Toekomst voor biomassacascades

RENDABELVERGISTEN
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voorwoord
De ontwikkeling van vergistingsinstallaties is in Nederland vrijwel stilgevallen na het stopzetten van de MEPsubsidies op 18 augustus 2006. Bij de discussie over verduurzaming speelt de kosteneffectiviteit een belangrijke
rol. Subsidies blijken in de praktijk beperkt houdbaar. Daarom zijn in deze studie twee mogelijkheden beschreven
om door nieuwe combinaties vergisten zonder subsidies haalbaar te maken.
Eén oplossingsrichting in dit rapport is om energie verschillende keren te gaan gebruiken. Dat is geen perpetuum
mobile, maar het toepassen van natuurkunde: energie gaat nooit verloren. Het verandert van kwaliteit, maar
het aantal joules blijft altijd gelijk. Een koppeling van een ethanolfabriek met een mestvergister, een WKK
(warmtekrachtkoppeling) en een tuinbouwkas levert tal van voordelen:
• De warmte uit de WKK dient om de ethanol te distilleren
• De warmte uit het ethanolproces is bruikbaar in de kassen en wordt in feite twee keer nuttig gebruikt
• De elektra uit de WKK draait op het biogas uit de mestvergister
• Het restproduct uit het ethanolproces verhoogt het rendement in de mestvergister
Om dit proces in de praktijk te gaan testen gaan we een haalbaarheidsstudie op locatie uitvoeren.
Voor de andere oplossingsrichting is goed en slecht nieuws te melden. Om met het goede nieuws te beginnen:
de landbouw kan een belangrijke rol gaan vervullen als verwerker van tweede generatie biomassa stromen
('bioterials') om daarmee rendabel duurzame elektriciteit en warmte op te gaan wekken.
Nico van Ruiten
Voorzitter Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland
Siem Jan Schenk
Voorzitter Courage
Ger Vos
Directeur InnovatieNetwerk

Bewust schrijven we hier niet: een belangrijke rol als afvalverwerker, want het is die definitiekwestie van
reststromen die op dit moment de zinvolle inzet van dit soort materiaal blokkeert. En dat is gelijk het slechte
nieuws: de regelgeving rond co-vergistingsproducten is rigide. Wie vandaag groenten koopt in de supermarkt,
is in overtreding als de resten van die groenten twee dagen later in een mestvergister gooit. De groente is dan
opeens afval geworden met alle wetgeving van dien. De wetgeving rond afval is niet voor niets streng. In het
verleden zijn er tal van incidenten geweest waar de overheid uiteindelijk voor de kosten van bodemsanering
of afvalreiniging moest opdraaien. Maar is die wetgeving niet zo aan te passen, dat het wel mogelijk is om
grootschalig 'bioterials' als covergistingsproduct te gaan toepassen?

Een eerste belangrijke conclusie is dat

Samenvatting

duurzame energieopwekking rendabel
kan zijn zonder subsidies als tweede
generatie biomassa mag worden ingezet
als co-vergistingsproduct.

Tot voor kort (2006) stimuleerde de overheid met MEP subsidies
(milieukwaliteit elektriciteitsproductie) het lokaal opwekken
van duurzame elektriciteit. Dankzij de MEP-subsidie waren
een goed rendement en een acceptabele terugverdientijd voor
ondernemers met een vergistingsinstallatie mogelijk. Deze subsidie
is onverwacht afgeschaft, waardoor het investeren in lokale
energieopwekking met mestvergistingsinstallaties niet meer
rendabel leek te zijn.
Daarom is in dit project gezocht naar oplossingen waarmee
co-vergisting financieel aantrekkelijk wordt zonder subsidies.
Daarvoor is een rekenmodel ontwikkeld waarmee het mogelijk is
relevante parameters te wijzigen en vervolgens de exploitatie door
te rekenen. De uitgevoerde gevoeligheidsanalyse geeft aan welke
randvoorwaarden noodzakelijk zijn om het vermarkten van met
behulp van vergisting geproduceerde energie en CO2 rendabel te
maken.
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Het uitgangspunt is dat aanbieders van mest en co-vergistingsproducten moeten betalen voor het verwerken van deze
producten, in plaats van de huidige situatie waarbij de
eigenaar van de vergister betaalt voor de aangeleverde
co-vergistingsproducten. De energiewaarde van de mest
is te laag voor rendabele vergisting; met energierijke covergistingsproducten stijgt het energetisch rendement sterk.
Gezien de huidige complexe regelgeving rondom mest- en
afvalstoffen mogen echter tot nu toe vrijwel uitsluitend alleen
producten die rechtstreeks uit de akkerbouw komen, worden
ingezet als co-vergistingsproduct. Een positief rendement is gezien
de kosten van deze producten op dit moment uitgesloten.
Dit rendement verbetert aanzienlijk als reststromen uit
de voedingsmiddelenindustrie en supermarkten als covergistingsproduct ingezet mogen worden.

