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1. Samenvatting
Dit eerste hoofdstuk geeft een snelle introductie in boerderijschaal vergisting en wat belangrijk is om over dit onderwerp
te weten. Verderop in dit handboek worden de onderwerpen verder uitgewerkt. Waar dit het geval is vindt u
verwijzingen naar de relevante hoofdstukken.

1.1 BioEnergy Farm II
Dit document is tot stand gekomen binnen het BioEnergy Farm II project, een project binnen het Intelligent Energy
Programma van de Europese Unie. Het project consortium bestaat uit 13 bedrijven en organisaties uit 7 Europese landen.
Vanuit Nederland zijn DCA ICT en CCS Energie Advies partner in BioEnergy Farm II.
Het doel van het project is het genereren en verspreiden van onafhankelijke informatie over de technische en
economische haalbaarheid van mestvergisters op boerderijschaal. Uitgangspunt hierbij is dat er alleen mest van het
eigen bedrijf en eventuele voerresten als input worden gebruikt voor de vergister. Binnen het project zijn hiervoor onder
andere een haalbaarheidsscan ontwikkelt waar boeren zelf kunnen bepalen of een vergister economisch interessant is
voor hun bedrijf. Verder zijn er binnen het project 60 experts getraind om veehouders te ondersteunen bij het opstellen
van een business plan voor hun vergister. In dit handboek ligt de nadruk op regelgeving en subsidies rondom
boerderijvergisting en heeft als doel u als beleidsmaker te ondersteunen bij het op- en bijstellen van het beleid in
Nederland.
Voor dit document is gebruik gemaakt van input van het project BioEnergy Farm II, studies en rapporten van
wetenschappelijke instituten en ervaring uit eerdere biogas projecten in Europa, waaronder: BioEnergy Farm I
(voorganger van dit project), Sustaingas, Biogas³, BiogasHeat, GreenGasGrids en AgroBiogas.
Bijlage I

1.2 Wat is boerderijschaal vergisting?
Micro- of boerderijschaal vergisters produceren biogas uit biomassa van het eigen bedrijf, meestal mest. De mest wordt
in een gasdichte tank gepompt waar het vergist. Bacteriën breken plantaardig materiaal af en zetten dit om in biogas.
Dit zijn dezelfde bacteriën als in bijv. de pens van de koe, en zitten dus al in de mest. Door de mest te verwarmen in een
zuurstofarme omgeving worden de bacteriën weer actief en wordt het biogas geproduceerd.
Het biogas wordt meestal gebruikt om energie op te wekken voor het eigen bedrijf. Dat kan door het te verbranden in
een biogasketel voor warmwater productie, of door het te verbranden in een generator voor elektriciteitsproductie.
Daarnaast is er de mogelijkheid om het biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit (groengas) waarna het kan worden
geïnjecteerd in het aardgasnet. Het is ook mogelijk bio-methaan te maken wat gebruikt kan worden als
transportbrandstof.
De vergiste mest noemen we digestaat en kan gebruikt worden om het land te bemesten. Digestaat heeft enkele
voordelen ten opzichte van niet-vergiste mest, waaronder sterke reductie van de geur en een snellere werking van de
stikstof.
Boerderijschaal vergisters produceren duurzame energie uit reststromen van de veehouderij. Enerzijds wordt energie
geproduceerd die niet meer uit fossiele brandstoffen hoeft te worden opgewekt. Aan de andere kant zorgt
mestvergisting voor een forse reductie van broeikasgasemissies uit mest. Voor bijv. een melkveehouderij is de CO2
reductie als gevolg van verminderde methaanemissie uit de mest even groot als de vermeden emissie door de opwek
van groene stroom.
Hoofdstuk 2
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1.3 Boerderijschaal vergisting in Nederland
Voor de deelnemende landen in het project is in de onderstaande figuur het aantal actieve micro vergisters
weergegeven.
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definitie van boerderijschaalvergisters per land.
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Figuur 1.1 aantal operationele boerderijschaal vergisters in de deelnemende landen van het BioEnergy Farm II project.

Binnen Europa zijn grote verschillen wat betreft de (markt-)ontwikkeling van boerderijschaal vergisting. Deze
verschillen worden veroorzaakt door uiteenlopende oorzaken, waaronder schaalgrootte van de veehouderij, wet- en
regelgeving en subsidieregimes. Verderop in deze handleiding worden deze bepalende factoren in meer detail
omschreven.
Met name Duitsland, België en Italië lopen ver voorop in de ontwikkeling van boerderijvergisting. Opvallend dat
Nederland ver achterblijft bij deze landen, vooral omdat de veehouderij sectoren sterk met elkaar verbonden zijn en
bedrijfsgroottes etc. vergelijkbaar zijn met Nederland.

1.4 Hoe past micro vergisting in het Europese energiebeleid?
Micro- of boerderijschaal vergisting past bijzonder goed in de gedefinieerde Europese energie strategie. Kernwoorden
hierbij zijn Concurrerend, Duurzaam en Zeker.
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CONCURRERENDE
energie

DUURZAME
energie

ZEKERE
energie

• Aanwezige mest wordt omgezet in groene brandstof, voor
het bedrijf en de regio
• Brengt nieuwe spelers op de markt voor energie producenten
• Draagt bij aan de leveringszekerheid van energie
• Minder broeikasgas emissie door vermeden gebruikt fossiele
brandstoffen
• Zorgt voor sterk vermindere methaan- en stikstofemissies
uit mestopslagen
• Levert arbeidsplaatsen op bij techniek leveranciers, project
ontwikkelaars en technische dienstverlening
• Energie en betere meststoffen komen lokaal beschikbaar,
waardoor meer geld in de regio blijft
• Decentrale energie productie geeft hogere leveringszekerheid
en maakt minder afhankelijk van import
Figuur 1.2 voordelen van boerderijschaal vergisters in Nederland
Hoofdstuk 3

