijn vooral de 
lagere investeringskosten en het feit dat het gas voor invoeding op het hogedruk aardgasnet 
niet apart op druk hoeft te worden gebracht. 

 
Figuur 4-4 Kleinschalige gasopwaardeerinstallatie van Bright Biomethane: de Purepac mini. 
 

 ROL  VAN  DE  NET BEH E ERDE R  
Aandachtspunt bij dergelijke initiatieven is de aanleg en het beheer van de biogasleiding. 
Biogasleidingen vallen binnen het zogenaamde “vrije domein”. Dat betekent dat ook andere 
partijen dan netbeheerders ze mogen aanleggen en beheren. Traditionele netbeheerders 
willen in veel gevallen geen bemoeienis met kleinschalige biogasnetten. Men vreest 
versnippering van het net en hun kostenstructuur past niet bij netten van deze omvang. In de 
praktijk zijn er wel voorbeelden van netbeheerders die biogasnetten beheren (GZV - Stedin, 
Noord Deurningen - Cogas). 
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De leidingen kunnen in eigen beheer worden aangelegd en beheerd, maar de kosten moeten 
dan gedragen worden door een klein aantal biogasproducenten. Financiële ondersteuning en 
gunstige financieringsconstructies zijn essentieel voor het welslagen van een project. Een 
oplossing zou zijn, dat netbeheerders meewerken met de aanleg en dat de transportkosten 
van het (bio)gas gelinkt worden aan de gangbare transportkosten voor aardgas. De kosten 
worden in dat geval dus gesocialiseerd. 
 
In Eerbeek heerst een enigszins uitzonderlijke situatie: hier is namelijk al een biogasleiding 
aanwezig. De leiding wordt gebruikt door IWE en DS Smith. Deze leiding is ook in beheer 
van IWE. Het ideaalbeeld zou zijn om van deze leiding gebruik te maken om ook biogas van 
andere producenten te transporteren en de leiding onderdeel te laten worden van het hele 
netwerk. Dit benut bestaande infrastructuur beter en het zorgt ervoor dat er niet parallelle 
netwerken voor dezelfde brandstof naar dezelfde afnemer(s) worden aangelegd in dezelfde 
regio. 
 
De kosten van de aanleg en het beheer van het biogasnetwerk, worden betaald door de 
netbeheerder. De netbeheerder brengt deze kosten in rekening aan de leveranciers van het 
biogas.  

 FINANCIËLE  ASPE CTEN  

 ENER GI EBELASTIN G  
Om de consumptie van energie te ontmoedigen heeft de overheid twee belastingen in het 
leven geroepen: de Energiebelasting (EB) en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze 
belastingen zijn gestaffeld. Over de eerste tranche wordt het meeste betaald en de 
belastingen nemen af naarmate de consumptie toeneemt.  
 
Tabel 4-1: Belastingtarieven voor aardgas en groengas in 2021 (Belastingdienst, 2021). 

  0 - 170.000 m3 170.001 - 1 mln. m3 1 - 10 mln. m3 > 10 mln. m3 

Energiebelasting  €               0,34856   €        0,06547   €        0,02386   €        0,01281  

Opslag Duurzame Energie  €               0,08510   €        0,02350   €        0,02320   €        0,02320  

Totaal  €               0,43366   €        0,08897   €        0,04706   €        0,03601  

 
Deze opslagen moeten ook betaald worden voor duurzame brandstoffen als biogas en 
groengas. Minder energie verbruiken is belangrijker dan onderscheid te maken naar welke 
energievorm dat dan is. 
 
Deze belastingen gelden niet als er warmte wordt geleverd. Dat kan bijvoorbeeld als de 
biogasleverancier ook eigenaar is van de ketel die warmte levert. Aangezien alle industriële 
afnemers hier meer dan 1 miljoen m3 aardgas verbruiken en één zelfs meer dan 10 miljoen 
m3, betalen zij weinig toeslagen, zoals te zien in de bovenstaande tabel.  
 
Als er (bio-)gas geleverd wordt aan huishoudens, is het een heel ander verhaal. Dan is het 
wel degelijk interessant om te voorkomen dat deze toeslagen betaald moeten worden, door 
rechtstreeks warmte te leveren in plaats van gas. Uiteraard is het hier veel complexer om 
daadwerkelijk warmte te kunnen leveren in plaats van gas. De producenten van het biogas, 
zouden dan eigenaar moeten zijn van al die particuliere biogasketels. De belastingdienst 
moet een dergelijke constructie goedkeuren. Wat het ingewikkeld maakt  
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 ETS   
DS Smith en Smart Packaging Solutions hebben te maken met het Europese ETS. ETS 
staat voor Emissions Trading System. Doel van dit systeem is om de broeikasgasuitstoot 
binnen de Europese Unie terug te dringen conform de afspraken in het klimaatakkoord van 
Parijs. Hiermee is niet gekozen voor het opleggen van maatregelen aan grote uitstoters, 
maar hebben zij als geheel een uitstootbudget gekregen. Dit budget is onderling 
verhandelbaar en wordt elk jaar kleiner. Zo wordt automatisch een emissiereductie 
afgedwongen voor de EU als geheel. Het staat bedrijven vrij hier maatregelen in te nemen 
en het vervangen van aardgas is er daar één van. Bij de verbranding van 1 m3 aardgas komt 
1,8 kg CO2 vrij. Op het moment van schrijven zijn de ETS rechten ruim € 50,00 per ton CO2-
uitstoot waard. De prijs stijgt de afgelopen tijd zeer snel en het is lastig voorspellen wat deze 
op de lange termijn zal gaan doen. Gezien de aard van het systeem (jaarlijkse afname van 
het totaal beschikbare budget) lijkt het reëel om aan te nemen dat deze prijs de komende 10 
tot 15 jaar op zijn minst gehandhaafd blijft. 

 CO2-HEFFIN G  
Bovenop het ETS heeft de Nederlandse overheid sinds 2021 ook een CO2-heffing in het 
leven geroepen. Deze heffing geldt onder andere voor bedrijven die ook onder het ETS 
vallen, wederom geldt dit voor DS Smith en Smart Paso. De heffing bedraagt in 2021 € 30,48 
per ton CO2. Dit bedrag wordt ieder jaar verhoogd met € 10,73 om in 2030 uit te komen op € 
127,05, zoals te zien is in tabel 5.2. 
 
Tabel 4-2: Verloop van de tarieven (per ton uitgestoten CO2) voor de CO2-heffing van de Nederlandse overheid voor de 
industrie. (Nederlandse Emissie Autoriteit, 2021) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

€ 30,48 € 41,21 € 51,94 € 62,67 € 73,40 € 84,13 € 94,86 € 105,59 € 116,32 € 127,05 
 
Installaties die onder het ETS vallen hoeven niet het volledige tarief te betalen, aangezien zij 
al een CO2-heffing betalen. De CO2-heffing wordt verrekend met de ETS. Elk jaar wordt het 
gemiddelde ETS tarief vastgesteld. Voor 2021 is dat € 26,49. Er moet dus €3,99 aan heffing 
betaald worden. Als het ETS tarief hoger is dan of gelijk is aan de CO2- heffing, dan vervalt 
de CO2-heffing. Hiermee heeft onze Rijksoverheid dus feitelijk een bodem gelegd in de ETS 
prijzen. In de berekeningen hanteren we daarom deze tarieven, omdat dit de 
onvoorspelbaarheid van de toekomstige ETS tarieven wegneemt. In de praktijk kan dus een 
hogere vergoeding gelden. 
 
Belangrijk om op te merken is het grote verschil dat nu al bestaat tussen de huidige prijzen 
van een ETS recht (rond de € 50,00 per ton) en het vastgestelde correctiebedrag in de 
regeling voor de CO2-heffing (€ 26,49 per ton). Dit betekent dat bedrijven in plaats van € 
30,48 in werkelijkheid meer betalen dan de regeling beoogt. Het is niet duidelijk of deze 
verschillen achteraf zullen worden gecorrigeerd. Het is ook niet duidelijk of de CO2-heffing 
verrekend gaat worden in de correctiebedrag van de SDE++-subsidie.  
 
In BIJLAGE 3 is meer informatie te vinden over de CO2-heffing. 
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 CERTI FI CAT EN  
Groene energie is meer waard dan grijze energie. Als er groengas wordt geproduceerd en 
wordt ingevoed in het net kunnen hiervoor certificaten worden afgegeven. Deze certificaten 
zijn verhandelbaar, hierdoor kunnen bedrijven en particulieren indirect hun energieverbruik 
vergroenen. De handel vindt plaats via tussenpersonen. De prijs varieert, maar ligt voor 
zakelijke afnemers tussen de 10 en 15 cent per m3 groengas.  
 
Geproduceerde warmte uit biogas is natuurlijk ook groen, maar deze certificaten zijn niet 
verhandelbaar. Dat komt, omdat er vaak een fysieke verbinding ligt, in de vorm van een 
biogasleiding of een warmteleiding tussen de aanbieder en de afnemer. Het is daarom 
moeilijk te verkopen dat de warmte aan een op afstand gelegen bedrijf toekomt. Vaak wordt 
met de afnemer van de warmte wel een afspraak gemaakt dat zij meer betalen voor het 
biogas dan voor aardgas.  
 
Het is nog niet duidelijk hoe de handel in groengascertificaten wordt behandeld in combinatie 
met ETS en de CO2-heffing. 

 PLAATS VAN  VE RGIS TI NG I N DE  ENE RGIETRA NSITIE  
In de energiemix van duurzame energiebronnen speelt biomassa een grote rol. Dit komt voor 
het grootste deel uit bijstook van hout in kolencentrales. In 2019 bestond 0,5% van de totale 
energievraag uit biogas (CBS, 2020). Dit is weinig en dat terwijl biogas grote voordelen heeft 
ten opzichte van andere vormen van duurzame energie. Behalve dat het omgezet kan 
worden in elektriciteit is het ook direct te benutten als warmtebron of kan het worden 
opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit zijn belangrijke voordelen, omdat het elektriciteitsnet op 
veel plaatsen in Nederland de fluctuaties in de stroomtoevoer niet aankan. Dit geldt nog niet 
voor de omgeving Apeldoorn, zoals te zien is in Figuur 4-5. Bij de opwekking van elektriciteit 
met een WKK gaat veel energie in de vorm van warmte verloren. Hiervoor is niet altijd een 
nuttige toepassing te vinden.  
 

 
Figuur 4-5: Transportcapaciteit voor het terugleveren van elektriciteit in Gelderland, omgeving Eerbeek/Loenen in de blauwe 
cirkel. 
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Diverse onderzoeken wijzen erop dat er altijd momenten zullen zijn dat er te weinig zon en 
wind is om aan de energievraag te kunnen voldoen. Dat komt omdat de opslag van 
elektriciteit nog niet goed van de grond komt. Deze wordt niet door middel van subsidies 
gestimuleerd. De productie van energie uit biomassa is daarentegen niet afhankelijk van het 
weer. Ook is het eenvoudiger om de opwekking van energie uit biomassa af te stemmen op 
de actuele vraag, omdat biogas en groengas relatief eenvoudig op zijn te slaan.  
 
Voor grote industriële afnemers van aardgas, zoals DS Smith, is verduurzaming van de 
energievoorziening niet eenvoudig. Op termijn wordt het aardgas misschien vervangen door 
waterstof, maar vooralsnog is biogas (eventueel omgezet naar groengas) een van de 
weinige beschikbare duurzame bronnen. Dit heeft te maken met de behoefte van deze 
bedrijven aan hogere temperaturen en dat de inzet van houtgestookte systemen op veel 
(maatschappelijke) bezwaren stuit.  
 
Mestvergisting heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van andere vormen van 
duurzame energieproductie. 

• Continue productie, meer dan 8.000 uur per jaar (ter vergelijking: voor zon is dit 
gemiddeld 1.000 uur en alleen bij daglicht). 

• Hoge CO2-reductie door vermeden methaanemissies uit de stal. Methaan is een sterk 
broeikasgas. 

• Mogelijkheid tot het produceren van hoge temperaturen als biogas gebruikt wordt als 
energiedrager.  

• Betere bemestende waarde van de dierlijke stikstof, dit maakt een lager 
kunstmestgebruik bij gelijke gewasopbrengst mogelijk.  

• Geen onregelmatige belasting van het elektriciteitsnet.  

• Verbinding tussen platteland en stad door directe energielevering aan bedrijven en 
particulieren.  

 
Biogas kan daarom een bijzondere rol in de energietransitie spelen, waarbij het efficiënt 
ingezet kan worden als energiedrager voor de levering van warmte aan de industrie.   
 
In Nederland wordt ongeveer 1,5% van de mest vergist, in Gelderland is dat 2,7% van de 
totale hoeveelheid mest (Van Schaik, et al., 2019). Dit betekent dat Gelderland dus 
bovengemiddeld presteert. Dit percentage loopt echter, nog ver achter op de benodigde 
productie van biogas voor het behalen van de in de RES gestelde doelen. 

 SUBSI DIES  
Duurzame energie uit mono-mestvergisting is zonder subsidie niet rendabel te krijgen. Dat 
komt vooral doordat fossiele energie relatief goedkoop is. Fossiele energie is in grote 
hoeveelheden voorradig, altijd beschikbaar, hoe meer men verbruikt, hoe minder men betaalt 
en de infrastructuur is aanwezig en wordt in decennia afgeschreven. Om de productie van 
duurzame energie van de grond te krijgen, zijn subsidies noodzakelijk.   
 
In deze paragraaf beschrijven we de verschillende subsidies. Waaraan voldaan moet worden 
om in aanmerking te komen voor de subsidie en wat de bijbehorende bedragen en 
voorwaarden zijn. 
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 INV EST ERIN GSS UBSI DI ES  

DEMON S TRATIE  ENER GIE INN O VATIE  (DEI) 
Deze regeling subsidieert tot 50% van de investeringskosten en wordt verstrekt door RVO. 
Onderzocht moet worden in hoeverre deze subsidie toegepast kan worden voor dit project. 
Innovatie is zoals de naam van de regeling doet vermoeden een voorwaarde voor 
verstrekking. Mogelijk nieuwe aspecten aan dit project zijn: 

• De toepassing biogas uit diverse bronnen (veehouderij en waterzuivering). 

• De combinatie van het leveren van biogas en productie van groengas. 

• De stikstofproblematiek aan te pakken door gebruik te maken van een (mobiele) 
stikstofstripper (zie paragraaf 5.1). 

REACT  EU 
Dit is een Europese subsidie die bedoeld is om versneld uit de Covid-19 crisis te komen. Het 
geld wordt geïnvesteerd in de transitie naar een groene, digitale en weerbare economie. De 
minimum aanvraag is € 600.000 subsidie. De eerste inschrijfronde heeft plaatsgevonden. Op 
1 oktober wordt bekend of er een tweede tranche REACT-EU gelden beschikbaar wordt 
gesteld. De inschrijfdatum zal dan op 15 november open gaan. De REACT-EU gelden 
moeten op 31 december 2023 zijn besteed. Dat is gezien de gemiddelde looptijd van een 
biogasproject erg snel.  
 

 
 

 SDE++-S UBSI DIE  
De belangrijkste bepalende factor voor de haalbaarheid van mestvergisting is de financiële 
ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Met de SDE++-regeling wordt het verschil in kostprijs 
tussen aardgas en biogas voor 12 jaar gecompenseerd.  
 
De SDE++-subsidie is het afgelopen jaar flink aangepast. De overheid wil zoveel mogelijk 
CO2 reduceren tegen zo laag mogelijke kosten. Er is daarom een methodiek ontwikkeld, 
waarbij gekeken wordt naar de kostprijs per ton CO2-reductie. Mono-mestvergisting is 
duurder dan andere technieken. Dat komt onder andere, doordat de verminderde 
methaanemissies deels worden meegerekend en kleinschalige opwekking is normaal 
gesproken altijd duurder is dan grootschalige. 
 
Wat de kansen zijn voor mono-mestvergisting voor het verkrijgen van een SDE++-subsidie 
moet de praktijk nog uitwijzen.  
 
De SDE++ compenseert alleen de onrendabele top van het vergistingssysteem. 
Infrastructuur, zoals een biogasnetwerk wordt er niet door gedekt.   
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Om een SDE++-subsidie te kunnen aanvragen moet de opwekinstallatie (de vergister) 
vergund zijn. Deze subsidie kan 1 of 2 keer per jaar via een tenderprocedure worden 
aangevraagd. Voor deze studie gaan wij uit van de SDE-bedragen zoals die zijn vastgesteld 
voor 2021. 

 FINANCIE RIN G  
Biogasprojecten kunnen normaal gesproken via de bank gefinancierd worden. Ook hier zal 
dat het geval zijn. Als voor het project een SDE++-subsidie kan worden verkregen betekent 
dit ook een grote zekerheid op het gebied van inkomsten. Dit zal geldschieters een 
betrouwbare basis voor investeringen bieden. Daarmee worden de kansen op financiering 
vergroot en ook de verwachte rente verlaagd. 
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5 MILIEUEFFECTEN VAN VERGISTING 

 EMISSIES  
In deze paragraaf wordt gekeken naar de relevante emissie van methaan en ammoniak. In 
hoeverre de PAS-uitspraak uit 2019 de vergunningprocedure voor kleinschalige vergisters 
beïnvloedt is nog niet bekend. Mono-mestvergisting biedt in combinatie met andere 
technieken een prima mogelijkheid om de stikstofemissie op melkveehouderijbedrijven terug 
te dringen. Te denken valt hierbij aan de toepassing van dichte stalvloeren die ook de 
biogasproductie ten goede komen, omdat er dan verse mest vergist wordt. Dit levert veel 
meer biogas per ton mest op (verse mest 32 m3 biogas, oude mest < 25 m3). 
 
Mestvergisting leidt tot een afname van de methaanuitstoot op het bedrijf. Ook in een 
gangbare mestput, vindt vergisting en daarmee de productie van methaan plaats. Door de 
mest zo vers mogelijk naar de vergister te brengen, vindt die methaanproductie nu plaats in 
de vergister en wordt het opgevangen en gebruikt als energiedrager. Mono-mestvergisting 
van verse mest in combinatie met een dichte stalvloer leidt tot een reductie van 99,4 kg CO2-
equivalenten per ton mest. 
 
Door vergisting wordt mest dunner (minder organische stof) en wordt de aanwezige stikstof 
sneller opgenomen door gewassen. Dit laatste wordt veroorzaakt doordat een groter deel 
van de stikstof in opgeloste, anorganische vorm verkeert. Dit betekent dat digestaat sneller 
door de bodem en vervolgens door de planten wordt opgenomen. Daarnaast veroorzaakt 
digestaat over het algemeen minder geuroverlast dan onvergiste mest.  
 
De ammoniakuitstoot op het bedrijf (stalemissie + uitrijden op het land) neemt met bijna 10% 
af door verse mest te vergisten (zie derde staaf in Figuur 5-1). Bij het vaststellen van de 
stikstof emissie wordt alleen gekeken naar de stalemissie en niet naar het complete verhaal 
(zoals in Figuur 5-1). Per bedrijf neemt de stalemissie af met 1.000 kg. Dit heeft een waarde 
van ongeveer € 75.000 per boer ofwel ongeveer €2 miljoen in totaal. Vaak is de vrijgekomen 
emissie niet verhandelbaar, omdat boeren graag ruimte houden voor de toekomst.  
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Figuur 5-1: Ammoniakuitstoot van een melkveehouderij in het veenweidegebied (Evers, et al., 2019) met aanvulling van de 
stikstofstripper 

 
Een relatief nieuwe manier om nog efficiënter om te gaan met stikstof is deze te strippen uit 
de dunne fractie van het digestaat. Door de ammoniak te strippen wordt deze vastgelegd in 
een sterkere gebonden chemische vorm (ammoniumsulfaat) welke als vervanger van 
kunstmest op het land kan worden gebruikt. Door dit te doen neemt de emissie van 
ammoniak bij veldtoediening af met bijna 50%. Deze techniek is inmiddels beschikbaar. Er is 
zelfs een mobiele variant, die langs de verschillende bedrijven kan rijden, om ter plekke het 
digestaat te strippen. Een bijkomend voordeel van deze methode is, dat precies te meten is 
hoeveel stikstof er is afgevangen.  
 
Nieuwe doorrekeningen geven aan dat de reductie van de vermestende stikstofemissie bij de 
stripper zelfs kan oplopen tot 70%.  
 
In BIJLAGE 4 wordt dieper ingegaan op de milieueffecten van mono-mestvergisting en de 
emissie van ammoniak en in BIJLAGE 5 op de milieueffecten van mono-mestvergisting en 
methaan-emissie.  
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 VE RMEDEN  CO2-EQ UI VALENTEN DOO R K UNS TMESTVE RVAN GING  
De productie en toediening van kunstmest wordt meestal besproken in de context van 
stikstofuitstoot, maar deze is ook relevant voor de CO2 uitstoot van de volledige keten. 
Kunstmest wordt conventioneel geproduceerd middels het Haber-Bosch proces, een 
chemische techniek waarbij inerte N2 uit de atmosfeer wordt omgezet tot ammoniak. De 
uitvinding van dit proces in het begin van de 20e eeuw wordt gezien als één van de grote 
mijlpalen van de menselijke geschiedenis, aangezien de productie van ammoniak ons in 
staat heeft gesteld aanzienlijk meer voedsel te produceren en de wereldbevolking te laten 
groeien. Het Haber-Bosch proces is een zeer energie-intensief proces waarbij doorgaans 
gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Bij conventionele kunstmestproductie komt 
door dit proces ongeveer 1,6 kg CO2-equivalenten vrij per kg geproduceerde ammoniak 
(Smith, et al., 2020). Concreet betekent dit dat voor elke kilogram stikstof die een bedrijf 
gebruikt 1,3 kg CO2-equivalenten uitgestoten is voor de productie van stikstof in kunstmest 
(op basis van molmassas). Verdere emissies bij transport of verdere verwerking zijn keten 
specifiek en worden hierin nog niet in meegeteld.  
 
Toediening van digestaat op landbouwgrond heeft, zoals eerder benoemd, consequenties 
voor de opname van stikstof. De stikstof in het digestaat is sneller werkzaam dan in de 
onvergiste mest en wordt voor een groter deel door de plant opgenomen. Dit is terug te zien 
in de gemeten en berekende werkingscoëfficiënten die voor digestaat van rundvee drijfmest 
en voor onvergiste rundvee drijfmest gelden (uitgaande van toediening middels een 
bouwlandinjecteur) (van Geel, et al., 2013). In de praktijk is dit bevestigd voor 
rundveedrijfmest in een studie door de Boer (2004), waarin de N-werking van kunstmest 
(KAS; kalkammonsalpeter) werd vergeleken met digestaat van rundveedrijfmest en 
onvergiste rundveedrijfmest. Hieruit bleek dat de N-werking van het digestaat veel hoger was 
dan van de onvergiste mest, zoals te zien is in Tabel 5 1. 
 
Tabel 5 1: Verschil in N-werking tussen kunstmest, digestaat en onvergiste mest (ten opzichte van de werking van kunstmest). 
Afgeleid van de Boer (2004).  

N-werking 
(t.o.v. KAS) 

KAS 100% 

Onvergiste mest 45% 

Digestaat 68% 

'’Extra'' N werking door 
vergisting 

23% 

 
 
 
De hogere N-werking betekent dat voor een gegeven hoeveelheid mest een groter aandeel 
van de stikstof nuttig gebruikt kan worden voor de planten, en hierdoor minder kunstmest 
toegediend hoeft te worden om de maximale groei te garanderen. Het verschil in N-
werkingen betekent dat het vergisten van een kilogram mest ongeveer 0,23 kilogram KAS 
kan vervangen. Dit geldt mits alle nieuw beschikbare stikstof in het digestaat gebruikt wordt 
als vervanging van stikstof die anders in kunstmest toegediend zou worden.  
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Specifiek vervangt de betere N-werking van het digestaat per kilo mest die verwerkt wordt 
0,23 kg kunstmest. Hoeveel dit voor een bedrijf aan CO2 besparing levert hangt af van de 
mestboekhouding en het aandeel kunstmest wat gebruikt wordt, maar globaal kan 
aangenomen worden dat voor KAS, met een N gehalte van 27%, dit in de keten een 
besparing van ongeveer 80 kg CO2-equivalenten per ton vergiste mest met zich meebrengt. 
Deze besparing vindt echter niet plaats op het bedrijf zelf, maar eerder in de keten bij de 
fabrikant van kunstmest.     
 