Veehouderij

voedsel

veevoer

veevoer

ethanol

Ethanolfabriek

mest

warmte
digestaat

Gewasteelt

Mest- en covergisting

graan / bieten

biogas /
electriciteit

Stad / Dorp

reststoffen
reststoffen

voedsel

Voedingsindustrie

Ruime mogelijkheden voor co-vergisten van reststromen en het benutten
van de restwarmte voor bijvoorbeeld ethanolproductie zijn noodzakelijk
om mestvergisting rendabel te maken.
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Deze producten gaan nu meestal naar de voederindustrie of
worden afgevoerd als afval. De eigenaar van de vergister kan
hiervoor dan een verwerkingsfee vragen. Als deze fee lager ligt
dan het bedrag dat de ontdoener er nu voor betaalt om er van af
te komen ontstaat een win-win situatie voor de betrokken partijen
en de samenleving in het algemeen. Om dit mogelijk te maken
dient de overheid de huidige regelgeving te verruimen en gelijk te
schakelen met andere EU-landen.
Dit schept de mogelijkheid om het digestaat op te waarderen van
afvalstof tot meststof, waardoor voor de eigenaar van de vergister
de kosten om ervan af te komen sterk gereduceerd worden.

Een tweede belangrijke conclusie is
dat cascades van biomassa een hoger
rendement bieden dan conversies, die elk
op zichzelf staan.
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De opkomst van ethanol als brandstof biedt een nieuw perspectief.
De combinatie van vergisting en productie van ethanol biedt
financieel voordeel voor alle betrokken partijen, resulterend in een
acceptabele terugverdientijd van de investering. Meer nog dan bij
uitsluitend vergisting is bij deze combinatie professionalisering van
het proces van grote invloed op het rendement.
Daarom wordt een vervolgfase aanbevolen waarin de specialisten
op de diverse deelgebieden deze nieuwe opzet in de praktijk
verder uitwerken en toetsen.

Inleiding
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Sinds de energiemarkt is geliberaliseerd zijn de energietarieven
explosief gestegen en is de markt minder transparant geworden.
Met name voor energie-intensieve bedrijven zoals de glastuinbouw
betekenen deze hoge energieprijzen een serieuze bedreiging.
Echter ook voor andere sectoren binnen de agrarische wereld waar
de marges klein zijn worden deze stijgingen van de kostprijs sterk
gevoeld. Aan de andere kant bieden de gestegen energieprijzen
ook een mogelijk voordeel: degenen die in staat zijn elektriciteit
op te wekken kunnen deze op een financieel gunstig moment
terugleveren aan het openbare net.
Na de plotselinge afschaffing van de MEP-subsidie op met biobrandstof opgewekte energie kunnen de investeringen in de
daarvoor noodzakelijke vergistingsinstallaties niet meer op de
traditionele manier worden terugverdiend.
De rol van Innovatienetwerk, Courage en SIGN is het ontwikkelen
en implementeren van systeeminnovatie op weg naar een duurzame landbouw in 2020. In dit kader is voor de doelgroep van deze
drie partijen gezocht naar alternatieve mogelijkheden om lokale
energieopwekking rendabel te maken zonder MEP-subsidie.

Om de mogelijkheden in beeld te brengen is een rekenmodel
ontwikkeld. Op basis van dit model kan vervolgens worden
bepaald welke alternatieven het meeste perspectief bieden op
een rendabele exploitatie.
Op dit moment bestaat bij de meeste agrariërs grote zorg
over de terugverdientijd van de investeringen in lokale
energieopwekking. De animo om te investeren in nieuwe
installaties is vanzelfsprekend beperkt, gezien de heersende
onzekerheid.
Doel van het project is dan ook om een antwoord te geven op de
vraag:
“ Kan lokale energieopwekking met behulp van biobrandstof
rendabel zijn zonder MEP-subsidie, en zo ja, op welke wijze? ”
Doelstelling onderzoek rendement co-vergisting.

Onderzoek of, en zo ja hoe,
vergistingsinstallaties t.b.v. lokale
energieopwekking rendabel kunnen
opereren zonder MEP-subsidie.
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Projectopzet

2
8

2.1 Achtergrond project
In Nederland wordt elektriciteit op diverse manieren opgewekt. Zo
kennen we groene stroom opgewekt door o.a. wind, zon, water
en biomassa alsook zogenaamde grijze elektriciteit opgewekt
door kolen, aardgas en nucleaire installaties. Tevens zijn er diverse
partijen die zich met de opwekking van die energie bezighouden,
zoals de grote traditionele producenten als Essent, Nuon, E-on en
Electrabel.
Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn er ook veel (kleine)
producenten ontstaan die windmolens, wkk’s (warmte kracht
koppelingen) of andere manieren van lokale energieopwekking
inzetten. De opwekking van energie is op dit moment nog
vrijwel geheel in handen van de traditionele energiebedrijven. In
toenemende mate wordt echter energie aan het openbare net
teruggeleverd door partijen die energie opwekken voor eigen
gebruik en op economisch verantwoorde momenten terugleveren

aan het openbare net. Eén van die partijen is de agrarische sector.
Door het verhandelen van zelf opgewekte elektriciteit kunnen
agrariërs additioneel inkomen verwerven, terwijl door het eigen
gebruik van vrijgekomen warmte en eventueel CO2 kosten kunnen
worden bespaard. De energie wordt doorgaans opgewekt m.b.v
een warmtekrachtkoppeling (WKK). Brandstof voor deze WKK
is ofwel aardgas, ofwel een biobrandstof die bijvoorbeeld wordt
verkregen door vergisting. Op aardgas gestookte WKK’s worden
doorgaans bij een glastuinbouwer geplaatst, omdat deze de warmte
en CO2 die vrijkomen bij de energieopwekking goed kan gebruiken.
Indien een WKK gebruik maakt van door vergisting verkregen
gas staat deze tot op heden meestal niet bij een glastuinbouwer.
Voor het te vergisten materiaal is veel opslagruimte nodig, die de
glastuinbouwer doorgaans niet heeft. Bovendien dient het CO2 eerst
gezuiverd te worden, voordat de glastuinder het kan toepassen.

