
ROiD

duurzaamheid is bullshit

juni 2011 

Verkenning productie biogas 
op landbouwbedrijven



2

Weidelandschap bij Deinum, Friesland



Inhoudsopgave

1. InleIdIng | 5

2. BIogas op landBouwBedrIjven In nl | 7

3. TYpe vergIsTers van BIoMassa op landBouwBedrIjven | 11

4. ruIMTeBeslag BIovergIsTIng | 19

5.  sTurIng  | 25

6. voorlopIge ConClusIes | 29

3



het landschap is wat iemand ziet van een gebied, men dat ervaart en met zijn 

   of haar zintuigen waarneemt
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1. InleIdIng
het onderzoek duurzaamheid is Bullshit wil aantonen dat 
vergisting van biomassa kansen biedt voor versterking van de 
landschappelijke diversiteit van nederland. de eerste vraag die 
daarbij beantwoord moet worden is wat wij verstaan onder 
versterking van de landschappelijke diversiteit van nederland.

In agenda landschap uit 2009 wordt de volgende definitie 
gebruikt (1): “Landschap is het resultaat van de ondergrond en 
de functies die in een gebied voorkomen, het gebruik en de 
sporen hiervan uit het verleden. ... Het landschap is wat 
iemand ziet van een gebied, hoe hij of zij dat ervaart en met 
zijn of haar zintuigen waarneemt. Ook soms onzichtbare 
sporen als archeologische plaatsen en aardkundige elementen 
horen erbij, evenals verhalen. Het landschap draagt bij aan de 
vorming van plaatselijke culturen. Het vormt een wezenlijk 
onderdeel van het natuurlijke en culturele erfgoed, maar 
verandert ook met de tijd en de eisen die wij aan onze 
omgeving stellen”.

een verandering in het landschap kan resulteren in een 
verrijking of verarming, dat is mede afhankelijk van de 
beschouwer. Bij hKB vinden wij dat de ingreep zorgt voor een 
verrijking wanneer:
 - ruimtelijke structuren beter herkenbaar worden. 

ruimtelijke structuren zijn bepalend voor het 
oriëntatievermogen en zorgen dat je begrijp je waar je 
bent. 

 - de herkenbare samenhang tussen de gelaagdheid van het 
landschap vergroot wordt. lokale en natuurlijke aspecten 
uit de ondergrond komen tot uiting in het landschapsbeeld 
en grondgebruik. lokale vegetaties hebben een relatie met 
de bodem en watersituatie. 

 - de cultuurhistorie van het gebied beter beleefbaar wordt. 
door de eigen ontstaanswijze en ontwikkeling heeft iedere 
streek zijn eigen kenmerken. door deze streekeigen 
kenmerken te vieren wordt de landschappelijke diversiteit 
vergroot. 

 - de ingreep passend is bij de schaal van het landschap. de 
schaal van het landschap hangt samen met het 
grondgebruik en lokale netwerken. een passende schaal 
houdt het landschap begrijpelijk.  

Met deze definitie voor de versterking van de landschappelijke 
diversiteit kunnen we aan de slag met het ontrafelen van het 
fenomeen vergisting van biomassa op landbouwbedrijven, om 
zo onze hypothese te onderbouwen. we starten met het in 
beeld brengen van de potentie van biomassa vergisting voor 
de verduurzaming van onze energieproductie. hoofdstuk 3 
geeft alle ins en outs over de verschillende type vergisters die 
op dit moment op de markt zijn. In hoofdstuk 4 wordt 
inzichtelijk gemaakt welk ruimtebeslag vergisting met zich 
meebrengt. hoofdstuk 5 beschrijft de wijze van sturing op 
datgene wat de vergister ingaat en wat er weer uitkomt. Tot 
slot worden in hoofdstuk 6 de voorlopige conclusies 
gepresenteerd.
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100% covergister Witteveen, Drenthe

STELLING:

Biogas dat geproduceerd wordt op landbouwbedrijven kan potentieel 
in 24% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik voorzien.

  er wordt nu 1,4 miljard kilo natte biomassa vergist 

van de totale 70 miljard kilo in 2008, 

ruim 1 procent daarvan gaat dus de vergisters in
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Opgave 
In eu-verband is in een bindende doelstelling vastgelegd dat 14% 
van het totale energieverbruik in 2020 geproduceerd moet 
worden uit hernieuwbare bronnen in nederland. dit betekent dat 
er nog een flinke opgave ligt, aangezien de totale bijdrage van 
hernieuwbare energie aan de energievoorziening in 2009 een 
kleine 4% bedroeg (2). 