 

 BODEM V RUCHT BAARH EID  
Op het proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) is het effect van digestaat op de 
bodemvruchtbaarheid en het bodemleven uitgebreid onderzocht. Hier zijn geen negatieve 
effecten gevonden in meerjarige studies naar deze onderwerpen. De vermindering van de 
organische stof in de aangevoerde mest had geen effect op de effectief organische stof van 
de onderzochte percelen. 

 NATURA 2000  GE BIE DEN  
Het spreekt voor zich dat in dit gebied de stikstof problematiek sterk aanwezig is, aangezien 
er verschillende Natura 2000 gebieden zich in de buurt van dit project bevinden. In de 
onderstaande figuur is dat goed te zien (groene gebieden). 
 

 
Figuur 5-2: Natura 2000 gebieden en ligging van potentiële veehouderijen.  [Bron:www.natura2000.nl] 

 
In hoeverre dit het voorbestaan van een aantal veehouderijbedrijven zal beïnvloeden is nu 
nog niet te zeggen. Veel boeren beseffen dat er iets moet gebeuren aan de stikstof depositie 
door de landbouw. Mestvergisting wordt daarbij door een aantal boeren als een kans gezien, 
zeker ook op het gebied van stikstofemissies.  
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6 VERGUNNINGVERLENING 
 
Het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor vergistingsinstallaties wordt veel 
ondernemers als een knelpunt ervaren. Er zijn echter diverse zaken verbeterd: procedures 
zijn korter gemaakt, bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn beperkt, vergunningenstelsels 
zijn gebundeld en inmiddels is er één loket voor alle vergunningen, (www.omgevingsloket.nl). 
Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en wordt de vergunningverlening 
nog meer vereenvoudigd. 26 wetten worden gebundeld in 1 wet [Bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht]. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de vergunningverlening besproken. 
De paragraven 6.2 en 6.3 zijn opgesteld samen met juristen van de provincie Gelderland. 

 STAPPEN VE RG UNNIN G VERLENI NG  
Sinds 2015 zijn mono-mestvergisting (< 25.000 ton per jaar) en mestverwerking opgenomen 
in het Activiteitenbesluit. De melding volgens het activiteitenbesluit wordt digitaal ingediend 
via de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Deze module stelt als eis dat de vergister 
gebouwd wordt volgens de norm NTA-9766.  
 
Voor boerderijvergisters die voldoen aan de voorschriften in het Activiteitenbesluit, geldt dat 
zij een vergunning kunnen krijgen via een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets 
(OBM). De OBM is een versimpelde vergunningsprocedure. Boerderijen die zijn aangemerkt 
als IPPC-bedrijven (bijvoorbeeld varkensbedrijven) vallen niet onder het activiteitenbesluit, 
waardoor zij altijd een Omgevingsvergunning moeten aanvragen. Of een melding volgens 
het activiteitenbesluit met een OBM voldoende is hangt af van de voorschriften die staan in 
het bestemmingsplan.  
 
Als mono-mestvergisting niet binnen het bestemmingsplan valt, moet onderzocht worden of 
de zogeheten “kruimelgevallenregeling” toegepast kan worden. Binnen deze regeling kunnen 
bouwwerken aangevraagd worden die niet specifiek genoemd worden in het 
bestemmingsplan. Er zal dan een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.  
 
Ook moet bekeken worden of de vergister binnen het bouwblok wordt geplaatst. Als dat niet 
zo is, zal in veel gevallen uitbreiding van het bouwblok aangevraagd moeten worden. 
Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast, in dat geval moet rekening worden 
gehouden met een procedure van ongeveer een jaar. 
 
Als de veehouder een mestoverschot heeft en dit moet afvoeren, wordt dat gezien als het 
afvoeren van afval. De vergunningaanvraag of melding moet dan vergezeld gaan van een 
Vormvrije MER.  
 
Onderstaande tabel geeft kort de gang van zaken weer.  
 

Omschrijving Activiteit 

IPPC-bedrijf Omgevingsvergunning 

Afvoer mest of digestaat Vormvrije MER-beoordeling 

Vergister buiten bouwblok Aanvraag aanpassen bouwblok 

Bestemmingsplan noemt 
mono-mestvergisting 

Checken voorwaarden, als het past AIM + OBM, anders 
Omgevingsvergunning 

Bestemmingsplan noemt 
mono-mestvergisting niet.  

Past het binnen het algemene doeleinde ‘agrarische bedrijf’ of  
‘agrarische doeleinden’. Anders: “Kruimelgevallenregeling” en 
Omgevingsvergunning. 

http://www.omgevingsloket.nl/
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 BESTEMMIN GSPLANNE N  
Dit project omvat drie gemeenten: Apeldoorn, Brummen en Voorst. Voor elk van de 
gemeenten is bekeken wat het bestemmingsplan zegt over mono-mestvergisting. De 
informatie is gevonden op de site Ruimtelijkeplannen.nl en in een notitie die is opgesteld 
door juristen van de provincie Gelderland. Deze is te vinden in BIJLAGE 6. Onderstaande 
paragraven zijn opgesteld samen met de juristen van de provincie.  

 BEST EMMIN GS P LAN N EN AP ELDOO RN  EN  BRUMMEN   
De relevante vigerende bestemmingsplan in gemeente Apeldoorn en Brummen zijn 

bestudeerd. Dit zijn: 

• Apeldoorn: Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid (2001) en Bestemmingsplan 

Het Woud (2013) 

• Brummen: Bestemmingsplan Buitengebied 2008 (‘NL.IMRO.0213.BPBG700000-VA01’) 

 

NB: Voor Apeldoorn is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor omgeving Beekbergen / 
Loenen in de maak. Navraag bij de gemeente leert dat het nieuwe bestemmingsplan nog een 
ontwerp-status heeft en op enige termijn nog niet wordt vastgesteld. Om deze reden is niet aan dit 
bestemmingsplan getoetst. 

 

De bestemmingsplannen voor het buitengebied van beide gemeenten zijn in hoofdzaak 

(sterk) verouderd en bevatten geen specifieke gebruiksbepalingen over 

mestvergistingsinstallaties. Dit betekent dat een mestvergistingsinstallatie alleen passend 

binnen de bestemmingsplannen kan worden geacht als de functie past binnen het algemene 

doeleinde ‘agrarische bedrijf’ of  ‘agrarische doeleinden’. De functie van 

mestverwerkingsinstallatie is dan alleen passend binnen de geldende agrarische 

bestemming, als die als een bedrijfseigen agrarische activiteit kan worden aangemerkt. 

Hiervan is geen sprake, omdat het immers de bedoeling is het biogas dat de 

mestvergistingsinstallaties genereren, met name worden gebruikt voor de papierindustrie. 

 

NB: Nu we voor de genoemde bestemmingsplannen in Apeldoorn en Brummen hebben 
geconstateerd dat mestverwerkingsinstallaties niet passen onder het toegestaan gebruik, hebben 
we voor deze bestemmingsplan niet meer getoetst aan de specifieke bouwregels. 

 GEMEENT E VOOR ST :  BUIT EN GEBI ED GECON SO LI DEER DE V ERSI E  
In deze gemeente geldt het bestemmingsplan van het buitengebied van Voorst. In dit 
nieuwere plan (vastgesteld 2013, de geraadpleegde geconsolideerde versie is van 2019), is 
wel opgenomen dat een mestvergisting als nevenfunctie is toegestaan. Dit staat in art. 3.1 
sub v (LINK): toegestaan zijn: “nevenfuncties op het gebied van (…) duurzame 
energiewinning”. Een mestverwerkingsinstallatie is aan te merken als duurzame 
energiewinning. Dat het alleen een nevenfunctie mag zijn, is ook geen beperking: het is 
aantoonbaar dat de functie ruimtelijk en qua financiën ondergeschikt is aan de hoofdfunctie: 
het agrarische bedrijf. 
 
Omdat de gebruiksregeling voldoende ruimte biedt, is bij dit bestemmingsplan ook de 
bouwregeling bekeken. Deze is ruim voldoende. De relevante bouwbepaling stelt immers dat 
silo’s tot 10 m toegestaan zijn (art. 3.2.2. onder h). 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0285.20100-VS00/r_NL.IMRO.0285.20100-VS00_2.3.html
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NB: In dit BP is als afwijkingsregel bij de gebruiksregels opgenomen dat je bij afwijking de 
oppervlakte tot 1.000 m2 mag vergroten van deze nevenfunctie en daarnaast is zelfs een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een collectieve voorziening van biomassavergisting (art. 
3.7.6). Deze bepalingen zijn beperkt relevant omdat de beoogde functie in ons geval al 
rechtstreeks in het bestemmingsplan past. 

 

 
Figuur 6-1: Artikel 3.7.6 Bestemmingsplan Buitengebied geconsolideerde versie 

 
Voor de realisatie van een mestvergistingsinstallatie moet toestemming aan het college van 
B&W gevraagd worden. Dit kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket.  
 

 CON CLUSI E  
Geconcludeerd kan worden, dat binnen twee van de drie beoordeelde gemeentes de 
vigerende bestemmingsplannen een mestvergistingsinstallatie niet is toegestaan. Er moet 
daarom bij de gemeentes Apeldoorn en Brummen worden afgeweken van het 
bestemmingsplan. De gemeente Voorst heeft een actueler bestemmingsplan dat wèl ruimte 
biedt. 

 GEBRUIK  MAKEN  VAN  KRUIMEL RE GELING  
Er moet dus worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan in de gemeente 
Apeldoorn en Brummen. De wet biedt de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af 
te wijken van het bestemmingsplan. Dat kan door de ‘kruimelgevallen-regeling’ uit het Besluit 
omgevingsrecht te gebruiken. Voor de omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken 
bestemmingsplan kan dan de reguliere procedure gebruikt worden. Dit is een relatief snelle 
procedure. 
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De kruimelgevallenregeling staat genoemd in Bijlage II, hoofdstuk IV bij het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) (LINK). Dit hoofdstuk luidt: ‘Categorieën gevallen waarin voor 
planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet kan worden verleend’. Artikel 4 lid 7 luidt: 
 

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 
van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking: 
(…) 

7.  een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het 
bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven 
bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van 
dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen 

 

Mono-mestvergisting is qua gebruiksbepaling binnen deze bepaling mogelijk. De eis is dat er 
ten minste 50% mest moet zijn en dit wordt in dit geval natuurlijk gehaald (100% mest).  
 
Heeft hoofdstuk gaat over planologische gebruiksactiviteiten (dit woord is onderstreept in de 
bovenstaande tekst): het bouwen wordt dus niet specifiek benoemd. Dit werpt de vraag op of 
de mestverwerkingsinstallatie dan nog wel binnen de bouwregels moet passen van het 
bestemmingsplan. Naar onze inschatting is dit niet zo. Er zijn diverse uitspraken van de 
Afdeling te vinden waaruit duidelijk wordt dat de afwijkingsbevoegdheid van dat onderdeel 
óók betrekking heeft op de bouwregels uit het bestemmingsplan. Hierbij wordt verwezen 
naar deze twee voorbeelden: 

• Uitspraak over artikel 4 onderdeel 9: (LINK) 

• Uitspraak over artikel 4 onderdeel 11, zie beantwoording bij vraag 3 (LINK) 

 
Er zijn geen voorbeelden in de jurisprudentie of de wetsgeschiedenis te vinden die specifiek 
betrekking hebben op onderdeel 7 van art. 4 van de kruimelregeling, de bepaling voor de 
vergistingsinstallatie. Maar uitgaande van de door ons besproken lijn in de jurisprudentie 
gaan we ervan uit dat het ook bij dit onderdeel zowel gaat om het gebruiken en bouwen. We 
concluderen dus dat ‘gebruiksactiviteiten’ hier in de ‘in ruime zin’ kunnen worden begrepen 
en dat de kruimelregeling ook in dit kader voldoende ruimte biedt.  
 
Een belangrijk voorbehoud is wel dat de kruimelregeling alleen nog onder het huidige recht 
kan worden gebruikt; in de Omgevingswet keert die niet terug. Op dit moment is de 
inwerkingtreding voorzien voor 1 juli 2022 en deze is al diverse malen uitgesteld. Het lijkt 
zeer waarschijnlijk dat de inwerkingtreding opnieuw wordt verschoven, met name aangezien 
er momenteel zeer grote fundamentele problemen zijn gerezen met het digitale stelsel 
(DSO). Het lijkt denkbaar dat, met nieuw uitstel van de Omgevingswet, voor onderhavig plan 
dus nog gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wetgeving. 
 
Ten slotte moet er op worden gewezen dat er sprake kan zijn van specifieke beleidsregels bij 
de toepassing van de kruimelregeling. Van de gemeentes Apeldoorn en Voorst zijn die niet 
bekend. Maar de gemeente Brummen heeft wel een dergelijke regeling; hierop wordt in 
navolgend tekstvak ingegaan. 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2021-07-01#BijlageII
https://poelmannvandenbroek.nl/transformeren-via-kruimellijst-ook-voor-afwijken-van-bouwregels/
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/7-vragen-en-antwoorden-over-de-kruimellijst/
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In enkele gevallen komt het voor dat gemeenten eigen voorwaarden stellen aan gebruikmaking van 
de kruimelgevallen-regeling. We begrijpen dat gemeente Brummen dit gedaan heeft.  

Om te bepalen wanneer wel en niet gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid van de 
kruimelgevallenregeling hebben B&W van Brummen een beleidsnotitie vastgesteld. 

In deze beleidsnotitie zijn algemene en specifieke afwegingscriteria opgenomen. Een initiatief moet 
in ieder geval voldoen aan de volgende algemene afwegingscriteria. 

1. er sprake moet zijn van een goede ruimtelijke ordening;  

2. er dient geen onevenredige aantasting plaats te vinden van het woon- en leefmilieu;  

3. er dient geen onevenredige aantasting plaats te vinden van de verkeersveiligheid;  

4. de sociale veiligheid mag niet in het geding zijn als gevolg van de afwijking;  

5. de brandveiligheid dient gewaarborgd te zijn;  

6. het straat- en bebouwingsbeeld mogen niet in negatieve zin worden beïnvloed;  

7. parkeren plaats moet vinden op eigen terrein;  

8. de afwijking mag de bestaande rechten van omliggende bedrijven niet in perken;  

9. het beoogde gebruik van de uitbreiding of het bijgebouw mag (in beginsel) niet afwijken van 
het bestaande gebruik van het hoofdgebouw, één en ander overeenkomstig de regels van het 
bestemmingsplan. 

 

 

 

We constateren dat met een goede argumentatie het mogelijk moet zijn om bij een mono-
mestvergistingsinstallatie aan te tonen dan kan worden voldaan aan de bovenstaande 
afwegingscriteria. Wel zal dit uiteraard per geval op een goede manier moeten worden 
aangetoond.  

 

Uit contact met de gemeente Brummen bleek dat er weifelingen waren over punt 9 van de 
algemene afwegingscriteria: “Het beoogde gebruik van de uitbreiding of het bijgebouw mag 
(in beginsel) niet afwijken van het bestaande gebruik van het hoofdgebouw, één en ander 
overeenkomstig de regels van het bestemmingsplan.” 

 

Er is in principe geen sprake is van een uitbreiding of een bijgebouw. De gemeente gebruikt 
deze redenering ook bij kruimelgevallen onder onderdeel 9 (ander gebruik) of onderdeel 11 
(tijdelijk afwijken) van artikel 4 Bijlage II Bor. 
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7 POTENTIËLE BIOGAS AFNEMERS IN EERBEEK EN LOENEN 
 
Eerbeek en Loenen hebben, zeker gezien de omvang van deze dorpen, veel relatief grote 

energieverbruikers, die hoogwaardige warmte nodig hebben. Het accent ligt op de 

papierindustrie, maar er zijn ook andere afnemers. Voor dit onderzoek is gekeken naar vier 

partners die in aanmerking kunnen komen voor de afname van biogas voor dit project. Dat 

zijn: DS Smith en De Hoop, Paso en Sonac. Voor deze bedrijven is gekozen vanwege hun 

ligging en het aardgasvolume dat zij verbruiken.  

 

Onderstaand kaartje laat zien dat deze bedrijven goed liggen ten opzichte van het 

biogasnetwerk.  

 

 DS  SMIT H  
1960 zuivert IWE het overtollige proceswater van de drie Eerbeekse papierfabrieken Mayer-
Melnhof Eerbeek BV, DS Smith De Hoop BV en Neenah Coldenhove BV. Bij die zuivering 
komt ongeveer 4 miljoen m3 biogas vrij, dat wordt terug geleverd aan DS Smith via een 
speciaal daarvoor aangelegde biogasleiding.  
 
DS Smith is wereldwijd opererende leverancier van duurzame golfkarton verpakkingen op 
basis van papiervezels, ondersteund door recycling- en papierproductieactiviteiten. DS Smith 
speelt een centrale rol toeleverancier voor sectoren als e-commerce, fast moving consumer 
goods en industrie. 
 

Figuur 7-1: Positie bedrijven ten opzicht van de hub 

Smart Paso 

Sonac 

DS Smith 

IWE 
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Met de doelstelling 'Redefining Packaging for a Changing World' en de 
duurzaamheidsstrategie 'Now and Next' zet DS Smith zich in om de transitie naar de 
circulaire economie te leiden en tegelijkertijd meer circulaire oplossingen voor klanten en de 
bredere samenleving te leveren - door probleemplastics te vervangen, CO2 uit de keten te 
halen en innovatieve recyclingoplossingen te bieden.  
 
DS Smith, met het hoofdkantoor in Londen en lid van de Financial Times Stock Exchange 
(FTSE) 100, is actief in 34 landen, heeft ongeveer 30.000 mensen in dienst en is een 
strategisch partner van de Ellen MacArthur Foundation. Onder voorwaarde van goedkeuring 
door de marktautoriteit zal DS Smith binnenkort overgaan in handen van het Nederlandse De 
Jong Verpakking. Dit is een Nederlands familiebedrijf in de golfkartonwereld en een 
strategische investeerder. Het bedrijf integreert hiermee achterwaarts en stelt daarmee een 
stuk grondstofvoorziening zeker. 
 

  
Figuur 7-2: DS Smith [Bron: VNO-NCW midden] 

 ENER GI EV ERBRUI K  
Bij DS Smith staat een grote Warmte-Kracht-Centrale (WKC) met een vermogen van 66 
MWe op basis van 2 gasturbines, een 90 bar ketel en een bijstookbrander. Voor het 
productieproces is circa 100 ton stoom/h met een temperatuur van 185° C en 7 bar druk 
nodig. Gemiddeld wordt ongeveer 100 miljoen m3 aardgas per jaar verstookt. Wanneer 
uitgegaan wordt van een vlak afnameprofiel (in verband met de stabiele 24/7 
bedrijfsvoering), komt dat neer op een uurwaarde van ongeveer 11.400 m3. Daarnaast is er 
een 20 MWth ketel aanwezig en is er interesse om een biogas-gestookte ketel van 10 ton/h 
bij te plaatsen. Men beraadt zich op de WKC, want in principe is een gasturbine met bijstook-
ketel genoeg voor de bedrijfsvoering. Het huidige gestookte biogas van IWE bevat 65-75% 
methaan en het H2S-gehalte is max 10 PPB. Bewaking loopt via een analyzer bij IWE. DS 
Smith is geïnteresseerd om meer biogas te kunnen verstoken als vervanging voor aardgas, 
mits aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan kan worden.  
 
Hiernaast heeft DS Smith een 20 MWth elektrisch boiler, waarmee zijn ook stoom kunnen 
opwekken voor het proces.  

 RESTW AR MT E  
In principe proberen fabrieken zoals DS-Smith hun restwarmte zoveel mogelijk te beperken 
en af te bouwen. Voorlopig heeft DS-Smith echter nog veel restwarmte, onder andere via de 
rookgassen van de WKC. Dit loopt in de orde van 40 MWth (uitgaande van een rendement 
van ca 55% in de WKC. Het temperatuurniveau van de restwarmte is hoog (>100°C). Er zijn 
plannen om deze restwarmte te gaan gebruiken in een warmtenet.  
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 SMA RT PA CKA GING  SO LUTIONS  (SMA RT  PAS O) 
Smart Packaging Solutions is een business unit van VPK Group, wereldwijd expert in 
duurzame en innovatieve verpakkingsoplossingen van gerecycleerd papier. Paso profileert 
zich als een verpakkingsspecialist, dat zich richt op het verpakken van verse en 
diepgevroren producten. Daarbij staan kwaliteitsbehoud en voedselveiligheid voorop. De 
verpakkingen worden op maat gemaakt van massief karton. Duurzaamheid staat centraal in 
de doelstellingen van de VPK Group.  
 

 
Figuur 7-3: Smart Paso 

 ENER GI EV ERBRUI K  
Bij Smart PASO staat een gasgestookte ketel voor de stoomproductie voor met name de 
kartonmachine. Het verbruik is ca 7 miljoen m3 per jaar. Ook hier mag worden uitgegaan van 
een vlak profiel, dus het uur verbruik zal in de ordegrootte liggen van net onder de 1.000 m3 
per uur. Smart PASO is daarnaast aan het onderzoeken om een 1 MWth ketel te plaatsen. 
Smart PASO is geïnteresseerd om meer biogas te kunnen verstoken als vervanging voor 
aardgas als de economische randvoorwaarden dat mogelijk maken. 

 RESTW AR MT E  
Smart PASO geeft aan weinig restwarmte meer te hebben. Het bedrijf heeft de ambitie alle 
restwarmte intern te gebruiken.  

 SONA C  
Sonac is een producent van betrouwbare, duurzame ingrediënten voor de 
voedingsmiddelen-, petfood- en diervoederindustrie, evenals voor de kunstmest-, 
oleochemische en farmaceutische markten wereldwijd. Op basis van een uniek reststoffen-
naar-grondstoffen-concept worden grondstoffen verwerkt van dierlijke oorsprong en worden 
hieruit eiwitten, mineralen, vetten, gelatine en tal van andere speciale ingrediënten 
ontwikkeld. Het constante doel is om fabrikanten in diverse industrieën te helpen recepten te 
verbeteren en de hoogste kwaliteitsniveaus te bereiken, terwijl ook hun milieuprestaties 
worden verbeterd. 
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 ENER GI EV ERBRUI K  
Het energieverbruik van Sonac is niet exact bekend (concurrentiegevoelig), maar het lijkt 
veilig om uit te gaan van een uurwaarde van tussen de 200 en 250 m3 per uur. Sonac stelt 
als een bedrijf uit de voedingsmiddelensector scherpe eisen aan alle ingaande grondstoffen 
en dus ook aan biogas. Toepasbaarheid van lokaal biogas bij Sonac zal nader moeten 
worden getoetst op basis van de te verwachten samenstelling. Als het voldoet is ook Sonac 
in principe geïnteresseerd om meer biogas te kunnen verstoken als vervanging voor 
aardgas, 
 

 
Figuur 7-4: Sonac [Bron: Pim Velthuizen fotografie] 

 RESTW AR MT E  
De restwarmte bij Sonac is beperkt en wordt al jaren steeds verder teruggebracht. 

 WOON WIJK EN  
Interessante afnemers zijn particulieren, omdat zij relatief veel betalen voor aardgas. In 2013 
is er onder de naam Bionet in Eerbeek een project is geweest waarin direct biogas werd 
geleverd aan particuliere verwarmingsketels. Het biogas was afkomstig van Industriewater 
Eerbeek. De netbeheerder Liander en de ketelproducent ATAG hebben toen onderzocht of 
het mogelijk is om biogas te leveren aan woningen voor verwarming.. De conclusie van het 
onderzoek was, dat dit technisch geen enkel probleem is. Meer informatie over dit project is 
te vinden in BIJLAGE 9. 
 
