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Inleiding
Om de afhankelijkheid van de eindige fossiele brandstoffen te beperken, tegelijkertijd de emissie van broeikasgassen te
beperken en het opwarmen van de aarde te verminderen is er een geleidelijke overgang naar duurzame energiebronnen
nodig in de komende decennia. Hierin speelt bio-energie een grote rol – ook voor de agrarische sector. Bio-energie is
grotendeels een CO2-neutrale energiebron en is blijvend hernieuwbaar, omdat het uit biomassa geproduceerd wordt en
is dus eigenlijk een levende opslag van zonne-energie door middel van fotosynthese.
De productie en het gebruik van biogas heeft een speciale rol binnen de duurzame energiemix, omdat het geschikt is
voor het gelijktijdig produceren van elektriciteit en warmte, bruikbaar is als brandstof voor transport en als vervanging
van aardgas. Daarnaast kan het flexibel worden ingezet en relatief makkelijk worden opgeslagen. Tevens is de productie
van biogas niet onderhevig aan seizoensinvloeden, dag- of weer-gerelateerde schommelingen en het kan ook uit
agrarische residuen en voerresten worden geproduceerd. De productie en het gebruik van biogas levert zowel
ecologische en sociale voordelen op voor de gehele samenleving, als voor de betrokken boeren. Het gebruik van de
interne waarde van de biogasproductieketen verbeterd de lokale economische mogelijkheden, waarborgt
werkgelegenheid op het platteland en verhoogt de regionale koopkracht. Het verbeterd de levensstandaard en draagt
bij aan de economische en sociale ontwikkeling [SEADI ET AL 2008].
Ook het streven naar milieuvriendelijkheid en duurzaamheid in de landbouw, met name bij veehouderijen, wordt steeds
belangrijker. De (Carbon Footprint) van vlees, melk en gerelateerde producten is groot in vergelijking met plantaardig
voedsel. Een van de belangrijkste redenen is de uitstoot van methaan tijdens koude vergisting van dierlijk
geproduceerde mest. Een goede oplossing om de methaan uitstoot te reduceren is het produceren van biogas uit de
mest met biogasinstallaties. Hierdoor zijn meer en meer boeren geïnteresseerd om mestgebruik en klimaatbescherming
op elkaar aan te laten sluiten door biogastechnieken te gebruiken.
In de meeste Europese landen is de biogassector gestart met het vergisten van mest in combinatie met co-producten
zoals mais, graan, gras enz. wat ook gebruikt kan worden als voedsel voor dieren. De food vs. feed discussie is een
belangrijk probleem, waardoor de implementatie van co-vergisting sterk is gedaald in bijvoorbeeld Duitsland, België en
Nederland.
Het EU-project “BioEnergy Farm II – Mest, de duurzame brandstof voor de boerderij” is bedoeld om praktische
begeleiding te bieden aan boeren bij het produceren van biogas met boerderijschaal biogasinstallaties en tegelijkertijd
bij te dragen aan het boerderij inkomen en het leveren van milieuvriendelijke energie. Dit handboek is gecreëerd om
boeren die geïnteresseerd zijn in het implementeren van een boerderijschaal biogasinstallatie op hun boerderij te
ondersteunen.

Het BioEnergy Farm II-Project
Het EU-Project “BioEnergy Farm II – Mest, de duurzame brandstof voor de boerderij” heeft als doel het promoten van
duurzame energieproductie op de boerderij met kleinschalige anaerobe vergisters, welke hoofdzakelijk mest en
agrarische residuen van de boerderij gebruiken.
Het project wil de publieke opinie van agrarische biogasproductie verbeteren en draagt bij aan de verduurzaming van
de veehouderij door het produceren van energie op de boerderij voor eigen gebruik of invoeding, verminderen van de
stalemissies en het verbeteren van mest als meststof (gesloten nutriënten kringloop). Hiermee wordt een toegevoegde
waarde gecreëerd voor het boeren bedrijf.
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Het project is ontstaan door de vaststelling dat, ondanks de vele voordelen, boerderijschaal biogasinstallaties nog niet
breed worden geïmplementeerd in de Europese veehouderij en dat de implementatie ervan extreem verschilt tussen de
Europese lidstaten.
Verschillende aspecten komen aan bod: het project wil boeren, beleidsmakers en andere geïnteresseerde partijen
informeren over bestaande concepten voor kleinschalige vergistingsinstallaties via een marktoverzicht en een schatting
van het marktpotentieel in Europa. Verder wil het boeren ondersteunen bij het nagaan van de haalbaarheid van een
dergelijke installatie op hun eigen bedrijf. Het project brengt ook de knelpunten m.b.t. wettelijke en financiële
randvoorwaarden in kaart en tracht om mogelijkheden tot verbetering te identificeren.
In het kader van het project worden voor de verschillende doelgroepen rapporten en handleidingen gepubliceerd en
workshops gegeven. De belangrijkste zijn:














“Markt overzicht kleinschalige vergistingsinstallaties in Europese landen”
Europees marktoverzicht voor boerderijschaalvergisting, daarnaast verschillende case studies van installaties
in Europa.
“Wat beleidsmakers moeten weten over boerderijschaal biogasproductie”
Deze gids voor beleidsmakers geeft een inleiding rond de technologische aspecten van kleinschalige
vergisting, beschrijft de ecologische en socio-economische voordelen en geeft een overzicht van de wettelijke
kaders m.b.t. kleinschalige vergisters in Europa en presenteert mogelijke maatregelen ter verbetering van het
beleid.
Dit handboek voor de boer “De realisatie van een boerderijschaal vergistingsinstallatie”
Deze handleiding bevat een basisinleiding rond de productie en het gebruik van biogas en beschrijft de
noodzakelijke stappen bij de ontwikkeling van een biogasproject, van het prilste idee tot een gerealiseerde
installatie.
Online rekentool
Een online haalbaarheidsberekening voor boeren en andere geïnteresseerde partijen die online (gratis)
beschikbaar is. De gebruiker kan hiermee een eerste inschatting maken van de (economische) haalbaarheid
van een kleinschalige biogasinstallatie op het eigen bedrijf.
Expert-Workshops
Georganiseerde workshops voor het trainen van landbouw- en biogasexperts (van project deelnemende en
niet project deelnemende Europese landen) voor boerderijschaal biogasinstallaties en het gebruik van de
expert offline rekentool om daarmee boeren te ondersteunen die geïnteresseerd zijn in het implementeren
van boerderijschaal biogasinstallaties.
Expert offline rekentool
Een gedetailleerde haalbaarheidstool (offline versie) die gebruikt zal worden door de getrainde experts om
daarmee een haalbaarheidsscan uit te voeren met de boer. De data uit de offline scan zal gebruikt worden als
input voor de business plan van het boerderijschaal vergistingsproject.
Project website
De portal “www.bioenergyfarm.eu” bevat onder meer informatie over de technologie van kleinschalige
vergisting, de rekentool en alle projectgerelateerde publicaties. Op de website staat ook een kalender met de
workshops en andere relevante evenementen rond kleinschalige vergisting.

De consortium van de BioEnergy Farm II bevat vertegenwoordigers van landbouworganisaties als experts en consultants
op het gebied van biogas. Het consortium bevat geen fabrikanten, leveranciers of verkopers van biogasinstallaties.
Het project erkent de inspanningen die al in verschillende Europese landen werden gedaan rond kleinschalige
vergistingsinstallaties die enkel bedrijfseigen biomassastromen gebruiken voor de productie van energie. Het is de
bedoeling om bij te dragen tot een bredere toepassing van deze technologie door het wijd verspreiden van
noodzakelijke kennis onder de Europese lidstaten en de betrokken beleidsmakers op alle niveaus. Het project wil
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iedereen bewust maken van het potentieel van kleinschalige vergistingsinstallaties en de lidstaten aanmoedigen om
voldoende stimulansen te voorzien om een toename van deze duurzame en hernieuwbare technologie te verzekeren.

Doel en inhoud van de implementatie gids
Een (praktische) langetermijnvisie en technische voorwaarden zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie van een
biogasproject. Om er zeker van te zijn dat de vergistingsinstallatie ook op lange termijn rendabel is, moet het project
goed worden gepland.
Dit handboek heeft als belangrijkste focus kleinschalige vergistingsinstallaties op het boeren bedrijf (ook microvergisters genoemd), gebaseerd op residuen en nevenproducten uit de landbouw en met een productiecapaciteit tot
maximum 100 kWe (afhankelijk van de regio, zie www.BioEnergyFarm.eu).
De gids beschrijft de verschillende stappen van de ontwikkeling van een biogasproject, van het projectidee tot de
uiteindelijke werking van de installatie. Eerst wordt een korte introductie gegeven over de productie en de verschillende
toepassingen van biogas, de behandeling van het digestaat en algemene informatie over het realiseren van een project
(Figuur 3 geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die een bedrijfsleider moet volgen om het project te doen
slagen). Vervolgens worden de verschillende stappen in detail besproken.
Bijlage 1 toont en beschrijft verschillende soorten contracten, bijvoorbeeld voor de bouw van installaties of externe
warmtelevering aan derden, die nodig zouden kunnen zijn voor het realiseren van een bio-energieproject en de
exploitatie van een biogasinstallatie.
Bijlage 2 levert een checklijst voor het ontwikkelen van het “project idee” en tevens een verzameling van documenten
voor de vergunningaanvraag.
Bijlage 3 bevat land specifieke informatie over de verschillende soorten bedrijfsorganisaties voor agrarische bedrijven,
procedures voor vergunningen, de emissie-eisen voor boerderijschaal biogasinstallaties en actuele subsidieregelingen.
Bijlage 4 bied een lijst met publicaties voor meer informatie over het agrarisch produceren van biogas en het gebruik in
elk land, evenals de contactgegevens van de relevante instellingen voor informatie en advies over dit onderwerp.
De informatie in dit van het handboek vertegenwoordigd de stand van zaken in februari 2015. De nationale
randvoorwaarden en worden regelmatig geüpdatet om de huidige staat weer te geven. Check de website
www.BioEnergyFarm.nl voor de laatste updates.
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1. Biogas – een introductie
1.1 Anaerobe vergisting
Wanneer organisch materiaal (biomassa) door microbiologische processen in de afwezigheid van zuurstof (anaeroob)
wordt afgebroken, worden verschillende gassen gevormd. Het gasmengsel dat wordt geproduceerd door anaerobe
vergisting is beter bekend als biogas. Het deel van de biomassa dat tijdens het vergistingsproces niet wordt omgezet en
overblijft wordt digestaat genoemd. Het digestaat uit het anaerobe vergistingsproces is rijk aan macro en micro
voedingsstoffen en dus bruikbaar als meststof.
Anaerobe vergisting is bijzonder interessant voor een landbouwbedrijf omdat zowel energiegewassen (bv. maïs en
graanproducten) als organische residuen (bv. mest), nevenproducten (bv. pulp fruit) en organisch afval uitstekende
grondstoffen zijn voor vergisting.
Biogas bestaat in hoofdzaak uit methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2), naast waterstof (H2), waterstofsulfide (H2S),
ammoniak (NH3) en andere spoorgassen. De samenstelling van het biogas wordt voornamelijk beïnvloed door de
substraten die werden gebruikt voor de vergisting en door het vergistingsproces zelf. Het soort substraat bepaalt in
grote mate de kwaliteit van het biogas.
De vorming van biogas bestaat uit vier opeenvolgende microbiologische stappen die gedeeltelijk parallel verlopen:
hydrolyse, acidogenese, acetogenese et methagonese (zie Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.). Elke fase vereist
specifieke omstandigheden voor de bij het proces betrokken bacteriën (zoals pH-waarde, temperatuur).
Figuur 1: Schematische representatie van de anaerobe afbraak fases [KTBL 2013, aangepast]