biomassa vergisting
In 2009 is er in nederland 113.883 mln kwh elektriciteit 
verbruikt. daarvan is 10.147 mln kwh in nederland geproduceerd 
vanuit hernieuwbare bronnen, zoals wind, water en zon (8,9 %). 
ook biomassa, een verzamelnaam voor een variëteit aan 
gewassen, bomen, planten en algen, is een hernieuwbare 
energiebron. ‘Biomassa is in staat om netto zonder Co2-productie 
brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie en 
energie te genereren: iets wat met andere energievormen niet 
mogelijk is. daarmee is biomassa op dit moment de belangrijkste 
hernieuwbare energiebron en de verwachting is dat biomassa de 
belangrijkste duurzame energiedrager blijft voor de toekomst.’ 
(3) 

een van de huidige toepassingen om biomassa om te zetten in 
energie is vergisting. Bij de vergisting van biomassa ontstaat 
biogas, welke met behulp van een wKK kan worden omgezet in 
elektriciteit. de huidige productie van biogas op 
landbouwbedrijven is goed voor 484 mln kwh (2), wat gelijk 
staat aan 0,43% van het totale elektriciteitsverbruik in nl. de 
biogasinstallaties op landbouwbedrijven, ook wel mest-, co- of 
boerderijvergisters genoemd, gebruiken mest in combinatie met 
ander plantaardig materiaal in een 50-50 verhouding. Begin 2011 
zijn er 100 landbouwbedrijven met co-mestvergister (4). deze 
mestvergisters draaien nog niet allemaal op de volledige 
capaciteit (nu nog ca 70 procent van het theoretische maximum). 
de schaalgrootte van de mestvergisting neemt toe; was het 
elektrische vermogen per bedrijf eind 2005 nog 0,3 Mw, eind 
2009 was dat 1,1 Mw.

de potentie van biomassa
In 2008 is 1,4 miljard kilo natte biomassa vergist. ruim de helft 
daarvan was mest. de totale mestproductie in nederland was 70 
miljard kilo. ruim 1 procent daarvan gaat dus de vergisters in.(2) 
Mais is het meest voorkomende co-product. Met een totaal 
landbouwareaal in nederland van 1,9 miljoen hectare levert dit 
een theoretisch potentieel op van 64,5 miljoen m3 maïs, dat bij 
een 50-50 verhouding mest – coproduct een potentiële 
elektriciteitproductie oplevert van 27.725 mln kwh.

2. BIogas op landBouwBedrIjven In nl
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1. Elektriciteitsverbruik in NL (113.883 mln)

2. Hernieuwbare energiebronnen (10.147 mln)

3. Biomassa (5.422 mln)

4. Biogas op landbouwbedrijven (484 mln)

Bij- en meestoken in centrales (2.472 mln)

Afvalverbrandingsinstallaties (1.207 mln)

Overige verbranding (895 mln)

Biogas (848 mln)

Biomassa totaal (5.422 mln)

Windenergie totaal (4.581 mln)

Waterkracht totaal (98 mln)

Zonnestroom totaal (46 mln)

Netto binnenlandse productie, CBS 2009
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co- vergisters in Nederland

www.b-i-o.nl

Met een landbouwareaal van 

1.909.768 ha in nederland kan dat een   

   elektriciteitproductie 

opleveren van 27.725 mln kwh.
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biogasopbrengst van verschillende inputstromen

Warmte
Bij de omzetting van biogas naar elektriciteit door middel van 
een warmtekrachtkoppeling komt tevens warmte vrij, die voor 
een groot gedeelte gebruikt kan worden. een gedeelte van deze 
warmte wordt benut om de vergister warm te houden. In principe 
is er dan nog veel warmte over. de mogelijkheid om deze warmte 
op de landbouwbedrijven te gebruiken zijn echter beperkt. nu 
nog geven veel boeren aan dat het ontbreken van een afzetmarkt 
voor de vrijkomende warmte een belangrijke oorzaak is voor het 
niet rendabel zijn van een vergister voor hun bedrijf. de totale 
warmtebenutting buiten de vergister om was ongeveer 3 procent 
van alle gewonnen biogas.