Echter de toen ontwikkelde ketel, de Multiketel, wordt niet (meer) geleverd door ATAG. Men 
richt zich op warmtepompen en hybride warmtepompen. Inmiddels is het verzoek bij ATAG 
neergelegd onder welke voorwaarden deze ketel weer geleverd kan worden. De verwachting 
is dat ATAG hier alleen mee verder wil gaan als zij substantiële aantallen cv-ketels op biogas 
kan verkopen.  
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Figuur 7-5: Bionet 

 
Een andere optie is om groengas te leveren aan woonwijken. Er zijn dan geen aanpassingen 
aan de ketels nodig en er kan ook gekookt worden op dit gas, aangezien de samenstelling 
hetzelfde is als van Gronings aardgas. Er zijn twee mogelijkheden om groengas te leveren.: 

• Er verandert helemaal niets, de afnemers vergroenen het gas door GVO’s te kopen.  

• Het aardgasnet van de betrokken wijk wordt afgekoppeld van het hoofdnet en wordt 
allleen aangesloten op de groengas voeding. Aansluiting op het hoofdnet blijft in dat 
geval altijd noodzakelijk, omdat er in de zomer veel minder gas wordt afgenomen dan 
in de winter. Het overschot moet het openbare net op. 

• Een hybride optie, waarbij de woonwijk groengas krijgt en de rest van het biogas 
wordt geleverd aan de industrie.  

 
Als het dorp Loenen en de woonwijk Eerbeek-zuid investeren in isolatie in combinatie met 
hybride warmtepompen, loopt het totale aardgasverbruik terug naar 1 miljoen m3 per jaar. 
Dat zou uitstekend te combineren zijn met een combi-oplossing. 
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8 BIOGAS POTENTIEEL EERBEEK - LOENEN 
Er zijn in de betrokken gemeentes twee grote bronnen voor biogas: de reststromen van drie 
papierfabrieken en mest. Op het terrein van de zuiveringsinstallatie van IWE wordt al een 
grote hoeveelheid biogas geproduceerd uit de genoemde reststromen.  

 BIOGAS  VAN DE VE RGI STINGSINSTALLATIE V AN IWE 
De waterzuivering van Industrie Water Eerbeek (IWE) is een privaat bedrijf met drie 
aandeelhouders uit de papier en kartonindustrie (Mayer-Melnhof Eerbeek BV, DS Smith De 
Hoop BV en Neenah Coldenhove BV). Het bedrijf zuivert al sinds 1960 het overtollige 
proceswater van de aandeelhouders. 
 
IWE is ambitieus met betrekking tot duurzaamheid. Van de 500 m3 vervuild water per uur dat 
nu wordt aangeleverd, gaat 140 m3 per uur retour als proceswater. Binnenkort stijgt dit naar 
de 200 m3 per uur. Op termijn wil men het water teruggeven aan de natuur, om zo de 
kringloop op lokaal niveau te sluiten.  
  
Onderdeel van het zuiveringsproces is de afbraak van organische stof door het te vergisten. 
Hierbij ontstaat 600 m3 biogas per uur met een methaangehalte van 78 – 82%. De jaarlijkse 
productie is ongeveer 4 miljoen m3 per jaar, dat komt overeen met ongeveer 3,5 miljoen m3 
AEq per jaar. Het overgrote deel gaat via een biogasleiding naar DS Smith, die het inzet om 
aardgas te vervangen. Deze leiding heeft een capaciteit van 7 miljoen m3 per jaar. Er is dus 
ruimte voor uitbreiding.  
 
Er wordt gekeken naar het vergisten van primair en secundair slib. Dat wordt nu extern 
verwerkt. Dit kan jaarlijks 650.000 m3 biogas extra opleveren. Of dit echt mogelijk is, moet 
verder onderzocht worden. 
 

 
Figuur 8-1: IWE Eerbeek [Bron: Watervisie] 

 
IWE zet vol in op circulariteit. Een punt waarnaar gekeken wordt is de toepassing van 
restwarmte. Het effluent heeft een temperatuur van 35 tot 38 0C. Dit kan ingezet worden als 
bron voor restwarmtebenutting, eventueel in combinatie met een warmtepomp. 
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 BIOGAS  UIT  MON O-ME STVERGISTING  
Volgens het CBS is de drijfmestproductie in de drie gemeentes samen ongeveer 908.000 ton 
per jaar (zie Figuur 8-2).  Opvallend is de grote afname in Apeldoorn sinds 2017. In 
Brummen en Voorst is de productie min of meer stabiel.  

 
Figuur 8-2: Mestproductie in de drie gemeentes [https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70072ned/table?ts=1621410166930] 

 
Voor dit onderzoek zijn alleen boeren benaderd die groot genoeg zijn voor het rendabel 
bedrijven van een vergister en die zich op redelijke afstand bevinden van de afnemers in 
Loenen en Eerbeek. De boeren zijn benaderd op basis van gegevens van de gemeente en 
op openbare gegevens van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.  

 VEEHO UDER S  
Er zijn in de omgeving van Loenen en Eerbeek een dertigtal bedrijven benaderd voor 
deelname aan dit project. In totaal hebben deze bedrijven ongeveer 147.000 ton mest 
beschikbaar voor vergisting, dat is 16% van de totale mestproductie. Hiermee kan 2,9 
miljoen m3 AEq geproduceerd worden. Het gaat in alle gevallen om rundveedrijfmest. Bij de 
meeste bedrijven is het mogelijk deze, eventueel na stalaanpassingen, dagvers in de 
vergister te krijgen. In Figuur 8-3 zijn de bedrijven met voldoende omvang weergegeven.  
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Figuur 8-3: Veehouderijbedrijven die geïnteresseerd in en geschikt voor biogaslevering aan de industrie in Eerbeek - Loenen 
zijn. (Blauwe koeien: bezocht en geïnteresseerd, groene koeien: bezocht en terughoudend, oranje koeien: groot genoeg maar 
nog geen contact). 

 
De boeren zijn onder meer benaderd op basis van een lijst van de Omgevingsdienst Veluwe 
IJssel. In deze lijst stond de vergunde capaciteit aangegeven. Opvallend is dat er verreweg 
in de meeste gevallen de daadwerkelijke veestapel veel kleiner (20 à 30%) is dan de 
vergunde capaciteit.  
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 B IOGASP OT ENTI EEL BENADER DE BEDRI JV EN  
De investeringen in en operationele kosten van gezamenlijke onderdelen zoals de 
biogasleiding en andere centrale onderdelen kunnen het beste worden verdeeld naar rato 
van de biogasproductie. De volgende grafiek geeft inzicht in de biogasverdeling als alle 
partijen meedoen. Eén koe produceert ongeveer 900 m3 biogas per jaar. 
 

 
Figuur 8-4: Biogasproductie [m3] per jaar per productieklasse biogas. 

 
Meer dan een kwart van de biogasproductie komt van boeren met een omvang die kleiner is 
dan 150 koeien. Naar Nederlandse maatstaven zijn dit middelgrote boeren, maar in 
combinatie met een vergister, is dit wel de ondergrens. Binnen een netwerk, is het goed voor 
het algemene rendement als er een paar grote boeren tussen zitten. Dat is goed te zien in 
het onderstaande staafdiagram en Tabel 8-1. 
 

 
Figuur 8-5: Biogasproductie [m3] per bedrijf. 



 
 

46 
LB 21.02 

Haalbaarheidsonderzoek Biogas Eerbeek en Loenen  

 

Tabel 8-1: Biogaspotentie per bedrijf 

 CON CL USIE  BI OGASP O TENTIE  
IWE en de melkveehouderijbedrijven in de buurt van Eerbeek - Loenen kunnen in potentie 
bijna 7 miljoen m3 AEq per jaar produceren. Daarvan komt 2,9 miljoen m3 AEq (4,7 miljoen 
m3 biogas) van de veehouders. De afnemende industrie verbruikt ongeveer 110 miljoen m3 
aardgas. Met biogas kan dus 6% van het aardgasverbruik vervangen worden.   
 
Waarschijnlijk zal IWE de productie nog wat kunnen verhogen in de komende jaren, maar 
dat vraagt extra onderzoek.  
 
In dit scenario wordt 16% van de potentie van de melkveehouderij in de drie gemeentes 
benut. Dit toont aan dat er veel mest en dus biogaspotentie in de gemeente beschikbaar is. 
Door de uitgestrektheid van deze gemeentes is het echter lastig om deze volledig aan te 
wenden ten behoeve van de industrie in Eerbeek – Loenen.  
 

Bedrijfsgegevens Biomassa Biogas Aandeel

Nummer Input Energie

[] [ton/jaar] [m³/ton] [m³/jaar] [GJ /jaar] [%]

1A 3.900           32 124.605      2.460         3%

2A 4.500           32 143.775      2.839         3%

3A 4.800           32 153.360      3.028         3%

4A 7.500           32 239.625      4.731         5%

5A 7.500           32 239.625      4.731         5%

6A 2.000           32 63.900        1.262         1%

7A 6.000           32 191.700      3.785         4%

8A 6.150           32 196.493      3.880         4%

9A 4.200           32 134.190      2.650         3%

10A 3.900           32 124.605      2.460         3%

11A 3.305           32 105.595      2.085         2%

12A 6.000           32 191.700      3.785         4%

13A 6.000           32 191.700      3.785         4%

1B 4.650           32 148.568      2.933         3%

2B 5.700           32 182.115      3.596         4%

1C 8.000           32 255.600      5.047         5%

2C 10.500         32 335.475      6.624         7%

3C 4.000           32 127.800      2.523         3%

4C 6.600           32 210.870      4.164         4%

5C 6.000           32 191.700      3.785         4%

6C 6.000           32 191.700      3.785         4%

7C 5.000           32 159.750      3.154         3%

8C 6.500           32 207.675      4.101         4%

9C 4.800           32 153.360      3.028         3%

10C 3.900           32 124.605      2.460         3%

11C 3.600           32 115.020      2.271         2%

1D 6.750           32 215.663      4.258         5%

147.755       100%

Nog niet benaderd 141.701       4.720.772  93.212      

Terughoudend 141.701       365                 2.923.000  
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9 BIOGAS HUB EERBEEK - LOENEN 
Er wordt gekozen voor een decentrale oplossing, waarbij iedere boer zijn eigen vergister 
heeft. Deze worden verbonden via en netwerk, dat het biogas naar de afnemers brengt.  

 DE  BIOGASLEI DING  
De aanleg en het beheer van de biogasleiding hoeft niet te gebeuren door een netbeheerder. 
Bij beide leveringsopties (groengas of biogas) is het noodzakelijk een biogasleiding aan te 
leggen. Als groengas wordt geleverd zal er ook een groengasleiding moeten worden 
aangelegd, deze valt wel onder het beheer van de netbeheerder. In dit geval is dat Alliander, 
het netbeheerbedrijf van Liander. 
 

 
Figuur 9-1: Beheersgebied Alliander 

 
Dat de aanleg en het beheer van een biogasleiding niet door een netbeheerder hoeft te 
worden uitgevoerd, betekent niet dat dit niet alsnog wordt gedaan. Bij de biogas hub Oxe 
heeft men ervoor gekozen het in eigen beheer te doen, waarbij de biogascoöperatie (OGG) 
eigenaar wordt. De leiding wordt door een private partij aangelegd, die ook het beheer zal 
uitvoeren. Voor het netwerk Eerbeek – Loenen zullen prijzen worden aangevraagd bij 
Alliander en een private partij. Op basis van deze offertes wordt besloten wie het netwerk 
gaat aanleggen en beheren.   
 
Er is nog geen norm voor het aanleggen van een biogasleiding, maar er is wel een 
adviesnorm. Dat is de NEN 8770. Geadviseerd wordt om deze norm te hanteren.  
 
Voor de calculatie van het project is uitgegaan van een investering van € 70 per meter 
leiding. Dit bedrag is een reële schatting op basis van voorgaande projecten. Deze kosten 
zijn inclusief onderzoek, vergunningen, etc.  
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 OMSCH RIJ VIN G VAN  HE T NETWE RK  
Het nieuw aan te leggen biogasnetwerk bestaat uit vier clusters, dat eventueel wordt 
aangesloten op de bestaande leiding van IWE. Onderstaande illustratie laat nogmaals het 
leidingwerk met de aangesloten biogasproducenten zien.  
 

 
Figuur 9-2: Leidingen systeem: Geel Cluster A, Paars Cluster B, Groen Cluster C, Rood Cluster D. Bruin bestaande leiding. 
Blauw: verbindingsleiding. 

 
In Figuur 9-2 is goed te zien dat er twee potentiële concentratiegebieden zijn. Eén ten 
noorden van Loenen rondom Klarenbeek (gele leiding) en een in het oosten, bij Brummen 
(groene leiding). Er kunnen vier netwerken gerealiseerd worden, die drie fabrieken voorzien 
van biogas. De netwerken worden verbonden middels de blauwe leiding. Als alles 
gerealiseerd wordt, is het totale netwerk 45 km lang. De bruine leiding is een schematische 
voorstelling van de bestaande biogasleiding tussen IWE en DS Smith. Het leidingentracé kan 
pas definitief worden vastgesteld als bekend is wie er allemaal mee gaan doen.  
 
Het leidingen systeem wordt opgedeeld in 4 clusters. Cluster A bevindt zich aan de westzijde 
en strekt zich uit richting Klarenbeek. Cluster B zijn twee bedrijven net boven IWE. Cluster C 
is gesitueerd aan de oostzijde, in de buurt van de IJssel en Cluster D is 1 boer in de buurt 
van Loenen, vlakbij DS Smith.  
 
Er kan ook gekozen voor de groengas optie. In dat geval moet er aangesloten worden op 
een zogenaamde GOS (Geaggregeerd Ontvangst Station). Figuur 9-3 laat zien dat er 
voldoende aansluitpunten op het 8 Bar net zijn.  
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Figuur 9-3: Distributienet Alliander 

 CLUST ER  A 
Dit is het meest uitgebreide cluster, met de grootste concentratie boeren.  
 

 
Figuur 9-4: Cluster A 

 
Dit cluster heeft de volgende eigenschappen als alle boeren meedoen: 
 

Omschrijving  

Aantal boeren 13 

Hoeveelheid mest 65.750 ton 

Gemiddeld per boer 5.057 ton 

Biogasproductie 2,1 miljoen m3 

AEq 1,3 miljoen m3 

Lengte leidingwerk 18.385 m 

Energieafnemers Smart Paso en/of Sonac 
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Onderstaande figuur laat de verdeling van de grootte van de bedrijven zien. 
 

 
Figuur 9-5: Bedrijfsgrootte Cluster A maximaal 

 
Bedrijf op positie 6 is eigenlijk te klein voor deelname. Als deze niet mee doet stijgt de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van 5.058 ton mest naar 5.313 ton. Als de boeren die twijfelen 
niet meedoen, blijven er 10 boeren over. Dan ziet het overzicht er als volgt uit: 
 

Omschrijving  

Aantal boeren 10 

Hoeveelheid mest 44.255 ton 

Gemiddeld per boer 4.425 ton 

Biogasproductie 1,4 miljoen m3 

AEq 0,875 miljoen m3 

Lengte leidingwerk 15.735 m 

Energieafnemers Smart Paso en/of Sonac 

 

 
Figuur 9-6: Bedrijfsgrootte Cluster A minimaal 

 
Door het uitvallen van drie relatief grote bedrijven, wordt de gemiddelde mesthoeveelheid 
5.176 ton.  
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 CLUST ER  B 
Dit cluster bestaat uit slechts twee boeren, die direct aan kunnen sluiten op het biogasnet 
van IWE. 
 

D 
Figuur 9-7: Cluster B 

 
 

Omschrijving  

Aantal boeren 2 

Hoeveelheid mest 10.350 ton 

Gemiddeld per boer 5.175 ton 

Biogasproductie 330.700 m3 

AEq 205.000 m3 

Lengte leidingwerk 2.790 m 

Energieafnemers IWE 

 

       
Figuur 9-8: Bedrijfsgrootte Cluster B 

 
Beide boeren twijfelen of ze mee willen doen.  
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 CLUST ER  C 
Ook dit is een groot cluster met 11 boeren. Het is wel erg uitgestrekt, waardoor het 
leidingwerk relatief lang is.  
 

 
Figuur 9-9: Cluster C  

 
Zoals te zien, is in de bovenstaande figuur, kan dit cluster alleen worden aangesloten op 
IWE via een extra verbindingsleiding en cluster B.  
 
 

Omschrijving  

Aantal boeren 11 

Hoeveelheid mest 64.900 ton 

Gemiddeld per boer 5.900 ton 

Biogasproductie 2,07 miljoen m3 

AEq 1,28 miljoen m3 

Lengte leidingwerk 21.030 m 

Energieafnemers IWE 

 

 
Figuur 9-10: Bedrijfsgrootte Cluster C 

  
In dit cluster bevindt zich een aantal grote boeren.        
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 CLUST ER  D 
Vanwege de geïsoleerde ligging is er voor 1 boer een apart cluster ingericht, dat direct 
aansluit op DS Smith. 
 

 
Figuur 9-11: Cluster D 

 

Omschrijving  

Aantal boeren 1 

Hoeveelheid mest 6.750 ton 

Gemiddeld per boer 6.750 ton 

Biogasproductie 215.700 m3 

AEq 134.000 m3 

Lengte leidingwerk 1,54 m 

Energieafnemers DS Smith De Hoop 

 

 ALLE CLUST ERS  S AMEN  
Alle cluster samen waarbij alle boeren en afnemers meedoen geeft het volgende overzicht: 
 

Omschrijving  

Aantal boeren 27 

Hoeveelheid mest 147.755 ton 

Gemiddeld per boer 5.470 ton 

Biogasproductie 4,7 miljoen m3 

AEq 2,9 miljoen m3 

Lengte leidingwerk 45.835 m 

Energieafnemers IWE, DS Smith, Sonac, 
Smart Paso  
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Figuur 9-12: Bedrijfsgrootte 

 

 CLUST ERO PTI ES  
De opbouw van de clusters en de volgorde van realisatie is niet alleen afhankelijk van de 
leveranciers en de producenten. Ook de manier van de toepassing van het biogas is van 
belang. Als er gekozen wordt voor de groene warmte-optie, dan moet het biogas naar de drie 
afnemers. Bij de groengasoptie is het mogelijk om op andere punten in te voeden.  
 
Groengas wordt pas interessant bij een minimale invoeding van 40 m3 groengas per uur. 
Installaties met een kleinere capaciteit hebben ongeveer dezelfde aanschafprijs. Dat 
betekent dat groengas voor Cluster D (1 boer) geen optie is. Cluster B (2 boeren) kan om 
dezelfde reden ook niet zelfstandig groengas opwekken. Cluster B zal in dat geval aan 
moeten sluiten bij Cluster A of C. Cluster B en D kunnen wel eenvoudig zelf aansluiting 
vinden bij het biogasproject van IWE en DS Smith. 
 
Cluster A kan zelfstandig ontwikkeld worden, voor zowel een warmte als een groengas optie. 
Het is een groot netwerk, dat waarschijnlijk gefaseerd aangelegd wordt. Indien gewenst kan 
het via een verbindingsleiding aangesloten worden op Cluster B. Voordeel hiervan is, dat er 
dan gelijk een aansluiting is naar IWE en daarmee met DS Smith. Het leidingwerk van 
Cluster B moet dan wel aangepast zijn op een groter debiet.  
 
Cluster C staat ook min of meer los van de rest. Hier kan gekozen worden voor een 
groengasoptie, aangezien er in gevoed kan worden in twee GOS-stations. Koppeling met de 
andere clusters is ook mogelijk.  Samenvattend zijn de volgende opties beschikbaar: 
 

• Cluster A: groene warmte en groen gas 

• Cluster B: groene warmte, bij aansluiting op Cluster A en C, groengas.  

• Cluster C: groene warmte aansluiten op Cluster B, groengas 

• Cluster D: groene warmte.  

• Combinatie ABC: groene warmte en groengas. 
 
Wat de beste optie is hangt van de economische haalbaarheid en de organisatorische en 
technische aspecten.  
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 GROEN GAS VO OR LOEN EN/EERBEEK-Z UID  
Een optie die apart behandeld wordt is de productie van groengas voor de huishoudens in 
Loenen en Eerbeek zuid.  
 
In dit geval wordt 1.000.000 m3 groengas geleverd aan woningen en de rest gaat naar de 
industrie. Aangezien het afnameprofiel van huishoudens sterk fluctueert, wordt de industrie 
als buffer gebruikt.  
 
Hoe dit met de SDE++-subsidie moet, moet worden uitgezocht. Aangezien er voor hetzelfde 
project twee soorten subsidie moeten worden aangevraagd.  
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10 HAALBAARHEID BIOGASNETWERK E - L 
Om de haalbaarheid van biogas in Eerbeek - Loenen vast te stellen zijn er verschillende 
opties onderzocht: een biogas hub en een groengas hub. Deze scenario’s worden hierna 
simpelweg benoemd met “biogas” en “groengas”. 

 U ITGANGSP UNTEN  HA ALBAARHEIDSST UDIE  
Bij het haalbaarheidsonderzoek naar mestvergisting zijn de volgende uitgangspunten zoveel 
mogelijk in acht genomen. Deze uitgangspunten zijn gecommuniceerd met de betrokken 
partijen.  

 ALGEMEEN  
• De vergisters draaien op alleen op eigen mest. Hiervoor wordt gekozen vanwege de 

bestemmingsplannen en de SDE++ subsidie, die hoger is voor deze categorie.  

• De vergisters worden verwarmd met warmtepompen. 

• De afnemers van het biogas betalen Niet-meer-dan-Anders (NMDA) voor het biogas. 
Voor de afname van de energie uit biogas is gerekend met het correctiebedrag van 
de SDE++ 2021. Er wordt ook vanuit gegaan dat de CO2-toeslag die vermeden wordt, 
ten goede komt aan de biogaslevering.  

• Een ketelrendement van 90% voor de inzet van biogas voor stoomproductie.  

 B IOGASOP BR EN GST  
Bij de calculaties is uitgegaan van verse mest. Dat betekent dat er voor alle boeren een post 
is meegenomen voor het aanpassen van de stallen. Het verschil in gasopbrengst tussen 
verse en niet-verste mest is groot.  

• Rundveemest (drijfmest, roostervloer)  25 m3/ton 

• Rundveemest (drijfmest, dichte vloer) 32 m3/ton 

 F INAN CI ËLE UIT GAN GS PUNT EN  
De financiële uitgangspunten zijn besproken met diverse financiële instellingen zoals het 
Energiefonds Overijssel. Ze zijn dus gangbaar te noemen, maar hier kunnen andere keuzes 
in worden gemaakt.  

• Het project wordt als rendabel beoordeeld als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

o Terugverdientijd van de eigen inbreng < 5 jaar 
o IRR (rendement op het geïnvesteerde vermogen) > 10% 
o DSCR > 1,3 

• Voor aanpassingen op het bedrijf is een stelpost opgenomen. De bedrijfsspecifieke 
aanpassingen zijn niet in detail uitgewerkt.  

• De bedragen die mee zijn genomen in het investeringsoverzicht, zijn gebaseerd op 
budgetoffertes van potentiële leveranciers.   

• Inbreng eigen vermogen 35 % 

• Rente:    2,5 % 

• Afschrijving:    12 jaar 

• Arbeidsvergoeding:  € 35,00 per uur 

• Verkoop warmte:  € 0,028 per kWh  

• Verkoopprijs gas:  € 0,020 per kWh (HHV) (±19 cent per m3 aardgas,) 

• Groengascertificaten:  € 0,15 per m3 groengas 

• RFC-verwerkingspremie: € 0,40 per m3 rundveedrijfmest 

• ETS-rechten   € 50,00 per ton CO2 

• CO2-heffing   € 30,48 per ton CO2 in 2021 (€ 127,05 in 2030) 
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 B IOGASLEI DIN G  
• Aanleg biogasleiding: € 70,00 per meter 

o Dit is een schatting gebaseerd op eerdere projecten. 
o Dit is inclusief engineering, vergunningen, bodemonderzoeken, etc.  

 ON DERZO EK  
• De volgende zaken zijn onderzocht: 

o Biogaspotentie per bedrijf 
o Gezamenlijke business case van een hub 
o BC’s per hub 
o Afzet biogas in de volgende vormen: 

▪ Direct aan de deelnemende bedrijven als warmtebron 
▪ Opwerken tot groengas en invoeden in het aardgasnet 

 INVESTE RINGS KOSTEN  EN EXPL OITATIEKOSTE N  
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van de businesscases voor de verschillende opties 
bepaald. Hierbij wordt gekeken naar groene warmte en groen gas. Het rendement wordt 
vastgesteld voor de hub als geheel (alle clusters) en per cluster.  
 