1.5 Wat is het potentieel van boerderijschaal vergisting?
Boerderijschaal vergisting van mest en voerresten heeft in Nederland een zeer groot potentieel. In Nederland kennen
we een vrij hoge dichtheid van veehouderij bedrijven waar veel mest beschikbaar is. Met boerderijschaal vergisters kan
dit potentieel worden ingezet voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Voordelen van micro
vergisting zijn:
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Verhoogde leveringszekerheid:
o Minder afhankelijk van import van energie
o Biogas is niet afhankelijk van weersinvloeden als wind of zon
o Decentrale opwek zorgt voor een minder kwetsbaar elektriciteitsnet
Socio-economische impuls:
o De markt voor kleinschalige vergisting levert arbeidsplaatsen op bij leveranciers, project ontwikkelaars
en technische dienstverleners; deels in de regio
o Regio`s worden zelfvoorzienend voor energie, geld blijft in de regio
o Voor familie bedrijven geeft de productie van energie een nieuwe impuls en inkomstenstroom
o Vergisting op de boerderij voorkomt veel gesleep met mest = minder transport bewegingen
Sterk verminderde uitstoot van broeikasgassen:
o Mest vergisting kan sterk bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van 14% duurzame
energie in 2020
o Mest vergisting heeft een dubbele reductie van broeikasgassen:
 De groene energie hoeft niet fossiel te worden opgewekt = CO2 besparing
 Door vergisting is er minder methaan uitstoot uit de mest  methaan = 23x CO2

the sustainable fuel from the farm

1 kg
(als
vermeden
fossiele
brandstof)

+/- 2 kg
CO2 eq.
+/- 1 kg (als
methaan
reductie)

Figuur 1.3 Vermeden broeikasgasemissie bij boerderijschaalvergisting: voor elke kg besparing als gevolg van fossiele
brandstof vervanging is er een kg besparing vanwege verminderde methaan emissies.

Naast de genoemde voordelen zijn er nog een aantal positieve effecten verbonden aan de vergisting van mest op de
boerderij:


De vergiste mest (digestaat) heeft betere eigenschappen dan niet-vergiste mest:
o De stikstof werking is sneller en beter (meer kunstmest-achtig)
o Onkruidzaden en ziektekiemen worden sterk gereduceerd in de vergister
o De mest is homogener en heeft een stabielere pH
o Vergiste mest stink niet meer of veel minder dan niet-vergiste mest

1.6 Belemmeringen voor boerderijschaalvergisting
Gezien de vele voordelen op economisch, sociaal en ecologisch vlak is het opmerkelijk dat er nog zo weinig
boerderijschaal vergisters in bedrijf zijn in Nederland. Hiervoor zijn een aantal factoren aan te wijzen die tot nu toe
werken als een belemmering voor de grootschalige uitrol van boerderijschaalvergisting in Nederland.






Wet- en regelgeving: tot op dit moment is het soms zeer lastig om de benodigde vergunningen te verkrijgen
om een mestvergister op te richten. Dit komt onder meer doordat soms onduidelijk is wie het bevoegd gezag
is (Gemeente of Provincie). Daarbij worden de aanvragen soms beoordeeld als was het een grote co-vergister.
Deze complexe en dure procedures schrikken ondernemers af om verder te gaan met het oprichten van een
mestvergister.
Met het inwerking treden van het nieuwe activiteitenbesluit medio 2016 en de daarin opgenomen NTA 9766
lijken deze problemen rondom vergunning adequaat te worden aangepast.
Financiering: het is voor veel ondernemers lastig om de benodigde financiering rond te krijgen. Enerzijds wordt
dit verklaard door negatieve ervaringen met co-vergisters waar relatief veel faillissementen zijn geweest. De
indruk is evenwel dat dit gevoel snel verdwijnt uit de bancaire sector. Grootste financieringsprobleem op dit
moment is de continuïteit en beschikbaarheid van subsidies. Met name de systematiek van de SDE+ regeling
maakt financiering lastig.
SDE+: de SDE+ regeling lijkt een doelmatige regeling waarbij de goedkoopste technieken exploitatiesubsidie
krijgen en op die manier de Nederlandse consument tegen de laagste kosten groene energie krijgt. Voor
boerderijschaalvergisting pakt dit systeem erg slecht uit. ECN berekent elk jaar de benodigde subsidie om
installaties rendabel te maken, en voor vergisting (en in het bijzonder mest mono vergisting) is de benodigde
|9
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subsidie vrij hoog. Dit heeft tot gevolg dat boerderijschaal vergisters niet of nauwelijks in aanmerking komen
voor de SDE+ subsidie. Terwijl deze subsidie nodig is om de installatie rendabel te maken. Daarbij komt de eis
vanuit de SDE+ regeling dat alle vergunningen moeten zijn afgegeven voor een ondernemer in aanmerking
komt voor de subsidie.
Vanwege het beperkte budget in de SDE+ regeling en de noodzaak om te wachten tot een hogere fase, duurt
het voor veehouders soms jaren voor er een subsidiebeschikking is. Ook al zijn ondernemers uit de agrarische
sector gewend soms een lange adem te moeten hebben, 2-5 jaar wachten op een subsidie is voor veel
ondernemers te veel waardoor projecten worden afgebroken.
Onbekendheid: bij het grote publiek, maar ook bij beleidsmakers en politici, is niet bekend hoe groot het
potentieel is van mestvergisting in Nederland. Eén gemiddeld melkveebedrijf in Nederland kan voor zo`n 100
huishoudens stroom produceren, enkel en alleen met de mest van het eigen bedrijf! En met de vermeden
methaan emissie erbij wordt de CO2 uitstoot van nog eens 100 huishoudens gecompenseerd.
Behalve de kwantiteit is ook de kwaliteit te weinig bekend. Biogas kan eenvoudig worden opgeslagen om
ingezet te worden wanneer er vraag is. Ook is de opbrengst niet afhankelijk van zon of wind of anderszins van
externe factoren: jaarrond is de productie constant, met als enige variabele de hoeveelheid mest die de dieren
produceren.