14 procent van het totale energieverbruik in 

2020 moet worden geproduceerd uit 

hernieuwbare bronnen

biogas op landbouwbedrijven is 484 mln kwh, dat is gelijk aan 

0,43% van het  totale elektriciteitsverbruik in nl
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www.agralog.nl

Maïsvergisting Witteveen, Drenthe
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3. TYpe vergIsTers van BIoMassa op 
landBouwBedrIjven

Verschillende wijzen van vergisten: 100% coproduct 
vergister, de vergisting van 50% mest en 50% coproduct en 100% mest 
vergister

https://picasaweb.google.com/Mantingerzand/BouwhuisBiovergisting#

de variatie aan typen vergisters is groot. om tot een werkbare 
indeling te komen maken wij onderscheid in wijze van menging 
van de biomassa en in schaalgrootte en de wijze van de aan- en 
afvoer van mest en coproducent. 

Wijze van menging:

Bij vergisting van biomassa kan de samenstelling van de 
biomassa op verschillende wijze tot stand komen. er kan 
gekozen worden voor een 100% coproduct vergister, de 
vergisting van 50% mest en 50% coproduct en een 100% mest 
vergister. hoewel er natuurlijk talloze andere verhoudingen van 
menging mogelijk zijn, geeft deze indeling het effect van het wel 
of niet mengen van mest en biomassa goed weer. 
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100% coproduct vergister 
Met vergisting van 100% coproducent wordt de vergisting van enkel plantaardig materiaal bedoeld. Bij 
de vergisting wordt geen mest gebruikt. een veel toegepast gewas is maïs, dit omdat gewas een erg 
hoge biogaspotentieel heeft, zo wordt uit maïs ca. 10 keer zoveel biogas geproduceerd ten opzichte 
van mest. 

na het oogsten van het plantaardig materiaal wordt deze verzameld in een opslag. afhankelijk van de 
doorlooptijd van de vergister (variërend van 9 – 45 dagen) wordt telkens een deel van de maïs in de 
vergister gestopt. de vergister is een verwarmde silo waarin het plantaardig materiaal, dat geroerd 
wordt, composteert. het gas dat vrijkomt bij het composteringsproces wordt opgevangen en 
afgevoerd. dat wat overblijft is digistaat en wordt opgeslagen tot het moment dat het als vervanger 
van (kunst)mest uitgereden kan worden over de landbouwgrond. soms wordt ervoor gekozen het 
digistaat na te behandelen in een navergister waarbij nog extra gas uit het digistaat onttrokken wordt.

het biogas dat is opgevangen kan op verschillende manieren benut worden. een veel toegepaste 
methode is het verbranden van het gas in een warmtekrachtkoppeling, waarbij het gas wordt omgezet 
in elektriciteit en warmte, dat allereerst gebruikt wordt voor de eigen verwarming en 
elektriciteitsvoorziening van het bedrijf om vervolgens de overcapaciteit aan elektriciteit aan het net 
terug te leveren. de restwarmte kan geleverd worden aan nabij gelegen kassen of woonwijken, deze 
afzetmarkt voor de warmte dient echter in de nabijheid van de warmtekrachtkoppeling voorhanden te 
zijn. een tweede mogelijkheid is om het biogas op te werken tot een kwaliteit die gelijk staat aan de 
kwaliteit van het aardgas, waarna het ook aan het gasnet toegevoegd kan worden.

het enkel vergisten van coproducent is wanneer gekeken wordt naar rendement erg aantrekkelijk. er is 
in vergelijking tot de andere twee vormen van vergisting minder ruimte nodige voor de productie van 
de biomassa. Toch komt deze vorm van vergisting weinig voor omdat het digistaat dat overblijft als 
afval wordt gezien en daarmee niet in aanmerking komt voor subsidie.

een ander nadeel van deze vorm van vergisting is dat het een prijsopdrijvend effect kan hebben op de 
voedselprijzen, omdat akkerbouwgrond niet meer voor de voedselproductie wordt ingezet, maar voor 
de productie van biomassa.