1. Fase
Hydrolyse

2. Fase
Acidogenese

3. Fase
Acetogenese

4. Fase
Methagonese

waterstof &
koolstofdioxide
Biomassa
koolhydraten,
proteïnes, vetten

suiker,
aminozuren,
vetzuren

Biogas
methaan &
koolstofdioxide
vetzuren,
(propionzuren),
alcoholen

azijnzuur
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Tijdens de hydrolyse wordt het organisch materiaal (dat voornamelijk bestaat uit koolhydraten, eiwitten en vetten) door
bacteriële enzymen afgebroken tot kleinere componenten zoals suikers, aminozuren en vetzuren.
De gevormde tussenproducten worden in de tweede stap verder afgebroken, de zogenoemde “verzuring”
(acidogenese), door zuurvormende bacteriën tot korte vetzuurketens (azijnzuur, propionzuur en boterzuur),
koolstofdioxide, waterstof en kleine hoeveelheden melkzuur en alcoholen.
In de derde fase, de zogenaamde “azijnzuur formatie” (acetogenese), de producten van de verzuring worden verder
omgezet tot voornamelijk azijnzuur, waterstof en koolstofdioxide. Het azijnzuur wordt gevormd uit organische zuren.
Wanneer deze processtap wordt verstoord zal er een verrijking van zuren optreden, omdat alleen methanogenen de
azijnzuren verder kunnen afbreken.
De laatste stap van de biogas opwekking is de “Methanogenese”, hierin produceren bacteriën biogas via twee trajecten:
Het methaan wordt gevormd door de inwerking van methaanbacteriën die het azijnzuur splitsen of koolstofdioxide
reduceren met waterstofgas. [KTBL 2013].
Afhankelijk van het design, de werking van de biogasinstallatie en de gebruikte biomassa zijn er verschillende
omgevingsomstandigheden nodig voor een optimale werking van de microben. Daarom moeten de volgende
parameters in worden bewaakt. [FNR 2013]:


de zuurstof toevoer in de vergister mag niet te hoog zijn



de temperatuur in de vergister moet worden aangepast aan de betrokken micro-organismen
(bijvoorbeeld bij mesofiel bedrijf: 37-42 C)



de pH-waarde van het substraat in de vergister moet tussen pH 6,5 en 8 liggen
(bij één fase processen) en



de vergister moet gebalanceerd worden in termen van macro en micro voedingsstoffen.

In grote lijnen is het van belang de bedrijfscondities van een biogasinstallatie zoveel mogelijk constant te houden. Dit is
zeker belangrijk bij het voeden van de vergister. Sommige typische fouten met betrekking tot het voeden van de
installatie zijn:


het continu voeden van substraten over een lange periode



substraat wordt onregelmatig gevoed



het snel veranderen van substraten met een verschillende samenstelling/kwaliteit



teveel substraat voeden na een “voedingspauze” (bijvoorbeeld als gevolg van een technisch probleem).

Het hele proces is zeer gevoelig aan storingen (delicate evenwichtsoefening) en kan eveneens gemakkelijk worden
besmet. Via de mest kan bijvoorbeeld antibiotica in de vergister komen. Maar ook zouten van zware metalen,
herbiciden, ontsmettingsmiddelen kunnen al in kleine hoeveelheden zorgen voor een daling van de gasproductie of zelfs
een volledige stilstand van het vergistingsproces.

1.2 Biogas productie
Op veehouderijen komen “gratis” substraten zoals mest en voerresten veelvuldig voor. Mest heeft echter een lage
gasopbrengst doordat er veel water in zit. Omwille van de lage gasopbrengst is het economisch gezien niet interessant
om mest over lange afstanden te transporteren.
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Om het potentieel ervan toch nuttig te gebruiken, zijn tegenwoordig relatief goedkope en eenvoudig uit te baten
installaties met een beperkt vermogen op de markt. De aangeboden installaties gaan van volledig op maat gemaakte
systemen die de bestaande infrastructuur op het bedrijf integreren (bv. mestpompen, opslagtanks, gebouwen voor de
WKK-installatie) tot concepten waarbij de onderdelen door de fabrikant worden geprefabriceerd.
Drijfmest is makkelijk om mee om te gaan. Met een hoog aandeel mest in de vergister kunnen zelfs vaste substraten
met lange ketens, zoals gras of droge mest, relatief makkelijk gebruikt worden in een kleine biogasinstallatie [FNR 2013].
De gebruikte techniek, het type substraten en de exploitatie bepalen de biogasopbrengst. Het substraat dat wordt
gebruikt bepaalt uiteindelijk de geschikte technologie, zoals een versnijder, dimensionering van de leidingen, pompen,
gasbehandeling, gasopslag en WKK installatie [LFU 2007].
Naast de algemene technische eisen voor pure mestvergisting, kan de warmtebalans een kritiek punt zijn in met name
in de winter. Vooral bij lange periodes van koud weer kan de warmtelevering aan de installatie zelf, maar ook aan externe
warmteafnemers zoals stallen en woningen, moeilijk zijn.
De markt bied een verscheidenheid aan verschillende technische oplossingen voor boerderijschaal biogasinstallaties.
De installatieconcepten variëren van op maat gemaakte systemen die bestaande faciliteiten daarbij opnemen (zoals
mestopslag en pompen, gebouwen voor een WKK-installatie of de integratie van een nieuw stalconcept in de constructie
van de installatie) tot diverse speciale concepten waarin essentiële onderdelen zijn geprefabriceerd door de fabrikant.
Gedeeltelijke geprefabriceerde concepten zijn speciaal geoptimaliseerd voor boerderijschaal type installaties en worden
dan ook gebruikt om de kosten laag te houden [FNR 2013].
Samenvattend kan worden gesteld dat, afhankelijk van het type substraat (zoals voeder resten, strooisel of gras als
cosubstraat) en lokale condities (zoals een benodigde constructie voor drijfmestopslag), de technische geschiktheid en
voordelen van elk concept zorgvuldig dienen te worden onderzocht en indien mogelijk in samenwerking met een
neutrale consultant.

1.3 Biogas toepassing
Het geproduceerde biogas is veelzijdig. Het biogas wordt vaak gebruikt in een gecombineerde warmte-krachtkoppelingsinstallatie (WKK) op de locatie zelf. De geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet
of wordt gebruikt voor eigen consumptie. De interne elektriciteitsconsumptie van de biogasinstallatie kan zowel gedekt
worden door elektriciteit van het net als van de WKK.
Naast elektriciteit, levert de WKK ook warmte, via de uitlaat en de koeling van de motor. Een gedeelte van de
gegenereerde WKK warmte wordt gebruikt om de vergister te verwarmen. Een deel van de warmte is echter ook voor
andere doeleinden te gebruiken [LfU 2007].
Biogas kan ook gebruikt worden in een ketel voor het produceren van warmte voor verwarm- en droogmachines of voor
stoomopwekking. Een voorwaarde is dat het biogas voldoet aan de benodigde kwaliteit van de ketel.
Als laatste bestaat er de mogelijkheid om biogas op te waarderen naar aardgaskwaliteit en te injecteren in het
aardgasnet.

1.3.1 Warmte en kracht koppelingsinstallatie
De meeste gasmotoren werken met een ontsteking (vergelijkbaar met benzinemotoren). Motoren zijn speciaal
ontworpen voor het gebruik van gas en werken met een minimaal methaangehalte in de biogas van 45%.
Er zijn ook gasmotoren die werken volgens het dieselmotor principe, welke vervolgens aangepast zijn voor het gebruik
van biogas. Deze motoren worden ook gebruikt voor biogasinstallaties met een laag vermogen, hier wordt het
gecomprimeerde (bio)gasmengsel middels injectoren gemengd met kleine hoeveelheden ontstekingsolie (biodiesel,
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plantaardige olie). Tevens werkt de motor ook op pure ontstekingsolie, indien er et biogas van onvoldoende kwaliteit is
of bij het falen van de biogasproductie [LfU 2007].

1.3.2 Biogasketel, Warmte
Biogas heeft van zichzelf een relatief lage energiedichtheid (vergeleken met aardgas), maar kan direct verbrand worden
in een boiler om heet water of stoom te maken. Ketels zijn vrij eenvoudig en robuust opgebouwd, waardoor er weinig
reiniging van het biogas vereist is. Hierdoor blijven investerings- en bedrijfskosten laag.
Het is goed om op te merken dat als warmte wordt geëxporteerd, de kosten voor de warmte infrastructuur vaak
meerdere malen hoger zijn dan van de boiler zelf. Daarom is een warmtenet vaak alleen gunstig als de warmtevraag
dichtbij of op de boerderij zelf is. Als de afstand tot de eindgebruiker groter is, dan kan het gunstiger zijn om het biogas
zelf te transporteren naar de eindgebruiker en daar een biogasketel te plaatsen.

1.3.3 Biogas opwaarderen, Groen Gas
Een alternatief voor het opwekken van elektriciteit en warmte op locatie is dat biogas ook behandeld en opgewaardeerd
kan worden tot groen gas wat in het aardgasnetwerk gevoed kan worden om vervolgens gebruikt te worden als normaal
aardgas.
In principe is groen gas hetzelfde als aardgas en kan daarom makkelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld het
produceren van elektriciteit en warmte in een WKK of een turbine, boilers of als transportbrandstof.
Met het opwaarderen van (ruw) biogas en het injecteren van groen gas in het aardgasnetwerk, ontstaat er een scheiding
tussen de productie van biogas en het gebruik ervan. Dit maakt een efficiënter en vraagafhankelijk gebruik van biogas
mogelijk.
De meest voorkomende methodes voor het opwaarderen van biogas zijn wassers zoals pressure washing, pressure
swing adsorption en amine wassers. Er is ook behandeling mogelijk door middel van membraantechnologie [KTBL
2012].
De decentrale elektriciteitsopwekking van biogasinstallaties met een WKK is eerder aantrekkelijk wanneer een groot
gedeelte van het opgewekte warmte kan worden gebruikt in de buurt van de warmteopwekking. In de pre-planningsfase van
een biogasinstallatie moeten daarom alle mogelijkheden voor het gebruik van biogas worden bekeken.