1.7 Wat kunt u doen?
In het vorige deel zijn een aantal belemmeringen genoemd die een snelle ontwikkeling van boerderijschaalvergisting in
Nederland in de weg staan. U, als politicus of beleidsmaker, kunt een bijdrage leveren aan het overkomen van deze
barrières.
Wat betreft onbekendheid heeft u een document in handen dat u informatie verschaft over micro-vergisting. Wij hopen
dat u de informatie waardeert en deze deelt waar mogelijk. Dat is waarschijnlijk de meest eenvoudige bijdrage aan het
verder ontwikkelen van de Nederlandse boerderijschaal vergister markt.
Wat betreft wet- en regelgeving is in de afgelopen jaren veel gedaan en lijkt het nieuwe activiteitenbesluit een goede
oplossing te zijn. Op het gebied van regelgeving blijven er nog wel verschillende punten van aandacht. Bijvoorbeeld de
gaswet, die hoge eisen stelt aan groengas voordat het mag worden ingevoed op het aardgasnet, ook al is dit het
lagedruk net, waar alleen consumenten op zijn aangesloten. Ook de directe verkoop van stroom en/ of gas aan directe
buren is vrijwel onmogelijk.
Met name voor biogasprojecten kan het heel interessant zijn biogas te verkopen aan bijv. een zwembad of fabriek dicht
bij de boerderij. Ook dat is lastig, o.a. op het punt van energiebelasting en transport van gas via openbare grond.
Een ander aspect wat onder regelgeving valt zijn de aansluit- en meetkosten die netbeheerders in rekening brengen.
Om onbekende redenen zijn netbeheerders niet altijd onverdeeld enthousiast om duurzame energieproducenten aan
te sluiten op hun netten. Vanwege het aandeelhouderschap van vele overheden bij deze bedrijven kan hier mogelijk een
verandering worden bewerkstelligt.
Financiering is iets wat door veel regionale overheden al wordt opgepakt. Zo zijn er meerdere provincies waar
investeringssubsidies of –fondsen zijn voor duurzame energie-installaties. Deze middelen werken goed en zijn hard
nodig om deze sector verder te ontwikkelen. Voor provincies waar dit soort instrumenten niet aanwezig zijn is het zeker
een aanbeveling dergelijke fondsen in te richten.
De belangrijkste rol voor de Nederlandse overheid ligt momenteel in het leveren van een stabiel
exploitatiesubsidiesysteem. De SDE+ systematiek die we hebben in Nederland werkt goed, maar biedt in de huidige
vorm te weinig perspectief voor boerderijschaal vergisting. Voor deze relatief kleine installaties zijn de hogere SDE+
fasen nodig om de business case positief te maken. In de huidige opzet komen deze hogere fases niet of bij hoge
uitzondering aan bod. In 2014 is de hoogste fase open gesteld, maar het kan zo weer enkele jaren duren voor dit weer
10 |
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gebeurt. Voor biogas projecten is dat desastreus.
Een oplossing kan zijn het opsplitsen van het SDE+ budget per categorie. Het is niet heel logisch dat een micro-vergister
in de Achterhoek moet concurreren met een groot windmolenpark in het IJsselmeer. Een gereserveerd budget per
categorie kan een oplossing zijn om in elke categorie de ontwikkelingen in gang te houden. Zeker gezien het grote
potentieel van biogas uit mest, de onafhankelijkheid van weersinvloeden, en de extra emissie reductie uit stallen is het
goed te verantwoorden om voor boerderijschaalvergisting een apart budget te reserveren.

1.8 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken zijn de voornoemde punten in meer detail uitgewerkt. Als eerste volgt een beschrijving
van de techniek: waar hebben we het over als we over boerderijschaal vergisting praten? Vervolgens gaat hoofdstuk 3
in over de rol van biogas in de energiemix. Op welke manier de WKKs en het decentraal opgewekte gas de Nederlandse
energievoorziening betrouwbaarder en duurzamer maken. Hoofdstuk 4 behandelt sociaal-economische voordelen van
mestvergisting op boerderijschaal.

| 11
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2. Boerderijvergisting in de praktijk
2.1 Hoe werkt boerderijschaal vergisting?
Mest staat centraal bij micro-vergisting. Het proces begint met mest, en eindigt met mest. Het begint in de stal, waar
de mest wordt verzameld, bij voorkeur zo vers mogelijk. Daarna gaat de mest, vaak via een kleine tussenopslag, naar de
vergister. In de vergister wordt de mest verwarmd en gemixt, en ontstaat het biogas. Dit wordt tijdelijk onder het dak
opgeslagen.
Als de mest lang genoeg in de vergister heeft gezeten, normaal zo`n 20-30 dagen, wordt het digestaat (mest wat vergist
is) opgeslagen in een mestsilo. Dit wordt later als mest uitgereden op het land.

Stal

Gebruik als meststof

Vergister
Digestaatopslag

Mestopslag

WKK

Ketel

Elektricieitsnet

Woonhuis

Gasnet

Transportbrandstof

Legenda
Mest
Biogas
Elektriciteit
Warmte

Figuur 2.1schema van boerderijschaal vergisting Bron: NAPE

Biogas kan op verschillende manieren worden ingezet, zoals ook weergegeven in Figuur 2.1. Traditioneel wordt de WKK
(Warmte Kracht Koppeling) het meest gebruikt. Hiermee kan elektriciteit en warmte worden geproduceerd. De warmte
12 |
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wordt gebruikt om de vergister op temperatuur te houden, en de stroom kan op het bedrijf worden gebruikt en verder
op het elektriciteitsnet worden ingevoed.
Indien er vooral behoefte is aan warmte kan het biogas ook gebruikt worden in een biogasketel. Met name voor gesloten
varkensbedrijven kan dit interessant zijn, of voor een melkveehouder die zelf de melk verwerkt.
Indien er niet voldoende energieafzet is op het eigen bedrijf kan het biogas ook worden afgezet richting derden.
Bijvoorbeeld met een biogasleiding richting een nabij gelegen zwembad of industrie. Door het biogas te transporteren
en niet de warmte zijn geen dure geïsoleerde warmteleidingen nodig.
Als laatste optie kan het biogas ook worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit of tot biomethaan. Opgewerkt biogas tot
aardgaskwaliteit, wat we in Nederland Groengas noemen, kan in het aardgasnet worden ingevoed. Dit is vooral
interessant als er niet voldoende warmte afzet is in de directe omgeving van de vergister. Nadeel is dat het opwerken
tot groengas veel energie kost en de invoedspecificaties erg stringent zijn in Nederland.
Biogas opgewaardeerd tot biomethaan kan gebruikt worden als transportbrandstof. Voertuigen die op CNG rijden
kunnen ook biomethaan tanken. Een veehouder kan bijvoorbeeld een tractor om laten bouwen tot CNG, of het kan
geleverd worden aan de busmaatschappijen, die steeds meer overstappen op CNG.
Wat de beste optie is, is voor elke situatie verschillend. Belangrijk is dat alle opties mogelijk zijn en gelijkwaardig worden
behandeld m.b.t. subsidiering en vergunningverlening.

2.2 Hoe ziet boerderijschaalvergisting eruit?
Om een beeld te krijgen bij microvergisting hieronder enkele afbeeldingen van boerderijvergisters uit Nederland en
elders uit Europa. In feite zijn de meeste vergisters weinig meer dan een gasdicht afgesloten mestsilo, voorzien van
verwarming en mixers.