 BUSIN ES S  CAS E VO LLEDIG N ETW ER K  
 

10.2.1.1  INV EST ERIN GSKO ST EN  VOLLEDI G N ET WERK  
Hierbij wordt dus gekeken naar de kosten en opbrengsten van alle clusters samen. Dit is 
eigenlijk het eindplaatje, waarnaar gestreefd wordt.  

VERGISTERS 

De investeringskosten per deelnemer zijn in Tabel 10-1 te zien. Wat hier vooral opvalt is dat 
de kosten voor een grotere vergister maar weinig verschillen van kleine vergisters. Dit 
betekent dat de investeringskosten per m³ biogas heel sterk afhangen van de grootte van het 
bedrijf. Gezien de omvang van het project is het goed denkbaar dat de prijzen bij 
gezamenlijke inkoop kunnen zakken. 
 
Elke vergister wordt voorzien van een voorbehandelingsinstallatie voor het biogas, het 
invoedskid (zie Figuur 4-2). Voor alle bedrijven is van deze vloeraanpassing uitgegaan en is 
een stelpost van € 500,- per dierplaats voor de benodigde aanpassingen aangenomen.  
 
Voor de scenario’s groengas en groene warmte zijn de investeringen in de vergisters, 
biogaslevering en vloeraanpassingen gelijk. Het transporttarief in combinatie met de 
toepassing van het biogas varieert per optie, omdat bij de groen gas case ook de 
opwaardeerkosten van het biogas tot groen gas in de case zijn meegenomen.  
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Tabel 10-1: Investeringskosten voor de complete vergister, biogas invoedskid, stalvloer per deelnemende locatie. 

 
 
In de investeringskosten is rekening gehouden met een toeslag van 7% voor ontwerp en 
bouwbegeleiding en een toeslag van 5% voor onvoorziene kosten. De genoemde bedragen 
zijn dus netto-investeringen. 

GROENE WARMTE –  GROENGAS 

De aanwending van het biogas heeft grote invloed op de kosten en opbrengsten van het 
project. In dit geval zijn er twee opties: de productie van groengas of van groene warmte. In 
het laatste geval zullen er aanpassingen gedaan moeten worden bij de ontvangende partij, 
de industrie. Een voordeel bij levering aan IWE is, dat dit bedrijf volledig voorbereid is op de 
ontvangst en het transport van biogas. Er zal wel geïnvesteerd moeten worden in een 
afleverstation met een kwaliteitsbewaking. Hiervoor is een post opgenomen van € 55.000 
voor elke potentiële afnemer. DS Smith is al voorbereid op de ontvangst van biogas. Dat 
geldt niet voor de andere twee afnemers. Er is voor beiden een post begroot van € 60.000 
voor het aanpassen van de ketel en de benodigde meetapparatuur.  
 

Mest-

productie Type

Netto-

investering Per m³ biogas

1A 3.900              2 363.778€        2,92€                         

2A 4.500              3 413.982€        2,88€                         

3A 4.800              3 413.982€        2,70€                         

4A 7.500              4 462.122€        1,93€                         

5A 7.500              4 462.122€        1,93€                         

6A 2.000              1 337.378€        5,28€                         

7A 6.000              4 462.122€        2,41€                         

8A 6.150              4 462.122€        2,35€                         

9A 4.200              2 363.778€        2,71€                         

10A 3.900              2 363.778€        2,92€                         

11A 3.305              2 363.778€        3,45€                         

12A 6.000              4 462.122€        2,41€                         

13A 6.000              4 462.122€        2,41€                         

1B 4.650              3 413.982€        2,79€                         

2B 5.700              4 462.122€        2,54€                         

1C 8.000              5 532.382€        2,08€                         

2C 10.500            5 532.382€        1,59€                         

3C 4.000              2 363.778€        2,85€                         

4C 6.600              4 462.122€        2,19€                         

5C 6.000              4 462.122€        2,41€                         

6C 6.000              4 462.122€        2,41€                         

7C 5.000              3 413.982€        2,59€                         

8C 6.500              4 462.122€        2,23€                         

9C 4.800              3 413.982€        2,70€                         

10C 3.900              2 363.778€        2,92€                         

11C 3.600              2 363.778€        3,16€                         

1D 6.750              4 462.122€        2,14€                         

147.755         88                    11.563.951     2,45€                         
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Tabel 10-2: Overzicht investeringskosten bij de afnemers biogas 

 
 
Voor de opwerking van biogas tot groengas wordt een membraaninstallatie geïnstalleerd. De 
investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de grootte van de installatie. Als alle bedrijven 
meedoen, is de biogasproductie bijna 600 m3 per uur. De biogasproductie van de Clusters A 
en C is in beide gevallen 260 m3 per uur. 
 
De investeringskosten voor een gasopwerkinstallatie van 600 m3 bedragen € 1.500.000. 
Daar komt nog 10% bij voor infrastructureel werk en het invoedstation van het gas in het net. 
De kleinere installatie kost € 935 .000. Ook hier wordt met 10% extra kosten gerekend. Deze 
kosten zijn gebaseerd op offertes van Bright Bio Methane uit Enschede.  

BIOGASLEIDING EN GASLEVERING  

Voor de biogasleiding wordt aangenomen dat deze door een aparte entiteit aangelegd en 
beheerd. Vast onderdeel van deze biogasleiding is een centraal fakkelstation. Dit is 
noodzakelijk om gas dat van onvoldoende kwaliteit is te kunnen affakkelen. Biogas mag 
namelijk niet zomaar de atmosfeer in worden geblazen in verband met brandgevaar en 
omdat dit om milieuredenen onacceptabel is. 
 
In dit geval is er sprake van twee systemen: 

• De leiding van IWE 

• Overige biogasleidingen 
 
In deze studie wordt er vanuit gegaan, dat de bestaande infrastructuur van IWE gebruikt kan 
worden voor het transport van het biogas. Uitgaande van de realisatie van de complete hub, 
wordt het totale leidingwerk meer dan 45 km lang. Dit is exclusief het leidingwerk van IWE. 
 
Tabel 10-3: Overzicht investeringskosten voor een biogasleiding voor het transport van het biogas. 

  

 
De totale kosten voor de aanleg van het leidingwerk (inclusief de verbindingsleidingen) 
bedragen dus iets meer dan € 3,2 miljoen.  
 

  

Investeringen

Aa

n/u

Leidingwe

rk Ketelhuis Warmtemeter Afleverstation Investering

1 DS Smith 1 -€           -€                    -€                    55.000€              55.000€              

2 Smart Packaging 1 25.000€    60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           

3 Sanco 1 25.000€    60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           

Totaal 3 50.000€    120.000€           70.000€              165.000€           405.000€           

Afnemers

Biogas netwerk Lengte Kosten/m Totale kosten

Cluster A 18.385                70€                   1.286.950€         

Cluster B 11.940                70€                   835.800€            

Cluster C 14.200                70€                   994.000€            

Cluster D 1.290                  70€                   90.300€               

Totaal 45.815                3.207.050€         
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TOTALE INVESTERINGSKOSTEN TWEE OPTIES 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de investeringskosten van de beide opties. Onder “infra 
gas” worden in het geval van groene warmte de voorzieningen op de locaties die het biogas 
afnemen en de fakkel bedoeld. Bij groengas is het de gasopwerkinstallatie. In beide gevallen 
zijn de kosten voor een centrale fakkel ook meegenomen.  
 
Tabel 10-4: Investeringskosten twee opties 

 

10.2.1.2  KAPI TAALS-  EN EXP LOI TATI E LAST EN  
Bij de investeringsopties van de vergisters is geen onderscheid gemaakt tussen het direct 
leveren van biogas en het opwaarderen tot groengas en levering op het aardgasnet. 
Aangezien de installatie in beide gevallen hetzelfde blijft. Er is voor beide opties wel een 
apart tarief voor het transport van het biogas. In het geval van groengas is de opwerking ook 
meegenomen.  
 
Tabel 10-5: De jaarlijkse kapitaalkosten voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
 
Naast de kapitaalkosten zijn er ook operationele kosten voor het beheer van de biogasleiding 
en het fakkelstation. Deze bestaan onder andere uit onderhouds-, beheers-, en meetkosten, 
ook hier is 3% van de totale investering genomen als stelpost voor preventief onderhoud. 
Voor de levering van het gas is in beide scenario’s ook elektriciteit nodig, dit geldt vooral voor 
de groengasoptie. 
 
Tabel 10-6: De jaarlijkse operationele voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
 

Investeringskosten Warmte Groengas

Vergisters 11.563.951        11.563.951     

Leidingwerk 3.207.050          3.207.050       

Infra gas 472.500              1.567.000       

Netto investering 15.243.501        16.338.001     

Post Biogas Groengas

Fakkelstation 67.500€           67.500€           

Biogasleiding 3.207.000€     3.207.000€     

Afleverstations biogas 405.000€        

Groengasinstallatie 1.500.000€     

Netto investering 3.679.500€     4.774.500€     

Afschrijving (12 jaar) 306.625€        397.875€        

Rente (8%) 181.626€        235.677€        

Kapitaalskosten 488.251€        633.552€        

Kosten per m3 biogas 0,103€             0,134€             

Post Biogas Groengas

Biogasleiding 115.335€        115.335€        

Fakkelstation 2.025€             2.025€             

Afleverstation biogas 68.050€           

Groengasinstallatie 156.040€        

Operationele kosten 185.410€        273.400€        

Kosten per m3 biogas 0,039€             0,058€             
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De totale kosten zijn het laagst voor de levering van warmte: € 0,143 per m³ biogas (22 cent 
per m3 AEq). Zowel de investering als de exploitatie maken de groengasoptie duurder: € 
0,192 per m³ biogas. Ter vergelijk: De kosten voor het transport van aardgas zijn 2 cent per 
m3.  De transportkosten van aardgas zijn gesocialiseerd en het leiding werk wordt over 50 
jaar afgeschreven. 
 
De transportkosten van het biogas drukken zwaar op de business cases. Er is bij het 
vaststellen van deze tarieven nog geen rekening gehouden met subsidies.  
 
Een specificatie van de kosten zijn te vinden in Bijlage 4.  

VERGISTERS 

Voor het draaiende houden van de vergisters is met name elektriciteit nodig, dit wordt 
gebruikt voor het verwarmen van de vergisters (met behulp van warmtepompen) en voor het 
aandrijven van de verschillende pompen en mixers.  
 
Daarnaast zijn er verbruiksmiddelen zoals actief kool en moet het geheel onderhouden 
worden. Voor het onderhoud is een vaste stelpost genomen van jaarlijks 3% van de totale 
waarde van de vergister en alle toebehoren. Dit geeft een heel aardige indicatie van de 
daadwerkelijke kosten aan onderhoud.  
 
Ook is per vergister ongeveer een half uur per dag aan arbeid nodig. Dit bestaat normaal 
gesproken uit niet meer dan een blik werpen op het proces en waar nodig bijsturen. Totaal 
betekent dit dus ongeveer 185 uur per vergister per jaar: een half uur per dag. 
 
De twee opties verschillen alleen in de transport- en leverkosten van het gas. 
 
Tabel 10-7: De exploitatiekosten voor alle vergisters per optie. 

 
 
De exploitatiekosten van de vergisters zijn meer dan € 200.000 hoger bij de groengasoptie. 
Dat heeft te maken met de hogere kosten voor het transport en de opwerking van het biogas. 
Over een periode van 12 jaar zijn de operationele kosten voor warmte € 19.176.200, 
gemiddeld € 1.598.100 per jaar. Voor groengas € 22.152.000, gemiddeld € 1.846.000 per 
jaar. De gemiddelde kosten liggen hoger, omdat de kosten geïndexeerd zijn (1%). 

10.2.1.3  OP BR EN GST EN  
De opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit vergoedingen uit de SDE++-vergoeding. 
Daarnaast levert de verkoop van het gas een bedrag op. De biogasproductie bij de volledige 
hub, op basis waarvan de inkomsten zijn gebaseerd staat aangegeven in de onderstaande 
tabel: 
 

Operationele kosten Warmte Groengas

Onderhoud vergisters en verwarming 259.100€      259.100€      

Verwarmen vergisters 237.900€      237.900€      

Elektriciteit vergisters 45.900€        45.900€        

Verbruiksartikelen biogaslevering 65.200€        65.200€        

Transport- enverwerkigskosten biogas per jaar 673.800€      907.100€      

Arbeid 175.500€      175.500€      

Brandverzekering 46.300€        46.300€        

Kosten totaal 1.503.700€  1.737.000€  
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Tabel 10-8: Biogasproductie 

 
 
Een voordeel voor de productie van groengas ten opzichte van warmte is dat bij groengas de 
volledige energetische waarde van het gas vergoed wordt met de SDE++. Bij groene warmte 
wordt gekeken naar de inzet van nuttige warmte. Daarbij is het rendement van de ketel van 
belang. In dit geval is gerekend met 90% rendement. Naar verwachting zal in de loop der 
jaren het rendement omhoog gaan.   
 
Ook is er een vergoeding voor het verwerken van mest in een vergister. Deze wordt door 
Friesland Campina uitgekeerd aan haar leden per ton rundveedrijfmest die door hen vergist 
wordt. Het gaat om een vergoeding van € 0,40 per m3 rundveedrijfmest. 
 
Tot slot heeft de papierindustrie te maken met het Europese ETS en de CO2-heffing. Omdat 
deze twee kostenposten elkaar aanvullen is in de berekening gekozen voor de CO2-heffing, 
aangezien deze zeker is. Gezien de opbouw van de CO2-heffing lopen deze in de volgende 
jaren vrij snel op (tot bijna € 750.000 in jaar 12). 
 
Bij de optie groene warmte ligt er een directe link tussen de productie van biogas en de 
afnemers. Over het biogas hoeft daarom geen CO2-heffing betaald te worden. Bij groengas 
is er geen directe link. Daarom kan in dat geval geen CO2-heffing verrekend worden. 
Groengas heeft als voordeel dat de GVO’s verkocht kunnen worden, de GVO’s van groene 
warmte hebben vanwege die fysiek link geen waarde.  
 
Tabel 10-9: Totale opbrengsten voor de verschillende hub opties. 

 
  

Productie Warmte Groengas

Biogas opbrengst (m3) 4.720.772          4.720.772    

Aardgas equivalenten (m3) 2.923.000          2.923.000    

Subsidiabele productie (kWh) 23.302.912        25.892.124 

Baten Warmte Groengas

SDE++ subsidie 1.820.000€        1.882.400€     

Verkoop warmte/GG 652.500€           525.600€        

CO2-heffing 160.400€           -

GVO's 438.500€        

RFC premie 59.100€              59.100€           

2.692.000€        2.905.600€     
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10.2.1.4  CON C LUSI ES  VO LLEDI GE HUB  
In Tabel 10-10 staan de twee opties naast elkaar.  
 
Tabel 10-10: Financiële beoordeling van de verschillende hub opties. 

 
 
Hieruit blijkt dat de groene warmte optie het beter doet dan de groengas optie. Dat heeft de 
volgende oorzaken: 

• Lagere kosten door minder kosten voor transport en opwerking. 

• Hogere baten door de CO2-heffing, die over een periode van 12 jaar veel hoger is 
dan de vergoeding door GVO’s. 

 
Maar ook de groene warmte optie voldoet niet aan de gestelde randvoorwaarden de TVT 
eigen inbreng is nog te lang.  
 
Zonder aanvullende subsidie voldoet het project niet aan de rendementseisen. Bij de warmte 
optie zal het transporttarief van het biogas moeten dalen naar 8 cent per m3 biogas om te 
komen op een terugverdientijd van de eigen inbreng van 5 jaar. Dat is te bereiken door af te 
schrijven op de werkelijk levensduur van het leidingwerk en akkoord te gaan met een lager 
rendement (4%)  
 
De groengasoptie is haalbaar met een transport en opwerktarief van 10 cent per m3 biogas. 
Om dat te bereiken is aanvullende subsidie noodzakelijk.  
 
De warmte case zal ook nog verder verbeteren als het ketelrendement hoger wordt. Dat kan 
door gebruik te maken van een rookgascondensor. Deze maatregel zal waarschijnlijk in het 
kader van energiebesparing standaard worden.  
  

Situatie Warmte Groengas

Totale investering vergisters 11.563.951€     11.563.951€  

Eigen inbreng 4.047.383€        4.047.383€     

Kosten eerste jaar 1.503.700€        1.737.000€     

Baten eerste jaar 2.692.000€        2.905.600€     

Baten 12 jaar gemiddeld 3.068.656€        2.969.800€     

Gemiddelde kasstroom/jaar 690.458€           388.200€        

TVT eigen inbreng 7,2 jaar 10,5 jaar

IRR 11,0% 2,2%

DSCR 2,05 1,55
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 ALLE SCENARIO ’S  NAAS T ELK AAR  
De detailberekeningen van de clusters met de scenario’s zijn weergegeven in BIJLAGE 8. In 
de onderstaande tabellen worden alle scenario’s met elkaar vergeleken. 
 
Tabel 10-11: Overzicht clusters warmte (KS/BG = Kasstroom/Biogas) 

 
 
 
Tabel 10-12: overzicht clusters groengas 

 
Cluster B heeft in beide gevallen een langere TVT dan de SDE++ looptijd en is daarom niet 
meegenomen. 
 
De algemene conclusie is dat de warmte-optie rendabeler is dan de groengasoptie.  
 
De kolom KS/BG geeft de kasstroom weer per m3 biogas. Dit laat zien dat de warmte-optie 
Cluster D relatief weinig oplevert. Dat ligt aan het hoge transporttarief van het biogas  
 
Vanuit financieringsoogpunt gezien lijken alle warmte-opties financierbaar. De IRR is redelijk 
en de DSCR laat zien dat rente en aflossing betaald kunnen worden. Toch is de 
winstgevendheid nog te laag.  
 
Om het project gerealiseerd te kunnen krijgen, is extra ondersteuning noodzakelijk. Het 
project zal in etappes gerealiseerd worden en het komt pas in de buurt van een redelijk 
rendement als alles gerealiseerd is.  
 
Tot slot is de specifieke bedrijfsgrootte erg belangrijk voor de individuele business case per 
bedrijf. Met name voor de relatief kleine boeren (120 -150  koeien) is het rendement 
aanzienlijk lager dan het gemiddelde. Veel boeren zullen dit als een te laag rendement 
ervaren voor de risico’s die een dergelijke investering met zich meebrengt. Hiervoor zijn twee 
eenvoudige oplossingen te bedenken: 

• Bedrijven tot een bepaalde grootte kunnen een investeringssubsidie krijgen om ze 
bij het project te betrekken en zo de infrastructuur optimaal te benutten en de 
totale winst voor het milieu te vergroten. Dit zou in de ordegrootte van 30% van 
de individuele investeringen moeten liggen. 

• Een tweede mogelijkheid is het socialiseren van de transport- en leverkosten. Dit 
betekent dat dezelfde kleine bedrijven een gereduceerd transporttarief betalen of 
zelfs een nultarief. Dit wordt opgevangen door een geringe verhoging van de 
tarieven voor de grotere leveranciers. 

• De kosten van het biogasnetwerk socialiseren, zodat hetzelfde tarief als voor 
aardgas wordt betaald. 

Clusters warmte Investering N Leidingwerk Biogas [m3] Kasstroom gem. KS/BG TVT IRR DSCR

Hub Alles 11.563.951€  27 45.815            4.720.772       690.500€                 0,146€  7,2 jaar 11,0% 2,05

Cluster A 5.055.800€     12 18.385            2.036.972       292.400€                 0,144€  10,4 jaar 10,4% 2,01

Cluster B -€                 2 11.940            330.683           -€                          -€       

Cluster C 4.832.500€     11 21.030            2.073.555       313.500€                 0,151€  6,8 jaar 12,6% 2,14

Cluster  D 462.100€        1 1.290              215.663           21.395€                   0,099€  9,0 jaar 6,4% 1,8

Clusters groengas Investering N Biogas [m3] Kasstroom gem. KS/BG TVT IRR DSCR

Hub Alles 11.563.951€  27 45.815            4.720.772       388.200€                 0,082€  10,5 jaar 2,2% 1,61

Cluster A 5.055.800€     12 18.385            2.036.972       169.600€                 0,083€  10,6 jaar 10,6% 1,55

Cluster B -€                 2 11.940            330.683           -€                          -€       

Cluster C 4.832.500€     11 14.220            2.073.555       209.580€                 0,101€  8,3 jaar 6,5% 1,73

Cluster  D -€                 1 1.290              215.663           -€                          -€       
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 ACTIES  O M DE BUSINE SS CASE  RENDA BEL  TE  MAKEN  
Om het project rendabel te krijgen, is extra ondersteuning noodzakelijk. Dat komt, omdat de 
SDE++ bepaalde investeringen niet meeneemt in de berekening van de onrendabele top. 
Dat zijn onder andere de aanpassingen van de stal en het leidingwerk.  
 
Om voor de warmte optie rendabel te krijgen is een subsidie van 30% nodig op het 
leidingwerk (€ 1,1 miljoen) en gemiddeld 15% voor de vergisters (€ 1,66 miljoen). Er kan ook 
gekozen worden voor een langere afschrijvingstermijn voor het leidingwerk en een lager 
rendement, of door de kosten van aanleg en beheer te socialiseren, zoals ook bij aardgas 
gebeurt. Dat zal in overleg met de netbeheerder bepaald moeten worden.  
 
Bij de groengas optie is iets meer subsidie nodig, 15% gemiddeld voor de vergisters en 40% 
voor de infrastructuur (€ 1,9 miljoen). Dat heeft te maken met de kosten voor de 
gasopwerking.  
 
De definitieve subsidiebedragen zijn pas vast te stellen als er volledig inzicht in de 
investeringskosten is.  
 
Een volledig nieuwe manier om een dergelijk project haalbaar te maken is door in te zetten 
op een maximale reductie van de stikstof uitstoot en hier een waarde aan toe te kennen.  

 HAALBAA RHEI D CO M BINATIE WA RMTE  LE VE REN  EN  G ROEN GAS  AAN  W ONINGE N  
Bij deze optie gaat er 1.000.000 m3 groengas naar woningen, de rest gaat naar de industrie. 
Deze optie is vergeleken met de warmte optie.  
 
De transportkosten en opwerkkosten gaan omhoog, omdat er geïnvesteerd moet worden in 
een gasopwerkinstallatie, waarvan de kosten flink zijn gestegen. Tevens zijn de inkomsten 
zijn iets lager, omdat er minder geprofiteerd kan worden van de CO2-heffing. Onderstaande 
tabel laat zien dat de combinatie onder huidige omstandigheden (SDE++, gasprijs) niet 
haalbaar is.  
 
Tabel 10-13: Vergelijk 3 opties 

 

Situatie Warmte Groengas GG + warmte

Totale investering vergisters 11.563.951€     11.563.951€           11.563.951€      

Eigen inbreng 4.047.383€        4.047.383€             4.047.383€         

Kosten eerste jaar 1.503.700€        1.737.000€             1.737.000€         

Baten eerste jaar 2.692.000€        2.905.600€             2.587.179€         

Baten 12 jaar gemiddeld 3.068.656€        2.969.800€             2.714.195€         

Gemiddelde kasstroom/jaar 690.458€           388.200€                 140.785€            

TVT eigen inbreng 7,2 jaar 10,5 jaar >12 jaar

IRR 11,0% 2,2%

DSCR 2,05 1,61
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11 ORGANISATORISCHE ASPECTEN 
 
Hoe het netwerk het beste georganiseerd kan worden in nu nog moeilijk vast te stellen. Het 
hangt in de eerste plaats van de deelnemende boeren af en van de eisen die de financier 
eraan stelt. In dit hoofdstuk wordt daarom een mogelijk scenario geschetst. Het project wordt 
opgesplitst in twee fases. De voorbereidingsfase en de realisatie/exploitatiefase.  