Maïs Maïsopslag Vergister Navergister Uitrijden

Warmte

Elektriciteit

WKK

Digestaat

100% co- product vergister

12



Grasland Opslag kuilgras Stal + mestopslag

Navergister Digestaat Uitrijden

Warmte

Elektriciteit

Vergister

Maïs Maïsopslag

Voormenger

WKK

50% mest en 50% coproduct vergister

50% mest en 50% coproduct vergister
het vergistingsproces van deze type vergister is erg vergelijkbaar met de 100% plantaardige vergister. 
het verschil zit vooral aan de voorkant van het proces. In plaats van enkel plantaardig materiaal wordt 
hier de opgevangen (drijf)mest van de op stal staande koeien toegevoegd als grondstof voor het 
vergistingsproces. dit betekent dat naast de productie van (een kleinere hoeveelheid) coproduct tevens 
ruimte nodig is voor de productie van voer voor de koeien op stal. het gaat dan om grasland en maïs. 
een deel van de geoogste maïs wordt daarbij tevens als coproduct gebruikt.

dus naast een stal en de opslag van het plantaardig coproduct is tevens een opslag noodzakelijk voor 
het ingekuilde gras voor de koeien. de mest en het coproduct worden in een voormenger tot een juiste 
verhouding gemengd voor een efficiënte vergisting, waarna het de vergister in gaat. de rest van het 
proces is gelijk aan het beschreven proces van de 100% plantaardige vergisting.

de mestvergisting komt veel voor in nederland. Bij mestvergisting moet de biomassa minimaal 50 % 
dierlijke mest bevatten. deze wijze van vergisting is populair omdat hierbij aanspraak gemaakt kan 
worden op de sde+ subsidie en het digistaat (het restproduct na vergisting) als dierlijke meststof 
uitgereden mag worden over het land, in plaats van als afval aangemerkt te worden. 

een nadeel van een 100% co-product vergister is dat het een 

prijsopdrijvend effect kan hebben op de voedselprijzen
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STELLING:

De industriële vergister levert geen meerwaarde op voor het 
landschap.

Weidelandschap, Friesland
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100% mestvergisting:
Bij 100% mestvergisting wordt enkel de (drijf)mest van de op stal staande koeien gebruikt. de 
energetische waarde van mest is lager dan de meeste co-producten. om dezelfde hoeveelheid biogas 
te produceren als bij de andere vormen van vergisting is naar verhouding meer mest nodig. dit 
betekent dat er meer koeien nodig zijn voor de productie van mest en daarmee meer land om het 
voedsel voor deze dieren te verbouwen. dit is daarmee de meest ruimte extensieve manier van biogas-
productie. hoewel voor deze wijze van vergisting geen co-product noodzakelijk is, ziet het 
productieproces er vrijwel gelijk uit aan die van de gemengde vergister. aangezien voor het voedsel 
van de koeien, naast gras, ook maïs verbouwd dient te worden, met de bijbehorende opslag en omdat 
voor deze manier van vergisten meer koeien nodig zijn voor een gelijk resultaat zal de opslag niet veel 
kleiner zijn. het enige verschil is dan, dat er geen voormenger noodzakelijk is, aangezien de mest 
direct vanuit de mestopvang richting de vergister kan.

Grasland Opslag kuilgras Stal + mestopslag Navergister Digestaat UitrijdenVergister

Warmte

Elektriciteit

WKK

100% mestvergisting

 100% mestvergisting is  de meest ruimte extensieve 
manier van biogas-productie
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Lokaal Globaal

schaalgrootte en organisatievorm
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Schaalgrootte en organisatievorm

naast een indeling naar wijze van menging is er ook een indeling te maken naar schaalgrootte en 
organisatievorm van de vergister. hierbij gaat het om de wijze van aan- en afvoer van de biomassa en 
het digistaat. er zijn drie typen te onderscheiden.

naast de wijze van menging is er ook een indeling te maken naar     

    schaalgrootte en organisatievorm

 
Boerderijvergister
Bij een boerderijvergister vindt het totale productieproces van het biogas plaats op de eigen grond. Bij 
een gesloten bedrijfscyclus betekent dit dat de mest afkomstig is van de eigen koeien, de coproducten 
van het eigen land en dat de vergisting op het eigen erf plaatsvindt, tevens wordt het digistaat weer 
over eigen grond uitgereden. het biogas dat vrijkomt bij de vergister kan omgezet worden in 
elektriciteit en warmte via een warmtekrachtkoppeling of ter plaatsen worden opgewerkt tot 
hoogwaardig gas, vergelijkbaar met aardgas. 