Figuur 2.2 Microferm vergister in Well, Nederland

De vergister in Figuur 2.2 staat bij zuivelboerderij Den Eelder in Well. Deze vergister is door HoSt (uit Enschede) speciaal
ontwikkelt voor de vergisting van rundveedrijfmest. In dit geval is de vergister uitgerust met een WKK en produceert
dus elektriciteit en warmte. Beide worden gebruikt bij de zuivelverwerking op Den Eelder.
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Figuur 2.3 Biolectric vergister in Oelegem, België

In Figuur 2.3 is een biolectric vergister weergegeven. Dit is een zeer eenvoudige vergister, ook speciaal voor drijfmest.
In België staan intussen meer dan 70 vergisters van deze leveranciers (incl. voorgaande modellen). Monovergisting is in
België heel populair vanwege een speciale salderingsregeling voor elektriciteit uit biogas.

Figuur 2.4 NQ vergister in Balve, Duitsland

De vergister in Figuur 2.4 is geschikt voor zowel drijfmest als vaste mest. De linker silo wordt gebruikt om de vaste mest
met de drijfmest op te mengen, voor het in de eigenlijke vergister wordt gepompt. Vanwege de hogere subsidies en de
langere looptijd daarvan in Duitsland is de biogasmarkt sterk ontwikkeld de laatste jaren. Op de foto is duidelijk te zien
dat er ook zonnepanelen op de stal liggen. Doordat in Duitsland met een feed-in tarief wordt gewerkt sluiten vergisting
en zon-PV elkaar niet uit, waar dat met een salderingssysteem wel het geval is.
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3. Boerderijvergisting in de energiemix
De Europese energie strategie, waar het Nederlands beleid op geënt is, is gericht op energie zekerheid, betaalbaarheid
en duurzaamheid. Micro-vergisting past goed in dat plaatje. Het is duurzame energie die 24/7 beschikbaar is, het is
betaalbaar en het is duurzaam. Daarbij is biogas een veelzijdige brandstof die is in te zetten als elektriciteit, warmte of
transportbrandstof. Landelijk gezien past mestvergisting ook goed binnen het energieakkoord. Het is een groot
potentieel wat relatief snel in te zetten is.

3.1 Biogas is bedrijfszeker
Het grootste voordeel van energie uit biogas is dat het altijd beschikbaar is. Waar andere vormen van duurzame energie
vooral afhankelijk zijn van de zon of wind, en dus maar een gedeelte van de tijd beschikbaar zijn, is biogas altijd
beschikbaar. Een mestvergister, eenmaal opgestart, blijft biogas produceren zolang er regelmatig mest wordt
toegevoegd. In de overgang naar een duurzame energievoorziening is biogas een stabiele factor dus.
Ook is zorgt biogas voor stabiliteit van het elektriciteitsnet. De decentraal ingevoede elektriciteit is altijd beschikbaar
en maakt het net stabieler. Daarbij kunnen de WKKs via een smartgrid bestuurd worden en afgeschakeld worden als er
een piek aan wind- of zonnestroom is. Dat kan omdat het biogas gemakkelijk enkele uren te bufferen is en de motoren
snel op- en afgeschakeld kunnen worden.
Een ander aspect van bedrijfszekerheid is dat boerderijvergisters zelfvoorzienend zijn qua grondstof. De vergisters
draaien op mest, geproduceerd door eigen vee. Er is geen afhankelijkheid van toeleverende bedrijven en dus ook niet
van andere landen, met of zonder dubieus regime. In de meeste gevallen zullen de mestvergisters doorgaan met energie
produceren waar andere energiebronnen wegvallen.

3.2 Biogas is betaalbaar
Biogas uit mest is een betaalbaar alternatief voor fossiele brandstoffen. Natuurlijk zijn er eerst subsidies nodig om de
onrendabele top te financieren. Maar die onrendabele top wordt snel kleiner. Toenemende schaalgrootte van de
veehouderij, prijsdaling van installaties (door verdere ontwikkeling van de markt) en prijsstijging van fossiele
brandstoffen (door CO2 beprijzing) zal energie uit mest op korte tot middellange termijn concurrerend maken.
Voor de individuele bedrijven is energie uit eigen mest interessant omdat in de eigen energiebehoefte kan worden
voorzien. In het geval van eigen elektriciteitsproductie kunnen de investeringen in biogas worden afgeschreven tegen
de vermeden inkoop van energie. Over een periode van 10 tot 15 jaar geeft dat een stabiele energieprijs die zeer
waarschijnlijk lager zal zijn dan de marktprijs over die periode.

3.3 Biogas is duurzaam
Biogas uit mest is een zeer duurzame vorm van energieproductie.
Enerzijds omdat het geproduceerd wordt uit biomassa, waardoor de
C-atomen uit de korte kringloop komen. Elke kuub biogas extra
betekent minder behoefte aan olie en aardgas. Het gras en de mais
die de boer verbouwt en voert aan zijn vee nemen tijdens de groei
CO2 op. Nadat het vee dit voer heeft omgezet in mest komt de C via
de vergister als methaan vrij. De CO2 die vervolgens uit de gasmotor
komt is dus maximaal een jaar eerder opgenomen door de planten.
Een gesloten cyclus dus.

Naast 1 kg vermeden CO2 equivalent door
minder gebruik van fossiele brandstoffen
wordt nog een 1 kg extra CO2 vermeden
door minder methaan uitstoot uit
mestopslagen.
Mest monovergisting heeft dus een
dubbele emissie reductie per kuub gas!
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Minstens zo belangrijk voor het milieu is de vermeden methaan-uitstoot door mestvergisting. Algemeen bekend is dat
de veehouderij wereldwijd een van de grootste bronnen van methaan emissie is. Normaliter komt de methaan vrij uit de
mestopslagen en bij het bemesten van de akkers. Door de mest te vergisten wordt dit effect zeer sterk gereduceerd. De
methaan die anders de lucht in zou gaan wordt nu opgevangen, nuttig ingezet voor energieproductie en vervolgens als
CO2 weer uitgestoten.
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4. Boerderijvergisting in de regio
Een significante toename van mestvergisters op de boerderij heeft ook een impact op de regio. In dit hoofdstuk een
overzicht van wat een vergister voor de regio kan betekenen, gevolgd door specifieke voordelen voor de ondernemer
zelf.

4.1 Werkgelegenheid
De kleine en eenvoudige mestvergisters voor op de boerderij kunnen vergaand geautomatiseerd worden. De veehouder
zelf heeft niet noodzakelijk veel werk aan een vergister. Ervaringen met de eerste vergisters in Nederland, en uit
omringende landen, wijzen uit dat een vergister qua dagelijkse arbeid goed te combineren is met het bestaande werk.
Naast het dagelijks beheer van de installatie moet ook onderhoud gepleegd worden aan de installatie. Denk aan het
onderhoud aan gasmotor of revisie van pompen. Dit soort werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door lokale
onderhoudsbedrijven, waarmee een vergister extra werk en omzet in de regio genereert.