 VO ORBE REIDIN GSFASE  
Tijdens de voorbereiding van het project moeten er allerlei zaken geregeld worden, zoals, 
vergunningen, SDE++-aanvragen, overleggen met de gemeente en omwonenden, etc. Het is 
daarvoor van belang dat er een entiteit is die namens de boeren spreekt. Het ligt daarom het 
meest voor de hand dat de deelnemende veehouders een coöperatie of een stichting 
oprichten. Deze entiteit heeft de volgende taken: 

• Begeleiding projectontwikkeling 

• Financiering, subsidies, vergunningen, afnamecontracten 
 

Bij de oprichting van de coöperatie is er nog geen vergister operationeel. Een van de 
belangrijkste taken van de nieuwe organisatie is de ontwikkeling van het plan. In eerste 
instantie betekent dat het opzetten van een projectorganisatie, die verantwoordelijk is voor 
de realisatie van het project.  
 
Het project moet verder in detail worden uitgewerkt en worden goedgekeurd door de 
coöperatie. Buiten de technische aspecten spelen er nog andere zaken als: financiering, 
subsidies, vergunningen, leveringscontracten, etc.  

 REALISATIE/EXPLOIT ATIE FASE  
Bij een hub (of in dit geval meerdere hubs) is een overkoepelende organisatie van belang. 
Het project zal in fasen gerealiseerd worden. Er moet dus altijd ruimte zijn voor uitbreiding. 
Het netwerk bestaat uit vier clusters, die waarschijnlijk naar elkaar toe zullen groeien. Om 
onnodige bureaucratie te voorkomen, is het aan te raden 1 structuur op te zetten voor alle 
clusters.  

 TAK EN EN  BEVO EGDHEDEN  
De organisatie regelt alles wat beter centraal georganiseerd kan worden. Hieronder vallen de 
volgende taken en bevoegdheden: 
 

• Administratieve ondersteuning 
De coöperatie zal de leden helpen bij administratieve taken, zoals rapportages aan RVO en 
vergunningverleners, het aanvragen van de vergunningen, SDE++ en andere subsidies.  
 
Ook ondersteunt zij de leden bij het beheren van de vergister. Om deze werkzaamheden uit 
te voeren kan de coöperatie iemand in dienst nemen. Dat is bij voorkeur iemand uit de buurt 
met een band met het boerenbedrijf. Een andere optie is dat het werk wordt uitbesteed aan 
een externe partij.  
 

• Inkoop en verkoop gas 
De coöperatie is de schakel tussen de gasproducenten en de afnemers. Klanten spreken 
met de coöperatie, niet met de individuele boeren. De afrekening en uitbetaling vindt ook 
plaats via de coöperatie.  
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• Kwaliteitsborging en leveringscontracten 
De coöperatie heeft een contract met de afnemers over de kwaliteit en kwantiteit van het 
gas. Als de kwaliteit achterblijft, dan zoekt de coöperatie naar de veroorzaker en zorgt ervoor 
dat er actie wordt ondernomen. In de contracten met de afnemers wordt nooit een minimum 
levering afgesproken. De afnemers organiseren hun eigen back-up met aardgas.  
 

• Inkoop en afzet goederen en diensten 
De coöperatie kan een rol spelen bij het gezamenlijk inkopen van goederen (actief kool) en 
diensten (onderhoud, biologische begeleiding) en bij de afzet van digestaat. Ook kan de 
coöperatie iemand in dienst nemen, die zorgt voor de begeleiding en onderhoud van alle 
installaties.  
 

• PR en marketing 
Een dergelijk project staat vanwege het innovatieve karakter. Om te voorkomen dat de 
individuele deelnemers overspoeld worden met bezoeken en journalisten wordt de PR en 
Marketing gecoördineerd en uitgevoerd door de coöperatie. Zij zorgen ook voor het 
realiseren en actueel houden van de website en het verspreiden van persberichten.   
 

• Beheer biogasleiding en installaties 
De aanleg en het beheer van de biogasleiding mag worden uitgevoerd door een particuliere 
partij of ene netbeheerder. Hierover is nog geen besluit genomen. In geval van eigen beheer, 
zullen voor de kritische onderdelen onderhoudscontracten met leveranciers worden 
afgesloten.  
 
De biogasopwerkinstallatie en andere centrale onderdelen zullen worden beheerd door de 
coöperatie, aangezien deze installatie een dienst verleent aan alle deelnemers. Ook hiervoor 
wordt een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier.  
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 RECHT SVOR M  
Bij een dergelijke organisatie liggen vier samenwerkingsvormen voor de hand: een stichting, 
vereniging, coöperatie of B.V. In het geval dat er sprake is van economische activiteiten, 
zoals de in- en verkoop van biogas, lijkt een coöperatie of B.V. de aangewezen vorm. De 
optie voor een coöperatie wordt in dit hoofdstuk besproken, al is niet uitgesloten dat een 
andere organisatievorm, zoals een BV zal worden gekozen. 
 
 
 

 
Figuur 11-1: Voorbeeld stake holders en gasstroom 

 
Figuur 11-1 geeft een voorbeeld van de deelnemende partijen aan een hub. De groene pijlen  
geven de gasstroom aan. De centrale organisatie is en coöperatie of een BV. Deze treedt 
namens de veehouders op in contact met bijvoorbeeld de exploitant van de gasleiding en de 
afnemers van het gas.  
 
De boeren en kapitaalverstrekkers zijn de leden van de coöperatie. De coöperatie (of BV) 
heeft in ieder geval (een deel van) de biogasleiding als bezit. Het kan zijn dat de branders bij 
de afnemers en de vergisters ook van de coöperatie zijn. In dit geval gaan we ervanuit dat de 
vergisters individueel eigendom zijn van de verschillende veehouders.  
 
Het aandeel dat de coöperatie in deze bezittingen heeft is nader te bepalen. De 
netbeheerder en de gasafnemers zijn niet per definitie onderdeel van de coöperatie.  

 POSITI E  V ER GI ST ER S  
De juridische positie van de vergisters moet nog uitgezocht worden. De vergister kan 
eigendom zijn van de veehouder en is daarmee direct onderdeel van het bedrijf. Het kan ook 
zijn dat de vergister wordt ondergebracht in een aparte BV, die onderdeel is van het bedrijf. 
Het moet in ieder geval zo georganiseerd zijn dat bij faillissement van de vergister of de 
coöperatie het boerenbedrijf in stand blijft.  
 
Een andere optie is dat de vergister eigendom is van de coöperatie en dat de veehouder 
deze huurt of leaset, of dat hij een bijdrage krijgt voor de geleverde hoeveelheid biogas. Voor 
de beste constructie zal apart juridisch advies moeten worden aangevraagd.  

Vergisters 

Afnemer biogas 

Coöperatie/BV 
Gasopwerk- 

installatie 

Boeren 

Aandeel-
houders 

Kapitaal-
verstrekkers 
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 PAR TICI PANT EN  COÖP ERATI E  
In de nieuw te vormen coöperatie is een aantal soorten mogelijke participanten te 
onderscheiden. Deelname van de verschillende partijen is onder andere afhankelijk van wat 
uiteindelijk het takenpakket en de focus van de organisatie wordt.  
 

• Veehouders 
Als eerste zullen de betrokken melkveehouders participant moeten worden in de coöperatie. 
Zij gaan de installaties op hun bedrijf plaatsen, dragen zorg voor de dagelijkse 
werkzaamheden en leveren het biogas.  
 

• Gasafnemers 
Het is mogelijk ook de bedrijven deel te laten nemen in deze coöperatie die het gas gaan 
gebruiken. Op deze manier worden deze partners betrokken in het project en krijgen ze een 
stem in verschillende beslissingen. Het nadeel hiervan is dat er op deze manier een 
onwerkbare situatie kan ontstaan, omdat zowel leverancier als afnemer ‘aan dezelfde kant 
van de tafel zit’. Het meest zuivere is daarom dat de gas afnemende bedrijven 
contractpartner zijn van de coöperatie en dat zij dus geen lid zijn.  
 

• Energiecoöperatie 
In principe zijn alleen partijen die investeren in het project deelnemer in de coöperatie. Als 
een Energie deelneemt, zullen zij ook lid zijn van de coöperatie.  

 INVESTE RINGE N  
Binnen het project zal geïnvesteerd moeten worden in vergistingsinstallaties en 
randapparatuur, in een biogasleiding en in aanpassingen bij de afnemers. Binnen deze 
subcategorieën zijn verschillende rollen voor de coöperatie mogelijk. 

 VER GIS T ER S  
De vergisters, met bijbehorende apparatuur, vormen met de biogasleiding het grootste deel 
van de investeringen. Om deze investeringen te organiseren en te financieren zijn 
verschillende routes mogelijk. De ondernemer kan zelf een leverancier zoeken en een 
installatie aanschaffen voor de installatie op de boerderij. Aangezien het hier gaat om 
projectmatige investeringen met meerdere boeren tegelijk, ligt deze optie niet voor de hand.  
 
Het heeft grote voordelen om de inkoop van de vergisters centraal via de coöperatie te 
regelen. In de eerste plaats kan dit leiden tot inkoopvoordeel, maar het is ook van belang de 
techniek te standaardiseren. Op elk bedrijf staat dan hetzelfde type vergister, met dezelfde 
warmtepomp en dezelfde besturingstechniek. Dit maakt niet alleen de aanschaf goedkoper, 
maar maakt ook onderhoud en garantieafspraken eenvoudiger.  
 
Het financieren van de vergisters kan ook in coöperatief verband. In dat geval schaft de 
coöperatie de vergisters aan en leaset deze aan de veehouders. Hierbij kan een constructie 
als huurkoop worden toegepast. Na bijvoorbeeld een periode van 5 jaar komt de vergister in 
eigendom van de veehouder.  
 
Een andere mogelijkheid is dat de coöperatie de installatie leaset aan de klanten. De 
coöperatie blijft dan eigenaar van de installaties. Dit betekent dat de installaties moeten 
worden afgeschreven en bij het niet meer functioneren moeten worden vervangen.  
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Indien de coöperatie niet zelf investeert kan het de ondernemers helpen bij het zoeken van 
partijen die willen financieren. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat elke veehouder 
zelfstandig investeert, maar dat het technische ontwerp en de aanschaf samen worden 
gedaan.  

 B IOGASLEI DIN G  
De coöperatie kan het biogasnet zelf aanleggen en beheren, of kan het uitbesteden. 
Hierover moet een besluit worden genomen. Voordeel van uitbesteding is dat het onderhoud 
en de kalibratie van de meetapparatuur gebeurt door een onafhankelijke partij met ervaring.  

 AANPAS SIN GEN BI J  AFN EMER S  
De bedrijven die het biogas gaan ontvangen moeten aanpassingen doen aan hun 
apparatuur. In principe liggen de kosten hiervoor bij het bedrijf. DS Smith ontvangt al biogas 
en is erop voorbereid om meer te ontvangen.  
 
Als er specifiek voor dit project geïnvesteerd moet worden, dan kan de coöperatie de 
investering op zich nemen. In dat geval zal contractueel vastgelegd worden dat de nieuwe 
branders (betaald door de coöperatie) in eigendom blijven van de coöperatie en de 
coöperatie het recht behoudt de installaties te verwijderen indien de gasafname stopt.  
 
Investeren in de infrastructuur bij de gas afnemende bedrijven kan interessant zijn, omdat 
dan bespaard kan worden op de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie, zoals 
beschreven in paragraaf 4.5.1. Of dit mogelijk is moet per geval bekeken worden en de 
belastingdienst moet toestemming geven voor de voorgestelde constructie. 
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 OVERZI CHT ORGANISA TIE BIO GASNETWE RK  
Er zijn drie mogelijkheden om de netwerk met de vergisters en de afnemers te organiseren 

Deze worden hieronder besproken.  

 

• Alles in een 

Vergister, leidingwerk + beheer, installaties bij de afnemer (gasopwerking of aanpassingen 
bij de industrie) onder één entiteit. De SDE++ en andere inkomsten komen ook terecht bij 
deze entiteit.  

 
 
Een voordeel van deze structuur is dat de boer geen risico loopt en dat het mogelijk is een 
professionele organisatie op te zetten (directeur, inkoop, onderhoudsdienst, etc.). De vraag 
is wel in hoeverre de boer geprikkeld wordt om optimaal te presteren.  
 

• Vergisters apart 

Bij deze opzet zijn de vergisters aparte entiteiten die leveren aan het netwerk. Het netwerk 
omvat ook de aanpassingen bij de industrie of de gasopwerking. 
 

 
 
De boer wordt afgerekend op de productie (via de SDE++) en de kosten van het netbeheer 
worden verrekend met de inkomsten uit de verkoop van de biowarmte/groengas.  
 
Het is wel de vraag in hoeverre de EB en de ODE komen te vervallen bij deze constructie. 
Formeel levert de biogashub de warmte, niet de producenten.  
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• De combi structuur 

De vergisters bevinden zich in een aparte entiteit, die als geheel weer is opgenomen in een 
overkoepelende structuur.  
 

 
 
Bij deze optie lijken de bezwaren van de vorige twee te vervallen. Het levert wel een 
ingewikkelde combinatie van entiteiten op, die allemaal een jaarverslag moeten maken.  

 CON CL USIE  O RGANISA TIE  
Bij opstart van het project moet een coöperatie worden opgericht waarvan (potentiële) 
deelnemers lid worden. Als het project gerealiseerd wordt kan er gekozen worden voor een 
andere entiteit als een BV of een stichting. Belangrijke uitgangspunten van de 
organisatievorm zijn: 

• De organisatie structuur hangt samen met de financiële constructie van het project. 

• De vergister staat juridisch los van het boerenbedrijf.  

• Alle clusters vallen onder dezelfde structuur.  

• Gezamenlijke inkoop van de vergisters, andere installatie-onderdelen en 
gemeenschappelijke diensten. 

• Centrale verkoop van het biogas/groengas 

• Externe partijen hebben alleen te maken met de centrale organisatie, niet met de 
boeren. 

• Uitbreiden en inkrimpen moet altijd mogelijk zijn.  

• De grenzen van de centrale organisatie moeten worden vastgesteld. Vallen de 
vergisters ook onder het centrale beheer, of zijn die in individueel eigendom. 
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12 RISICO ANALYSE 
 
In dit hoofdstuk worden de risico’s van het project besproken.  
 

 RISICO ’S BIJ  AAN VANG  PROJE CT  
Dit zijn risico’s die de algehele voortgang van het project kunnen stoppen.  

 R ISI CO ’S  BEST EMMIN GS PLANN EN  EN  V ER GUNNI NG  
Normaalgesproken is het verkrijgen van een vergunning voor een mono-mestvergister 
eenvoudig. Mits de installatie op het bouwblok wordt geplaatst en binnen het 
bestemmingsplan past. Dit laatste is wel het geval in de gemeente Voorst. De gemeentes 
Apeldoorn en Brummen hebben regels in het bestemmingsplan staan, die mono-
mestvergisting onmogelijk maken. De kruimelgevallen regeling biedt uitkomst. De gemeentes 
zijn erg coöperatief. Dit risico bevindt zich aan het begin van het project. 

 INV EST ERIN GSS UBSI DI E  EN  PRO JECT FIN AN CI ER ING  
Een investeringssubsidie van het leidingwerk en de gasopwerking is noodzakelijk voor de 
business case. Deze subsidie wordt aangevraagd voordat een definitieve 
voortgangsbeslissing wordt genomen. Hetzelfde geldt voor de projectfinanciering. 

 R ISI CO  SDE++ 
Er is gerekend met basis- en correctiebedragen voor warmte en groengas van 2021. Wat er 
met deze prijzen gaat gebeuren is niet bekend 

 NAT UR A 2000  EN N-R EGELGEVIN G  
Dit netwerk bevindt zich midden tussen diverse Natura 2000 gebieden. Ook in het centrum 
van het gebied zijn nog een aantal natuurgebieden. Ondanks het feit dat mono-
mestvergisting een positief effect heeft op de stikstof depositie, is het niet bekend wat de 
nieuwe regelgeving gaat doen met de betrokken boeren. Ook zijn de boeren huiverig om te 
investeren, als niet bekend is, wat de nieuwe regelgeving inhoudt.  

 RISICO ’S ALS  HET  P RO JECT  LO OPT  

 TECHNI S CHE RISI CO ’S  
Technisch zijn er weinig risico’s te verwachten. Inmiddels is er veel bekend over de aanleg 
en onderhoud van biogasleidingen, de opbouw van de invoedskids is bekend en getest en 
de gasopwerktechnologie is volledige gestandaardiseerd.  
 
Schuim en een te hoog H2S-gehalte kunnen problemen opleveren. Als deze problemen 
optreden, zijn er technieken voorzien om het op te lossen.  

 OR GANIS ATO RIS CHE RI SICO ’S  
Bij organisatorische risico’s wordt vooral gedacht aan onvoldoende richting en leiding en 
mismanagement. Inmiddels is er behoorlijk wat bekend over de verschillende 
organisatievormen van een hub. Tegen de tijd dat dit netwerk gerealiseerd wordt, draait de 
biogashub Oxe ook. De structuur is afhankelijk van de financieringsvorm. Als er meer 
bekend is, zal er juridisch advies ingewonnen worden.  
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 CO MMER CI ËLE RISI CO ’S  
Als gekozen wordt voor de warmte-optie is het essentieel dat er een goede prijs verkregen 
wordt voor de verkoop van de warmte en dat de CO2-heffing richting de producenten van het 
biogas gaat. De afname is gespreid over drie bedrijven, die alle drie voldoende biogas af 
kunnen nemen voor hun processen. Men is dus niet afhankelijk van een enkel bedrijf.  
 
Bij groengas is de verkoop van de GVO’s een onzekere variabele. De prijs hiervoor is sterk 
afhankelijk van de markt en de prijs wordt vaak voor niet meer dan 5 jaar vastgelegd. Bij 
groengas zijn de GVO’s minder dan 15% van de inkomsten. Er is gerekend met 15 cent per 
kWh. Dat is een reële prijs. De aardgasprijs is aan het stijgen. Dat zal de business case 
positief beïnvloeden.  
 
Als er boeren mee stoppen, dan heeft dat vooral een negatief effect op het transporttarief. 
Boeren die meedoen hebben goede vooruitzichten voor hun bedrijf. De kans op tussentijds 
stoppen lijkt daarom niet groot.  

 EXP LOIT ATI ERI SI CO ’S  
Aan de kostenkant spelen de kosten voor elektriciteitsverbruik een grote rol. Er is gerekend 
met de prijs die men nu betaalt voor de stroom. Deze prijs is zeker niet onrealistisch, omdat 
veel partijen zonnepanelen hebben.  
 
Essentieel voor het welslagen van het project is dat de geprognotiseerde biogasopbrengst 
gehaald wordt. Hiervoor is het van belang dat er gewerkt wordt met verse mest.  
 
Deelnemers aan het project, kunnen gebruik maken van de kennis en expertise die 
aanwezig is bij CCS. Het dienstenpakket van Coöperatie, zoals gezamenlijke inkoop en een 
monteur/procesbegeleider, verkleint het risico voor de ondernemer.  
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13 CONCLUSIES  

 RESULTATEN  
• 27 boeren zijn benaderd. Zij produceren 147.000 m3 mest, dat is 16% van de totale 

hoeveelheid mest die in de drie gemeentes geproduceerd wordt.  

• Hoeveelheid biogas: 4,7 miljoen m3  per jaar, dat zijn 2,9 miljoen m3 AEq.  

• Samen met het biogas van de IWE kan ongeveer 6% van het aardgas van de 
industrie in Eerbeek – Loenen (110 miljoen m3) vervangen worden.  

• Emissie-reductie 
o Ammoniak: bij vergisting een reductie van 10%, combinatie met een N-

stripper – 50 tot 70% 
o Methaan: emissies uit de stal nemen met 85% af, 99 kg CO2 per ton mest 
o Kunstmestvervanging: 0,23 kg kunstmest per kg mest. 
o Reductie stikstof is in totaal ongeveer 13 ton door de biogashub. Een verdere 

vermindering is te bereiken door toepassing van een stikstofstripper 

 ECON OMIS CHE  HAALBAARHEID  
Beide opties zijn alleen haalbaar met een aanvullende investeringssubsidie of ander bronnen 
van inkomsten. Deze subsidie is nodig voor de vergisters en aanpassingen op de bedrijven 
(15%). Daarnaast is een aanvullende subsidie nodig voor het biogasnetwerk (30%) en in het 
geval van de groengasoptie voor het biogasnetwerk in combinatie met de gasopwerking 
(40%). 
 
Een volledig nieuwe manier om een dergelijk project haalbaar te maken is door in te zetten 
op een maximale reductie van de stikstof uitstoot en hier een waarde aan toe te kennen.  
 
Een andere optie is dat de leiding middels een fonds wordt gefinancierd, die van een 
afschrijvingstermijn van 30 jaar uitgaat in plaats van 12 jaar. Een termijn van 30 jaar is 
gangbaar voor infrastructuur. 

 BIOGAS H U B VE RSUS  G ROEN GAS H UB  
Uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat het beter is te kiezen voor groene warmte dan voor 
groengas. En wel om de volgende redenen: 

• Het rendement van de groene warmte optie ligt hoger. Dat komt vooral door de 
stijgende inkomsten uit de CO2-heffing. 

• De hoge kosten van een gasopwaardeerinstallatie (investering + exploitatie) worden 
vermeden.  

• De grootste potentiële afnemer is al volledig voorbereid op biogas. 

• Afname profielen van de drie potentiële afnemers is gunstig.  

• Energetisch de beste oplossing (er vinden weinig technische handelingen plaats om 
het biogas te gebruiken).  

 
De levering van biogas heeft wel een paar nadelen ten opzichte van groengas. 

• Voor de afname afhankelijk van industriële partijen. Groengas heeft een verzekerde 
afzet, voor vaste prijzen.  

• Groengas kan ook ingezet worden in de woningbouw.  
 
De voordelen wegen op tegen de nadelen.  
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 HY BRID E OPLOSSING  
De combinatie groengas aan een woonwijk en warmte aan de industrie is technisch mogelijk, 
maar financieel minder haalbaar, omdat de terugverdientijd te lang is. De investeringskosten 
voor de gasopwerkinstallatie zijn gestegen in prijs. Organisatorisch is het ook moeilijk, 
aangezien er dan gas aan particulieren wordt geleverd. Verder is er geen ervaring met een 
SDE++ waarbij twee soorten van energie worden vergoed (warmte en groengas). 

 GEBRUIK  BIOGAS  IN  H UISH O UDENS  OF  DE  IN DUST RIE  
De combinatie van biogas levering aan particulieren en industrie kan interessant zijn, maar 
loopt nu vast omdat er nog geen biogasketel op de markt is. Organisatorisch is het ook 
moeilijk, aangezien er dan gas aan particulieren wordt geleverd. Financieel kan deze optie 
wel aantrekkelijk zijn door de hogere gasprijs bij particulieren als er warmte wordt geleverd, 
maar dit is door de technische onzekerheden niet verder uitgewerkt 

 TECHNISCH  
Op technisch vlak zijn er weinig uitdagingen voor dit project. De gasafname door de drie 
potentiële afnemers is groot en behoorlijk constant. De minimumafname is jaarrond zo hoog 
dat geen buffercapaciteit hoeft te worden ingebouwd in het geval van directe biogaslevering. 
Daarnaast is DS Smith al ingericht op het ontvangen van biogas, waardoor mogelijk dure 
aanpassingen hier al gedaan zijn. Grootste uitdaging is de omvang van het biogasnetwerk. 
Dit is relatief groot ten opzichte van het aantal deelnemende boeren.   

 FINANCIE RBAA RHEID  
Het project is financierbaar onder voorbehoud van het verkrijgen van verschillende subsidies, 
met name de SDE++-subsidie. Om voor alle boeren een goed project te krijgen is 
aanvullende subsidie noodzakelijk. 

 ORGANISATO RIS CH  
Het is van belang zo snel mogelijk een organisatie op te zetten waar boeren in deelnemen. 
Het project gaat dan leven en er is dan een duidelijk aanspreekpartner voor de andere 
belanghebbenden.  

 M ILIEU  
Zoals eerder aangegeven zullen de emissies dalen, door het toepassen van mono-
mestvergisting. Echter het gebied word van alle kanten omringt door Natura 2000 gebieden. 
In hoeverre dat de ontwikkeling van de landbouw hier gaat beïnvloeden is nu nog niet te 
zeggen.  
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 PUNTEN  V OO R VE RDE R  ONDE RZ OEK  
Een aantal punten is nog onzeker: 

• De kosten voor het aanleggen van de biogasleiding konden niet worden 
gebaseerd op een offerte. 