In het vergistingsproces worden naast mest ook andere producten
toegepast om het rendement van de installatie te verbeteren
(co-vergisting). Producten voor deze co-vergisting dienen op de
z.g. “witte lijst” (zie bijlagen) te staan en worden toegeleverd
door akkerbouwers (mais, bietenpunten). Uitgangspunt bij de
witte lijst indeling is de beoordeling of de betreffende biomassa
voldoet aan de definitie van biomassa, zoals die is opgenomen
in richtlijn 2001/80/EG. De witte lijst bevat zowel afvalstoffen
als niet afvalstoffen, plantaardige producten, materialen of
afvalstromen uit land- en bosbouw, plantaardige afvalstoffen uit
de voedingsindustrie, plantaardige afvalstoffen uit pulpproductie,
kurk- en houtafval. Uitsluitend producten die op deze witte lijst
zijn geplaatst kunnen dienen als co-vergistingsproduct in een
vergister.
Door de recente afschaffing van de MEP-subsidie lijkt lokale
energieopwekking met toepassing van biobrandstoffen niet meer
rendabel.
Onderzoek moet duidelijk maken of dit werkelijk zo is en zo ja,
wat dan de mogelijkheden zijn om lokale energieopwekking met
duurzame brandstof toch rendabel te maken.

vervolgens verwerkt in het daarvoor ontwikkelde rekenmodel.
De belangen van de verschillende stakeholders zijn zichtbaar in de
bijdragen die ze moeten doen of de betalingen die ze ontvangen
in het ontwikkelde rekenmodel.
In onderstaande tabel staan de organisaties weergegeven die
in dit kader zijn benaderd en is tevens het hoofdonderwerp
weergegeven waarop het interview zich heeft gericht.

Geïnterviewde partij

Hoofdonderwerp

Thecogas

Biogastechniek

Van Dijk glastuinbouw

Exploitatie, energiehandel,
praktijksituatie

Frets, bio-ethanol

Ethanolproductie

v.d. Weijden,
rozenkwekerij

Proces, praktijksituatie

Fiwihex

Warmtewisselaars en gesloten kas
in combinatie met vergisters

Hijdra

Automatisering

Exlan

Grondstof- en mesthandel,
wetgeving

DOFCO

Mesthandel

Beethanol B.V.

Ethanolproductie

2.2 Onderzoeksmethode
Het vergistingsproces kent diverse belanghebbenden. Deze
belanghebbenden hebben niet per definitie gelijkgerichte
belangen.
Vóór het afschaffen van de MEP was het minder relevant om
de belangen van alle stakeholders bij een vergistingsinstallatie
optimaal op elkaar af te stemmen. In de nieuwe situatie zijn
samenwerking en het op creatieve wijze koppelen van belangen
de enige manier om vergisting weer rendabel te maken.
Zowel deskresearch als interviews zijn gebruikt om zicht te krijgen
op de stakeholders en hun belangen. De verkregen gegevens zijn

Tabel 1: Geïnterviewde partijen
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Resultaten onderzoek en ontwerp
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worden ingezet voor het eigen proces (drogen van digestaat).
De uit het vergistingsproces vrijkomende reststof (digestaat) kan,
eventueel met nabewerking, worden verkocht als meststof. Om
dit laatste echter rendabel te maken is nog innovatie nodig in
techniek en marktontwikkeling.
De exploitatie van een vergister is in principe geschikt
voor individuele bedrijven, maar bij uitstek geschikt voor
samenwerkingsverbanden die dit op professionele wijze doen.
In onderstaande afbeelding is het proces grafisch weergegeven:

E-handel

Vergisting of co-vergisting is geen nieuwe techniek. Vernieuwend
is wel de wijze waarop de vergisting rendabel gemaakt kan
worden. Aan dit aspect wordt daarom de meeste aandacht
besteed. De principes van de vergisting worden minder uitgediept,
aangezien deze bij de doelgroep in grote lijnen reeds bekend
zijn. Volledigheidshalve worden hierna in kort bestek de principes
behandeld.
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Handelsplatform

energie

WKK

zuivering

CO2

warmte

biogas
eigen
proces

3.1 De keten van co-vergisting
Vergisting is het winnen van biogas uit organische producten zoals
mest en groenteafval.
Omdat deze producten een lage energie-inhoud hebben wordt
veelal aan het vergistingsproces een product bijgevoegd met een
hogere calorische waarde. Hierdoor wordt het rendement van het
proces verhoogd. Deze producten zijn veelal mais of suikerbiet, en
moeten door de vergister worden ingekocht.
De kosten hiervan fluctueren per regio, afhankelijk van de
beschikbaarheid van het product en de aan de levering verbonden
logistieke kosten. Het uit het vergistingsproces gewonnen biogas
wordt gebruikt als brandstof voor een WKK.
De WKK wekt vervolgens elektriciteit op, die kan worden
toegepast in het eigen productieproces dan wel wordt verhandeld
op de energiemarkt. De bij het proces vrijkomende warmte kan
worden afgezet aan nabijgelegen bedrijven die deze warmte
nodig hebben (zoals kassen of een varkensbedrijf), of kunnen