4.2 Social responsibility
Het bouwen van een mestvergister blijft niet onopgemerkt. Omwonenden worden vaak betrokken bij de bouw en van
informatie voorzien. Een ideale manier voor een ondernemer om de buurt te tonen dat duurzaam ondernemen
belangrijk is. Dit kan de acceptatie van mestvergisting specifiek maar ook de veehouderij in het algemeen vergroten.
Daarbij doet goed voorbeeld vaak goed volgen: het kan omwonenden aanzetten ook met duurzame energie aan de slag
te gaan.
Indien gekozen wordt voor de productie van elektriciteit of groengas is het ook goed mogelijk energie te gaan leveren
aan omwonenden. Via bijvoorbeeld vandebron.nl kan een ondernemer de opwekte energie verkopen aan mensen uit de
buurt. Via een postcoderoos of energiecoöperatie kunnen geïnteresseerden ook mede-eigenaar worden van de
installatie en zo hun energieverbruik verduurzamen. De praktijk laat zien dat dit soort initiatieven de sociale cohesie
sterk kunnen vergroten.

4.3 Stabieler elektriciteitsnet
Wanneer een mestvergister wordt gecombineerd met een warmtekrachtkoppeling of gasturbine om elektriciteit te
produceren kan de installatie het elektriciteitsnet lokaal stabieler maken. In Nederland hebben we weinig te maken met
stroomstoringen, dankzij grote inspanningen van de netwerkbedrijven. Met de komst van meer decentrale
energieproductie wordt het steeds lastiger het net op spanning te houden. Door de WKKs als schakelcapaciteit in te
zetten kan de netstabiliteit verhoogd worden. Bij een overaanbod aan elektriciteit worden de motoren teruggeschakeld,
en bij plotselinge tekorten aan elektriciteit kan de motor juist opgeschakeld worden. Met moderne regeltechniek kan
dit proces volledig geautomatiseerd worden. De mestvergisters worden dan belangrijke elementen in de ‘smart-grid’.
In het buitengebied, waar de meeste mestvergisters geplaatst worden, is soms sprake van sterke spanningsdaling. Als
de spanning onder de 220 Volt komt valt de stroom niet uit, maar werken apparaten niet optimaal. Het verbruik van
apparatuur gaat omhoog (is duurder voor de gebruiker dus) en er is meer slijtage van motoren en elektrische apparatuur.
Door een sterke decentrale invoeder als een biogasWKK kan lokaal het voltage weer opgestuwd worden, zodat situaties
van onderspanning vermeden of sterk verminderd kunnen worden. Een voordeel voor de ondernemers zelf als voor de
buurt.
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4.4 Voordelen voor veehouders
Behalve financieel voordeel zijn er meer voordelen aan te wijzen voor de veehouder die als positief neveneffect kunnen
worden gezien van mestvergisting.

4.4.1 Stabiele energie prijzen
Door eigen energie op te gaan wekken wordt een bedrijf onafhankelijk van energieleveranciers. Dat betekent dat de
energieprijs voor de levensduur gelijk is aan afschrijving en onderhoudskosten van de installatie. Prijsschommeling op
de wereldmarkt hebben geen invloed op de energiekosten van het bedrijf. Dit geeft een zekerheid in de bedrijfsvoering,
al is voor de meeste veehouderijbedrijven de energierekening niet de grootste kostenpost.
Wat hierbij wel van belang is, is dat de energieprijs niet alsnog kunstmatig aangepast wordt. Dat zou bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer er een energiebelasting komt op zelf opgewekte energie. Een dergelijke maatregeling zou een destimulering zijn van micro vergisting.

4.4.2 Mestbewerkingsopties
De Nederlandse veehouderij heeft te maken met een mestoverschot. Veel bedrijven moeten een deel van de mest
verwerken of laten verwerken. Er zijn veel initiatieven in de markt voor kleinschalige verwerkingsinstallaties. Wanneer
dit gecombineerd kan worden met vergisting kan de energie uit de vergister gebruikt worden in de mestbewerking. Op
die manier opent een vergister de weg naar verdere bewerking en verwerking van de mest op het eigen bedrijf. Daardoor
kan bijvoorbeeld de mest ingedikt worden zodat er veel minder volume mest hoeft te worden afgezet. Dat kan
aanzienlijk verschil maken in het aantal benodigde transportbewegingen (wat financieel voordeel geeft voor de boer,
maar vooral ook overlast beperkt voor de omgeving).
Mest die is vergist is ook beter te bewerken dan verse mest. Scheiding van de mest, in bijvoorbeeld mineraalrijke en
mineraalarme fracties is een stuk minder ingewikkeld wanneer de mest eerst vergist is geweest.

4.4.3 Minder kunstmest gebruik
Mest, of deze vergist is of niet, is uiteindelijk bedoelt om de vruchtbaarheid van de akkers op peil te houden. Zeker op
grondgebonden bedrijven bestaat een mooie kringloop van gras/mais etc., via veevoeding, naar mest die weer zorgt
voor de groei van nieuwe gewassen. Mestvergisting doet hier niets aan af: alle belangrijke voedingsstoffen die in mest
zitten blijven behouden en komen uiteindelijk weer terecht op de akkers.
Mest die is vergist (digestaat) heeft een snellere werking op het land dan niet vergiste mest. In de vergister vindt een
afbraakproces plaats wat nodig is om de meststoffen beschikbaar te maken voor de plant, wat anders in een veel lager
tempo op de akkers moet gebeuren. De werking van digestaat is daarom meer vergelijkbaar met kunstmest: het heeft
vrijwel direct effect.
Door de snellere werking, en daardoor betere benutting, van met name stikstof is er minder behoefte aan kunstmest.
Idealiter zou digestaat zelfs worden aangemerkt als kunstmestvervanger, zodat veehouders (en ook akkerbouwers)
minder kunstmest hoeven aan te kopen. Op deze manier kan mestvergisting ook bijdragen aan het verminderen van het
kunstmestgebruik en dus ook via de verminderde kunstmestproductie een bijdrage leveren aan de reductie van CO2
uitstoot.
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5. Boerderijvergisting en het milieu
Zoals in eerdere hoofdstukken al is aangegeven heeft boerderijschaal monomestvergisting verschillende voordelen voor
het milieu. Als eerste wordt er hernieuwbare energie geproduceerd waardoor er minder fossiele energie gebruikt hoeft
te worden. Daarnaast zorgt de vergisting van (verse) mest voor een sterke reductie van methaanuitstoot, wat een groot
milieuvoordeel is. Verder heeft de verbeterde bemestende werking van digestaat tot gevolg dat minder kunstmest
nodig is, wat ook veel broeikasgasemissies en energiegebruik uitspaart. In dit hoofdstuk worden deze drie onderwerpen
breder uitgewerkt.