• De kosten voor het aanpassen van de stalvloeren zijn een stelpost, deze zijn 
sterk afhankelijk van de situatie op een specifiek bedrijf. Hier zal dus maatwerk 
moeten worden geleverd in de vorm van prijsindicaties per bedrijf. In de 
berekening is voor alle bedrijven de vloeraanpassing meegenomen. Ook dient 
onderzocht te worden in hoeverre via een gebiedsgerichte aanpak hier een extra 
vergoeding voor kan komen.  

• De covid-maatregelen die tijdens deze studie van kracht waren hebben ervoor 
gezorgd dat het onmogelijk was om groepen boeren bijeen te brengen. Daardoor 
was het voor ons bijzonder lastig om boeren goed te informeren bij gerealiseerde 
installaties of om het animo onder de boeren te peilen. Hoeveel boeren 
daadwerkelijk mee zouden willen doen is dus nog onzeker. Wel zijn alle boeren 
individueel bezocht en een groot deel gaf aan meer te willen weten over de 
mogelijkheden rondom vergisting en specifiek de beoogde hub-oplossing. 

• Onderzoek moet gedaan worden naar de mogelijkheden voor subsidies of andere 
vormen van aanvullingen financiering. Vooral stikstof en een infrafonds bieden 
mogelijkheden.  

• Het produceren van een biogasketel voor consumenten voor de hybride 
oplossing. Dit zal in samenwerking met een CV-ketel fabrikant dienen te 
gebeuren.  
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14 STAPPENPLAN BIOGAS 
 
Dit hoofdstuk geeft in het kort een stappenplan aan, dat gevolgd kan worden, om te komen 
tot een project.  

 AANBEVELIN GEN  
De resultaten van dit rapport worden overlegd met de deelnemende partijen en ingediend bij 
de opdrachtgever. Als de betrokken gemeentes en de provincie Gelderland positief staan 
tegenover dit project is het vooral belangrijk om de boeren hiervoor te enthousiasmeren. Een 
aantal elementen die hierbij kunnen helpen zijn: een bezoek aan een gerealiseerd hub 
(bijvoorbeeld in Noord-Deurningen), een informatieavond om de resultaten uit dit verslag te 
delen en media-uitingen om het voornemen te delen met de omgeving. 
 
Als de boeren het project positief inschatten is het verstandig snel te beginnen met het 
oprichten van een coöperatie. Vervolgens moeten vergunningen worden aangevraagd, de 
doorlooptijden hiervan kunnen per boer sterk verschillen. Dit is afhankelijk van de huidige 
activiteiten en de ruimte op het bouwblok. Alle benaderde boeren hebben een 
melkveebedrijf, wat de procedure voor het aanvragen van een milieuvergunning 
vereenvoudigt, omdat het geen IPPC-bedrijven zijn. Een knelpunt is dat de 
bestemmingsplannen in Apeldoorn en Brummen mono-mestvergisting in principe uitsluiten. 
Als de vergunning geregeld is kan een SDE++-subsidie worden aangevraagd. 
.  

 PLANNING  
De planning van het project is sterk afhankelijk van de SDE++-subsidies, zonder deze 
subsidie geen project. Gezien de termijnen van de vergunningen is het mogelijk om mee te 
doen met de najaarsaanvraag in 2022 (het is nog niet bekend of er één of twee SDE-rondes 
zullen zijn in 2022). 

 BOE REN  
Met alle boeren is gesproken en zij hebben een individuele business case gekregen. Zij zijn 
dus op de hoogte van het project. Als samenkomen weer mogelijk is, is het van belang een 
bijeenkomst te organiseren en dit project te presenteren. Na de bijeenkomst wordt er gepeild 
wie er (volledig vrijblijvend) mee willen doen met de volgende fase.  
 
Een belangrijk onderdeel van het project zal stikstof zijn. Het is belangrijk dat hier een 
koppeling mee wordt gemaakt en de boer lange termijn zekerheid krijgt als hij zijn 
stikstofuitstoot reduceert.  
. 

 STUURGROEP  
De groep is vrij groot, het is daarom handig een soort stuurgroep op te richten, die de 
dagelijkse gang van zaken regelt. De stuurgroep gaat zich ook bezighouden met het 
volgende punt: de oprichting van een coöperatie.  

 OPRICHTEN  COÖPE RAT IE  
Om het project momentum te geven is het van belang een coöperatie op te richten. De 
boeren die belangstelling hebben worden lid. Een coöperatie maakt het project concreet en 
het wordt dan duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.  



 
 

79 
LB 21.02 

Haalbaarheidsonderzoek Biogas Eerbeek en Loenen  

 

 ENGINEE RING ,  INVEST ERINGS KOSTEN  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van standaardprijzen voor de realisatie van de 
vergistingsinstallatie en de stalaanpassingen. Voor elke boer zijn er toch variaties mogelijk. 
Elke deelnemer moet daarom een op maat gemaakte offerte krijgen voor de vergister, de 
randapparatuur (pompen, leidingwerk, warmtepomp, etc.) en de stalaanpassingen. 
Gebaseerd op deze calculatie is het dan mogelijk een definitieve keuze tot deelname te 
maken.  
 
Daarnaast moet de coöperatie de investeringskosten van het leidingwerk en de 
gasopwerking verkrijgen. Voor de gasopwerking ligt er een offerte, het leidingwerk is een 
inschatting, dat moet voor een definitieve prijs verder uitgewerkt worden.  

 INVESTE RINGSS UBSIDI E S  
Zoals blijkt uit de conclusies is het noodzakelijk om een investeringssubsidie aan te vragen. 
Samen met de gemeente en provincie moet gekeken worden welke subsidies er beschikbaar 
zijn en deze zullen worden aangevraagd.   

 ORGANISATIEM ODEL  
Het project is een complex geheel van producenten en afnemers van biogas. Onderzocht 
moet worden wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt en wat het 
organisatiemodel wordt. Daarbij speelt het beheer van het leidingwerk een belangrijke rol.  

 FINANCIE RIN G  
Als de SDE++-subsidie toegezegd is en de investeringskosten minus de subsidies zijn 
bekend, kan er financiering aangevraagd worden. Pas als die rond is, kan definitief 
begonnen worden met de bouw. Vaak stellen financiers ook eisen aan het organisatiemodel 
(BV, coöperatie, etc.).  
 
Naar analogie van Overijssel zou het mooi zijn als er een Energiefonds in Gelderland komt 
die de totale financiering kan oppakken. 

 GO/NOGO  
Als de kosten, opbrengsten en het organisatiemodel duidelijk zijn, moet besloten worden wie 
meedoen in de eerst fase. Deze deelnemers zullen een vergunning en een SDE++-subsidie 
aanvragen.  
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 VERGISTINGSINSTALLATIE IWE 
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 ACHTERGROND MESTVERGISTING 
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1 ACHTERGROND VERGISTING 
Deze haalbaarheidsstudie richt zich op de mono-mestvergisting van mest op boerderijschaal. 
Dit betekent dat er op ieder erf een vergister wordt geplaatst waarin de eigen mest wordt 
vergist. In een vergister voor mest mono-mestvergisting wordt volgens de definitie van de 
SDE++-subsidie alleen mest vergist zonder co-producten. In de onderstaande paragrafen 
wordt achtergrondinformatie gegeven over vergisting, biogas en de toepassing ervan.  

 MESTVERGISTING  AL G EMEEN  
Bij mestvergisting wordt een deel van de organische stof in de mest onder anaerobe 
omstandigheden (zonder zuurstof) afgebroken. Dit proces vindt ook plaats in de magen van 
een koe. Het wordt gebruikt om complexe bouwstenen van het voedsel als vetten, eiwitten 
en koolhydraten om te zetten in simpelere bestanddelen als aminozuren en suikers. Zo 
benut het dier zijn voedsel met als uiteindelijke doel energie en bouwstoffen voor het lichaam 
van de koe en de productie van vlees en melk. Bijproducten van dit proces zijn 
koolstofdioxide en methaan. 
 

 
De verschillende fasen in het vergistingsproces en een aantal stoffen die hierbij vrijkomen. 

 
Deze combinatie van gassen wordt ook wel biogas genoemd, hierin zit over het algemeen 
ongeveer 55-60% methaan. Behalve in koeien vindt dit proces ook elders plaats, 
bijvoorbeeld in moerassen. In een vergister wordt het proces zoals in een koe zo goed 
mogelijk nagebootst: geen zuurstof en een temperatuur van ongeveer 38 °C. Na de 
vergisting wordt de vergiste mest, het digestaat, opgeslagen en kan het net als drijfmest 
worden uitgereden op het land.  
 
Voor dit onderzoek is een aantal SDE++-begrippen van belang: 

• Mono-mestvergisting: Dit is vergisting waarbij alleen maar mest gebruikt wordt, geen 
co-producten zoals mais of glycerine. 

• Allesvergisting: Bij allesvergisting mogen alle denkbare biomassastromen ingezet 
worden. Hierin kan dus ook mest vergist worden, maar het mag worden 
gecombineerd met co-producten, GFT-afval et cetera. 

 

Substraat

•Koolhydraten, eiwitten en vetten

Hydrolyse

•Suikers, aminozuren en vetzuren

Acidogenese

•Vluchtige vetzuren

Acetogenese

•Azijnzuur, koolstofdioxide en waterstof

Methanogenese

•Methaan en koolstofdioxide
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De energie die wordt opgewekt met behulp van vergisting wordt gezien als een duurzame 
bron en wordt om die reden gestimuleerd middels de SDE++-subsidie. Deze subsidie maakt 
een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige vergisting. De grens ligt bij een 
geïnstalleerd vermogen van 400 kW. Kleinschalig is vaak gebonden aan de boerderij, 
grootschalige vergisting vindt centraal plaats en wordt meestal gecombineerd met 
mestverwerking.  
 
Het geproduceerde biogas wordt op verschillende manieren omgezet in energie: 

• Warmte: het methaan wordt verbrand en de energie wordt nuttig ingezet in een 
proces (industrie, ruimteverwarming of mestverwerking). Dit geldt niet voor de 
verwarming van de vergister zelf. 

• Elektriciteit en warmte: middels een WKK worden deze twee vormen van energie 
opgewekt. De warmte wordt nuttig toegepast, de elektriciteit mag worden benut of 
worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. 

• Groengas: Het biogas wordt ontdaan van verontreinigingen en CO2 en omgezet in 
groengas; biogas van aardgaskwaliteit. Dit wordt ingevoed in het aardgasnet.  

 
Voor elke toepassing van biogas geldt een ander SDE++-tarief. 
 

1.2 VE RGISTIN GSSYSTEME N  
Uitgangspunt bij het ontwerp van een vergistingssysteem is dat het een effectieve installatie 
moet zijn, tegen minimale kosten. Een systeem dat voor kleinschalige mono-mestvergisting 
(tot 1.000 m3 inhoud) wordt gebruikt is het Flexobassin. Dit is een flexibel bassin met een 
gasdicht geïsoleerd dubbel membraan dak. Van deze vergisters zijn er inmiddels 7 
operationeel in Nederland. Daarnaast staan er momenteel 4 opdrachten uit voor het plaatsen 
van dit type vergister. 
 

 
Voorbeeld van een vergister van Flexobassin. 

 
Biolectric is een Belgische fabrikant van vergistingstechniek. Zij leveren ook kleinschalige 
vergisters die optioneel te koppelen zijn aan een WKK die door hetzelfde bedrijf geleverd 
wordt. De vergister bestaat uit een geïsoleerde stalen tank en het dak van de vergisters kent 
een kenmerkende punt, in tegenstelling tot de volledig bolle daken van de concurrentie. 
Biolectric richt zich dus met name op kleinschalige installaties en op lage prijzen. Deze 
fabrikant is ook betrokken bij het Jumpstart project van Friesland Campina, waarbinnen zij 
hun eigen installaties leveren. Over het algemeen worden deze installaties gekoppeld aan 
een eerdergenoemde WKK. 
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Voorbeeld van een vergister van Biolectric. 

 
In deze vergisters wordt de mest gedurende een periode van ongeveer 40 dagen regelmatig 
geroerd met behulp van een propellermixer. Om het mengsel op temperatuur te houden, 
bevindt zich in de wand van de vergister een systeem van warmteleidingen, vergelijkbaar 
met vloerverwarming in huizen. De warmte hiervoor wordt geleverd door een warmtepomp. 
De vergister is afgedekt met een dubbel membraan dak, dat tevens functioneert als 
gasopslag. Voordelen van een dubbel membraan dak zijn een betere isolatie en stevigere 
constructie dan die van een enkel membraan dak.  
 
Het biogas is in de meeste gevallen niet direct te gebruiken als energiedrager. Vaak bevat 
het te veel zwavel in de vorm van waterstofsulfide (H2S). Dit wordt verwijderd door in de 
vergister een klein beetje lucht toe te dienen, dat reageert, waardoor het zwavel als vaste 
stof neerslaat op het digestaat. Daarna wordt het biogas na gereinigd in een koolstoffilter. Als 
het biogas over langere afstanden in een leidingwerk getransporteerd moet worden, moet 
het ook nog gedroogd worden. Dit is noodzakelijk om condens in de leiding te voorkomen. 
Het drogen gebeurt meestal door het gas te koelen. 
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 CO2-HEFFING 
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 DIGESTAAT EN STIKSTOF 
 
Vergisting van mest beïnvloedt de eigenschappen van de mest. De bemestende waarde van 
mest wordt onder andere bepaald door de aanwezigheid van stikstof en fosfaat. Van de 
stikstof is de helft organisch en de andere helft anorganisch. Organisch betekent dat de 
stikstof is gebonden aan organisch materiaal, waardoor een plant het niet direct kan 
opnemen. De anorganische stikstof is wel direct opneembaar.  
 
Bij vergisting wordt ongeveer 30% van het organisch materiaal in de mest afgebroken en 
omgezet in biogas. Hierdoor gaat een deel van de organische stikstof over naar 
anorganische stikstof. Na vergisting is ongeveer 70% van de stikstof in anorganische vorm 
aanwezig. Stikstof uit digestaat is hierdoor sneller beschikbaar, dan stikstof uit mest. 
Hierdoor kan een deel van de kunstmestgift komen te vervallen als digestaat wordt 
aangewend in plaats van conventionele drijfmest.  
 
De efficiëntie van de stikstof wordt bepaald met de werkingscoëfficiënt, die geeft de 
werkzame hoeveelheid stikstof aan. Voor kunstmest is deze 100%. Bij drijfmest van 
runderen is deze 45% tot 60% (met en zonder beweiding). RvO houdt voor digestaat 
dezelfde werkingscoëfficiënt aan als voor mest (RvO, 2020). 
 
De praktijk is anders, omdat digestaat minder organisch gebonden stikstof bevat. Uit 
praktijkgegevens bij een voorgaand project in Noord-Deurningen blijkt dat bij toepassing van 
digestaat, de kunstmestgift, drastisch omlaag kan. Theoretisch ligt de werkingscoëfficiënt 
van digestaat rond de 80% (vergelijkbaar met dunne fractie). Aanvullend onderzoek naar de 
werkelijke werkingscoëfficiënt wordt momenteel uitgevoerd in samenwerking met 
Wageningen UR. 
 
Aangezien de veehouderij in Nederland verantwoordelijk wordt gehouden voor meer dan 
40% van de neergeslagen stikstofverbindingen (CLO, 2020) en voor meer dan 85% van de 
landelijke ammoniakuitstoot (Rijksoverheid, 2020), is het duidelijk dat dit de veehouderij sterk 
beïnvloedt. Voorgestelde maatregelen zijn aanpassingen aan het voer, technische 
oplossingen of het uitkopen van bedrijven bij Natura 2000 gebieden. Een definitief beleid 
moet nog worden vastgesteld.  
 
Een belangrijk punt is dat in de veehouderij nu alleen op gebied van vergunningverlening 
gekeken wordt naar stalemissies. In deze studie is uitgegaan van de inzet van dagverse 
mest. Dit betekent dat in het geval van een traditionele roostervloer deze vervangen wordt 
door een emissiearme stalvloer die dagverse mest geeft voor de vergister. Uit tabel B3.1. 
volgt dat hierdoor de emissie halveert.  
 
Dat komt vooral doordat in de meeste gevallen een roostervloer wordt vervangen door een 
dichte vloer. Dit wordt bevestigd door een onderzoek dat is uitgevoerd door Wageningen UR 
(Evers, et al., 2019). Naast de dichte vloer bevindt de mest zich ook gedurende ongeveer 
een maand in de gasdichte vergister. Gedurende deze tijd zal er dus ook geen stikstof naar 
de omgeving ontsnappen. Opvallend is wel dat door de verminderde emissie in de stal en 
vanuit de opslag de emissie tijdens het uitrijden van de mest/het digestaat juist toeneemt. In 
totaal zorgt vergisting in deze studie voor een 9% lagere ammoniakemissie. Uit Figuur 
B3.1blijkt dat dit vooral door de dichte vloer komt, bij het vergisten van oude mest wordt deze 
niet toegepast en is de totale ammoniakuitstoot groter dan zonder vergisten. Het gebruik van 
een stikstofstripper, zoals de Bio-NP van CCS, kan een aanzienlijke reductie van 
ammoniakemissies realiseren. De combinatie met mestvergisting maakt deze installatie 
effectiever. 
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Tabel B 3.1-1: Ammoniakemissie voor verschillende bedrijfsscenario’s. 

Ammoniakemissie 
(kg NH3) 

Niet 
vergisten 
(basis) 

Vergisten 
(oude mest) 

Vergisten Vergisten 
(alleen dikke 
fractie) 

Vergisten en 
dunne 
fractie 
strippen 

Wei                                   
200  

                                  
200  

                                  
200  

                                  
200  

                                  
200  

Stal                               
2.650  

                              
2.650  

                              
1.325  

                              
1.325  

                              
1.325  

Externe opslag                                      
0   

                                  
200  

                                  
300  

                                  
300  

                                    
75  

Toedienen dierlijke 
mest/digestaat 

                              
1.825  

                              
1.800  

                              
2.400  

                              
2.600  

                                  
650  

Toedienen 
kunstmest 

                                  
325 

                                  
350  

                                  
300  

                                  
250  

                                  
425  

Totaal                               
5.000  

                              
5.200  

                              
4.525  

                              
4.675  

                              
2.675  

Relatieve emissie 100% 104% 91% 94% 54% 

 
 

Figuur 1: Ammoniakuitstoot van een melkveehouderij in het veenweidegebied (Evers, et al., 2019) met aanvulling van de 
stikstofstripper 

Stikstofstripper 
Met de stikstofstripper wordt de stikstof uit de mest gestript en vervolgens in de wasser 
omgezet in een vloeibare kunstmest. Deze installatie wordt door diverse partijen, waaronder 
CCS aangeboden. CCS is nu bezig met de ontwikkeling van een mobiele installatie, zodat de 
kosten per boer lager zijn. 
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Figuur B.3.2: De werking van de stikfstofstripper 
 
Om echt integraal in het gebied tot een halvering van de stikstofemissie te komen vanuit de 
lokale landbouw is een combinatie van vergisting met een stikstofstripper ideaal. Een 
combinatie met een biogashub met warmtelevering is dan ideaal, omdat de stripper ook 
gebruik maakt van warmte.  
 

Samenstelling digestaat 
Zoals gezegd verandert de samenstelling van de mest als deze wordt vergist. Dit geldt niet 
alleen voor de veranderde stikstofefficiëntie, maar ook voor de hoeveelheid droge stof. Deze 
neemt met ongeveer 30% af. Dit betekent dat het digestaat uit een vergister dunner is dan 
de mest die er als substraat in gaat. Voordelen hiervan zijn dat digestaat makkelijk verpompt 
en dat het tijdens het uitrijden sneller in de bodem trekt. Dit laatste leidt tot minder 
stikstofverliezen in de vorm van emissies naar de lucht en dus meer stikstof dat beschikbaar 
blijft voor gewassen. Op het proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) is het effect van 
digestaat op de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven uitgebreid onderzocht. 
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 MONO-MESTVERGISTING EN METHAAN EMISSIE 
 
 
Het bijzondere van mono-mestvergisting is dat er sprake is van een driedubbele 
klimaatwinst. Met de mono-mestvergister wordt mest omgezet in biogas. Deze biogas is 
duurzaam en veroorzaakt geen broeikaseffecten. De CO2-emissie die uitgestoten wordt, is 
afkomstig van de mest van het vee. Dit komt weer uit het veevoer, dat in de regel in 
hetzelfde jaar nog is geproduceerd. Dus is er sprake van een korte CO2-cyclus.  
 

 
 
Figuur B4.1  Foto van de mestvergistingsinstallatie met groen gas productie in Lutten 

 
 
1 ton dagverse rundveemest geeft 32 m 3 biogas, dat equivalent is aan 21 m3 aardgas. Dit is 

gelijk aan een fossiele CO2-besparing van 37,4 kg.  Dit geldt bij dagverse mest. Dit is mest 
die binnen één dag van het vee in de vergister komt. Hiervoor is een emissie-arme stalvloer 
nodig, zoals in de illustratie hieronder.  
 

 
Figuur B4.2  Foto een dichte vloer met een mestschuif 
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Een groot voordeel van deze stalvloer is dat het minder emissies geeft, omdat de mest veel 
minder in contact komt met de buitenlucht. Dit levert een reductie van in totaal 75% 
methaanemissie op. In het geval van opwaardering van het biogas tot aardgas geeft dit een 
reductie van 2,22 kg methaan per ton rundveemest, ofwel 62 kg  CO2 -eq aan minder 
broeikasgassenuitstoot, zoals berekend is door WUR (https://edepot.wur.nl/515098). In de 
onderstaande figuur is aangegeven waar de besparing door de stalvoer en de toename van 
de emissie door de vergisting met extra mestopslag vandaan komt.  
 

 
Figuur B4.3  Methaanemissie reductie door mestvergisting met biogasopwaardering of biogashub 

 
 
 
Een driedubbele klimaatwinst: de bespaarde  CO2 -emissie van 37,4 kg per ton mest 
verdrievoudigt tot 99,4 kg per ton mest.  
 
Bij de bepaling van het CO2-voordeel voor de SDE++ wordt deze extra klimaatwinst van 62 
kg voor 22,5 CO2-eq per kg mest meegeteld. Door het Plan Bureau voor de Leefomgeving 
(PBL) wordt onze berekening erkend, maar het ministerie neemt dit klimaatvoordeel slechts 
voor een deel mee.  
 

https://edepot.wur.nl/515098
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 NOTITIE BIOGAS, PROVINCIE GLD 

Notitie Biogas agrarische bedrijven voor papierindustrie 
Programma Eerbeek-Loenen 2030 

Christian Deterink | Ton Janse | 22 juli 2021  

 

Inleiding en kader  

Het voornemen bestaat om op agrarische bedrijven in de omgeving Eerbeek-Loenen 

mestvergistingsinstallaties te realiseren en het biogas te gebruiken voor de papierindustrie. Grote 

agrarische bedrijven zouden een mestvergistingsinstallatie voor hun eigen bedrijf kunnen realiseren, 

kleinere agrarische bedrijven zouden met bijvoorbeeld zijn drieën of vieren kunnen samenwerken.  

Overigens gaat het in onderhavig geval om ‘mono-vergisting’, dus de vergisting van louter mest en 

niet co-vergisting; de combinatie van mest samen met bijv. snoeiafval. Hier gaan we in deze notitie van 

uit.  

 

Vraagstelling 

Er zijn enkele planologische vragen: 

1.  Is er geldend beleid inzake mestvergistingsinstallaties waarmee moet worden rekening 

gehouden?  

2.  Past een mestvergistingsinstallatie binnen de geldende bestemmingsplannen / in de agrarische 

bestemming van een agrarisch bedrijf ? 

3.  Kunnen benodigde vergunningen gestroomlijnd worden? Te denken valt aan: gecoördineerde 

aanvraag, aanvragen ondersteunen, vergunningverlening als provincie ‘overnemen’. Ook geldt 

als vraag: zijn mestvergisters provinciale inrichtingen? 