Coöperatieve vergister
Bij een coöperatieve vergister werken boeren samen om tot een rendabele vergistingsproces te komen. 
dit kan op 2 manieren. allereerst kan een grote vergister worden gebouwd, waar alle mest en 
coproducten van de samenwerkende bedrijven naar toe worden gebracht en worden vergist, denk 
hierbij aan de samenwerking tussen een melkveehouderij (aanlevering van mest), een akkerbouwer 
(aanlevering van coproducten) en een glastuinbouwer (die de vrijkomende warmte van een wKK 
afneemt). een tweede wijze van samenwerking is dat boeren op hun eigen erf vergisten, maar 
gezamenlijk investeren in ringleiding naar een opwerkinstallatie, waar het vrijgekomen biogas wordt 
opgewerkt tot aardgas kwaliteit en teruggeleverd kan worden op het aardgasnet. 

Industriële vergister 
Bij grotere schaalvolumes spreken we niet meer van een agrarische activiteit maar van een industriële 
activiteit. het betreft dan een centrale of regionale vergister, waarbij meststoffen van meerdere 
veehouders worden aangevoerd naar een centrale locatie, die daar vermengd wordt met de eveneens 
verzamelde coproducten. voor deze wijze van vergisting wordt veelal een ondergrens van 36.000 ton 
biomassa/jaar gehanteerd, omdat dit de ondergrens vormt waarbij een Milieu effect rapportage 
verplicht is. waar voor deze wijze van vergisting de mest veelal uit nederland zelf afkomstig is komen 
de coproducten veelal uit het buitenland en wordt ook het digistaat regelmatig in het buitenland 
afgezet.
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STELLING:

De grootschalige toepassing van vergisting van biomassa zorgt dat 
Nederlandse landschap gedomineerd zal worden door gras en 
maïsvelden.

Vermaïsing van het landschap
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4. ruIMTeBeslag BIovergIsTIng

de centrale vraag in het onderzoek is hoe vergisting van biomassa bij kan dragen aan de diversiteit 
aan landschappen in nederland. dit gebeurt op twee schaalniveaus, de schaal van het landschap en het 
schaalniveau van het boerenerf. 

schaal van het landschap

om inzichtelijk te maken wat het ruimtebeslag van een vergister is gaan we in deze studie uit van een 
gesloten bedrijfscyclus en dienen alle ingrediënten uit het gebied waarin de vergister gevestigd is te 
komen. dit betekent dus dat enerzijds de koeienmest, maar anderzijds ook het voedsel voor de koeien, 
de coproducten voor de vergister en ook het uitrijden van het digistaat op eigen land dient te 
gebeuren. 

voor een rendabele vergister geldt over het algemeen hoe groter de vergister hoe meer rendabel. 
omdat we in deze studie vooral op zoek zijn naar een duurzame gesloten productieketen is het 
vaststellen van een minimum omvang van belang. door een grote variatie aan factoren is het lastig om, 
uit de literatuur, tot precieze aantallen te komen bij de vaststelling van deze omvang. 

een veel voorkomend aantal bij vergisting van de mest van melkvee is een minimum van rond de 150 
koeien (5). Zij leveren samen zo’n 4500 m3 mest, dat met covergisting met bv maïs goed is voor een 
gasopbrengst van bijna 1 miljoen m3 biogas. voor de productie van deze hoeveelheid gas is ongeveer 
133 hectare landbouwgrond nodig.

een veehouderij met 150 koeien is voor nederlandse begrippen een groot bedrijf. een gespecialiseerd 
melkveebedrijf in nederland houdt gemiddeld 79 koeien (6). van de 18.588 melkveehouderijen in 
2008 hadden er slecht 857 bedrijven meer dan 150 koeien (7). voor het rendabel vergisten van 
biomassa komen dus alleen de grote bedrijven in aanmerking, of een coöperatieve vergister waarbij 
verschillende landbouwers samen minimaal 133 ha grond bezitten. 

In de praktijk valt dan ook op dat maar weinig bedrijven de gehele productieketen voor de 
biomassavergisting volledig gesloten hebben. veel melkveehouderijen hebben genoeg grasland voor 
het houden van de koeien, maar zijn veelal voor het voer, maar vooral ook de coproducten 
aangewezen op aanlevering van buitenaf. de bedrijven zijn qua omvang en qua bedrijfsvoering niet 
ingesteld op de productie van grote hoeveelheid coproducten voor de vergister.