5.1 Duurzame energie productie
De Nederlandse regering heeft in 2013 onder leiding van de SER een energieakkoord gesloten met maatschappelijke
partners. Hierin is vastgelegd dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet worden opgewekt (Draijer, 2013). Op dit
moment (2015) is dat ongeveer 5%. Er is dus nog een lange weg te gaan.
Mest monovergisting heeft een groot potentieel in Nederland. Volgens het CBS waren er in 2012 al ruim 12.000
rundveebedrijven met meer dan 100 stuks vee. Ruim 3.000 hiervan hebben meer dan 200 dieren (CBS, 2015).
Aangenomen wordt dat bedrijven met meer dan 150 melkkoeien rendabel zelfstandig een vergister kunnen exploiteren.
Voor kleinere bedrijven zijn er ook mogelijkheden, maar die zijn sterk afhankelijk van lokale omstandigheden.
Uitgaande van 3.000 bedrijven met gemiddeld 150 stuks rundvee kan met mest monovergisting bijna 10 PJ duurzame
energie worden geproduceerd. De doelstelling uit het energieakkoord voor decentrale duurzame energie , waar
microvergisting onder valt, is 40 PJ in 2020. Boerderijvergisting van mest kan hiervan 25% voor zijn rekening nemen.

5.2 Emissie reductie uit bedrijfsvoering
Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het klimaatagentschap van de VN, zijn er drie
belangrijke broeikasgassen welke gezamenlijk de grootste invloed hebben op het klimaatverandering. Dit zijn CO2, N2O
en CH4, respectievelijk koolstofdioxide, lachgas en methaan. De impact van verschillende broeikasgassen wordt
uitgedrukt in CO2-equivalenten. Het IPCC hanteert voor methaan dat het gelijk is aan 23 CO2-equivalenten en voor
lachgas 310 CO2-equivalenten (Solomon, et al., 2007).
Zowel voor methaan als lachgas is de landbouwsector de grootste individuele emitter, blijkt o.a. uit cijfers van het
Compendium voor de Leefomgeving (CBS, PBL, Wageningen UR, 2015). Een groot deel van deze emissies vinden plaats
in de stal en bij het opslaan van mest.
Door mest te vergisten, zo snel mogelijk na de productie, kan veel broeikasgasemissie vermeden worden. De methaan
die vrijkomt uit mestopslagen wordt in de vergister gecontroleerd vrijgemaakt uit de mest en ingezet voor
energieproductie. Doordat de mest na vergisting gasdicht wordt opgeslagen vindt er ook veel minder lachgas emissie
plaats.
In een deze studie (Rens & Bijkerk, 2013) is berekend wat de emissie reductie is wanneer rundveedrijfmest op de
boerderij wordt vergist. Gerekend is met een vergister waarin 5.0001 ton mest en 550 ton tarwegistconcentraat2 wordt
vergist. Wanneer het biogas wordt gebruikt om elektriciteit te produceren is de helft van de emissie besparing te danken
aan verminderde methaan emissie uit de mestopslagen, en de andere helft vanwege vervanging fossiele energie. Bij
productie van groengas is de verhouding 40% vanwege methaanemissie reductie en 60% vanwege fossiele
energievervanging.

1
2

De productie van 200 melkkoeien, een schaalgrootte waarbij vergisting rendabel is.
Een restproduct uit bierproductie, wordt als breivoer gebruikt. Mindere kwaliteit product wordt co-vergist.
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5.3 Verminderd gebruik van kunstmest
Nationale en internationale wetgeving bepalen dat landbouwers naast dierlijke mest ook kunstmest moeten gebruiken.
Bemestingsnormen bepalen hoeveel kilo stikstof en fosfaat per jaar mag worden bemest. Slechts een vastgesteld
gedeelte hiervan mag uit dierlijke mest komen, de rest moet worden aangevuld met kunstmest.
Zoals bekend is de productie van kunstmest zeer energie-intensief. Met name de productie van stikstofkunstmest heeft
een hoge CO2-foodprint, vanwege de productie van ammoniak (Haas & Dijk, 2010). De uitstoot van de twee grootste
kunstmestfabrieken is 2.161 kg CO2-equivalent per ton stikstof voor DSM en 2.082 kg voor Yara Sluiskil (Haas & Dijk,
2010, p. 33).
Boerderijvergisting kan op twee manieren bijdragen aan een verlaging van deze broeikasgasemissies. Enerzijds doordat
digestaat een betere werking heeft, waardoor minder bemesting nodig is voor dezelfde gewasgroei. Anderzijds kunnen
kunstmestvervangers uit digestaat de plaats van kunstmest innemen.
Met name het deel van kunstmestvervanging is een discussie die op politiek niveau ligt. Sinds enkele jaren lopen er
proeven met kunstmestvervangers uit dierlijke mest, maar met name regelgeving uit Brussel blokkeert een verdere
uitrol hiervan. In een land waarin we een mestoverschot hebben, verplicht kunstmest moet worden gebruikt, is het niet
toegestaan concentraten uit dierlijke (overschots-)mest te vervaardigen en die te gebruiken in plaats van kunstmest.
Zodra er echter toestemming wordt verleend voor het gebruik van concentraten in de kunstmestruimte is het
vervaardigen van deze concentraten een stap die eenvoudig kan worden nageschakeld bij vergisters. Technieken om op
boerderijschaal stikstofconcentraten uit digestaat te maken worden op dit moment getest en komen snel beschikbaar
op de markt. Tot die tijd is de verbeterde werkingsgraad van kunstmest de eerste besparing op het gebruik van
kunstmest en dus op de uitstoot van broeikasgassen.