4. Wat zijn de afstandseisen bij inpassing van een mestvergistingsinstallatie? 

 

Vraag 1: Beleidstechnisch 

 

Omgevingsverordening Gelderland  

De Omgevingsverordening Gelderland zegt het volgende: 

 

§ 2.7.3 Instructieregels installaties voor biomassavergisting, mestbewerking en 

mestverwerking      

Artikel 2.65 (locaties voor installaties voor biomassavergisting, mestbewerking en mestverwerking)      

 

1. Een bestemmingsplan voor gronden binnen het landelijk gebied maakt de vestiging van een 

biomassavergistingsinstallatie, mestbewerkingsinstallaties en mestverwerkingsinstallatie alleen mogelijk als 

de installatie in hoofdzaak gebruik maakt van biomassastromen uit de directe omgeving en landschappelijk en 

infrastructureel goed wordt ingepast. 

 

2. Een bestemmingsplan kan vestiging van een biomassavergistingsinstallatie, mestbewerkingsinstallatie of 

mestverwerkingsinstallatie, die niet in hoofdzaak gebruik maakt van biomassastromen uit de directe 

omgeving mogelijk maken binnen het landelijke gebied. De toelichting bij het bestemmingsplan motiveert de 

locatiekeuze op basis van de volgende voorkeursvolgorde: 

a. op of grenzend aan een bedrijventerrein, een glastuinbouwgebied of locaties bij soortgelijke bedrijven, zoals 

rioolwaterzuiveringsinstallaties of mestverwerkers die op een solitaire bedrijfslocatie zijn gevestigd; 

b. op of aansluitend op een bestaand agrarische bouwpercelen van een agrarisch bedrijf, van een agrarisch 

hulp- of nevenbedrijf of een vrijkomende agrarische locatie in overig agrarisch gebied. 
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Toelichting eerste lid: Wat bedoeld wordt met de ‘directe omgeving’ verschilt per initiatief. Het gaat erom 

dat initiatieven die gebruik maken van lokale aanvoer van biomassa een centrale plek binnen de 

biomassastromen kunnen vinden. Voorkomen moet worden dat er onnodig wordt gesleept met biomassa en 

dat extra transport van biomassa overbelasting van het bestaande wegennet en verkeersonveilige situaties 

veroorzaakt. 

 

Toelichting tweede lid: Bevat een voorkeurslijst voor de locatiekeuze. Naarmate de gekozen locatie lager 

op de voorkeurslijst staat, zal nauwkeuriger moeten worden aangetoond dat er een duidelijke relatie is met de 

agrarische functies in het gebied. Aan de voorkeursvolgorde liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag. 

De installatie moet zo (goed mogelijk) passen in het landschap, dus bij voorkeur gekoppeld worden aan 

daartoe geëigende of vergelijkbare landschappelijke elementen (om verrommeling tegen te gaan). Een 

landschappelijk inpassingsplan kan dit aantonen. Nuttige toepassing van warmte of andere (neven)producten 

zijn sterk bepalend bij het vinden van de juiste locatie. Wanneer de warmte niet bijna-volledig binnen het 

bedrijf benut wordt, ligt koppeling/leveringsmogelijkheid aan bedrijven(terreinen) en/of woonlocaties voor 

de hand. Verkeersbewegingen moeten beperkt worden uit oogpunt van (energie)efficiëntie, milieuaspecten en 

congestieproblematiek. De inrichting moet verkeerstechnisch goed ontsloten zijn. 

 

 

Hier volgen veel randvoorwaarden uit waar een bestemmingsplan aan moet voldoen die een 

mestverwerkingsinstallatie mogelijk maakt: 

• Als het gebruik maakt van stromen uit de directe omgeving, dan moet het landschappelijk en 

infrastructureel goed ingepast worden. Dus een landschappelijk inpassingsplan is nodig. 

• Als het gebruik maakt van stromen uit een ruimere omgeving, dan worden strengere regels gesteld 

waar de installatie mag liggen: dichtbij bedrijventerrein of aansluitend aan bestaande agrarische 

bouwvlakken. 

 

Vraag 2: Bestemmingsplantechnisch (planologisch) 

 

Bedrijfseigen activiteit? 

Als de monovergisting een bedrijfseigen agrarische activiteit is, dan past deze in principe binnen de 

agrarische bestemming. Het is een bedrijfseigen activiteit als er een duidelijke binding is met de tot het 

bedrijf behorende agrarische activiteit. Daarvan is sprake als aan- of afvoer in hoofdzaak van of naar 

het eigen bedrijf gaat. Als het bedrijf aangevoerde mest van derden verwerkt, dan is geen sprake van 

een bedrijfseigen agrarische activiteit.  

 

Jurisprudentie 

Uit jurisprudentie (link) volgt dat het vergisten van biomassa niet zonder meer als een agrarische 

activiteit kan worden gezien. Wel kan het zijn dat het opwekken van energie van zodanig 

ondergeschikte betekenis is, dat deze activiteit wordt geacht op te gaan in de agrarische activiteit. Voor 

die beoordeling kan de verhouding tussen de energiebehoefte van het bedrijf zelf en het voor de 

verkoop bestemde gedeelte van belang zijn. Ook het percentage van de inkomsten van een agrarisch 

bedrijf dat een installatie genereert kan van belang kan zijn. Er is geen sprake van een generieke 

wettelijke bepaling die aangeeft of vergisten van biomassa wel of niet onder het begrip agrarische 

activiteit valt. 

 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/mest/covergisten-mest/
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Bestemmingsplan 

In algemene zin geldt dat veel geldende bestemmingsplannen in Nederland al een specifieke of 

ingeperkte definitie van het begrip "agrarische bestemming" bevatten die co-vergisting kan uitsluiten. 

Hierop zijn de relevante vigerende bestemmingsplan in gemeente Apeldoorn en Brummen bestudeerd 

(zie bijlage 1). Beide bestemmingsplan voor het buitengebied zijn (sterk) verouderd en bevatten geen 

specifieke bepalingen over mestvergistingsinstallaties. Voor Apeldoorn is een nieuw bestemmingsplan 

Buitengebied voor omgeving Beekbergen / Loenen in de maak en hierin worden mestvergistings-

installaties voor eigen gebruik niet uitgesloten worden. Navraag bij de gemeente leert dat het nieuwe 

bestemmingsplan nog een ontwerp-status heeft en op korte termijn niet wordt vastgesteld. Hier 

hebben we dus op enige termijn weinig aan. 

 

Geconcludeerd kan worden, dat de vigerende bestemmingsplannen een mestvergistingsinstallaties 

zeker niet expliciet uitsluiten maar ook niet specifiek toestaan; zeker niet als expliciet toegestane 

agrarische nevenactiviteit. Dit betekent dat een mestvergistingsinstallatie alleen passend binnen de 

bestemmingsplannen kan worden geacht als dit past binnen het algemene doeleinde ‘agrarische 

bedrijf’ c.q. ‘agrarische doeleinden’. 

 

Afweging 

Een mestvergistingsinstallatie zal alleen passend worden beschouwd binnen het bestemmingsplan als 

het als een bedrijfseigen agrarische activiteit kan worden aangemerkt. Dit betekent dat de 

mestvergistingsinstallatie in hoofdzaak eigen mest verwerkt en ook de restproducten (digestaten) in 

hoofdzaak zelf gebruikt. Uit jurisprudentie blijkt dat dan wordt gekeken naar hoe groot de inkomsten 

uit de mestvergistingsinstallatie zijn ten opzichte van de inkomsten uit het agrarische bedrijf en 

hoeveel van de opgewekte biogas wordt gebruikt voor de eigen energiebehoefte. 

 

De vraag of de agrarische bedrijven rondom Eerbeek Loenen een mestverwerkingsinstallatie kunnen 

realiseren binnen de regels het geldende bestemmingsplan, zouden we daarom negatief 

beantwoorden. Hoe dan ook lijkt geen sprake te zijn van een bedrijfseigen activiteit, omdat het immers 

de bedoeling is het biogas dat de mestvergistingsinstallaties genereren, met name worden gebruikt 

voor de papierindustrie. In de gevallen dat op één bedrijfslocatie de mest van bijvoorbeeld drie of vier 

agrarische bedrijven wordt verwerkt, is ook zeker géén sprake van een bedrijfseigen agrarische 

activiteit. Er zal dus een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden, is de 

inschatting. 

 

De site Infomil geeft een instructie wat er dan moet gebeuren: 

 

Geen bedrijfseigen agrarische activiteit 

Als het bedrijf aangevoerde mest van derden verwerkt, dan is geen sprake van een bedrijfseigen agrarische 

activiteit. 

 

Het gaat hierbij om centrale mestverwerking op een grotere schaal. Als een gemeente vestiging van een 

dergelijke grootschalige activiteit mogelijk wil maken is ruimtelijk maatwerk nodig. Maatwerk wil zeggen dat 

hier een locatie apart voor bestemd moet worden. Dit betekent doorgaans aanpassing van een bestaande 

bestemming. 

 

Bij de keuze van een locatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende gebieden: (agrarische) 

bedrijventerreinen, concentratiegebieden voor glastuinbouw, concentratiegebieden voor (intensieve) 

landbouw, terrein voor rioolwaterzuiveringsinstallaties of stortplaatsen. Ook is het mogelijk een andere 

locatie voor de centrale covergistingsinstallatie aan te wijzen. Er zal dan een goed onderbouwde argumentatie 

geleverd moeten worden waarom juist die locatie hiervoor in aanmerking komt. 
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Deze instructie geeft aan dat een goede motivering nodig is. De locatie waar de mestverwerkings-

installatie moet komen ligt bij voorkeur aansluitend aan een bedrijventerrein of een agrarisch 

bouwblok, wordt goed ontsloten en moet ook landschappelijk goed in te passen zijn. Dit sluit heel erg 

aan op de regels uit de omgevingsverordening Gelderland. 

 

Wijzigen of afwijken? 

Hiermee komen we op de volgende vraag: moeten we afwijken van het BP of het BP wijzigen? De 

wijzigingsprocedure is vrij zwaar: er is een wijzigingsplan nodig (in essentie een klein postzegel-BP). 

Dan kan interessant zijn om af te wijken van het BP met een omgevingsvergunning afwijken 

bestemmingsplan. Zeker aangezien er een mogelijkheid is om de ‘kruimelregeling’ uit het Besluit 

omgevingsrecht te gebruiken. Onder  bepaalde voorwaarden kan namelijk de snellere reguliere 

procedure (besluit, bezwaar en besluit op bezwaar) gebruikt worden.  

 
Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo kan voor gevallen die in een algemene maatregel 
van bestuur zijn aangewezen met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het 
bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘kruimelgevallen’ die in Bijlage II, artikel 4, bij 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn opgenomen. Mestvergisting valt onder artikel 4 lid 7 Bor: 
 
7.  een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het 

bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het 
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid 
omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten 
uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen. 

 

Eis is dat er ten minste 50% mest moet zijn, maar bij monovergistingsinstallaties wordt dit gehaald 

(want in principe 100%). Ook blijkt uit de regeling dat het om een installatie bij een agrarisch bedrijf 

moet gaan én dient te worden voldaan aan de verder in dit artikellid genoemde voorwaarden. Wordt 

hieraan voldaan, dan kan gebruik worden gemaakt van de ‘kruimelregeling’ en geldt, voor de 

omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken bestemmingsplan, de reguliere procedure (dit is 

anders als de coördinatieregeling wordt toegepast, zie elders in deze notitie). 

 

Vraag 3: Vergunningen 

Coördinatie van uitvoeringsbesluiten 

Voor het bouwen en in gebruik nemen van een mestvergistingsinstallatie, met bijbehorende 

voorzieningen, zijn meerdere besluiten nodig. Bijvoorbeeld een bestemmingsplan(herziening) en een 

omgevingsvergunning op grond van de Wabo. Ook kunnen een of meer sectorale besluiten nodig zijn, 

denk bijvoorbeeld aan een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of Waterwet. 

 
Elk van deze besluiten kent zijn eigen voorbereidingsprocedure, beslistermijn(en) en bezwaar- en 
beroepsprocedure. Door middel van coördinatie kunnen de voor dit project noodzakelijke 
besluitvormingsprocedures gezamenlijk en in één keer worden doorlopen. Hierbij vindt geen materiële 
(inhoudelijke) coördinatie plaats, maar alleen procedurele coördinatie. Dat betekent dat de 
verschillende wettelijke toetsingskaders van de verschillende besluiten intact blijven. Elk 
bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor de te nemen besluiten. De coördinatie is dus een 
procedureregeling, gericht op het gelijktijdig in procedure brengen van de verschillende besluiten 
Verschillende wetten bevatten coördinatieregelingen, zoals bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening, 
de Waterwet, de Ontgrondingenwet en de Algemene wet bestuursrecht. De regelingen vertonen veel 
overeenkomsten met elkaar, maar er zijn ook enkele verschillen. Gelet op de aard van de activiteiten en 
het gegeven dat (ook) een planologisch besluit nodig is, ligt het meest voor de hand, om, indien 
coördinatie wordt overwogen, gebruik te maken van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke 
ordening.  
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De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat een gemeentelijke coördinatieregeling (art. 3.30 e.v.), een 
provinciale coördinatieregeling (art. 3.33 e.v.) en een rijkscoördinatieregeling (art. 3.35 e.v.). In alle 
gevallen dient vooraf een besluit tot coördinatie te worden genomen door respectievelijk de 
gemeenteraad, provinciale staten of de minister (het ‘toegangsbesluit’). In dat besluit worden de te 
coördineren besluiten (ruimtelijke plan , uitvoeringsbesluiten) genoemd. De besluiten worden 
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. Tegen de gecoördineerd tot 
stand gekomen besluiten staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State 
Voordelen coördinatie 
Inzichtelijkheid voor omwonenden in de besluitvorming (projectcontext) 
Voor omwonenden ontstaat in het geval van coördinatie van overheidsbesluiten een duidelijk 
totaalbeeld van het project (inzicht in projectcontext). Alle benodigde besluiten worden immers 
gelijktijdig voorbereid en ter inzage gelegd, waardoor een samenhangend totaalbeeld wordt gecreëerd. 
Men kan alle (in de coördinatie opgenomen) (ontwerp)besluiten inzien bij één loket en eventueel 
hiertegen één zienswijze indienen. Coördinatie maakt de informatie uit de (ontwerp)besluiten voor 
burgers inzichtelijker, omdat het eenvoudiger is kennis te nemen van de samenhang tussen de 
(ontwerp)besluiten. 
Stroomlijning en efficiënte besluitvorming 
Coördinatie leidt tot gestroomlijnde en efficiënte besluitvorming. In plaats van meerdere 
voorbereidingsprocedures (namelijk net zo veel procedures als er besluiten zijn) die los van elkaar 
worden doorlopen, wordt in het geval van coördinatie één procedure doorlopen. De totale doorlooptijd 
van alle besluiten gezamenlijk wordt in het geval van coördinatie dan ook flink verkort. De 
besluitvormingstermijn bedraagt maximaal 6 maanden (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht), 
maar betrokken partijen kunnen eventueel in onderling overleg afspraken maken over een kortere 
termijn.  
Duidelijke rechtsbescherming en behoud van rechtszekerheid 
Tegen gecoördineerd voorbereide besluiten ingesteld beroep wordt in één procedure en door één 
instantie beslist, namelijk door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer er 
niet gecoördineerd zou worden, zijn verschillende bestuursrechters bevoegd, dient in het ene geval 
eerst een bezwaarschrift tegen een besluit te worden ingediend en vervolgens beroep te worden 
ingesteld (al dan niet gevolgd door hoger beroep), terwijl in het andere geval direct beroep kan worden 
ingesteld, en verschilt de doorlooptijd van de behandeling van bezwaar en beroep. Dit alles gaat niet 
ten koste van de rechtszekerheid van omwonenden, immers de rechtsgang naar de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft een met de nodige rechtswaarborgen omklede 
rechtsgang, zodat de rechtszekerheid voor omwonenden gewaarborgd blijft. 
Overnemen bevoegd gezagrol 
De hiervóór genoemde coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening kent de mogelijkheid dat 
Gedeputeerde Staten (ingeval van provinciale coördinatie) respectievelijk de minister (in geval van 
rijkscoördinatie) met uitsluiting van het in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit een 
bestuursorgaan van het Rijk is, de voor het project benodigde besluiten nemen. Provinciale Staten (in 
geval van provinciale coördinatie) respectievelijk de minister (in geval van rijkscoördinatie) moeten dit 
wel uitdrukkelijk hebben bepaald in het toegangsbesluit tot coördinatie. In dat geval is dan, 
bijvoorbeeld, Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor het 
betreffende project (waarvoor coördinatie wordt toegepast), terwijl normaliter het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente dat is. Ook kent de coördinatieregeling uit de Wet 
ruimtelijke ordening een indeplaatsstellingsregeling (voor Gedeputeerde Staten respectievelijk de 
minister), indien het in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan niet (tijdig) beslist of een beslissing 
neemt die uitvoering van het project in de weg staat. De hier beschreven bevoegdheden spelen verder 
geen rol nu het hier een gemeentelijke aangelegenheid betreft. 

Kleinschalig 
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Het Activiteitenbesluit geldt voor kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen tot 

maximaal 25.000 m3 mest per jaar. Blijft men onder deze grens, dan moet worden voldaan aan het 

Activiteitenbesluit en kan worden volstaan met een melding omgevingsvergunning Beperkte 

Milieutoets (OBM). De OBM is een vereenvoudigde vergunningsprocedure. Voor de OBM-plichtige 

activiteit staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. In de melding moet worden aangetoond dat de 

installatie voldoet aan de norm (dit is de NTA 9766 norm) en dat de zonering in acht wordt genomen 

(minimaal 50 m uit woonbebouwing). De OBM is een bijlage van de melding, die wordt ingevuld in het 

formulier Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, www.aimonline.nl). 

 

NTA 9766 beschrijft de veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan tijdens de bouw, het in gebruik stellen, 

het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van installaties voor monomestvergisting en 

vergistingsgasopwerking op boerderijschaal. 

 

Grootschalig 

Bij een capaciteit van meer dan 25.000 m3 mest per jaar is een volledige vergunning nodig. Ook moet 

voor IPPC-bedrijven een volledige omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Ten slotte is dan 

sprake van een provinciale inrichting waarvoor de provincie bevoegd gezag is. De behandeling van 

aanvragen om omgevingsvergunning voor provinciale inrichtingen is gemandateerd door de provincie 

Gelderland aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). 

 

Voor IPPC-bedrijven geldt, dat er bij wijzigingen of nieuwe activiteiten altijd een 

omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Bij niet IPPC-bedrijven kan een melding voldoende 

zijn. Of iets een IPPC-bedrijf is, hangt ervan af of het gezien wordt als een intensief bedrijf en van het 

aantal dieren. 

 

Bedrijventypes zijn ingedeeld in IPPC- en niet IPPC-bedrijven. IPPC staat voor Integrated 

Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van vervuiling). De 

grenzen zijn hierna weergegeven: 

• Pluimveebedrijven: meer dan 40.000 dierplaatsen 

• Intensieve varkenshouderij: meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens of meer dan 750 

plaatsen voor zeugen. 
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Vraag 4: Afstandseisen bij uitwerking 

 

Aan te houden zones 

In de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn installaties voor monovergisting niet specifiek 

benoemd, covergisting wel. Als voor monovergisting moet worden  aangesloten worden bij de 

afstanden voor covergisting, dan kom je uit op een zone van 100 m. 

 

Omdat het om kleinere installaties gaat, zullen deze afstanden waarschijnlijk aan de ruime kant zijn. 

Als de monovergistingsinstallatie (hoofdzakelijk) bedrijfseigen is, dan zou de redeneerlijn kunnen 

worden gevolgd dat wat betreft het agrarisch bedrijf als geheel al passende afstanden in acht genomen 

worden en dat voor mestvergistingsinstallaties bij een veehouderij geen aanvullende afstandseisen 

gesteld hoeven te worden. 

 

Activiteitenbesluit 

De voorschriften voor 'kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen' staan in paragraaf 

3.5.10 van het Activiteitenbesluit. Als zone wordt hoofdzakelijk 50 m genoemd. (Voor het biologisch 

behandelen van mest voor of na het vergisten geldt een zone van 100 m in de bebouwde kom, maar dit 

zal in het geval van Eerbeek/Loenen niet voorkomen).  

 

Conclusie 

Het lijkt logisch uit te gaan van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de zone van 50 m. 
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Bijlage: Bespreking specifieke bestemmingsplannen 
 

Gemeente Apeldoorn 

 

Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid (2001) 

• In algemene zin een zeer verouderd bestemmingsplan en zeer verouderde regels (link). 

• Er zijn geen specifieke bepalingen over mestvergistingsinstallaties. 

• Dit betekent dat de activiteit onder de algemene omschrijving moet passen: 

 

 
 

Nieuw ontwerp-BP Beekbergen en Loenen (nog geen vastgesteld planologisch kader) 

• Agrarische bestemming (link): mestvergistingsinstallaties worden genoemd in de bouwregels als 

toegestane bouwwerken (tot een bepaalde maat, nl. 4 m hoog). Dit bouwwerk is uitsluitend binnen 

het bouwvlak toegestaan en enkel toegestaan voor eigen gebruik. 

• Als nevenactiviteit in de Lijst in Bijlag 1 bij de regels (LINK) is een mestvergistingsinstallatie niet 

genoemd.  

• Dit betekent dat de activiteit toch ook hier onder de algemene omschrijving moet passen:  

“Een bedrijf, waaronder begrepen een productiegerichte paardenhouderij, dat is gericht op het 

voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van 

dieren, waarop een bedrijfsmatige, op de markt gerichte productie plaatsvindt, die een wezenlijke 

bijdrage aan de inkomensvorming levert.” 