1.4 Digestaat behandeling
Het uitrijden van het digestaat op landbouwgronden in de directe omgeving van de biogasinstallatie is nog steeds de
meest (kosten)efficiënte manier om met het vergistingsresidu om te gaan. Tijdens de projectontwikkeling moet goed
worden bekeken of er wel of niet genoeg landbouwgrond beschikbaar is voor het afzetten van het geproduceerde
digestaat, of dat er een gegarandeerde koper voor het digestaat is. Alleen als deze opties er niet zijn, is het zinvol om
het digestaat te gaan verwerken [FUCHS & DROSG 2010].
Door het digestaat te verwerken, kan de druk op de lokale (huur)markt voor landbouwgrond worden gereduceerd, wordt
het aantrekkelijker om nutriënten in het digestaat over grotere afstand te transporteren. Zo wordt een potentieel
overschot aan voedingsstoffen in de regio voorkomen en de kosten voor opslag en afzet worden bespaard.
Daarnaast zal de verkoopbaarheid van vloeibare en verspreidbare meststoffen toenemen en is er minder milieubelasting
door het vermijden van vluchtige gassen en luchtverontreinigende stoffen.
De technieken voor digestaatverwerking kunnen onderverdeeld worden in de volgende methodes [KTBL 2013]:


gedeeltelijke behandeling: scheiding in een dikke fractie en een nutriënt arme dunne fractie
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volledige behandeling: het verwijderen van vaste stoffen en de productie van voedingsrijk
mineralenconcentraat; zuivering van de dunne fractie tot loosbaar water

De capaciteit en techniekkeuze van digestaat verwerkingstechnieken zijn voornamelijk gebaseerd op de volgende
punten [FUCHS & DROSG 2010]:


Hoeveel digestaat wordt geproduceerd tijdens de werking van de installatie en hoeveel nutrienten bevat het
digestaat?



Hoeveel digestaat kan op eigen land of contractueel (extern) worden verspreid?



Zijn er andere potentiele afnemers voor het digestaat in de regio?



Zijn er mogelijkheden om het eindproduct van digestaatverwerking zoals compost of vloeibare
voedingsstoffen af te zetten?



In er (ongebruikte) restwarmte uit de WKK over of is er een vergelijkbare warmtestroom beschikbaar die
gebruikt kan worden voor de behandeling van digestaat, zoals drogen of verdampen?

1.4.1 Scheiding – Mest wordt gescheiden in dikke en dunne fractie
De techniek om de mest/digestaat te bewerken met een mechanische scheider is algemeen bekend. Na scheiding
ontstaat er een dikke (30% droge stof) en dunne fractie. Als het nodig is kan de dikke fractie verder verwerkt worden tot
compost of worden gedroogd. De vloeibare fractie kan verder worden gezuiverd door de laatste droge stof te
verwijderen (met bijv. ultrafiltratie of een ‘dissolved air flotation unit’) waarna een groot gedeelte van de mineralen kan
worden verwijderd (met bijv. stikstof strippen, struviet productie of omgekeerd osmose). Met het geproduceerde
eindproduct kunnen verschillende combinaties van kunstmestvervangers gecreëerd worden.

1.4.1.1 VIJZELPERSSCHEIDERS
Een vijzelpersscheider wordt vaak gebruikt in de intensieve veehouderij met grote hoeveelheden mest. Ook bij grotere
biogasinstallaties worden vijzelpersscheiders gebruikt om de dikke fractie nog een keer te vergisten, om het digestaat
volume te verkleinen of als eerste stap in het verder verwerken van het digestaat.
Het ontwateringsproces vindt plaats door het mechanisch persen van het digestaat tegen een aanslagoppervlak. De
vrijgekomen vloeistof gaat door een zeef met gaatjes van 0,1 – 1 mm en wordt naar buiten afgevoerd. De scheider
verwerkt substraten met een droge stof gehalte van 4 – 5% en bereikt gemiddeld een droge stof gehalte van 18-35%.
Door de simpele methode is de droge stof gehalte in de vloeistof met 3-4% relatief hoog.
De hoofdcomponenten, zoals de vijzel en het aanloopvlak, zijn vaak gemaakt van roestvrij staal. De behuizing is
gemaakt van gietijzer, roestvrijstaal of gietijzer.
Het geïnstalleerd elektrisch vermogen varieert van 3 tot 11 kW. De hoofcomponenten zijn de scheiderunit, de
constructie en het procesbeheer.
Als de scheider niet de gehele tijd gebruikt wordt zou een mobiele scheider (gehuurd) mogelijk economisch efficiënter
zijn.

1.4.1.2 DECANTER
Decanters kunnen een hogere scheidingsefficiëntie behalen dan een vijzelpers. De scheidingsmechanisme zijn anders,
decanters zijn gebaseerd op het centrifugeren van het digestaat, terwijl bij de vijzelpers het digestaat wordt
gecomprimeerd en gebruik maakt van een filter met een bepaalde maaswijdte en een vijzel. Decanters worden niet vaak
gebruikt bij boerderijschaal installaties, omdat de bedrijfskosten hoog zijn.
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Een voordeel van decanters boven persvijzelscheiders is het hoge scheidingsrendement of fosfaat. Als een relatief kleine
hoeveelheid fosfaat moet worden afgezet kan dat met gedecanteerde mest met een veel kleiner volume vergeleken
met een persvijzel. Sinds enkele jaren zijn er steeds meer loonwerkers met een grote decanter opgebouwd op een
vrachtauto waarmee periodiek de mest gescheiden kan worden.

1.4.2 Behandeling van de vaste fase
Bij de productie/behandeling van de vaste fase kan een hoge kwaliteit meststof worden geproduceerd. De verwijdering
van water maakt het economisch mogelijk om de fractie over langere afstanden te transporteren.
Droogprocessen verwijderen het water uit de droge fractie van het digestaat door er een warme luchtstroom overheen
te laten stromen. Als warmtebron kan in dit geval de restwarmte uit de WKK worden gebruikt. Naast het verwijderen
van water, kan het digestaat worden gepasteuriseerd met het gebruik van de WKK warmte [KTBL 2013].

1.4.2.1 COMPOSTEREN
Composteren is een biologisch proces waarin organische deeltje aeroob (in het bijzijn van zuurstof), door microorganismen worden omgezet in humus achtige verbindingen. Tijdens dit proces komen warmte, water, CO2 en
geurdeeltjes vrij. Door het verdampen van water en het composteren van organische deeltjes stijgt het droge
stofgehalte waardoor het volume daalt (Melse, et al. 2004). Composteerinstallaties voor het composteren van mest
worden aangeboden door verschillende partijen. Mest wordt eerst gescheiden in dikke en dunne fractie. De dikke fractie
wordt gecomposteerd in een composteertrommel. De dunne fractie wordt opgeslagen. Composteren is een aeroob
proces, daarom wordt het materiaal belucht, actief of door het mechanisch omzetten van het materiaal. Als er niet
voldoende structuur of koolstof in het materiaal zit kan extra materiaal, zoal stro, worden toegevoegd om het proces op
te starten. Tijdens het composteerproces komt warmte vrij. Als het proces goed gecontroleerd wordt, kan de
temperatuur oplopen tot boven de 70° C. In dat geval kan het proces gevalideerd worden en mag de gecomposteerde
fractie worden geëxporteerd.

1.4.3 Behandeling van de vloeibare fase
Naast het directe aanwending van de vloeibare fase als vloeibare meststof, is het mogelijk om het behandelproces te
vervolgen (uiteindelijk tot volledige behandeling) waarbij nutriënten uit de dunne fractie worden verwijderd. Het is
mogelijk om zo ver te zuiveren tot er loosbaar water ontstaat. De inspanningen, vereisten en kosten voor de volledige
behandeling zijn vaak hoog.

1.4.3.1 STIKSTOF STRIPPEN
Stikstof strippen is een bekende techniek uit de industrie en landbouw. De meeste luchtwassers strippen stikstof uit de
stallucht. Verschillende technieken zijn mogelijk, maar het principe is overal gelijk: In de stripper wordt ammoniak uit
de mest gedampt door het optimaliseren van de pH en/of de temperatuur. Met bijv. zwavelzuur wordt de ammoniak
vervolgens uit de lucht gewassen. Wat overblijft is spuiwater of ammoniumsulfaat.
In combinatie met boerderijschaalvergisters is stikstofstrippen vooral goed te combineren met een WKK installatie. De
uitlaatwarmte kan dan gebruikt worden voor het uitdampen van de ammoniak uit het digestaat. De stikstofrijke fractie
kan vervolgens worden afgezet of gericht worden ingezet met bijv. rijenbemesting.

1.4.3.2 STRUVIETPRODUCTIE
Struviet productie is gebaseerd op fosfaat precipitatie, een veelgebruike techniek bij riool- en afvalwaterzuiveringen om
stikstof en fosfaten uit het rioolwater te onttrekken. Na toevoeging van magnesium wordt een kristal gevormd met
magnesium, fosfaat en stikstof (Mg (NH 4) PO 4 • 6 (H2O).
Omdat het kristal in het digestaat gevormd wordt, kan het nog steeds organische deeltjes bevatten, waardoor het niet
geëxporteerd kan worden, tenzij het struviet eerst nog wordt gepasteuriseerd.
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Het proces van struviet productie gaat als volgt:
De mest wordt in een vat gepompt samen met natriumhydroxide en magnesiumchloride. In dit vat reageert de
orthofosfaat (de ongebonden fosfaat in de vergister) en de stikstof, met de magnesium, en vormt een kristal. Het kristal
groeit wanneer het in contact komt met meer fosfaat, stikstof en magnesium. Als het groot genoeg is, zal het kristal
zich uit het mest scheiden. De kristallen worden schoongewassen zodat een “schoon” struviet overblijf na de scheiding.
Als het struviet een warmtebehandeling (pasteurisatie) krijgt, kan het geëxporteerd worden.
Bij struviet productie zijn de mineralen sterk geconcentreerd waardoor het aantal transportbewegingen om van het
mest overschot af te komen sterk afneemt.
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2. Van idee tot realisatie van een biogasproject
Een biogasinstallatie voor energieproductie vraagt grote investeringen en structurele veranderingen op het bedrijf. Het
is dan ook belangrijk om een dergelijk project zorgvuldig te plannen en meer in het bijzonder de economische
duurzaamheid en de technische haalbaarheid te onderzoeken.
De verschillende fasen in de ontwikkeling van het project kunnen zelf uitgevoerd worden of met de hulp van experts.
Zeker in de vroege fase van het project speelt de toekomstige exploitant een belangrijke rol. Deze kan de relevante
informatie over het bedrijf verstrekken en ideeën, wensen en verwachtingen formuleren. Dit verzekert een optimale en
duurzame lokale inbedding van het project.
Wijzigingen aan het project kunnen best zo vroeg mogelijk worden aangebracht. Niet alleen hebben de veranderingen
dan een groter positief effect, ze zijn ook minder kostelijk en tijdrovend (zie figuur 2). Voor een succesvol en
voorspelbaar verloop van het project betekend dit dat, hoe eerder wordt gehandelt tegen verkeerde beslissingen in een
vroeg stadium van het project, hoe kleiner het effect van deze wijzigingen is op de algemene kosten van het project. Om
deze redenen is het uiterst belangrijk om eerst haalbaarheidsstudie te doen, zelfs nog voor de duurzaamheidsstudie.