Bij een gesloten productieketen zouden de gronden van een boerderij grofweg voor de helft uit 
grasland voor het gras voor de koeien en voor de andere helft uit akkerbouw voor de coproducent 
bestaan. dit betekent een grote dynamiek voor het landschap. In plaats van enkel grasland verschiet 
nu de helft van het grondareaal van kleur door de productie van voornamelijk maïs. uit de 
praktijkvoorbeelden en beschikbare literatuur (8). blijkt maïs namelijk een goede vriend te zijn van 
mest in de vergister voor een zo hoog mogelijke gasopbrengst, tegen een zo gering mogelijke 
kostprijs.  
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schema grondgebruik

vergisting van mest en 
coproduct wordt interessant 
vanaf 150 koeien. Zij leveren 
samen ca 1 miljoen m3 
biogas. het landgebruik 
beslaat totaal 133 ha, die als 
volgt in gebruik is:

 - 1,5 ha bouwkavel van het 
boerenerf

 - 58,5 ha grasland
 - 73 ha mais (9 ha voedsel 

en 64 ha co-product)
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aanzicht boerderij zonder vergister

aanzicht boerderij inclusief microferm

aanzicht boerderij inclusief vergister en navergister

boerenerf met een kleine vergister en na-vergister

Bedrijfskavel

Positionering bedrijfskavel
omdat er een grote logistieke kant zit aan vergisting van 
biomassa is de locatie van de vergister van groot belang voor 
een rendabele bedrijfsvoering. enerzijds moeten de mest en 
coproducten op een efficiënte wijze bij elkaar gebracht kunnen 
worden. anderzijds is het voor een rendabele vergister 
minstens zo belangrijk dat het de opgewekte energie efficiënt 
kwijt kan. Met name het kunnen doorverkopen van de 
vrijkomende warmte bij een warmtekrachtkoppeling is in dat 
opzicht van belang. deze warmte moet een afzetmarkt hebben 
in een straal van 10 a 20 km rond de vergister.

inrichting bedrijfskavel
aangezien vergisting pas interessant wordt bij een bedrijf met 
minimaal 150 koeien zijn dit vaak vrij grote (nieuwe) bedrijven. 
omdat vergisting een grote logistieke component kent (aan- en 
afvoer van mest en coproducten) verdient het voorkeur om de 
vergisters direct bij de bouw van nieuwe stallen te integreren 
op het bedrijf. 

de grootste transformatie ten opzichte van de traditionele 
bedrijfskavel is terug te zien in enerzijds de toevoeging van de 
verschillende (voor- en na-) vergisters. deze kent een 
doorsnede variërend van 15 tot 30 meter en een goothoogte 
van 5 – 7 meter, waar bovenop dan nog de koepel komt waarin 
het gas wordt opgevangen.

vanwege de grote hoeveelheid aan en af te voeren goederen 
nemen ook de voor- en naopslag flink wat ruimte in op de 
bedrijfskavel, veelal in de vorm van sleufsilo’s.

boerenerf met vergisting op grote schaal
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Inprikker in Goeree Overflakkee, Zuid-Holland

In de case-studie 
Goeree Overflakkee 
hebben wij geen 
mestvergisters aangetroffen. 
als belangrijkste redenen 
gaven de lokale agrariërs 
aan dat er geen 
afzetmarkt is voor de 
warmte en de kosten te 
hoog zijn. de ruimtelijke 
verkenning laat zien welke 
landschappelijke 
verkleuring op zal treden 
wanneer drie agrariërs 
overschakelen op 
co-vergisting volgens het 
50-50 principe.  
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vermaïsing van het landschap

voedsel melkvee
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Maisvergister Witteveen, Drenthe

STELLING:

De Nederlandse regering stimuleert een verdere schaalvergroting en 
eenvormigheid van het Nederlandse landschap.
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5.  sTurIng 

In nederland vindt op verschillende manieren beïnvloeding van het de vergisting van biomassa op 
landbouwbedrijven plaats. allereerst zijn er de voorwaarden waaraan een vergister moet voldoen om 
in aanmerking te komen voor subsidie, daarnaast is er wet- en regelgeving over de toegestane 
producten voor vergisting en tot slot worden ook in veel bestemmingsplannen voor het buitengebied 
regels opgenomen ten aanzien van de ontwikkeling van vergisters. hieronder worden de verschillende 
regelingen toegelicht, waarbij telkens gekeken is in hoeverre de bestaande subsidieregelingen de 
landschappelijke diversiteit kunnen stimuleren. we kijken hierbij met name naar de situatie ‘mest- plus 
co-vergisting’.