 

Gemeente Brummen 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 2008 (‘NL.IMRO.0213.BPBG700000-VA01’) 

• Vrij verouderd bestemmingsplan, 

• Er zijn geen specifieke bepalingen over mestvergistingsinstallaties 

• Dit betekent dat de activiteit onder de algemene omschrijving moet passen:  

“agrarisch bedrijf: een bedrijf met agrarische doeleinden” en  

“agrarische doeleinden: doeleinden die gericht zijn op het bedrijfsmatig voortbrengen van 

producten door middel van het houden van dieren (grondgebonden en niet-grondgebonden 

bedrijven) en/of het telen van gewassen, met uitzondering van glastuinbouw, tenzij anders is 

bepaald in deze regels.“ 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.02000000700300-/v_NL.IMRO.02000000700300-.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0200.bp1141-ont1/r_NL.IMRO.0200.bp1141-ont1.html#_3_Agrarisch
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0200.bp1141-ont1/b_NL.IMRO.0200.bp1141-ont1_rb.html#_1_Lijstvantoegelatennevenactiviteiten
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 KOSTEN LEIDINGWERK 
 

Optie groene warmte 
 

 
 

 
 

 
 

 

Onderdelen Investering Subsidie

Netto-

investering Afschrijving Rente/Wacc CAPEX €/m³ biogas

1 Bufferstation 200.000€                                           -€                    -€                    -€                    -€                    -€                           

2 Fakkelstation 67.500€                                             67.500€              5.625€                3.332€                8.957€                0,002€                       

3 Biogasleiding 3.207.000€                                       3.207.000€        267.250€           158.303€           425.553€           0,090€                       

4 Afleverstations biogas 405.000€                                           405.000€           33.750€              19.991€              53.741€              0,011€                       

5 Groengasinstallatie 1.500.000€                                       -€                    -€                    -€                    -€                    -€                           

Totaal 3.679.500€                                       -€                    3.679.500€        306.625€           181.626€           488.251€           0,103€                       

12 8,0%

12

Investeringen infrastructuur

omschrijving eenheid aantal totaal €/jaar

0 Bufferstation -€                    

Onderhoud preventief 200.000€                                           -€                    

Elektra-aansluiting 1 -€                    

Biogas door buffer m³/jaar

Elektraverbruik kWh/m³ -€                    

1 Fakkelstation 2.025€                

Onderhoud preventief 67.500€                                             2.025€                

1 Biogasleiding 115.335€           

Onderhoud 3.207.000€                                       96.210€              

Besturing 365 0,25 9.125€                

Managementkosten 100 1 10.000€              

1 Afleverstation 68.050€              

Onderhoud preventief 405.000€                                           12.150€              

Verbruiksartikelen -€                    

Sensoren 1 1.000€                

Portal 30 6.300€                

Fudura meetdienst 12 30 48.600€              

0 Groen Gas -€                    

Onderhoud 1.500.000€                                       -€                    

Elektriciteitsverbruik kWh/m³ biogas -€                    

Fudura meetdienst 27 27 -€                    

Totaal OpEx €/jaar 185.410€           

€/m³ biogas 0,039€                

Exploitatiekosten infrastructuur
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Optie groengas 

 

 
 

 
 
  

Onderdelen Investering Subsidie

Netto-

investering Afschrijving Rente/Wacc CAPEX €/m³ biogas

1 Bufferstation 200.000€                                           -€                    -€                    -€                    -€                    -€                           

2 Fakkelstation 67.500€                                             67.500€              5.625€                3.332€                8.957€                0,002€                       

3 Biogasleiding 3.207.000€                                       3.207.000€        267.250€           158.303€           425.553€           0,090€                       

4 Afleverstations biogas 405.000€                                           -€                    -€                    -€                    -€                    -€                           

5 Groengasinstallatie 1.500.000€                                       1.500.000€        125.000€           74.043€              199.043€           0,042€                       

Totaal 4.774.500€                                       -€                    4.774.500€        397.875€           235.677€           633.552€           0,134€                       

12 8,0%

12

Investeringen infrastructuur

omschrijving eenheid aantal totaal €/jaar

0 Bufferstation -€                    

Onderhoud preventief 200.000€                                           -€                    

Elektra-aansluiting 1 -€                    

Biogas door buffer m³/jaar

Elektraverbruik kWh/m³ -€                    

1 Fakkelstation 2.025€                

Onderhoud preventief 67.500€                                             2.025€                

1 Biogasleiding 115.335€           

Onderhoud 3.207.000€                                       96.210€              

Besturing 365 0,25 9.125€                

Managementkosten 100 1 10.000€              

0 Afleverstation -€                    

Onderhoud preventief 405.000€                                           -€                    

Verbruiksartikelen -€                    

Sensoren 1 -€                    

Portal 30 -€                    

Fudura meetdienst 12 30 -€                    

1 Groen Gas 156.043€           

Onderhoud 1.500.000€                                       45.000€              

Elektriciteitsverbruik kWh/m³ biogas 107.398€           

Fudura meetdienst 27 27 3.645€                

Totaal OpEx €/jaar 273.403€           

€/m³ biogas 0,058€                

Exploitatiekosten infrastructuur
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 DETAIL UITWERKING VERSCHILLENDE CLUSTER  
 

 

B6.1  BUSIN ES S CAS E CLUST ER A 
 

Investeringskosten Cluster A 
Cluster A bestaat uit 13 bedrijven aan de westzijde van het project. Besloten is de kleinste 
boer met 2.000 m3 mest uit te sluiten van deze hub, omdat deze niet op rendabele wijze kan 
vergisten. Gezien de locatie, zal dit netwerk alleen biogas leveren aan Smart Packaging.   

 
Vergisters 
 
Tabel 1-2: Investeringskosten voor de complete vergister, biogas invoedskid, stalvloer per deelnemende locatie 

 
 

Groene warmte – groengas 
Om kosten te besparen gaan we in dit geval uit van één afnemer van het biogas.  
 
Tabel 1-3: Overzicht investeringskosten bij de afnemers biogas 

 
 
De biogasproductie van de Clusters A is 260 m3 per uur. De investering van de 
gasopwerkinstallatie is € 600.000. 
 

  

Mest-

productie Type

Netto-

investering Per m³ biogas

1A 3.900              2 363.778€        2,92€                         

2A 4.500              3 413.982€        2,88€                         

3A 4.800              3 413.982€        2,70€                         

4A 7.500              4 462.122€        1,93€                         

5A 7.500              4 462.122€        1,93€                         

6A -€                 

7A 6.000              4 462.122€        2,41€                         

8A 6.150              4 462.122€        2,35€                         

9A 4.200              2 363.778€        2,71€                         

10A 3.900              2 363.778€        2,92€                         

11A 3.305              2 363.778€        3,45€                         

12A 6.000              4 462.122€        2,41€                         

13A 6.000              4 462.122€        2,41€                         

63.755            5.055.803€     2,48€                         

Investeringen Leidingwerk Ketelhuis Warmtemeter Afleverstation Investering Gasafname

1 DS Smith -€                                                    -€                    -€                    55.000€              55.000€              -                       

2 Smart Packaging 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           2.036.972          

3 Sanco 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           -                       

Totaal 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           2.036.972          

Afnemers
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Biogasleiding en gaslevering 
 
Tabel 1-4: Overzicht investeringskosten voor een biogasleiding voor het transport van het biogas. 

 
 
De totale kosten voor de aanleg van het leidingwerk bedragen dus meer dan € 1,24 miljoen. 
Het leidingwerk is iets korter dan in tabel 7-3, omdat er gerekend is met één afnemer, in 
plaats van met twee.  
 

Totale investeringskosten twee opties 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de investeringskosten van de beide opties.  
 
Tabel 1-5: Investeringskosten twee opties 

 
 
Kapitaals- en Exploitatielasten 
 
Tabel 1-6: De jaarlijkse kapitaalkosten voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
 
Tabel 1-7: De jaarlijkse operationele voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
 
De totale kosten zijn het laagst voor de levering van warmte: € 0,140 per m³ biogas. Zowel 
de investering als de exploitatie maken de groengasoptie duurder: € 0,185 per m³ biogas.  

 

Biogas netwerk Lengte Kosten/m Totale kosten

Cluster A 17.725             70€                   1.240.750€       

Totaal 17.725             1.240.750€       

Investeringskosten Warmte Groengas

Vergisters 5.055.803       5.055.803       

Leidingwerk 1.240.750       1.240.750       

Infra gas 242.500           667.500           

Netto investering 6.539.053       6.964.053       

Post Warmte Groengas

Fakkelstation 67.500€           67.500€           

Biogasleiding 1.240.750€     1.240.750€     

Afleverstations biogas 175.000€        

Groengasinstallatie 600.000€        

Netto investering 1.483.250€     1.908.250€     

Afschrijving (12 jaar) 123.625€        159.000€        

Rente (8%) 73.228€           94.200€           

Kapitaalskosten 196.853€        253.200€        

Kosten per m3 biogas 0,097€             0,124€             

Post Warmte Groengas

Biogasleiding 56.400€           56.400€           

Fakkelstation 2.025€             2.025€             

Afleverstation biogas 30.000€           

Groengasinstallatie 66.000€           

Operationele kosten 88.425€           124.425€        

Kosten per m3 biogas 0,043€             0,061€             
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Vergisters 
 
Tabel 1-8: De exploitatiekosten voor alle vergisters per optie. 

 
 
Opbrengsten 
 
Tabel 1-9: Biogasproductie 

 
 
Tabel 1-10: Totale opbrengsten voor de verschillende hub opties. 

 
  

Operationele kosten Warmte Groengas

Onderhoud vergisters en verwarming 114.500€      114.500€      

Verwarmen vergisters 104.900€      104.900€      

Elektriciteit vergisters 20.300€        20.300€        

Verbruiksartikelen biogaslevering 28.000€        28.000€        

Transport- enverwerk-ngskosten biogas per m³ 285.300€      377.600€      

Arbeid 78.000€        78.000€        

Brandverzekering 20.200€        20.200€        

Kosten totaal 651.200€      743.500€      

Productie Warmte Groengas

Biogas opbrengst (m3) 2.036.972       2.036.972       

Aardgas equivalenten (m3) 1.261.000       1.261.000       

Subsidiabele productie (kWh) 10.055.000     11.172.300     

Baten Warmte Groengas

SDE++ subsidie 785.300€        812.200€        

Biogas verkoop (netto warmte) 281.500€        226.800€        

CO2-heffing 69.200€           -

GVO's -€                 189.150€        

RFC premie 25.500€           25.500€           

1.161.500€     1.253.650€     
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Conclusies Cluster A 
Beide opties kunnen niet uit. Ook in dit geval is de warmte optie duidelijk beter dan de 
groengas optie.  
 
Tabel 1-11: Financiële beoordeling van de verschillende hub opties. 

 
 

B.6.2  BUSIN ESS  CAS E CLUST ER  B 
Dit cluster bestaat uit 2 vergisters dat met een leidingwerk van in het totaal 5 km wordt 
aangesloten op de installatie van IWE. De groengas optie heeft geen zin om uit te werken, 
omdat de groengasproductie te laag is voor een rendabele business case.  
 
 
Tabel 1-12: Kapitaalslasten hub Cluster B 

 
 
Zoals tabel 1-12 laat zien, zijn de kapitaalslasten al bijna 38 cent per m3 biogas. Daar komen 
nog 10 cent aan operationele kosten bij.  
 
Ook de warmteoptie laat zich moeilijk rond rekenen. De totale transportkosten voor het 
biogas komen hier neer op 26 cent per m3  biogas. 
 
Deze hub laat zich alleen rekenen in combinatie met de andere clusters.  
  

Situatie Warmte Groengas

Totale investering vergisters 5.055.803€     5.055.803€     

Eigen inbreng 1.769.531€     1.769.531€     

Kosten eerste jaar 651.200€        743.500€        

Baten eerste jaar 1.161.500€     1.253.650€     

Baten 12 jaar gemiddeld 1.324.000€     1.281.400€     

Gemiddelde kasstroom/jaar 292.377€        169.562€        

TVT eigen inbreng 7,4 jaar 10,6 jaar

IRR 10,4% 10,6%

DSCR 2,01 1,55

Onderdelen Investering Subsidie

Netto-

investering Afschrijving Rente/Wacc CAPEX €/m³ biogas

1 Bufferstation 200.000€                                           0% -€                    -€                    -€                    -€                    -€                           

2 Fakkelstation 67.500€                                             0% 67.500€              5.625€                3.332€                8.957€                0,027€                       

3 Biogasleiding 387.000€                                           0% 387.000€           32.250€              19.103€              51.353€              0,155€                       

4 Afleverstations biogas 55.000€                                             0% -€                    -€                    -€                    -€                    -€                           

5 Groengasinstallatie 489.700€                                           0% 489.700€           40.808€              24.172€              64.981€              0,197€                       

Totaal 944.200€                                           -€                    944.200€           78.683€              46.607€              125.291€           0,379€                       

0% 12 8,0%

12

Investeringen infrastructuur
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B.6.3  BUSIN ESS  CAS E CLUST ER  C 
 
 

Investeringskosten Cluster C 
Cluster C bestaat uit 13 bedrijven aan de westzijde van het project. Besloten is de kleinste 
boer met 2.000 m3 mest uit te sluiten van deze hub, omdat deze niet op rendabele wijze kan 
vergisten. Gezien de locatie, zal dit netwerk alleen biogas leveren aan Smart Packaging.   

 
Vergisters 
 
Tabel 1-13: Investeringskosten voor de complete vergister, biogas invoedskid, stalvloer per deelnemende locatie 

 
 

Groene warmte – groengas 
Voor dit netwerk ligt het voor de hand om aan te sluiten op het netwerk van IWE.  
 
Tabel 1-14: Overzicht investeringskosten bij de afnemers biogas 

 
 
De biogasproductie van de Cluster C is net als Cluster A 260 m3 per uur. De investering van 
de gasopwerkinstallatie is € 600.000. 
 

  

Mest-

productie Type

Netto-

investering Per m³ biogas

1C 8.000              5 532.382€        2,08€                         

2C 10.500            5 532.382€        1,59€                         

3C 4.000              2 363.778€        2,85€                         

4C 6.600              4 462.122€        2,19€                         

5C 6.000              4 462.122€        2,41€                         

6C 6.000              4 462.122€        2,41€                         

7C 5.000              3 413.982€        2,59€                         

8C 6.500              4 462.122€        2,23€                         

9C 4.800              3 413.982€        2,70€                         

10C 3.900              2 363.778€        2,92€                         

11C 3.600              2 363.778€        3,16€                         

64.900            4.832.546€     2,33€                         

Investeringen Leidingwerk Ketelhuis Warmtemeter Afleverstation Investering Gasafname

1 DS Smith -€                                                    -€                    -€                    55.000€              55.000€              -                       

2 Smart Packaging 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           2.036.972          

3 Sanco 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           -                       

Totaal 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           2.036.972          

Afnemers
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Biogasleiding en gaslevering 
 
Tabel 1-15: Overzicht investeringskosten voor een biogasleiding voor het transport van het biogas. 

 

 
De totale kosten voor de aanleg van het leidingwerk bedragen dus meer dan € 1,4 miljoen.  
 
Als er gekozen wordt voor de groengas optie, dan kan het leidingwerk een stuk korter 
worden, omdat er geen verbinding gemaakt hoeft te worden met IWE. Er zal in de buurt van 
De Hoven ingevoed worden.  
 
Tabel 1-16 Investeringskosten biogasleiding, GG 

 
 

Totale investeringskosten twee opties 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de investeringskosten van de beide opties.  
 
Tabel 1-17: Investeringskosten twee opties 

 
 

Kapitaals- en Exploitatielasten 
 
Tabel 1-18: De jaarlijkse kapitaalkosten voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
 

Biogas netwerk (warmte) Lengte Kosten/m Totale kosten

Cluster C 21.030             70€                   1.472.100€       

Totaal 21.030             1.472.100€       

Biogas netwerk (GG) Lengte Kosten/m Totale kosten

Cluster C 14.220             70€                   995.400€           

Totaal 14.220             995.400€           

Investeringskosten Warmte Groengas

Vergisters 4.832.546       4.832.546       

Leidingwerk 1.472.100       995.400           

Infra gas 242.500           667.500           

Netto investering 6.547.146       6.495.446       

Post Warmte Groengas

Fakkelstation 67.500€           67.500€           

Biogasleiding 1.472.100€     995.400€        

Afleverstations biogas 175.000€        

Groengasinstallatie 600.000€        

Netto investering 1.714.600€     1.662.900€     

Afschrijving (12 jaar) 142.875€        138.540€        

Rente (8%) 84.631€           82.100€           

Kapitaalskosten 227.506€        220.640€        

Kosten per m3 biogas 0,110€             0,106€             
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Tabel 1-19: De jaarlijkse operationele voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
De totale kosten zijn het laagst voor de levering van warmte: € 0,155 per m³ biogas. Zowel 
de investering als de exploitatie maken de groengasoptie duurder: € 0,163 per m³ biogas.  

 

Vergisters 
 
Tabel 1-20: De exploitatiekosten voor alle vergisters per optie. 

 
 

Opbrengsten 
 
Tabel 1-21: Biogasproductie 

 
 
Tabel 1-22: Totale opbrengsten voor de verschillende hub opties. 

  

Post Warmte Groengas

Biogasleiding 63.285€           48.975€           

Fakkelstation 2.025€             2.025€             

Afleverstation biogas 28.210€           

Groengasinstallatie 66.660€           

Operationele kosten 93.520€           117.660€        

Kosten per m3 biogas 0,045€             0,057€             

Operationele kosten Warmte Groengas

Onderhoud vergisters en verwarming 106.400€      106.400€      

Verwarmen vergisters 98.400€        98.400€        

Elektriciteit vergisters 18.800€        18.800€        

Verbruiksartikelen biogaslevering 27.400€        27.400€        

Transport- enverwerk-ngskosten biogas per m³ 321.000€      338.300€      

Arbeid 71.500€        71.500€        

Brandverzekering 19.300€        19.300€        

Kosten totaal 662.800€      680.100€      

Productie Warmte Groengas

Biogas opbrengst (m3) 2.073.555       2.073.555       

Aardgas equivalenten (m3) 1.284.000       1.284.000       

Subsidiabele productie (kWh) 10.235.586     11.372.870     

Baten Warmte Groengas

SDE++ subsidie 799.400€        826.800€        

Biogas verkoop (netto warmte) 286.600€        230.900€        

CO2-heffing 70.400€           -

GVO's 192.600€        

RFC premie 26.000€           26.000€           

1.182.400€     1.276.300€     
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Conclusies Cluster C 
 
Beide opties kunnen bijna uit. Door het kortere leidingwerk, ligt de groengas optie vlakbij de 
warmte optie.  
 
Tabel 1-23: Financiële beoordeling van de verschillende hub opties. 

 
 

B.6.4  BUSIN ESS  CAS E CLUST ER  D 
Dit cluster omvat één boerderij die ver van de andere clusters af ligt. Net als Cluster B is dit 
bedrijf te klein voor de opwerking van biogas tot groengas. Daarom wordt alleen de warmte-
optie bekeken.  
 

 

Investeringskosten Cluster D 
 
Cluster D is één bedrijf, dat middels een biogasleiding verbonden zal worden met DS Smith.   
 

Vergisters 
 
Tabel 1-24: Investeringskosten voor de complete vergister, biogas invoedskid, stalvloer per deelnemende locatie 

 
 

Groene warmte – groengas 
 
Voor dit netwerk ligt het voor de hand om aan te sluiten op het netwerk van IWE.  
 
Tabel 1-25: Overzicht investeringskosten bij de afnemers biogas 

 
 
De biogasproductie van de Cluster D is 27 m3 per uur.  

Situatie Warmte Groengas

Totale investering vergisters 4.832.500€     4.832.500€     

Eigen inbreng 1.691.400€     1.691.400€     

Kosten eerste jaar 662.800€        680.100€        

Baten eerste jaar 1.182.400€     1.276.300€     

Baten 12 jaar gemiddeld 1.347.900€     1.304.400€     

Gemiddelde kasstroom/jaar 313.500€        258.900€        

TVT eigen inbreng 6,8 jaar 6,7 jaar

IRR 12,6% 10,6%

DSCR 2,14 1,92

Naam

Mest-

productie

Netto-

investering Per m³ biogas

1D Jurrius 6.750              462.122€        2,14€                         

Totaal -                  -€                 -€                           

Investeringen Leidingwerk Ketelhuis Warmtemeter Afleverstation Investering

1 DS Smith -€                                                    -€                    -€                    55.000€              55.000€              

2 Smart Packaging 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           

3 Sanco 25.000€                                             60.000€              35.000€              55.000€              175.000€           

Totaal -€                                                    -€                    -€                    55.000€              55.000€              

Afnemers
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Biogasleiding en gaslevering 
 
Tabel 1-26: Overzicht investeringskosten voor een biogasleiding voor het transport van het biogas. 

 

 
De totale kosten voor de aanleg van het leidingwerk bedragen dus meer dan € 100.000.  
 

Totale investeringskosten twee opties 
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de investeringskosten.  
 
Tabel 1-27: Investeringskosten  

 
 

Kapitaals- en Exploitatielasten 
 
Tabel 1-28: De jaarlijkse kapitaalkosten voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
 
Tabel 1-29: De jaarlijkse operationele voor het transport en de levering van biogas voor de verschillende opties. 

 
De totale kosten zijn het laagst voor de levering van warmte: € 0,238 per m³ biogas.  
  

Biogas netwerk Lengte Kosten/m Totale kosten

Cluster D 1.540               70€                   107.800€           

Totaal 1.540               107.800€           

Investeringskosten Warmte

Vergisters 462.122           

Leidingwerk 108.000           

Infra gas 122.500           

Netto investering 692.622           

Post Biogas

Fakkelstation 67.500€           

Biogasleiding 108.000€        

Afleverstations biogas 55.000€           

Groengasinstallatie

Netto investering 230.500€        

Afschrijving (12 jaar) 19.208€           

Rente (8%) 11.378€           

Kapitaalskosten 30.586€           

Kosten per m3 biogas 0,142€             

Post Warmte

Biogasleiding 12.365€           

Fakkelstation 2.025€             

Afleverstation biogas 6.310€             

Groengasinstallatie

Operationele kosten 20.700€           

Kosten per m3 biogas 0,096€             
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Vergisters 
 
Tabel 1-30: De exploitatiekosten voor alle vergisters per optie. 

 
 

Opbrengsten 
 
Tabel 1-31: Biogasproductie 

 
 
Tabel 1-32 Totale opbrengsten 

  

Operationele kosten Warmte

Onderhoud vergisters en verwarming 10.000€        

Verwarmen vergisters 9.400€           

Elektriciteit vergisters 1.700€           

Verbruiksartikelen biogaslevering 2.800€           

Transport- en verwerkingskosten biogas per m³ 51.300€        

Arbeid 6.500€           

Brandverzekering 1.800€           

Kosten totaal 83.500€        

Productie Warmte

Biogas opbrengst (m3) 215.663           

Aardgas equivalenten (m3) 134.000           

Subsidiabele productie (kWh) 1.064.564       

Baten Warmte

SDE++ subsidie 83.100€           

Biogas verkoop (netto warmte) 29.800€           

CO2-heffing 7.400€             

GVO's -€                 

RFC premie 2.700€             

123.000€        
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Conclusies Cluster D 
Deze optie kan niet uit. Het probleem zijn de hoge transportkosten van het biogas.  
 
Tabel 1-33: Financiële beoordeling van de verschillende hub opties. 

 
 

 
  

Situatie Warmte

Totale investering vergisters 462.122€        

Eigen inbreng 161.743€        

Kosten eerste jaar 83.500€           

Baten eerste jaar 123.000€        

Baten 12 jaar gemiddeld 140.300€        

Gemiddelde kasstroom/jaar 21.395€           

TVT eigen inbreng 9 jaar

IRR 6,4%

DSCR 1,80
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  CV-KETEL OP BIOGAS 
 
 
Waarom zou je biogas eerst moeten opwerken tot aardgaskwaliteit als je het ook direct kunt 
verstoken? Dat is het uitgangspunt van BioNet, een proefinstallatie van Liander en ATAG 
Verwarming bij de grote industriële waterzuivering in Eerbeek, die op 30 mei 2013 officieel 
zal worden geopend. 
  
De waterzuivering behandelt het afvalwater van drie Eerbeekse papierfabrieken en 
produceert daarbij methaanhoudend biogas. Liander leidt nu een deel van dat gas naar een 
klein mengstation, waarmee het kan schakelen tussen het biogas uit de waterzuivering en 
het zuiverder aardgas uit het gasnet. Hiermee test het bedrijf of speciale 
centraleverwarmingsketels van ATAG, die door specifieke aanpassingen in de regeltechniek 
ook op biogas kunnen draaien, die switch succesvol kunnen maken. 
  
Netbeheerder Liander en ketelbouwer ATAG willen met dit project een stapje dichter komen 
tot het grootschalige gebruik van biogas als duurzaam alternatief voor aardgas. Hierbij wordt 
vaak als probleem opgevoerd dat de verbrandingswaarde van biogas sterk varieert, terwijl 
het beter gedefinieerde aardgas juist een vaste verbrandingswaarde heeft. Het idee van 
BioNet is dat de apparatuur zich aanpast aan het gas in plaats van andersom. De 
multigasketel van ATAG bepaalt met behulp van sensoren de gaskwaliteit op basis van de 
hoeveelheid lucht die wordt aangezogen in combinatie met de temperatuur van de vlam. 
Daarop wordt automatisch de gasklep voor het aanzuigen van lucht bijgestuurd om de 
verbranding optimaal te laten verlopen. 
  
‘Het zet de manier van denken over gaskwaliteit op zijn kop. De gasindustrie is gewend om 
exact vast te leggen waar het aardgas allemaal aan moet voldoen. Vervolgens wordt de 
apparatuur, zoals een cv-ketel, geoptimaliseerd om dit gas te kunnen verbranden. Bij BioNet 
draaien we het probleem om’, aldus een woordvoerder van Liander. 
  
Overigens kan het biogas niet helemaal zonder voorbehandeling worden gebruikt. Het moet 
eerst van de ergste verontreinigingen worden ontdaan. ‘Vooral waterstofsulfide zou de 
apparatuur flink aantasten. Wij hebben hier een biologische ontzwavelingsbehandeling om 
dat eruit te halen’, aldus Oscar Niers, hoofd techniek bij Industriewater Eerbeek. 
 
Meer informatie is te vinden op: https://www.wattisduurzaam.nl/3570/energie-
opwekken/biomassa/bionet-liander-en-atag-voeden-biogas-direct-aan-cv-ketels/ 
 

 