Figuur 2: Graad van detail, mogelijkheden tot wijziging en kosten voor veranderingen tijdens het proces van de
ontwikkeling van het biogasproject
De voorbereiding van het projectidee en de haalbaarheidsstudie zijn dus een belangrijk proces in de projectontwikkeling
en realisatie. Daarom moet met de gehele keten, vanaf de aankoop van biomassa tot aan de energieproductie en
energiebehoefte van digestaatverwerking in kaart worden gebracht.
Onderstaande figuur toont de noodzakelijke stappen in de ontwikkeling van het project en de verschillende aspecten
die daarbij komen kijken. Deze worden in de volgende hoofdstukken van dit handboek meer in detail besproken.
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Project idee

• Ik zou graag een biogasisntallatie willen bouwen op mijn boerderij
• Wat zijn de eerste vragen?
• Welke biomassa is er beschikbaar op de boerderij?
• Welke installatie en capaciteit zal geschikt zijn?
• Is het de moeite waard om verder te gaan plannen?

• Ik wil mijn project meer specificeren
• Wat is de beschikbaarheid en kwaliteit van de biomassa?
• Hoe kan ik informatie/ondersteuning vragen?
Haalbaarheids • Zal het project haalbaar zijn vanuit het technisch, economisch en mileu oogpunt?
onderzoek

Project
concept &
business
plan

Project
realisatie

Inbedrijfstelling

• Wat is het meest haalbare concept in mijn situatie?
• Hoe ziet mijn buisiness plan eruit?
• Wat zegt de expert?
• Welke juridisch bedrijfsvorm, substraat voorziening, technische dimenties en economische
analyses bied het meest belovende concept?
• Wat is er nodig om goedkeuring te krijgen van mijn omgeving?
• Welke procedures en documenten zijn er nodig voor het aanvragen van vergunningen (subsidies)?
• Welke installatie/technologie en bouwbedrijf/leverancier kies ik?
• Hoe kan ik zeker weten dat het project op tijd klaar is met het verwachte buget?
• De installatie start met de exploitatie
• Wat moet ik weten om de installatie te kunnen bedienen?
• Welke maatregelen, onderhoud, expert rapporten enz. zijn nodig voor een goedwerkende
installatie?

Figuur 3: Essentiële projectontwikkelingsfasen en centrale vragen voor het implementeren van een biogasinstallatie
[CASTILLO ET AL 2012, aangepast]
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3. Project idee
Elk projectidee begint met het stellen van vragen, bijvoorbeeld of een biogasinstallatie past binnen de activiteiten van
het bedrijf, of het project het bedrijf in zijn ontwikkeling vooruit kan helpen en welke informatie nodig is om deze vragen
te beantwoorden en om een specifiek projectidee verder te ontwikkelen.
De eerste stap van het project omvat dus al de basisvragen die gesteld moeten worden om na te gaan of er verder wordt
gegaan bij het plannen van het biogasproject. Het verzamelen van de belangrijkste basisinfo en het maken van een ruwe
haalbaarheidsschatting kan zelf worden gedaan. Hierbij is het belangrijk om naar het hele plaatje te kijken, waaronder
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het substraat en mogelijke toepassingen van het biogas (zie figuur 4).`

Substraten

• Hoeveelheid
• Beschikbaarheid en logistiek
• Kwaliteit

Biogasinstallatie

• Het type AD concept
• Grote van de installatie
• Locatie

Energie output &
residuen

• Energie productie & gebruik
• Gebruik van het residu

Investering &
voordelen

Type venootschap

Veldrapporten

• Kosten van de installatie
• Voordelen van het biogasproject
• Organisatievorm voor het
biogasproject
• Bezoeken van vergelijkbare
installaties
• Ervaringen van boeren

Figuur 4: Onderwerpen die beschouwd moeten worden binnen de stap “project idee” [CASTILLO ET AL 2012,
aangepast]

Deze eerste inschatting hoeft nog niet tot een definitieve beslissing leiden. Belangrijker is dat er minstens één en
eventueel meerdere opties zijn voor een succesvolle realisatie van het project. Door deze eerste kwalitatieve en ruwe
kwantitatieve berekeningen zal een duidelijker idee over het project worden verkregen, zoals de substraattoevoer, het
vermogen van de installatie en de hoeveelheid geproduceerde energie. Hierna wordt besloten om het project hier te
stoppen of om in detail verder te gaan met de ontwikkeling van het projectidee.
De verschillende aspecten van deze eerste stap worden verder in detail besproken. De online rekentool
www.bioenergyfarm.eu helpt bij de ontwikkeling van het projectidee.
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3.1 Beschikbaarheid van substraten
Maak een inschatting welke vergistbare substraten op lange termijn aanwezig zijn op het bedrijf en op welk moment
tijdens het jaar ze beschikbaar zijn (continu, enkel in bepaalde seizoenen of eenmalig per jaar). Biomassa met een hoog
gehalte aan cellulose of “zwaar” substraat zoals bijvoorbeeld paardenmest met stro moeten eventueel worden
voorbewerkt. Houtige biomassa is niet geschikt voor anaerobe vergisting. In aanvulling hierop zou substraat afkomstig
van nabijgelegen landbouw- of industriebedrijven moeten worden overwogen.
Volgende vragen zijn hierbij relevant:











Welke soorten eigen substraat (bv. mest, klavergras, energiegewassen en/of landbouwresiduen zoals
aardappelschillen) zijn beschikbaar op lange termijn?
Heb ik plannen om op (middel)lange termijn mijn bedrijf te veranderen?
Zal het substraat dat op mijn bedrijf wordt geproduceerd genoeg zijn om op lange termijn een biogasinstallatie
te doen draaien?
Zijn er dichtbij leveranciers die op regelmatige basis en op lange termijn substraat kunnen leveren en tegen
welke kostprijs?
Weegt het gebruik van deze externe substraten op tegen mogelijke hygiënerisico’s?
Is het substraat geschikt voor anaerobe vergisting?
Is eventueel voorbewerking van de biomassa nodig?
Hoeveel ton zal jaarlijks beschikbaar zijn en op welk moment?
Welke vooropgestelde kwaliteit heeft de biomassa (biogasopbrengst per ton)?
Hoe is de omliggende infrastructuur – zal ik en/of de leverancier het substraat gemakkelijk en goedkoop naar de
installatie kunnen vervoeren?

3.2 Installatie grootte en capaciteit
Het potentieel aan substraat en het daaruit volgende potentieel aan biogas bepalen de capaciteit en het ontwerp van de
biogasinstallatie en de hoeveelheid geproduceerde energie. Gebaseerd op de veronderstelde substraateigenschappen
kan een eerste inschatting worden gemaakt van het type, de grootteorde en het vermogen van de installatie.
Er is een ruim gamma aan technologieën voor de kleinschalige winning van biogas op de markt. Welk concept is het
meest geschikt voor het substraatmengsel dat op jouw bedrijf beschikbaar is? Een classificatie kan worden gemaakt op
basis van verschillende criteria zoals





drogestofgehalte van het substraat (natte of droge vergisting)
aanvoer (continu, quasi-continu of in batch)
concept (met roervat, compact systeem, torensystemen/hoge vergisters)
procestemperatuur (mesofiele of thermofiele werking)

De capaciteit van de installatie hangt in grote mate af van het substraatmengsel en de specifieke gas- en
methaanopbrengst hiervan. Gebaseerd op standaardwaarden voor elk type biomassa dat wordt gebruikt, kan de
potentiële jaarlijkse biogas- en methaanopbrengst worden geschat. Deze kan vervolgens worden gebruikt voor de
dimensionering van de biogasinstallatie en voor de schatting van de hoeveelheid geproduceerde energie. De capaciteit
van de installatie wordt meestal uitgedrukt als de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (kWh el), warmte (kWhth),
biogas of biomethaan (m³/uur).
Met de online rekentool op hetwww.bioenergyfarm.eu kan een eerste inschatting worden gemaakt van de
biogasproductie en van de grootte van de installatie.
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3.3 Energieproductie en residuen
Op basis van de potentiële gasopbrengst van de jaarlijks beschikbare substraten, kan een eerste inschatting worden
gemaakt van de te verwachten hoeveelheid energie. Vervolgens zal moeten worden nagedacht over hoe deze
geproduceerde energie kan worden ingezet. Afhankelijk van het conversieproces (WKK, ketel of productie van groen
gas) worden verschillende soorten energie of producten geproduceerd.
Biogas wordt in de meeste gevallen gebruikt om elektriciteit en warmte te produceren in een WKK op eigen bedrijf. De
elektriciteit kan op het distributienet worden ingevoed of voor eigen gebruik op het bedrijf worden aangewend. De
geproduceerde warmte dient in de eerste plaats om het vergistingsproces op temperatuur te houden. Afhankelijk van
de installatiegrootte, het substraatmengsel (een hoog mestgehalte vraagt veel warmte) en de weersomstandigheden,
kan een deel van de warmte worden gebruikt voor de verwarming en de productie van warm water op het bedrijf. Het
kan eveneens mogelijk zijn om warmte aan externe afnemers te leveren (bv. kassen, varkensbedrijven, naburige huizen
en bedrijven zoals verzorgingshuizen, zwembaden lichte industrie enz.). In plaats van alleen restwarmtelevering van de
WKK kan ook al het biogas kan worden gebruikt in een verwarmingsketel.
Daarnaast kan biogas worden opgewerkt tot groen gas (met dezelfde kwaliteit als aardgas) om vervolgens in het
aardgasnet te worden gepompt.
Het vergistingsproces heeft als nevenproduct digestaat dat kan worden gebruikt als meststof. De eigenschappen van
het digestaat worden voornamelijk bepaald door het substraat en door het anaerobe vergistingsproces zelf.
De volgende vragen moeten worden gesteld:











Welke vorm(en) van energie wil ik produceren (elektriciteit/warmte, warmte of gas)?
Is de energieproductie enkel bedoeld voor eigen gebruik op de boerderij?
Wie zal de energie kopen?
Zijn er potentiële afnemers in de nabijheid van mijn bedrijf?
Moet ik investeren in een lokaal netwerk?
Hoeveel warmte moet er elke maand worden geleverd?
Zal er genoeg warmte over zijn om een continue levering aan externe klanten te verzekeren?
Hoeveel digestaat zal ik produceren?
Welke mogelijkheden bestaan er m.b.t. de navergisting?
Zorgen deze voor extra kosten of extra inkomen?

3.4 Verwachte kosten en opbrengsten
Gebaseerd op de eerste schatting van de jaarlijkse biogasopbrengst van de beschikbare biomassa en de daaruit
volgende installatiegrootte, kan een eerste kostenraming van de noodzakelijke investeringen worden gemaakt. Ook
mogelijke inkomsten kunnen worden ingeschat.
De online rekentool (www.bioenergyfarm.eu) geeft een eerste schatting van de verwachte installatiegrootte en van de
mogelijke kosten en opbrengsten van het biogasproject.