E-leverancier

industrie

wonen

stal

kas

Vergister
digestaat

Maïs, ui, bieten (witte lijst),
Groenafval, THT-producten,
Bewerkte producten (gele lijst)
(≤49%)

akkerbouwbedrijf
(glas)tuinbouw
voedingsmiddelen industrie
supermarkten

veehouderij
mest (≥51%)

N.B.: Het CO2 dat ontstaat bij de verbranding van biogas is pas na zuivering inzetbaar
in de glastuinbouw

3.2 Belanghebbenden
In de keten van co-vergisting zijn de volgende partijen te
onderscheiden:
1. De exploitant van de vergistingsinstallatie.
De exploitant van de vergister kan een individuele agrariër
zijn maar ook een samenwerkingsverband van diverse
belanghebbenden. Logischerwijs wordt een vergister
gecombineerd met een WKK op dezelfde locatie, waarbij ook
de warmte kan worden afgezet. Investeren in een vergister en
WKK heeft doorgaans met name tot doel het reduceren van de
kosten van de afzet van mest, en/of het verwerven van additioneel
inkomen.
2. Leverancier van mest.
In de binnen dit project relevante vergistingsinstallaties moet
minstens 51% mest worden vergist, in combinatie met maximaal
49% co-vergistingsproducten. Mest vormt derhalve een belangrijke
grondstof voor de vergister.
Leveranciers van de mest zijn doorgaans varkens- en/of
rundveebedrijven die niet de mogelijkheid hebben de mest of een
gedeelte daarvan op eigen land als meststof te gebruiken. Deze
bedrijven dienen dus op een andere wijze hun product te laten
verwerken.
Het aanwezig zijn van de mogelijkheid om op eigen land mest af
te zetten, in combinatie met het aanbod in een bepaalde regio
bepaalt doorgaans ook de prijs die de boer moet betalen om van
zijn mest af te komen. Zo betaalt een varkensfokker in Brabant
rond de € 20,- per ton om van zijn mest af te komen.
Een melkveehouder in Noord-Holland daarentegen betaalt ca.
€ 6-8 per ton rundermest.
De prijs die een boer moet betalen om de mest in een vergister
te laten verwerken bepaalt uiteraard een deel van het
verdienpotentieel van de vergister.

3. Leveranciers van de co-vergistingsproducten.
In Nederland wordt als co-vergistingsproduct veelal mais of
bietenpunten toegepast. Deze komen voor op de z.g. “witte lijst”,
zoals reeds toegelicht in paragraaf 2.1. De leveranciers hiervan zijn
akkerbouwbedrijven.
In het vergistingsproces mogen in Nederland uitsluitend z.g. “witte
lijst” producten worden toegepast. Dit zijn door de overheid voor
deze toepassing goedgekeurde producten. Helaas is de omvang
van deze lijst beperkt en staan er uitsluitend landbouwproducten
op die geen verdere fabrieksmatige bewerkingen hebben
ondergaan. Deze producten kosten de vergister geld.
Voor de toekomst is het noodzakelijk ook andere producten
geaccepteerd te krijgen om het vergistingsproces rendabeler
te kunnen maken en daardoor interessant voor een bredere
groep. Hierbij wordt gedacht aan reststromen uit de
voedingsmiddelenindustrie en supermarktketens. Jaarlijks
gaat het daarbij om ca. 10 mln ton, waarvan 8 mln wordt
toegepast in de veevoederindustrie en 2 mln ton als afval wordt
verwerkt. Een groot deel van dat afval wordt tegen hoge kosten
getransporteerd naar Duitsland, waar het o.a. wordt gebruikt als
co-vergistingsproduct.
De voedingsmiddelenindustrie is in het kader van de
voedselveiligheid steeds minder geneigd om afkeurproducten en
overschotten tot veevoeder te laten verwerken. Hierdoor komt
steeds meer tonnage beschikbaar voor co-vergisting. De transporten afvoerkosten kunnen dan een opbrengst worden voor de
vergister en het afval vervangt de anders duur in te kopen covergistingsproducten op de witte lijst.
Daarnaast betalen supermarktketens veel geld voor het
laten verwerken van de zogenaamde tenminste-houdbaartot – producten, soms tot wel € 90,- per ton. Deze partijen
vormen dus een interessante potentiële leverancier van covergistingsproducten, ware het niet dat rigide wetgeving deze
toepassingen blokkeert.
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4. Overheid
Volgens de Meststoffenwet 1947, de Meststoffenbeschikking 1977
en het Meststoffenbesluit 1977 kan het product (digestaat) van
vergisting van mest plus co-vergistingsproducten alleen verhandeld
worden als meststof als de co-vergistingsproducten op de witte lijst
staan en de z.g. RIKILT-ontheffing is toegekend.
Meer restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie en t.h.t.
producten van supermarktketens zouden dus op de witte lijst
opgenomen moeten worden.
De besluitvorming hierover ligt bij het ministerie van LNV, directie
Kennis.
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5. De netwerkbedrijven
De met behulp van biobrandstof in een WKK opgewekte energie
wordt verkocht via de reguliere energiemarkten. Om dit fysiek
mogelijk te maken moet de eigenaar van de WKK afspraken
maken met de lokale netbeheerder over de condities waaronder
de elektriciteit aan het openbare net kan worden teruggeleverd.
Vanzelfsprekend zijn hierbij de prijsstelling en financiële
garanties van groot belang. De recent opgerichte coöperatie
voor belangenbehartiging teruglevering agrarische sector kan
ondersteunen bij het opstellen van overeenkomsten en het
vaststellen van de benodigde infrastructuur.