5.4 Emissiebesparingspotentieel
Zoals eerder als is benoemd is het emissiebesparingspotentieel opgebouwd uit twee componenten: 1) de vermeden
fossiele energie door opwek van duurzame energie en 2) het vermijden van methaan en lachgas uitstoot uit
mestopslagen.
Voor een gemiddelde melkveehouderij zijn beide besparingen even groot. Het eerder gebruikte voorbeeldbedrijf met
200 melkkoeien3 kan bij gebruik van een WKK op jaarbasis netto 400.000 kWh produceren en daarmee 172 ton CO2
uitsparen. De vermeden emissie uit mestopslagen staat gelijk aan 173 ton CO2 equivalent. Indien de warmte uit de WKKinstallatie ook nog gebruikt wordt om aardgas te vervangen loopt de besparing nog verder op (Rens & Bijkerk, 2013, p.
23).
De netto emissiebesparing, inclusief methaanslip en een correctie voor transport, voor het voorbeeldbedrijf is 306 ton
CO2 per jaar per bedrijf. Wanneer uitgegaan wordt van 3.000 installaties met deze omvang is de emissiebesparing bijna
920 kton CO2 per jaar. Dat is ongeveer 3,5% van de totale uitstoot van de landbouwsector in Nederland in CO2
equivalenten.
Indien in plaats van een WKK gekozen wordt voor groengasproductie loopt de emissiebesparing op tot 339 ton CO2
equivalent per bedrijf. Met de 3.000 bedrijven zou de grens van 1Mton CO2 equivalent per jaar daarmee doorbroken
worden. De besparing voor de landbouwsector neemt dan toe tot 3,8%.
Saillant detail is dat het vergisten en affakkelen van het biogas al een positief effect heeft op de broeikasgasemissies.
Door het veel schadelijker methaan om te zetten in CO2 neemt de impact op het klimaat fors af. Vanwege het

3

In 2012 waren er ruim 3.000 bedrijven met deze schaal in NL, en schaalvergroting zet voorlopig nog door (CBS, 2015).
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energiepotentieel is het een verwerpelijk idee, maar het geeft aan hoe belangrijk het is dat mestvergisting breed wordt
uitgerold in de Nederlandse veehouderijsector.

6. Boerderijvergisting en publiek beleid
Beginnen met mestvergisting is voor veel ondernemers een grote stap en vergt veel doorzettingsvermogen. Het traject
van idee-vorming tot ingebruikname van de installatie kan zeer lang zijn. Om ondernemers te steunen en de
implementatie van monovergisters te versnellen zijn politieke stabiliteit en beschikbaarheid van subsidies zeer
belangrijk. In dit laatste hoofdstuk is eerst aandacht voor ondersteuning van ondernemers in de aanloopfase en
vervolgens voor ondersteuning tijdens de operationele fase.

6.1 Beleid in de aanloop fase
In de voorbereidingsfase zijn twee onderdelen belangrijk: het verkrijgen van de juiste vergunning(en) en het vinden
van voldoende financiering. Op beide terreinen hebben de verschillende overheidslagen (potentieel) invloed.

6.1.1 Vergunningen
Met name in het recente verleden was het lastig om de benodigde vergunningen te verkrijgen voor een monomestvergister. Zeker wanneer vergisting niet opgenomen is in het bestemmingsplan kan het lastig zijn de benodigde
WABO-vergunning te krijgen.
Met het nieuwe activiteitenbesluit lijkt dit probleem voor een groot deel opgelost te zijn. Mono-vergisting is hierin
opgenomen waardoor in principe een melding bij de gemeente volstaat. Op dit moment is nog geen ervaring hiermee,
maar de verwachtingen zijn dat dit nieuwe activiteitenbesluit veel problemen rond vergunningverlening oplost.

6.1.2 Financiering
Behalve het verkrijgen van de vergunning blijkt het vaak lastig voldoende financiering te vinden voor een mestvergister.
Banken reageren terughoudend, met name banken die in het verleden co-vergisters hebben gefinancierd welke onder
de MEP-regeling failliet zijn gegaan.
Een oplossing voor het financieringsvraagstuk wordt vaak gevonden in investeringssubsidies. Enkele provincies hebben
aantrekkelijke regelingen waar initiatiefnemers ondersteund worden met een investeringssubsidie. Het effect hiervan
is dat in de provincies met deze regelingen op dit moment de meeste biogasprojecten worden ontwikkeld of al
gerealiseerd zijn.
Naast regionale subsidies zijn er ook landelijke regelingen voor investeringsondersteuning bij duurzame
energieprojecten. In de meeste gevallen gaat dit echter samen met innovatie, waardoor alleen innovatieve ondernemers
hiervoor in aanmerking komen. Voor het uitrollen van een techniek is tot op dit moment geen landelijke
investeringssubsidie beschikbaar.
Naast investeringssubsidies zijn er ook mogelijkheden om tegen zachte voorwaarden krediet te verkrijgen. Dit wordt
zowel door provincies als door private partijen aangeboden. Het nadeel hiervan is dat deze fondsen veelal een
ondergrens hebben voor het te financieren bedrag. Veel boerderijschaal vergisters blijven qua investering ruim onder
deze grenzen. Ander punt is dat genoemde fondsen een SDE+ beschikking vragen, die niet altijd voorhanden is (zie 0)
Een landelijke regeling waar ondernemers een investeringssubsidie kunnen aanvragen voor boerderijschaal vergisting
zou de uitrol van vergisters zeker bespoedigen. Eventueel zou kredietverlening onder zachte voorwaarden en zonder
ondergrens een alternatief hiervoor kunnen zijn.
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6.2 Beleid in de operationele fase
Als vergunning en financiering rond is, kan de volgende stap gezet worden. In de praktijk loopt dit door elkaar heen, en
zullen de onderwerpen die hier besproken worden ook in de aanloop fase uitgewerkt moeten worden. Omdat deze
onderwerpen meer betrekking hebben op de operationele fase is een onderscheid aangebracht.

6.2.1 SDE+
Waarschijnlijk het meest belangrijk bij het exploiteren van een monovergister is de SDE+ subsidie (Stimulering
Duurzame Energieproductie). Deze subsidie compenseert voor 12 jaar het verschil tussen de kostprijs en marktprijs van
duurzaam opgewekte elektriciteit, en/of warmte, en groengas.
De hoogte van de subsidiebijdrage is per jaar variabel en gerelateerd aan de marktprijzen. Daalt de marktprijs, neemt
de subsidie toe. Omgekeerd wordt er minder subsidie uitgekeerd wanneer de marktprijzen omhoog gaan. Op deze
manier blijft het ondernemerschap bij de producent maar garandeert de overheid een minimum inkomen.
Uniek aan de SDE+ regeling is dat deze werkt met een vast budget per jaar wat verdeeld wordt via oplopende fasen.
Binnen het vastgestelde budget concurreren alle duurzame technieken met elkaar en krijgt de goedkoopste vorm van
duurzame energie als eerste (en soms als enige) subsidie. Voor mono-vergisting heeft dit vooral negatieve gevolgen.
Vanwege de hoge kapitaallasten én operationele kosten is elektriciteit uit mestvergisting duurder dan bijv. elektriciteit
uit windenergie. Puur op kostprijs kan boerderijvergisting dus niet concurreren met andere energievormen als
windenergie, grootschalige (bij-)stook van biomassa of zonne-energie.
Voor de stabiliteit van de energievoorziening is biomassa echter wel van groot belang. Op het moment dat het bewolkt
en windstil is produceert de vergister nog steeds gas, en kan dus nog steeds elektriciteit worden opgewekt. Dit geldt
ook voor de productie van groengas: alleen uit biomassa kan op een rendabele manier groengas worden geproduceerd.
Gas wat gebruikt kan worden voor transport, als grondstof of als warmtebron. Daarbij kan het eenvoudig worden
opgeslagen, wat met elektriciteit niet het geval is.
Met name om deze redenen, dat de productie onafhankelijk is van het weer en groengas eenvoudig kan worden
opgeslagen en dus ook als regelvermogen kan worden ingezet, is het nodig dat mestvergisting een eigen budget krijgt
binnen de SDE+ regeling. Dat kan door schotten of plafonds aan te brengen in het budget, het ook door de vergoeding
per kWh voor mestvergisting al in eerdere fases te verhogen.
Op dit moment, zomer 2015, is het wel of niet verkrijgen van de SDE+ subsidie de grootste bottleneck voor de
grootschalige implementatie van boerderijvergisters in Nederland.