3.5 Bedrijfsvorm voor uitbating van een biogasinstallatie
Het is belangrijk om bij het begin van het project stil te staan bij de wettelijke vorm die deze extra bedrijfsactiviteit
eventueel met zich mee zal brengen. De voordelen van bijvoorbeeld een aparte entiteit voor het uitbaten van
biogasinstallaties zijn vaak afhankelijk van de grootte van de installatie.
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Naast de technische aspecten van het biogasproject moeten ook de fiscale apecten zoals inkomensbelasting en btw in
gedachten worden gehouden. Deze worden in dit handboek niet behandeld. Hiervoor kan een boekhouder of de
belastingdienst worden geraadpleegd.

3.6 Excursies
Het is altijd nuttig om enkele bestaande installaties te bezoeken om ervaring op te doen. In contact komen met andere
boeren, eigenaren van een biogasinstallatie en installateurs helpt om extra informatie in te winnen over bijvoorbeeld:







verschillen tussen diverse vergistingsinstallaties (met andere componenten en substraatmengsels)
mogelijkheden op de markt
knelpunten
structurele en procesgebonden problemen en de oplossingen hiervoor
het plannen en laten goedkeuren van de installatie
de nodige tijd van projectidee tot energieproductie
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4. Haalbaarheidsstudie
Het doel van de haalbaarheidsstudie is onder meer om verschillende technische oplossingen en concepten te
onderzoeken, om na te gaan of deze passen binnen het bedrijf en om alle mogelijke risico’s in te schatten. Hierbij kan
een expert worden betrokken.
Door de installatie van een vergister worden de bestaande landbouwactiviteiten uitgebreid met een nieuwe
bedrijfsactiviteit. De motivatie hiervoor kan zijn:







extra inkomsten (beperken van risico’s die aan huidige inkomen zijn verbonden)
liquide financiële middelen door het jaar heen
gebruik van afval en nevenstromen voor de productie van (eigen) energie
beperking van uitstoot en geurhinder afkomstig van de opslag van mest en het gebruik van meststoffen
toename van beschikbare nutriënten en verbetering van meststoffen
zelfvoorzienend zijn in energie

Indien verder wordt gegaan met de ontwikkeling van het biogasproject, moet er meer in detail worden beschreven.
Tijdens deze stap zullen de verschillende alternatieven grondig worden bestudeerd en wordt nagaan of deze op de lange
termijn rendabel zijn en ook maatschappelijk en ecologisch verantwoord. Op dit moment moet er bewustzijn zijn van
alle aspecten die te maken hebben met de realisatie en de werking van een anaerobe vergistingsinstallatie, zoals onder
meer de substraattoevoer, het gebruik van de geproduceerde energie, het kostenplaatje en de vereiste vergunningen.

Substraten

Biogasinstallatie

Energie opbrengst

Economie

Organisatie type

Obstakels

• Hoeveelheid en logistiek and logistics
• Kwaliteit (zoals biogas winst)
• AD technologie
• Parameters
• Lokatie
• Jaarlijkse energie productie
• Jaarlijks energie gebruik
• Gedetailleerde kosten op jaarbasis
• Gedetailleerde voordelen op jaarbasis
• Bedrijfsorganisatie voor het
biogasprject
• Rol van de boer
• Identificeer obstakels
• Beschrijf oplossingen

Figuur 5: Onderwerpen die in detail worden uitgewerkt binnen het haalbaarheidsonderzoek [CASTILLO ET AL 2012,
aangepast]
Hiervoor is de hulp van een expert of adviseur aan te raden. Deze zal meer gerichte vragen stellen (doel van het project,
informatie over het bedrijf zelf, het omliggende gebied) en op basis daarvan advies kunnen geven over de optimalisatie
van het project. Hij of zij zal gedetailleerde berekeningen maken m.b.t. het potentieel van het substraat, de
installatiegrootte, de productie en het gebruik van energie en de jaarlijkse kosten en opbrengsten.

22 | De
realisatie vanvoor
een boerderijschaal
Handleiding
veehoudersvergistingsinstallatie

de duurzame brandstof voor de boerderij

Je kan samen met de expert de gedetailleerde rekentool gebruiken (offline versie beschikbaar op
www.bioenergyfarm.eu).

4.1 Substraat potentieel
De belangrijkste uitgangspunten voor het al dan niet plaatsen van een kleinschalige vergistingsinstallatie op het bedrijf
zijn de beschikbaarheid van de mest en de residuen en het nuttig gebruik van de geproduceerde energie en het
digestaat.
Het is dan ook noodzakelijk om de beschikbare hoeveelheid mest te kwantificeren evenals de eigenschappen ervan
(zoals het drogestofgehalte). Deze worden bepaald door het soort vee dat wordt gehouden en de waarop waarop het
vee is gehuisvest (een referentiewaarde is bijvoorbeeld 0,15 tot 0,2 kW/eenheid vee (500 kg gewicht)). Om de
hoeveelheid mest te bepalen kunnen proefcentra of technische literatuur worden geraadpleegd. Er moet echter worden
vermeld dat een enkele proefstaal vaak onzekere waarden geeft – dit geldt zowel voor de bepaling van het proces als
voor de biogasopbrengst in het laboratorium.
Daarnaast moet de hoeveelheid landbouwresiduen worden bepaald en, indien beschikbaar, bekijken welke
nevenproducten mogelijk als goedkope substraten kunnen worden ingezet. Ook de eventuele op nabijgelegen
landbouwbedrijven beschikbare substraten moeten in rekening worden gebracht. Er moet worden opgelijst welke
substraten op regelmatige basis beschikbaar zijn en welke seizoensgebonden zijn, wat de transportafstanden en –
middelen zijn, evenals de opslagmogelijkheden.
De grootte van het project wordt voornamelijk bepaald door de biogasproductie van het substraatmengsel. De
standaardwaarden voor de biogasopbrengst laten toe om de jaarlijkse biogas- en methaanproductie te voorspellen en
daaruitvolgend het energetisch vermogen van de installatie (de basis voor de economische haalbaarheid van het
project).
Tabel 1: Standaard biogasopbrengst warden voor enkele substraten voor agrarische biogasinstallaties (biogas
opbrengst in normaal volume) – een verkorting [KTBL 2015]

Substraat

Pluimveemest
Stapelbare
rundveemest

Karakteristieken

Afhankelijk van de
stro-mest ratio,
weinig opgeslagen

Droge stof
gehalte
(DM)

Organische
droge stof
gehalte (oDM)

Biogas
opbrengst

Methaan
gehalte

% van verse stof

% van droge
stof

ln/kg oDM

%

40

75

500

55

25

85

450

55

Rundveemest

incl. voeder
residuen

8,5

80

380

55

Varkensmest

-

6

80

420

60

Snijmaïs

-

35

95

650

52

Halflang korrelige
fractie

35

95

620

53

Graan kuilvoer
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Voederbiet kuilvoer

oDM gecorrigeerde
zuurgraad

16

90

700

52

Klavergras kuilvoer

-

30

90

580

55

Graan afval

-

88

85

650

56

Het potentieel aan biogas wordt eveneens beïnvloed door de opslag van het substraat en door de procestechnologie.
De opslagtijd van de vloeibare mest voorafgaand aan het vergistingsproces is bijvoorbeeld zeer bepalend voor de
gasopbrengst. Deze kan na één week opslag maar liefst tot 50% dalen.
Met behulp van de online rekentool op www.bioenergyfarm.eu kan de jaarlijkse biogas- en energieproductie van de
vergistingsinstallatie worden berekend.

4.2 Technologie
De technische details van de biogasinstallatie moeten worden uitgewerkt (waaronder de afmetingen en het vermogen
van de installatie, de verschillende onderdelen, de materialen, de toevoer van het substraat en de productie en het
gebruik van de energie). Daarnaast moet een geschikte locatie voor de biogasinstallatie en de bijhorende gebouwen en
apparatuur worden gezocht (zie volgende paragraaf).
Onder meer volgende aspecten moeten worden onderzocht:








bestaande opslagcapaciteit (onder meer voor digestaat)
warmtevraag van de installatie of van de nabijgelegen afnemers (hoeveelheid, jaarbelastingsprofiel)
aansluitpunten voor elektriciteit
inpassing in een eventueel warmtenetwerk
indien noodzakelijk, een bron van warmte (voor het geval dat de WKK stil ligt in de winterperiode)
bruikbare gebouwen (bv. voor de WKK of voor de opslag van biogas)
uitrijgebied voor het digestaat

4.3 Geschikte locatie
Met toenemende grootte en technische complexiteit van de installatie, neemt het belang van de juiste locatie toe. De
mogelijkheden voor de verdeling en het gebruik van de geproduceerde energie zijn hierbij in het bijzonder van belang.
Het transport van warmte is namelijk enkel bij korte afstanden economisch zinvol en het transport van elektriciteit bij
laagspanning leidt tot aanzienlijke verliezen. Eveneens belangrijk is hoe de toevoer van het substraat en de verdeling
van het digestaat kan gebeuren.
Volgende aspecten beïnvloeden de keuze voor de locatie van de biogasinstallatie:








wettelijke vereisten m.b.t. uitstoot, lawaai en hygiëne
infrastructuur (wegen, logistiek)
pompafstanden
verdeling vande energieproducten (aansluitpunten elektriciteit (middenspanningscabine) en gas, afnemers
warmte, enz.)
uitrijgebieden digestaat
ondergrond (stevigheid, waterbeschermingsgebied)
uitbreidingsmogelijkheden van de installatie
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4.4 Productie en gebruik van energie
Samen met de adviseur zal worden berekend hoeveel elektriciteit, warmte en/of gas de verschillende alternatieve
oplossingen jaarlijks kunnen produceren. Ook zal het eigenverbruik van de vergistingstingsinstallatie zelf worden
bepaald, evenals de energievraag van het bedrijf, de woning en eventuele andere gebruikers.

4.5 Financiële aspecten
Zoals eerder vermeld, zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het al dan niet plaatsen van een kleinschalige
vergistingsinstallatie op een boerderij de beschikbaarheid van de mest en de residuen evenals het nuttig gebruik van de
geproduceerde energie en het digestaat. Het doorslaggevende argument bij deze beslissing is echter de vraag of de
inzet van kapitaal en arbeid gepast kan worden terugverdiend. Met andere woorden, kan het biogasproject op een
economisch verantwoorde manier worden uitgebaat?
Met het BioEnergy Farm II rekenprogramma (offline rekentool beschikbaar op www.bioenergyfarm.eu) kan samen met
een expert de economische situatie van de verschillende concepten in kaart worden gebracht. De tool bevat informatie
over de vereiste investeringskosten, de toekomstige jaarlijkse kosten (voor werking, onderhoud,
vervangingsinvesteringen, personeel, verzekeringen, enz.) en de jaarlijkse opbrengsten (door het gebruik en de verkoop
van de geproduceerde energie). Er wordt inzicht gegeven in de jaarlijkse kosten en baten van het project en deze kan
naast de persoonlijke financiële situatie worden gelegd. Daarnaast wordt informatie over de terugverdientijd van het
project gegeven.
De combinatie van de landbouwactiviteiten op een veebedrijf en de productie van biogas is economisch gezien
interessant, dikwijls ook wat betreft de werklast. Het is belangrijk dat de grootte van de biogasinstallatie in
overeenstemming is met de werking van het bedrijf.
In deze fase van het project moeten onder meer volgende vragen worden gesteld:




kan ik de investering aan (bv. lening op een termijn van 20 jaar)?
hoeveel tijd zal dagelijks nodig zijn voor routinecontroles en onderhoud?
is deze werklast combineerbaar met mijn activiteiten op het bedrijf (is extra personeel nodig)?