6. Handelsplatforms
Veel vergisters maken gebruik van de in de markt te verkrijgen
digitale handelsplatforms om de lokaal opgewekte energie
te verhandelen. Deze energiemarkt is complex en het vergt
specialistische kennis om op verantwoorde wijze op deze markt te
opereren.
Deze handelsplatforms vragen doorgaans een fee per kWh.

3.3 Ontwikkeling modellen
Om de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden van lokale
energie-opwekking met biobrandstoffen in beeld te brengen is
een rekenmodel ontwikkeld. Met behulp van dit model kunnen de
diverse scenario’s worden doorgerekend. Alle relevante variabelen
zijn in dit model opgenomen.
Met behulp van dit model is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd
naar de mogelijkheden voor een rendabele vergisting zonder
subsidies. Per variabele is een scenario berekend en met
stakeholders besproken in workshops. Uiteindelijk is aangegeven
welke maatregelen genomen kunnen worden om te komen tot
een alsnog rendabele co-vergistingsinstallatie.

1. ‘Oude’ situatie: Co-vergisting met MEP-subsidie

2. De huidige situatie, na afschaffing MEP-subsidie.

Dit scenario geeft inzicht in de financiële situatie zoals die bestond
voor de afschaffing van de MEP-subsidie. De uitgangspunten zijn
in de berekening vermeld. Genoemde elektriciteitsprijs is inclusief
MEP-subsidie.

Dit scenario geeft inzicht in de consequenties van het
afschaffen van de MEP-regeling voor het rendement van een
vergistingsinstallatie:

Situatie inclusief MEP-vergoeding

Situatie exclusief MEP-vergoeding

Thermisch vermogen bio-WKK
Elektrisch vermogen bio-WKK
Draaiuren
Elektriciteitsprijs

2000
1333
8000

16,2

kWt
kWt
uur/jaar
€cent/kWe

Runderdrijfmest
Co-vergistingsproducten

29.630
27.812

ton/jaar
ton/jaar

0
15
50
15

€/ton
€/ton
%
€/ton

Kosten runderdrijfmest
Kosten co-vergistingsproducten
Afzet digestaat op eigen land
Afzetkosten digestaat

846.010

€/jaar

Rentabiliteit

5.104.000

€
jaar

Kosten runderdrijfmest
Kosten co-vergistingsproducten
Afzet digestaat op eigen land
Afzetkosten digestaat
Rentabiliteit
Aanschafkosten
Terugverdientijd
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Thermisch vermogen bio-WKK
Elektrisch vermogen bio-WKK
Draaiuren
Elektriciteitsprijs
Runderdrijfmest
Co-vergistingsproducten

Aanschafkosten
Terugverdientijd

2000
1333
8000

6,5

kWt
kWt
uur/jaar
€cent/kWe

29.630
27.812

ton/jaar
ton/jaar

0
15
50
15

€/ton
€/ton
%
€/ton

-179.069

€/jaar

5.104.000

€
jaar

NOOIT

Dit scenario maakt duidelijk dat naar nieuwe mogelijkheden
gezocht moet worden om co-vergisting weer rendabel te maken.
In de volgende scenario’s wordt aangegeven wat de invloed
is van de aanpassing van elk van de variabelen, ofwel: welke
maatregelen kunnen genomen worden om weer een rendabel
proces te krijgen.

Toelichting oude situatie:
In de oude situatie bleek het voor de eigenaar
dus mogelijk te zijn een vergistingsinstallatie
met WKK binnen 6 jaar terug te verdienen,
zelfs indien de mestleverancier niet zou
betalen voor het verwerken van de mest en
de vergister het digestaat niet als meststof
kon verkopen en dus een kostenpost was voor
de vergister. Ook werd door veel vergisters
de opgewekte warmte niet verkocht, dus
leverde dit ook geen geld op. Daarnaast
betaalde de vergister een marktconforme prijs
aan de akkerbouwers die de toegestane covergistingsproducten leverden.
Het komt er dus op neer dat de inkoop van
co-vergistingsproducten van de witte lijst,
de verwerkingskosten van het digestaat en
het “verkwisten” van de warmte werden
gesubsidieerd door de MEP-regeling. Hierdoor
was toch een rendabele exploitatie voor de
vergister mogelijk. In het volgende scenario
wordt helder wat de consequenties zijn van het
afschaffen van de MEP-regeling.