Subsidie

om een vergister rendabel te maken is er vooralsnog subsidie nodig. de volgende subsidieregelingen 
zijn op het vergisten van biomassa van toepassing:
- de energie Investeringsaftrek: Met de eIa kan men 41,5% van de investeringskosten aftrekken van 

de fiscale winst. het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het 
bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. de eIa kan men toepassen naast 
de ‘gewone’ investeringsaftrek.(9)  
Conclusie: de eIa regeling kent geen duidelijke relatie met de aard en herkomst van grondstoffen 
welke in het landschap geproduceerd worden dan wel het bijpassende grondgebruik en heeft met 
name betrekking op bedrijfsmiddelen (installaties, processen etc.) voor energieopwekking.

- stimulering duurzame energieproductie (sde): de sde 2011 stimuleert de productie van duurzame 
energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. duurzame energie wordt opgewekt 
uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’. (10)  
Conclusie: deze regeling wordt in 2011 voorzien van een rapportage-verplichting met betrekking 
tot het land van herkomst en de productiestandaard (duurzaamheid) van de hoofd- en bijproducten 
bij het vergisten van biomassa. de sde regeling kent echter geen duidelijke relatie met de aard en 
herkomst van grondstoffen welke in het landschap geproduceerd worden, dan wel het bijpassende 
grondgebruik. de regeling richt zich met name op een gesubsidieerde energieprijs bij afgifte (een 
maximum basisbedrag: 15 ct/kwh voor hernieuwbare elektriciteit en 104 ct/nm3 voor 
hernieuwbaar gas).

- regeling groenprojecten: particulieren die groen sparen of groen beleggen krijgen een 
belastingvoordeel en nemen daarom genoegen met een lagere vergoeding van de bank. daardoor 
kan de bank een lagere rente rekenen op een lening aan duurzame en innovatieve projecten. Met 
ingang van 1 januari 2011 is de heffingskorting voor particulieren die geld beschikbaar stellen aan 
een groenfonds of groenbank verlaagd van 1,3% naar 1,0%. het voornemen is om deze regeling af 
te bouwen in 2014. de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (voordeel 1,2%) blijft 
onverkort in stand. (11)  
Conclusie: de regeling groenprojecten is niet-preferent met betrekking tot de aard en herkomst van 
grondstoffen welke in het landschap geproduceerd worden dan wel het bijpassende grondgebruik 
en heeft met name betrekking op de financieringsmogelijkheden.
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Landschap Goeree Overflakkee, Zuid-Holland

Positieve lijst covergisting

naast sturing door middel van subsidie wordt er ook gestuurd met wet- en regelgeving. Zo bepalen de 
Meststoffenwet 1947, de Meststoffenbeschikking 1977 en het Meststoffenbesluit 1977 dat “het 
digistaat als meststof mag worden gebruikt als het verkregen is door vergisting van tenminste 50% 
uitwerpselen van dieren, met als nevenbestanddeel uitsluitend één of meer van de producten van 
bijlage aa onderdeel Iv (ook wel dewitte lijst of positieve lijst covergisting genoemd). het 
50%-criterium is gebaseerd op gewicht. het digestaat is dan een dierlijke meststof.” (12) Tevens dient 
een rIKIlT-ontheffing te zijn toegekend. (13) 

doel van deze regeling is mest (dat feitelijk een lage energieopbrengst heeft bij vergisting) 
aantrekkelijk te maken als product voor vergisting, aangezien daarmee het digistaat niet als 
afvalproduct verwerkt hoeft te worden, maar gewoon uitgereden mag worden op het land. op deze 
wijze wordt door middel van vergisting getracht het mestoverschot terug te brengen.
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Wetgeving en de economische praktijk

het grondgebruik voor gesubsidieerde energieproductie door mest plus co-vergisting concurreert in 
nederland met ander grondgebruik (eventueel ook direct- of indirect gesubsidieerd). Bijvoorbeeld met 
de teelt van gewassen voor andere doeleinden (zoals voedsel). 

de energiewaarde van de mest is te laag voor rendabele vergisting; met energierijke 
co-vergistingsproducten stijgt het energetisch rendement sterk. (13) doordat de nederlandse 
regelgeving en subsidieregelingen afwijken van omliggende europese landen (oa. duitsland)  is de 
vergisting  op de schaal van een boerenbedrijf (niet-industrieel) moeilijk rendabel te krijgen. Mogelijke 
co-vergistingsproducten buiten de ‘witte lijst’ worden bijvoorbeeld voor relatief hoge vergoedingen als 
‘afval’ naar het buitenland (bijv. duitsland) geëxporteerd waar deze producten wel als 
co-vergistingsproduct zijn toegestaan. 

