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De netwerkgroep covergisting wil de weg effenen voor boeren die een
vergistingsinstallatie willen bouwen. Een jaar na oprichting heeft het
netwerk al de aandacht van politiek, beleidsmakers en energiebedrijven
voor zich weten te winnen.
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Minstens eens per maand komt
de netwerkgroep Covergisting bij
elkaar. In het netwerk zitten varkenshouders uit alle windstreken
en Victor van Wagenberg van
ASG als projectregisseur. DLV’er
Jan Schellekens is adviseur van het netwerk. Als
het nodig is, worden (tijdelijk) meer externe adviseurs aan het team toegevoegd. Covergisting is
één van de 51 netwerken die afgelopen voorjaar
zijn opgericht en worden ondersteund door het
ministerie van LNV en Wageningen UR. Het doel
is helder: covergisting moet in Nederland net zo
gaan renderen als in Duitsland.
De groep inventariseerde de knelpunten voor
covergisting op het boerenerf. Het gaat dan om
zaken als het mestbeleid van LNV, het vergunningentraject van VROM en de magere vergoedingen van EZ voor groene stroom. Het netwerk bedacht pasklare oplossingen en legde die
vast in een notitie. Er werd aandacht voor
gevraagd bij onder meer de Kamercommissie
voor Landbouw, de ministeries, bij energiebedrijven, boerenstandsorganisaties en platform
Bio-energie. Overal vond het netwerk een luisterend oor. „Wij worden serieus genomen”,
constateert Van Wagenberg. „Minister Veer-

man heeft toegezegd met een formele reactie
te komen. Wij zijn benieuwd.”
Vliegwiel komt op gang
Op het bedrijf van Jan Aben (NBr) draait sinds
vorig jaar april één van de eerste biogasinstallaties van Nederland. „Onze gemeente werkte
mee”, zegt Aben. „Daardoor kon de installatie
redelijk vlot worden gerealiseerd.” Cok Kromwijk
(Utr) maakte begin jaren negentig al plannen.
„Maar de installatie staat er nog altijd niet.” Sommige gemeenten zeggen bij voorbaat ‘nee’ tegen
dit soort plannen. Het netwerk wil de verschillen
in beleid opheffen. „Onbekend maakt onbemind”, aldus netwerkvoorzitter Siem Kon: „Wij
willen dat de overheid overal covergisting gaat
promoten.” De overheid heeft het netwerk al
laten weten een mentaliteitsverandering na te
streven bij het ambtenarenkorps.
DLV’er Jan Schellekens vindt het een prima zaak
dat de overheid via de netwerken het contact met
de boeren aanhaalt. „Met de netwerken krijgt de
overheid voelsprieten in de praktijk.” Anderzijds
waarderen de netwerkleden ook de korte lijnen
met de autoriteiten. Schellekens: „Wij komen nu
direct bij de verantwoordelijke ambtenaren en de
minister uit, zonder tussenschakels. Zowel het
ministerie als wij doen daar ons voordeel mee.
Uiteindelijk maak je beleid.”
Voorzitter Siem Kon wil nog wel kwijt dat de
overheid wel eisen stelt aan het netwerk. „Ik
moest destijds ten overstaan van twee examinatoren onze plannen presenteren, om steun los te
krijgen. Ook moeten we LNV van de voortgang
op de hoogte houden.”
LNV financiert de netwerken tot juli van dit jaar.
„Maar de kans is groot dat LNV ook daarna de
netwerken blijft steunen”, meent Van Wagenberg. En zo niet, dan vindt dit netwerk wel een
andere manier om zijn werk voort te zetten. „De
vaart zit er nu goed in, maar er moeten nog bergen werk worden verzet voor het doel is bereikt.”
Meer info: www.verantwoordeveehouderij.nl/covergisting
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