Uitgangspunten huidige situatie:
- MEP-subsidie (9,7 ct/kWh) op opgewekte
elektriciteit is vervallen. Kosten van “witte
lijstproducten” bedragen in de nabije
toekomst ca. € 20,-/ton. Om naar de toekomst
toe een realistisch model te hebben is deze
verwachting reeds ingecalculeerd. Na het
wegvallen van de MEP-subsidie is deze vorm
van co-vergisting niet meer rendabel.
- Kosten van digestaat afzet bedragen in de
nabije toekomst eveneens ca. € 20,-/ton.
Om naar de toekomst toe een realistisch
model te hebben is deze verwachting reeds
ingecalculeerd. Na het wegvallen van de
MEP-subsidie is deze vorm van co-vergisting
niet meer rendabel.
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Te Beïnvloeden variabelen

4

Omschrijving variabelen en
rendementsberekening
Het vergistingsproces kent een aantal variabelen die het
uiteindelijke rendement van dat proces bepalen.
Deze variabelen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
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De mestaanvoerkosten
Kosten voor afvoeren van het digestaat
Kosten van de co-vergistingsproducten
Samenwerking tussen de diverse belanghebbenden
Professionalisering

4.1 Verhogen van de mestaanvoerkosten
In het vergistingsproces wordt conform de wettelijke bepalingen
minimaal 51% mest toegepast. In de eerdere berekeningen is
er van uitgegaan dat deze mest door de veehouders gratis kon
worden aangeleverd. Indien, zoals in veel plaatsen in Nederland
reeds het geval is en steeds meer gaat worden, een tarief wordt
vastgesteld voor het aanleveren van deze mest zal dit uiteraard
een gunstige invloed hebben op het resultaat. Afhankelijk van de
regio wordt voor runder- en varkensdrijfmest een tarief betaald
dat ligt tussen de 5 en 25 euro/ton. De invloed van wijzigingen van
het tarief voor mestaanvoer is in navolgende grafiek weergegeven.

Situatie exclusief MEP-vergoeding
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In de navolgende rendementsberekening is uitgegaan van een
tarief van 6 euro per ton dat betaald wordt door de veehouders
om de mest bij de vergister af te zetten en de aanname dat de
kosten voor co-vergistingsproducten en de afzet van digestaat
zich bevinden rond- of binnenkort zullen stijgen van 15 naar
20 euro/ton.
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Deze berekening maakt duidelijk dat alleen een wijziging van het
tarief voor de mestaanlevering onvoldoende soelaas biedt. Het
rendement blijft nog steeds negatief.
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4.2 Verlagen kosten afzet van digestaat
In vroegere marketingbijbels werd reeds geschreven: “It is better
to have the market than the mill”.
Voor het rendement van een vergister gaat dit eveneens op:
Indien er een afzetmarkt gevonden of ontwikkeld kan worden
voor het digestaat, zal de waarde ervan enorm toenemen. Voor
een duurzaam gebruik van de beschikbare dierlijke mest of het
digestaat ervan is nog wel productinnovatie noodzakelijk. Het
digestaat zal op een zodanige manier geïnnoveerd moeten worden dat toepassing als kunstmestvervanger en export mogelijk is.

- Als middels innovatie dan wel verruiming van de wetgeving aan
deze voorwaarden wordt voldaan zullen voor de vergister de
afzetkosten van het digestaat sterk dalen.
- Afzetkosten van 10 euro/ton en minder zullen daardoor haalbaar
kunnen worden.
In de grafiek wordt het effect van deze benadering duidelijk:

0

Daarnaast moet een aantal door de overheid opgeworpen
belemmeringen worden weggenomen:
- In het kader van de meststoffenwet dient het percentage
mest in de vergister minimaal 51 % te zijn, moeten de covergistingsproducten op de witte lijst staan en moet een zg.
RIKILT—ontheffing zijn verleend om het product te kunnen
verhandelen. Zonder deze ontheffing kan het digestaat alleen op
eigen land worden uitgereden.
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Rentabiliteit (€/jaar)

-200.000

Zo kan gedacht worden aan het verder bewerken van het
digestaat zodat een goed verhandelbare meststof ontstaat die als
kunstmestvervanger kan dienen.
Uit oogpunt van efficiënt en doelmatig gebruik van meststoffen
is het logisch dat eerst de al beschikbare meststoffen worden
benut, alvorens kunstmest wordt toegepast. Op deze manier
wordt de feitelijk overbodige input van extra mineralen in de
landbouw beperkt. Bovendien is de productie van kunstmest
energieverslindend. In de loop van enkele decennia zijn kwalitatief
goede en goedkope fosfaatertsen voor kunstmestproductie niet
meer beschikbaar. Fosfor is een wezenlijk element als het gaat
om leven. Zuinig omgaan met beschikbare grondstoffen is ook bij
mineralen een vereiste.
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Ook hier wordt duidelijk dat de invloed van de kostenreductie
op het gebied van de digestaatafzet weliswaar het verlies sterk
reduceert, maar nog steeds niet omzet in een positief rendement.
Alleen beperken van de digestaatkosten is dus ook slechts een
deeloplossing.
In de volgende rendementsberekening wordt dit zichtbaar.
Ook het wijzigen van de kosten voor digestaatafzet leidt op
zichzelf niet tot een positief rendement.