verder staan de subsidieregelingen monocultuur en schaalvergroting niet in de weg. door economische 
principes neigen de energieproducenten naar het verbouwen van dat gewas dat de meeste energie 
oplevert tegen een gunstige productieprijs (bijvoorbeeld maïs). ultimo: in termen van grondgebruik 
hangt dit deels ook samen met de hoogste energieproductie per ha. dit is geen stimulans voor (de in 
standhouding van) landschappelijke diversiteit. daarnaast zal gestreefd worden naar de economisch 
meest gunstige bedrijfsomvang of -cluster. ook hierin speelt de diversiteit van het landschap geen rol.

Conclusie: het overheidsbeleid (inclusief de subsidieregelingen) tot vergroting van de duurzame 
energieproductie en de matige concurrentiepositie van nederland ten opzichte van het buitenland 
vormen geen basis voor instandhouding- of vergroting van de landschappelijke diversiteit in 
nederland.

Bestemmingsplannen

In bestemmingsplannen kunnen regels opgenomen worden over type bedrijfsvoering (denk hierbij aan 
de het al of niet toestaan van aan- en afvoer van coproducten en digistaat van en naar een vergister en 
over de totale omvang.
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STELLING:

Binnen de huidige wet- en regelgeving is duurzaamheid bullshit

de energiewaarde van gras gaat vooral naar vlees en melk. de resterende 

energie kan via mestvergisting worden omgezet in electriciteit. 
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6. voorlopIge ConClusIes

na een uitvoerige verkenning van de principes die ten grondslag liggen aan de vergisting van biomassa 
blijkt het niet vanzelfsprekend dat ”vergisting van biomassa kansen biedt voor versterking van de 
landschappelijke diversiteit van nederland”. de huidige wet- en regelgeving en de economische 
wetmatigheden stimuleren op dit moment vooral het telen van maïs als coproduct voor de vergister. 

Bij vergisting van biomassa draait het op dit moment vooral om enerzijds het reduceren van het 
mestoverschot en anderzijds om een zo hoog mogelijke energieopbrengst uit de vergister. de positieve 
lijst covergisting stuurt op het gebruik van minimaal 50% mest als grondstof voor de vergister en het 
subsidiëren van m3 biogas stimuleert het volzetten van nederland met maïs, aangezien dit gewas het 
meeste energie oplevert tegen een zo gunstig mogelijke productieprijs.

het analyseren van achterliggende motieven voor de huidige regelingen rond de vergister levert echter 
enkele interessante aanknopingspunten voor het vervolgtraject. Bij een nadere bestudering van de 
bovenstaande regeling komt namelijk een tegenstrijdigheid aan het licht. het stimuleren van mest als 
coproduct voor de vergister zorgt voor een demping van de m3 gasopbrengst, aangezien een kilo mest 
zeker 10 keer minder energie oplevert ten opzicht van een kilo maïs. de verplichting van het gebruik 
van mest draagt daarmee dus niet bij aan een zo hoog mogelijke gasopbrengst, terwijl daarop wel 
weer de sde subsidie is gebaseerd. reden voor de overheid om toch die 50% mest toevoeging te 
stimuleren is de wens om het mestoverschot in nederland terug te dringen, door middel van het 
vergisten. dit laatste heeft dus niets te maken met de eu-doelstelling om in 2020 in nederland 14% van 
de energie duurzaam op te wekken.

Blijkbaar is de vergister dus in te zetten als sturingsinstrument voor verschillende motieven. de 
huidige sturing, op gasopbrengst en verminderen van het mestoverschot, draagt bij aan het 
terugdringen van de diversiteit van het nederlandse landschap. Interessant voor ons onderzoek is het 
daarom te onderzoeken hoe de vergister ingezet kan worden om wel die diversiteit te stimuleren. dit 
betekent dat er aan andere knoppen gedraaid moet worden bij de subsidieverstrekking rond de 
vergisting van biomassa op landbouwbedrijven en andere wet- en regelgeving ontwikkeld moet 
worden, dan de huidige witte lijst. het vervolg van dit onderzoek zal hier dieper op ingaan.
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50 %

0 %

    Subsidie 
op een divers 
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