4.6 Bedrijfsvorm & eigen rol
De expert zal jou (en eventuele partners) ondersteunen bij de evaluatie van de voor- en nadelen van de verschillende
bedrijfstypes en bij de uiteindelijke beslissing hierover. Bovendien zal, samen met de expert de impact van de
verschillende soorten biogasinstallaties op de huidige landbouwactiviteiten worden nagegaan.
Het is belangrijk dat de grootte van de biogasinstallatie (en de daaruitvolgende nodige arbeid) is aangepast aan de
werkomstandigheden van het bedrijf. De arbeid die nodig is voor de goede werking van de installatie kan in hoofdzaak
worden toegewezen aan de volgende processtappen:






beheer van de biomassa
werking van de installatie, incl. bewerking en toevoer van het substraat
procescontrole, onderhoud en oplossen van problemen
administratieve taken
gebruik van het digestaat

Om na de opstart van de installatie verrassingen te vermijden, kan het best op voorhand een gedetailleerd werkschema
voor al deze stappen worden opgesteld.
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Het is aan te raden een basisopleiding over het biologische proces van een anaerobe vergistingsinstallatie te volgen. Dit
helpt om eventuele problemen op te kunnen lossen en maakt potentiële veiligheidsrisico’s op de site duidelijk.
Verzekeringsmaatschappijen vereisen bovendien vaak een dergelijke kwalificatie.

4.7 Knelpunten
Voor een succesvolle realisatie van een biogasproject moeten voor alle opties de mogelijke knelpunten en risico’s al in
een vroeg stadium worden gedecteerd: de haalbaarheid van de acceptatie van een biogasinstallatie in de buurt, hogere
jaarlijkse kosten, lagere inkomsten, de beschikbaarheid van reserve-onderdelen, bronnen van uitstoot en lawaai,
logistiek, aansluiting op het elektriciteitsnet, enz.
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5.Project concept en business plan
Na al het voorbereidende werk, moet een keuze worden gemaakt en een businessplan worden geschreven. Er moet
worden besloten wat op lange termijn het meest veelbelovend is voor het bedrijf en welk concept zal worden
uitgevoerd. Deze stap is de belangrijkste in het hele proces, maar ook de moeilijkste om uit te voeren. Er moet een
definitief besluit worden genomen en elk aspect van het gekozen concept moet tot in detail worden bekeken.
Met een businessplan kan het biogasproject op een efficiënte manier worden gepresenteerd, in het bijzonder voor de
banken en officiële instanties.

Vergelijking

Project concept

Business plan

• Vergelijk mogelijke
installatieconcepten

• Besluit voor de meest haalbare
oplossing

• Voor het geselecteerde
projectconcept

Figuur 6: Onderwerpen binnen de stap “project concept en business plan” [CASTILLO ET AL 2012, aangepast]

5.1 SWOT-Analyse
Samen met de expert wordt een vergelijking gemaakt van de verschillende concepten door de voor- en nadelen op te
een rij te zetten. Hierbij moet zowel rekening worden houden met de technische, economische en ecologische aspecten
als met de verwachte knelpunten en de eigen rol als bedrijfsleider.
De vergelijking kan worden uitgevoerd met behulp van een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threaths – sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). Deze systematische sterkte-zwakteanalyse identificeert
gemakkelijk en relatief snel bestaande problemen en toont de kansen van het project in de toekomst.
Hiertoe worden voor elk mogelijk concept volgende vragen beantwoorden:
“Strengths”: wat zijn de sterke punten van het project?
“Weaknesses”: zijn er zwakten waarmee rekening moet worden gehouden?
“Opportunities”: welke speciale kansen biedt de realisatie van het project?
”Threats”: zijn er bedreigingen, in het bijzonder vanuit een economisch, wettelijk of technisch oogpunt?
Tabel 2 toont een voorbeeld van een SWOT-analyse voor een biogasinstallatie. De interne analyse geeft de factoren
weer die eventueel zelf te beïnvloeden zijn. De kansen en bedreigingen beschrijven de externe bedrijfsomgeving, zoals
bijvoorbeeld nieuwe markten, toenemende verwarmingskosten en politieke ontwikkelingen.
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Tabel 2: Voorbeeld overzicht van een SWOT-analyse voor een biogasinstallatie project

Positief

Negatief

Sterke punten

Zwakke punten

Interne invloeden

SWOT


Nieuwe bron van inkomen



Inefficiënt proces



nieuwe markten (voor digestaat)



komende afhankelijkheden (substraat levering)



toenemende stookkosten door klanten



gebrek aan arbeidskrachten



vervanger voor



aankoop van biomassa



lage terugverdientijd



…



zelfvoorzienend



…

Externe invloeden

Mogelijkheden

Bedreigingen



inefficiënte werking



toenemende biomassa kosten



gebrek aan kennis



politieke ontwikkelingen



het vinden van nieuwe markten



afnemende vraag



…



hoge inflatie



…

28 | De
realisatie vanvoor
een boerderijschaal
Handleiding
veehoudersvergistingsinstallatie

de duurzame brandstof voor de boerderij

5.2 Business plan
De boer zal, ondersteuning van de expert, moeten beslissen welk projectconcept gerealiseerd gaat worden. De
beslissing zal zijn gebaseerd op de SWOT-analyse, maar ook op bijvoorbeeld financiële en persoonlijke voorkeuren.
De uitwerking van het businessplan is de volgende stap in de conceptontwikkeling. Het vat het projectidee samen en
beschrijft in detail waar de kansen en risico’s van deze nieuwe bedrijfsactiviteit liggen en wat het project waard is. Het
dient niet alleen voor jou als toekomstige uitbater, maar het is ook een belangrijk beslissingsdocument voor
kredietinstellingen, officiële instanties en eventuele zakenpartners die willen investeren in de nieuwe bedrijfstak.
Het businessplan geeft een opsomming van alle details die zijn uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie. Het bevat
gemiddeld 15 tot 18 bladzijden en bestaat minstens uit de volgende elementen:







doel van de investering
beschrijving van de niet-technische aspecten (bedrijfstype, locatie, marktanalyse, subsidies, sociale en
ecologische aspecten)
overzicht van de technische aspecten en de dimensionering van de biogasinstallatie (technische beschrijving,
eisen m.b.t. hoeveelheid, transport en opslag van het substraat, eisen m.b.t. mankracht)
economische haalbaarheid inclusief tabellen met economische gegevens (investering, jaarlijkse kosten en
opbrengsten, rendabiliteit)
SWOT-analyse
bijkomende uitleg door de BioEnergy Farm 2 adviseur

Een goed geschreven businessplan beschrijft en analyseert ook alle kritische punten, met als resultaat hiervan een
project dat “er staat”.
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6. Project realisatie
Deze stap omvat alle activiteiten van het aanvragen van bouw- en milieuvergunningen, over het financieren van het
project tot het bouwen en in werking stellen van de biogasinstallatie. Hiervoor moet contact worden gezocht met
verschillende overheidsinstanties, banken, lokale overheden en fabrikanten/installateurs.
De complexiteit en de tijdsduur van deze stap hangen af van het type en de grootte van de biogasinstallatie en meer
bepaald ook van het land en/of de regio (procedures, vergunningen enz.).
Naast de technische en financiële aspecten, is de aanvaarding door de omgeving van cruciaal belang bij de realisatie van
een biogasproject. De buurtbewoners kunnen het best al in een vroeg stadium bij het project worden betrokken om
latere vertragingen te vermijden.
Vergunningen

Financiering

• Het verstrekken van benodigde documenten,
plannen en informatie
• Het verstrekken van documenten en rapporten aan
banken
•Het verstrekken van docuemnten voor de
subsidieregelingen

Acceptatie

• De omgeving moet het biogasproject
accepteren/goedkeuren

Contracten

• Afsluiten van contracten met bijv. externe
afnermers van warmte

Aanvragen van een tender

De installatie bouwen

• Aanvragen van offertes
• Plaatsen van opdrachten
• Planning van het project
• Controleren
• Beginnen met exploiteren van de installatie

Figuur 7: Taken binnen de stap “projectrealisatie” [CASTILLO ET A 2013, aangepast]

6.1 Vergunningen
Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit
uit te voeren. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. De wet kan ook bepalen dat iets verboden is,
met de mogelijkheid om een ontheffing van dat verbod te krijgen.
Bij het verkrijging van een vergunning voor een biogasinstallatie komt nog steeds veel wet- en regelgeving kijken. De
InfoMil “handreiking (co-)vergisting van mest” en/of “handreiking mono-vergisting van mest” bevat richtlijnen (geen
wet), die vaak worden gebruikt door de lokale overheden in de vergunningsprocedures voor biogasinstallaties. Om een
biogasinstallatie te mogen bouwen is een omgevingsvergunning nodig, deze bevat vergunningen voor ruimtelijke
ordening (bestemmingsplan), milieu, bouw, bescherming van water, ammoniak uitstoot enz.. Naast de
omgevingsvergunning moet de installatie ook door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
erkend/gevalideerd worden voor het gebruik van dierlijke bijproducten. Afhankelijk van de bestemming van het
digestaat (verspreiding op het land versus verwerking of export) gelden er strenge(re) voorschriften van de NVWA.
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Verder maakt (co-)vergisting van mest ook deel uit van de meststoffenwet, de meststoffenwet regelt onder meer welke
cosubstraten kunnen worden gebruikt in het proces.

6.1.1 Omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is in Nederland de omgevingsvergunning ingevoerd ter vervanging van de verschillende
vergunningen, onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de
kapvergunning. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Deze vergunning kan bij één loket bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden
waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.
Om een biogasinstallatie te mogen bouwen is een omgevingsvergunning nodig, deze bevat vergunningen voor
ruimtelijke ordening (bestemmingsplan), milieu, bouw, bescherming van water, stikstof emissies, etc..
Voor de meeste boerderijschaal biogasinstallaties is de gemeente bevoegd gezag voor de vergunningsprocedure. Voor
het verkrijgen van de omgevingsvergunning moeten verschillende rapporten worden opgesteld, onderzoeken
uitgevoerd, plattegronden en tekeningen worden gemaakt.
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) vraagt het bevoegd gezet legekosten, deze zijn
gekoppeld aan de totale bouwkosten.