6.2.2 Netaansluiting
Wanneer een ondernemer met mestvergisting elektriciteit of groengas gaat produceren is hij in 99% van de gevallen
meer dan zelfvoorzienend. Afhankelijk van de mestkwaliteit en nevenactiviteiten op het erf kan een veehouder tot 20x
meer energie produceren dan zijn eigen energiebehoefte. Deze overproductie kan als groene stroom of groengas
verkocht worden via de bestaande infrastructuur.
In sommige gevallen is een nieuwe netaansluiting nodig om invoeding van grote hoeveelheden energie mogelijk te
maken. In het geval van elektriciteit is soms een nieuw transformatorhuis nodig of zwaardere bekabeling tussen het
openbare net en de meterkast.
De investeringen hiervoor worden niet eenduidig verrekend. In sommige gevallen moet de ondernemer een eigen
bijdrage betalen, soms moeten alle kosten vergoed en soms worden alle kosten gesocialiseerd. Om deze onzekerheid
weg te nemen is het goed dat wetgeving rondom dit punt wordt verduidelijk en netbeheerders op hetzelfde niveau
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dezelfde regels hanteren. Bij voorkeur worden de kosten voor de invoeding van duurzame energie in alle gevallen
gesocialiseerd.

6.2.3 Invoeding
Bij de productie van groengas gelden zeer strenge eisen voor het mogen invoeden van het gas in het aardgasnet. In de
nieuwe Ministeriële Regeling Gaskwaliteit zijn strenge voorwaarden opgenomen voor gaskwaliteit waar moeilijk aan te
voldoen is, of tegen hoge kosten. Een oplossing is de subsidies te verhogen waarmee producenten worden
gecompenseerd voor hogere kosten.
Discussiepunt is dan in hoeverre dit een doelmatige benutting van publiek geld is. Experts geven aan dat, met name in
de regionale lagedruknetten, de gestelde bandwaarden niet zo streng hoeven te worden gesteld. Als dat daadwerkelijk
het geval is zou het realistischer en economisch beter verantwoord zijn de invoedspecificaties voor groengas te
verruimen.

6.3 Beleidsaanbevelingen
Het meest belangrijke aspect van de in dit hoofdstuk genoemde aandachtspunten is betrouwbaarheid. Wijzigende weten regelgeving kunnen projecten in ontwikkeling eenvoudig frustreren en bestaande projecten aan de rand van een
faillissement brengen. Vergunningsprocedures en subsidieregelingen moeten betrouwbaar en consistent zijn. Het is
nodig dat bedrijven vooruit kunnen plannen, investeringen kunnen doen voor een lange periode. Dan moet er voldoende
garantie zijn dat de spelregels over die periode gelijk blijven.
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Project partners
Cornelissen Consulting Services B.V.
Welle 36 | 7411 CC Deventer | The Netherlands
T: +31-507-667-000
E: info@cocos.nl | W: www.cocos.nl
DCA Multimedia B.V.
Middendreef 281 | 8233 GT Lelystad | The Netherlands
T: +31-320-269-520
E: info@dca.nl | W: www.boerenbusiness.nl
University of Turin – DEIAFA
Via L. Da Vinci, 44 | 10095 – Grugliasco (TO) | Italy
T: +39 011 6708596
E: remigio.berruto@unito.it | W: www.deiafa.unito.it
Coldiretti Piemonte
Piazza San Carlo, 197 | 10123 Torino | Italy
T: +39 011 562 2800
E: piemonte@coldiretti.it | W: www.piemonte.coldiretti.it
Foundation Science and Education for Agri-Food Sector FNEA
Fabianska 12 | 01472 warszawa | Poland
T: +48 608 630 637
E: edward_majewski@sggw.pl | W: www.sggw.pl
National Energy Conservation Agency
ul. Swietokrzyska 20 | 00-002 Warszawa | Poland
T: +48-22-505-5661
E: nape@nape.pl | W: www.nape.pl
IBBK
Am Feuersee 6 | 74592 Kirchberg/Jagst | Germany
T: +49 7954 926 203
E: info@biogas-zentrum.de | W: http://the.international.biogas.center/index.php
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Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)
Bartningstraße 49 | 64289 Darmstadt | Germany
T: +49 (0)6151 7001-0
E: ktbl@ktbl.de | W: www.ktbl.de
Farmer society for projects | Innovatiesteunpunt
Diestsevest 40 | 3000 Leuven | Belgium
T: +31 (0)16 28 61 02
E: info@innovatiesteunpunt.be | W: www.innovatiesteunpunt.be
Agrotech A/S
Agro Food Park 15 | DK-8200 Aarhus N | Denmark
T: +45 8743 8400
E: info@agrotech.dk | W: www.agrotech.dk
Organic Denmark
Silkeborgvej 260 | 8230 Åbyhøj | Denmark
T: : +45 87 32 27 00
E: info@okologi.dk | W: http://organicdenmark.dk
Farmers Association of Region Bretagne
Rond Point Maurice Le Lannou, ZAC Atalante Champeaux - CS 74223 | 35042 Rennes Ced |
France
T: +33 2 23 48 23 23
E: accueil@bretagne.chambagri.fr | W: www.bretagne.synagri.com
TRAME
6 rue de La Rochefoucauld | 75009 Paris | France
T: +33 01 44 95 08 18
E: trame@trame.org | W: www.trame.org
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Contact us for questions and more information
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#BioEnergyFarm
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