steeds minder als veevoeder wil/kan laten verwerken. Deze
producten bieden een kans voor de agrarische sector als goedkoop
bijproduct voor de co-vergisting.
Sterker nog, momenteel betalen industrie en winkelketens tot
90 euro voor het verwerken van deze reststromen. Het is dus
denkbaar dat er voor de vergister een opbrengst ontstaat uit deze
reststromen.
Om dit mogelijk te maken dienen veel meer producten
uit dit circuit op de witte lijst toegelaten te worden. In
vergelijking met de ons omringende landen is deze lijst erg
beperkt. Zo zijn de meeste afval- en afkeurproducten uit de
voedingsmiddelenindustrie niet toegelaten, en de reststromen uit
de supermarktketens al helemaal niet. In bijvoorbeeld Duitsland
is dit wel het geval, reden waarom deze producten in grote
hoeveelheden de grens over worden gebracht om daar in een
vergister te verdwijnen. Gemiddelde transportkosten: 8 euro/ton!
In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat als de vergister
20 euro/ton krijgt voor co-vergistingsproducten zelfs een
bescheiden positief rendement mogelijk is:
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4.3 Verlagen kosten co-vergistingsproducten
Zoals reeds eerder aangegeven heeft de MEP-subsidie onder
andere de aankoop van relatief dure co-vergistingsproducten
gefinancierd. Nu deze subsidie is weggevallen moet worden
gezocht naar andere oplossingen.
De levensmiddelenindustrie en supermarktketens hebben
aanzienlijke reststromen die men om uiteenlopende redenen
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4.4 Samenwerking belanghebbenden
Bij een opbrengst van deze producten van 15 euro/ton ziet de
rendementsberekening er als volgt uit:

Bovenstaande rendementsberekeningen tonen aan dat elk
alternatief op zich een positieve inbreng levert, maar onvoldoende
bijdraagt om een voldoende positief totaalrendement op te
leveren.
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Hoewel er nog geen positief rendement wordt gegenereerd, wordt
duidelijk dat deze optie een zeer grote impact heeft op het totale
rendement.
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Samenwerking tussen de belanghebbenden kan het rendement
terugbrengen. Een combinatie van de alternatieve oplossingen
kan wél leiden tot een interessant rendement. Hiertoe is het
echter noodzakelijk dat nieuwe samenwerkingsvormen worden
gevonden die recht doen aan de belangen van alle betrokkenen.
Een goede oplossing voor het digestaat kan bijvoorbeeld leiden tot
goedkopere en betere meststof voor de akkerbouw.
Een acceptabel rendement is ook zonder subsidie mogelijk als
alle genoemde alternatieven worden gecombineerd. Hiervoor
is samenwerking tussen alle belanghebbenden absoluut
noodzakelijk.
In de op pag.19 staande rendementberekening zijn alle te
beïnvloeden variabelen meegenomen.
Een terugverdientijd van 7 jaar op een dergelijke investering lijkt
alleszins acceptabel, zeker gezien de veronderstelde economische
levensduur van 15 jaar van een vergistingsinstallatie. Op deze wijze
ontstaat ook een interessant rendement voor de deelnemende
belanghebbenden. Het is dus van groot belang dat een organisatievorm wordt gekozen die recht doet aan een evenredige verdeling
van de opbrengst.

4.5 Professionalisering
Professionalisering van het vergistingsproces is een niet te
onderschatten item. Veel thans operationele vergistingsinstallaties
worden naar beste kunnen beheerd en geoptimaliseerd.
Vergisting is echter een complex en instabiel proces, dat goed
gestuurd moet worden om instabiliteit te voorkomen. Veelal
gebeurt dit nu door mensen voor wie de vergisting zeker niet een
hoofdactiviteit is: de melkveehouder die tussen de bedrijven door
de vergister in de gaten houdt. Een professionele besturing van de
vergistingsinstallatie kan daarom een belangrijke verbetering van
het rendement opleveren.
Zo kan één professional op het gebied van vergisting meerdere
installaties besturen. Deze “proces operator” bepaalt
bijvoorbeeld de mix tussen mest en co-vergistingsproducten, de
temperatuurinstellingen, etc.
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In onderstaande grafiek is dit weergegeven. De 100% situatie
geeft daarbij een installatie weer die weliswaar zo goed mogelijk,
maar niet professioneel wordt bestuurd. De situatie tussen 80- en
100% de situatie waarbij het vergistingsproces een duidelijke
nevenactiviteit is, en de staven van 110- en 120% geven het
extra rendement weer bij een professioneel bestuurde, optimaal
werkende installatie.
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Een dergelijke combinatie biedt enkele specifieke voordelen:
- Een stabiele, duurzame afzet gezien de toekomstverwachting
voor ethanol.
- Inbreng akkerbouwers weer mogelijk door levering biogrondstof:
tarwe/bieten.
- Interessant verwacht rendement.

5.2 Schema principe
Het bovengenoemde proces is in het volgende schema in beeld
gebracht:

Ethanol en co-vergisting combineren

5

Tarwe, biet

Co-vergisting

Restproducten

5.1 Basisprincipes
Ethanol

In plaats van direct te denken welk product als covergister
kan dienen, is het zinvol om te bekijken of biomassa geen
waardevollere stoffen bevat.
Een combinatie van eerst ethanol produceren en de reststroom
(die overigens ook een waarde heeft als veevoer) inzetten als covergistingsproduct lijkt veel perspectief te hebben.
Vanaf 1 januari 2007 is voor vele brandstoffen bijmenging met
biobrandstof wettelijk verplicht. De markt voor de productie en
afzet van ethanol is derhalve ook in Nederland een groeimarkt.
Daarnaast is de productie van ethanol separaat of in combinatie
met vergisting wellicht goed mogelijk.
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warmte 33%

warmte 100%

Vergister

Mest

warmte 67%

WKK
kas

kWh/€

Gas: efficiency

Digestaat: waarde

Desgewenst kunnen de kosten van de verschillende stromen
grondstoffen en de opbrengsten van de output inzichtelijk worden
gemaakt en verrekend tussen de vergister en ethanolproductie. De
warmte uit de WKK gaat met 130º C naar de destillatie eenheid en
is vervolgens bij 70º C nog uitstekend te gebruiken in de kassen.
De energie wordt feitelijk twee keer gebruikt, bij verschillende
temperatuurniveau’s.