6.1.1.1 BESTEMMINGSPLAN
De ruimtelijke ordening wordt geregeld in het bestemmingsplan. Het is afhankelijk van het huidige bestemmingsplan
of een biogasinstallatie kan worden gerealiseerd op de locatie. De eerste stap in het plannen van een boerderijschaal
biogasinstallatie is daarom het achterhalen of een biogasinstallatie is toegestaan in het bestemmingsplan waar het
bedrijf onder valt. In het bestemmingsplan wordt beschreven wanneer en onder welke voorwaarden biogasinstallaties
zijn toegestaan en, zo niet, beschrijft het bestemmingsplan of er (en welke) mogelijkheden er worden geboden om op
de voorgeschreven regels te kunnen afwijken.
Omdat boerderijschaal biogasinstallaties meestal gebouwd worden op het bouwblok van een boerenbedrijf, zal de
biogasinstallatie hoogstwaarschijnlijk worden gebouwd in het buitengebied van het bestemmingsplan, waarbij het
bestemmingsplan mogelijkheden bied voor agrarische activiteiten. Hierbij is het van belang hoe “agrarische activiteiten”
zijn omschreven in het bestemmingsplan en welke nevenactiviteiten er worden toegestaan. Boerderijschaal installaties
voor vergisting, gebruik van biogas en digestaat/mestverwerking (die geen extra mest aanvoeren) worden meestal
gezien als een agrarisch activiteit. Verder moet er rekening worden gehouden met het huidige bestemmingsplan en de
huidige omgevingsvergunning, omdat deze de omvang van bouwwerken en bouwblokken van het bedrijf kunnen
beperken.
Wanneer een biogasinstallatie niet is toegestaan, of de grootte van de installatie de grenzen van het bestemmingsplan
overschrijd, zijn er twee mogelijkheden:
1.

Het bestemmingsplan bied al de mogelijkheid om af te wijken op de regels voor het realiseren van een
biogasinstallatie, de procedure dan ook in het bestemmingsplan beschreven (binnenplanse afwijking).

2.

Het bestemmingsplan moet individueel worden veranderd voor het opnemen van een biogasinstallatie, een
aanvraag voor een verandering van het plan kan 3 tot 4 maanden omvatten. Zoals eerder gezegd volgen de
lokale autoriteiten de InfoMil “handreiking (co-) vergisting van mest” wanneer zij een verzoek ontvangen voor
het toevoegen van een biogasinstallatie aan het “bestemmingsplan”.

Voor het afwijken op het bestemmingsplan worden vaak extra legekosten in rekening gebracht.

6.1.1.2 MILIEUVERGUNNING
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Voor elke biogasinstallatie is een milieudeel een onderdeel van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van de grootte en
kenmerken van de installatie kan de milieudeel worden verkregen door te voldoen aan een gestandaardiseerde set met
eisen die door de overheid in het activiteitbesluit is vastgelegd, of door het doorlopen van een uitgebreide procedure,
waarbij de milieu impact van de installatie individueel wordt beoordeeld waarna er een aangepaste set met regels zal
worden opgesteld.
Het bestemmingsplan of de huidige omgevingsvergunning bevat meestal al regels en voorschriften met betrekking tot
geluid-, geur- en luchtemissies naar de omgeving. De overheid kan, tijdens de aanvraagprocedure, verzoeken om
aanvullende onderzoeksresultaten over de bodemkwaliteit, geur-, geluid- en luchtemissies, waaruit blijkt dat de
installatie binnen deze grenzen blijft of het milieu niet in betekenende mate belast.
Bovendien moet er rekening worden gehouden dat overheden (gemeente of provincie) mogelijk het gebruik van
bepaalde chemische stoffen hebben verboden in grondwaterwinningsgebieden of grondwaterbeschermingsgebieden,
en kan (en zal) het bevoegd gezag bij het gebruik van deze stoffen meer regels en voorschriften aan de vergunning
toevoegen.
6.1.1.2.1 VERGISTING EN HET ACTIVITEITENBESLUIT, OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
(OBM)
Met ingang van begin 2016 worden kleinschalige biogasinstallaties (< 25.000 ton per jaar, mono-mest maar inclusief
biogasopwaardering en enkele technieken voor digestaat behandeling) in het activiteitenbesluit opgenomen. Dit
betekend dat, zolang u kunt aantonen dat uw installatie voldoet aan de eisen van het activiteitenbesluit met de
betreffende biogasinstallaties, een milieuvergunning worden verkregen met een melding activiteitenbesluit (een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van 4 weken).
De volgende criteria zijn de belangrijkste verschillen tussen de beperkte en de uitgebreide procedure 1:


Maximale capaciteit: 25.000 ton mest per jaar



Maximale toevoeging van cosubstraten: 0 ton per jaar



Maximaal 430 ppm H2S in biogas



Ten minste 50 meter tussen de gasopslag en kwetsbare objecten

Afgezien van de eisen in het activiteitenbesluit moet er ook aan de eisen van het bestemmingsplan worden voldaan.
Het activiteitenbesluit bevat ook biogas WKK motoren tot 2,5 MW th. De stikstofoxiden (NOx) in het rookgas moeten
echter worden meegenomen in de totale stikstof uitstoot (en depositie op Natura2000) van het bedrijf (zie: andere
voorschriften van de vergunning).
Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u:


Checken of een vergunning of melding nodig is,



Inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en



Online een melding Activiteitenbesluit indienen.

6.1.1.2.2 UITGEBREIDE PROCEDURE MILIEU
Als de installatie niet overeenkomt met de eisen in het activiteitenbesluit, moet de uitgebreide procedure worden
toegepast voor het milieudeel van de omgevingsvergunning. Deze procedure neemt maximaal 26 weken in beslag,
1

Hoewel deze lijst de belangrijkste opsomming bevat, is deze lijst niet uitputtend. Raadpleeg het activiteitenbesluit
om ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan alle criteria voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
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waarvan 6 weken voor openbare ter inzagelegging voor buren en andere belanghebbenden. Als er tijdens deze periode
bezwaren van belanghebbenden worden voorgelegd, dan kan de procedure juridisch nogmaals verlengd worden met
nog eens 6 weken. Voor deze uitgebreide procedure worden geen extra kosten in rekening gebracht door het bevoegd
gezag. Met de uitgebreide procedure zal de milieu impact van de installatie individueel worden beoordeeld waarna er
een aangepaste set met regels en voorschriften wordt opgesteld.

6.1.1.3 BOUW
De bouwvergunning wordt verkregen met de reguliere procedure en duurt 4 weken. Het bevoegd gezag kan deze
periode met een maximum van 6 weken verlengen. Wanneer de bouwvergunning is verkregen, kunnen de buren en
andere belanghebbenden binnen 6 weken na publicatie bezwaar maken tegen de vergunning. De aanvraag voor het
bouwdeel wordt met de omgevingsvergunning parallel aan het verkrijgen van het mileudeel gestart. Voor de
bouwvergunning is het raadzaam dat de bouwer van de installatie bekend is, zodat ze input voor de bouwaanvraag kan
leveren.
In het algemeen zullen constructies die in contact staan met mest moeten voldoen aan de regelingen voor mestbassins
(“Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992)”) inzake de technische eisen voor materiaalsterkte van de materialen en
stabiliteit van de constructie.

6.1.1.4 ANDERE VOORSCHRIFTEN VAN DE VERGUNNING
Als de uitstoot van stikstof op uw bedrijf depositie van stikstof veroorzaakt op een gevoelig natuurgebied (natura2000)
dan kan uw bedrijf al een natuurbeschermingsvergunning hebben. In dit geval zullen, voor bijkomende emissies in elke
vorm van stikstof, onderzoeksresultaten verstrekt moeten worden waaruit blijkt dat er geen extra uitstoot op een
gevoelig natuurgebied is, of dat de extra uitstoot wordt gecompenseerd met interne maatregelen. Dit betekent dat de
emissie van stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen van een biogasketel of biogas WKK en depositie op gevoelige
natuurgebieden moet worden gemodelleerd en verantwoord.
In het verleden was het altijd noodzakelijk om een milieueffectrapportage (“M.E.R.”) voor een biogasinstallatie op te
stellen. Als gevolg van een wetswijziging wordt deze M.E.R. beoordeling niet meer automatisch gevraagd voor
biogasinstallaties bij de aanvraagprocedure van de vergunning. Echter kan er nog steeds om een vormvrije M.E.R.
beoordelingsprocedure gevraagd worden en afhankelijk van het resultaat kunnen autoriteiten om een volledige M.E.R.
vragen. Als uw bedrijf al M.E.R. plichtig is, zal dit ook gelden voor de biogasinstallatie.

6.1.2 Meststoffenwet
Elk bedrijf dat mest levert of produceert is verplicht rekening te houden met de mineralen. Als er meer mest wordt
geleverd aan, of geproduceerd op het bedrijf dan kan worden afgezet op de landbouwgrond of wordt geëxporteerd, zal
een sanctie worden opgelegd. De gebruikte co-producten maken deel uit van deze mineralenhuishouding. Volgens de
meststoffenwet kan digestaat (vergiste mest) van de vergister worden verspreid op landbouwgrond onder bepaalde
voorwaarden:


Alleen mest wordt gefermenteerd in de vergister of,



De input van de vergister bestaat minimaal uit 50% mest en minder dan 50% van de producten opgesomd in
Bijlage Aa, deel IV van de verordening “uitvoeringsregeling meststoffenwet”.

In alle andere gevallen wordt het digestaat geclassificeerd als afval.

6.1.3 Erkenning van EG 1069/2009
Mest is een dierlijk bijproduct. Voordat een mestvergister in gebruik mag worden genomen, moet de installatie, inclusief
alle verbonden processen, erkend worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA stelt
eisen en regels voor het gebruik van dierlijke bijproducten in een vergister met als doel de volksgezondheid te
Handleiding voor veehouders | 33

Mest,

beschermen. Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor menselijke
consumptie. Er zijn drie categorieën dierlijke bijproducten:
Tabel 18: Categorieën dierlijke bijproducten zoals vastgesteld door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
Dierlijke
bijproducten

Definitie

Voorbeelden van bijproducten

Eliminatie route

Categorie 1

Kan de volksgezondheid
ernstig in gevaar brengen

Ruggenmerg, hersenen herkauwers

Verbranding, sterilisatie onder druk,
storten

Categorie 2

Kan een gevaar zijn voor
de volksgezondheid

Mest,
residuen
diergeneesmiddelen

Verbranding, vergisting, verspreiding
op landbouwgrond

Categorie 3

Geen ernstig gevaar voor
de gezondheid

Keuken afval, voedsel afval

van

Voedsel, vergisting, verbranding

De export van digestaat op de markt wordt gereguleerd door de eisen van de EU-verordening dierlijke bijproducten (EG
1069/2009 en EG 142/2011). Dit betekend dat NVWA ook eisen kan stellen aan de uitvoering en exploitatie van een
vergister, wanneer dierlijke bijproducten worden vergist.
Er zijn grofweg drie vormen van erkenning:
1.

vergisting van categorie 2 materiaal,

2.

vergisting van categorie 3 materiaal en

3.

vergisting van een combinatie van producten uit beide categorieën. De

EU verordening stelt de volgende eisen voor het omzetten van dierlijke bijproducten in biogas;


voldoende afstand tussen de vergister(s) en het vee;



een strikte scheiding van de ingaande mest en digestaat om microbiologische besmetting te voorkomen;



faciliteit voor het reinigen en desinfecteren van voertuigen die mest leveren;



faciliteit voor het reinigen en desinfecteren van voertuigen die de installatie verlaten;



adequate opslag van verse mest welke zo snel mogelijk wordt verwerkt;



ongediertebestrijdingsprogramma aanwezig op de boerderij;



documenteren van uitgevoerde hygiëne controles;



reinigingsprotocol en reinigingsmiddelen is aanwezig op de boerderij;



aparte digestaatopslag die de preventie van herbesmetting van verse mest garandeert



goede procesbeschrijving en processchema aanwezig bij de installatie;



pasteurisatie installaties (indien van toepassing; zie volgende pagina) moet worden erkend;



een volledig ingediend Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) plan als het verwerkte digestaat
wordt verkocht.