5.3 Rendementberekening
Een gecombineerde installatie voor vergisting (70.000 ton) en
ethanolproductie (4000m³) kost circa 8 miljoen euro. Bij optimale
marktomstandigheden kent een dergelijke installatie een
terugverdientijd van7 jaar. Een verdienpotentieel van ruim
1 miljoen euro per jaar is zonder meer interessant te noemen.
Een en ander is weergegeven in onderstaand schema.
Hierbij is uitgegaan van een prijs voor ethanol van € 0,65/L, een
prijs van tarwe van € 150/ton, een opbrengst voor de drijfmest van
€ 6/ton, een opbrengst van €15 voor de co-vergistingsproducten en
€10/ton kosten voor de afvoer van het digestaat (71.000 ton).

Het schema maakt helder dat deze combinatie een goede
rentabiliteit biedt met een alleszins acceptabele terugverdientijd.
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Conclusies en aanbevelingen

6

De uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse leiden tot de
volgende conclusies:
•	De hoge kosten van de thans toegestane covergistingsproducten uit de akkerbouw en de hoge
afvoerkosten van het digestaat maken een positief rendement
zonder subsidie onmogelijk.
•	De beperkte mogelijkheden om alternatieve producten voor covergisting aan te wenden worden met name veroorzaakt door
de complexe Nederlandse mest- en afvalstoffenwetgeving.
•	Duurzame energieopwekking met biobrandstoffen kan ook
zonder subsidie rendabel worden indien aanbieders van mest
en co-vergistingsproducten de vergister betalen voor het
verwerken van deze producten.
•	Er komen voldoende alternatieve co-vergistingsproducten
vrij in de voedingsindustrie. Dit betekent lagere kosten
voor de aanbieder en een opbrengst voor de vergister. De
agrosector biedt dan ook toegevoegde waarde aan de
samenleving doordat afvalproducten die veelal in de sector zijn
geproduceerd in Nederland worden ingezet bij de productie
van energie. Zo wordt een keten gesloten.
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•	De huidige mest- en afvalstoffenwetgeving belemmert het
invoeren van bovenstaand ontwerp. De lijst met toegestane
co-vergistingsproducten is beperkt en digestaat kan
niet of nauwelijks verhandeld worden zonder complexe
ontheffingsprocedures.
•	Professionalisering van de procesbesturing verhoogt in
belangrijke mate het rendement; een procesoperator
optimaliseert de stofstromen en beheerst het proces bij
meerdere installaties.
•	Samenwerking en creativiteit binnen verschillende agrosectoren zijn belangrijke voorwaarden voor een rendabele
co-vergisting.
•	CO2 uit biogasvergisting levert ‘vuile’ CO2 op die niet zomaar te
gebruiken is als CO2 bemesting in kassen.
•	De vraag naar ethanol zal de komende jaren sterk toenemen,
mede door de wettelijk verplichte bijmenging met biobrandstof.
•	De glastuinbouw kent in de toekomst een grotere vraag naar
CO2 dan naar warmte. Ethanolproductie in combinatie met
co-vergisting kan aan deze vraag voldoen.

•	Bij de combinatie co-vergisting en ethanolproductie behalen
zowel de veehouderij als de akkerbouw rendement. Zonder
subsidie kunnen de hoge kosten van de akkerbouwproducten
voor co-vergisting niet meer worden opgebracht.

•	Maak het wettelijk mogelijk om huidige covergistingsproducten uit de akkerbouw te vervangen
door tweede generatie biomassastromen uit de
voedingsmiddelenindustrie en supermarkten.

•	Vergisting i.c.m. ethanolproductie levert een aanzienlijk hoger
netto-rendement op dan alleen vergisting.

•	Leg de wettelijke basis voor het opwaarderen van digestaat
als afvalstof tot verhandelbare meststof. Hierdoor gaan de
afzetkosten van digestaat voor de vergister sterk omlaag.

•	Gezien de marktontwikkelingen lijkt deze combinatie ook de
komende jaren meer zekerheid te bieden dan alleen vergisting.

Aanbevelingen:
•	De combinatie ethanolproductie en co-vergisting lijkt goede
mogelijkheden te bieden voor een duurzame, rendabele
exploitatie. In een vervolgfase dienen specialisten op de diverse
deelgebieden het ontwerp verder uit te werken en te toetsen.

•	Ontwikkel een businessmodel/voorbeeldproject met
(kennis)leveranciers en partij(en) die geïnteresseerd zijn in
het exploiteren van een co-vergistingsinstallatie inclusief
ethanolproductie
•	Onderzoek naar het reinigen van “vuile” CO2 uit biogasvergister is noodzakelijk om deze in de tuinbouw toe te laten
passen.

•	De lijst met toegestane co-vergistingsproducten moet worden
uitgebreid en geharmoniseerd met andere EU-landen als
Duitsland. Ook moet het eenvoudiger worden gemaakt om
opgewaardeerd digestaat als meststof te verhandelen.
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