Biogasinstallaties die het verwerkte digestaat willen verkopen (bijv. export) of bij het gebruik van speciale co-producten,
moeten in aanvulling op de bovenstaande eisen ook voldoen aan de eis van pasteurisatie of validatie. De pasteurisatieeis betekend dat de ingaande mest of het vergiste materiaal een warmtebehandeling moeten ondergaan. De
standaardprocedure hiervoor is dat het materiaal op minimaal 70°C wordt gebracht waarbij het materiaal ten minste
één uur lang op temperatuur blijft.
Bij voorkeur gaat dit batchgewijs, telkens wordt een nieuwe hoeveelheid (batch) verhit, zodanig dat met zekerheid alle
bacteriën en virussen in de biomassa is gedood. Maar de NVWA kan ook een doorstroomsysteem goedkeuren, met een
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theoretische verblijftijd (die op termijn door de NVWA moet worden goedgekeurd). Dit laatste kan minder energie
intensief zijn dan pasteurisatie.
Een ander optie om erkenning te krijgen als u het verwerkte digestaat op de markt wil brengen is door het
vergistingsproces te (laten) valideren. Bij validatie tijdens het vergistingsproces moet worden aangetoond dat dit net zo
succesvol in het doden van bacteriën en virussen is als pasteurisatie. Om het proces gevalideerd te krijgen, moeten er
monsters van de draaiende installatie genomen worden om te bewijzen dat er voldoende bacteriën en virussen worden
gedood tijdens het vergistingsproces (of een ander proces). Voor de validatie van het proces is er voldoende kennis van
de eigen installatie nodig zoals de retentietijd (gemiddelde tijd dat het biomassa in de reactor blijft), biologische
processen in het systeem en monitoringssystemen.
Het is aan te raden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de NVWA, zodat wijzigingen van de installatie als
gevolg van regelgeving kunnen worden voorkomen.

6.1.4 Emissie-eisen in Nederland
WKK motoren die worden gebruikt bij biogasinstallaties moeten ook voldoen aan de regels in het activiteitenbesluit,
zoals hieronder weergegeven.
Tabel 25: Emissieniveaus voor boilers met een nominaal vermogen > 2.5 MWth
Parameter
Unit
Biogas

NOx

SO2

Totaal fijnstof

CxHy

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

340

200

-

-

Als de uitstoot van stikstof op uw bedrijf depositie veroorzaakt op een gevoelig natuurgebied (natura2000) dan kan uw
bedrijf al een natnatuurbeschermingswetvergunning hebben. In dit geval zullen, voor bijkomende emissies in elke vorm
van stikstof, onderzoeksresultaten verstrekt moeten worden waaruit blijkt dat er geen extra depositie op Nautura2000
gebieden is, of dat de extra uitstoot wordt gecompenseerd. Dit betekend dat de stikstofoxiden (NO x) in de uitlaatgassen
van een biogasketel of biogas WKK moten worden gemodelleerd en verantwoord.

6.2 Project financiering
Bioenergieprojecten worden meestal gefinancierd via eigen middelen en/of leningen. Onder bepaalde voorwaarden kan
het project eventueel ook aanspraak maken op steunmaatregelen van de overheid.
Een noodzakelijke voorwaarde voor de financiering van een project is een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie
(zie hoofdstuk 5). Naast andere zaken, kunnen de resultaten van deze studie mogelijke kredietverleners en investeerders
overtuigen van de technische uitvoerbaarheid, de economische levensvatbaarheid en de kredietwaardigheid van het
project.
Bij de opmaak van een financieel plan, kan het best zo snel mogelijk een financieel adviseur en/of een kredietinstelling
worden betrokken. Zij kunnen in een vroeg stadium van het project feedback geven over de haalbaarheid ervan (i.p.v.
pas op het einde van de haalbaarheidsstudie). Banken zullen een advies geven over de verschillende
financieringsmogelijkheden die er bestaan. De vereisten van de bank m.b.t. projectinformatie, documenten en
onderpand moeten ook op tijd worden uitgeklaard. Deze vormen de basis voor een uitgebreide evaluatie. De
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financiering van het project is nauw verbonden met de wijze waarop de installatie zal worden uitgebaat en de wettelijke
bedrijfsvorm die de nieuwe bedrijfstak eventueel krijgt.
Wanneer er geld wordt geleend, is het kunnen geven van voldoende garanties een cruciaal element van de
projectfinanciering: hypotheken, onderpand (bv. de hele installatie of onderdelen) en/of (aankoop)garanties voor de
geproduceerde elektriciteit en warmte. De vorm en de omvang van het onderpand moet worden overeengekomen als
deel van de leningsonderhandelingen.
De mate waarin projecten financiële ondersteuning kunnen krijgen van de overheid of subsidiërende instellingen,
verschillen van regio tot regio.

6.2.1 Subsidieregelingen in Nederland
In Nederland zijn er verschillende vormen van subsidies voor duurzame energie. De belangrijkste subsidie is een
exploitatie subsidie genaamd SDE+.

6.2.1.1 SDE+ SUBSIDIE
De SDE+ subsidie omvat naast biomassa alle verschillende soorten duurzame energie, zoals aardwarmte,
afvalverbranding, zonne-energie, Windenergie, enz.. De SDE+ subsidie is bedoeld om het verschil tussen de kostprijs
van bio-energie en de marktprijs van gewone energie op te vangen. Jaarlijks worden de kosten berekend door het ECN
(Energieonderzoek Centrum Nederland) en op basis van deze kosten worden de basisvergoedingen voor de geleverde
warmte, elektriciteit of groen gas bepaald. In het geval dat de subsidie wordt toegekend, zal het verschil tussen de
basisvergoeding en de marktprijs voor 12 jaar lang door de overheid worden betaald.
De SDE+ subsidie werkt met een vast budget wat per jaar kan verschillen. In 2014 en 2015 was het totale budget € 3,5
miljard. De subsidie is vanaf 2015 verdeeld in 9 afzonderlijke fasen die openen op verschillende data. De technologieën
die het laagste bedrag aan subsidie nodig hebben kunnen in de eerste fase subsidie aanvragen. Wanneer het totale
budget verdeeld is, kan een nieuw verzoek niet meer worden toegekend. In dat geval moet u wachten tot het volgende
jaar en de SDE opnieuw aanvragen. In het voorgaande jaar gebeurde het vaak dat de begroting in de eerste fase werd
bereikt. Daarentegen werd in 2014 de laatste fase juist bereikt voordat het budget op was. Voordat een verzoek om de
SDE+ subsidie kan worden ingediend, moet het project alle nodige vergunningen hebben en een overeenkomst met de
landeigenaar.
Voor kleinschalige biogasinstallaties zijn een aantal SDE categorieën interessant:


Biomassa
o

Mestcovergisting (aan mest mogen volgens de Uitvoeringsregeling Meststoffen diverse producten
worden toegevoegd. Het digestaat dat na vergisting overblijft mag als meststof worden verhandeld)

o



Warmte



Elektriciteit en Warmte (WKK)



Hernieuwbaar gas (groen gas)

Mestmonovergisting (de input moet dan minimaal voor 95% uit mest bestaan)


Warmte



Elektriciteit (WKK)



Hernieuwbaar gas (groen gas)

In 2015 bereikte de mono mestvergisting warmte categorie de hoogste subsidie al in fase 5 (van de 9), met een waarde
van €0,106/kWh. Voor de productie van groengas en elektriciteit en warmte met WKK was de hoogste waarde pas in
fase 9, voor de WKK was dit €0,15/kWh en voor groengas €0.118/kWh.
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Voor meer informatie met inzake SDE+ ga naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzameenergieproductie-sde.
6.2.1.1.1 GARANTIES VAN OORSPRONG
Als producent van duurzame energie moet u aan uw subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland) laten zien dat u uw energie daadwerkelijk uit duurzame bronnen opwekt. De Garanties van Oorsprong, zijn
in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe regeling
Garanties van Oorsprong van kracht. Voor warmte en elektriciteit is de route van aanmelden en certificeren via CertiQ
verplicht geworden. Vertogas is aangewezen als Garantie Beheerinstantie voor hernieuwbaar gas. Voor hernieuwbaar
gas is de route van aanmelden en certificeren via Vertogas verplicht.

6.2.1.2 EIA EN MIA
De EIA (Energie investeringsaftrek) en MIA (Milieu Investeringsaftrek) zijn beide belastingregelingen waarbij en
percentage van de investering kan worden gebruikt om de belastbare winst van de organisatie te verlagen. Op deze
manier hoeft er minder belasting te worden betaald. Elk jaar wordt er een lijst gemaakt door RVO waarin alle installaties
die gebruik kunnen maken van de EIA of MIA regeling worden opgesomd.
Op dit moment staan er geen biogas gerelateerde investeringen op de lijst.

6.2.1.3 VAMIL
De VAMIL hangt nauw samen met de MIA en kan worden gebruikt om de investeringen op een eigen gekozen moment
af te schrijven. Hierdoor kan de belasting iets afnemen. Ook de VAMIL werkt met een lijst van toe te passen
investeringen. Ook op deze lijst zijn tegenwoordig geen relevante investeringen.

6.2.1.4 INVESTERINGSSUBSIDIES
Sommige provincies, zoal de Provincie Overijssel, bieden extra investeringssubsidies aan, met name voor kleinschalige
duurzame energieproductie zoals vergisters. Het is altijd verstandig om de website van uw provincie/regio te controleren
om te zien of er extra subsidies beschikbaar zijn.
Voor mestverwerking zijn er soms tenders, op initiatief van RVO, waardoor mestverwerkingsinstallaties zoals scheiders
kunnen worden gesubsidieerd. Deze zijn meestal slechts een paar maand geopend voor inschrijving. Informatie is te
vinden op de website van RVO, www.rvo.nl.

6.3 Verbetering van de acceptatie in de omgeving
De biogastechnologie heeft zeer veel positieve aspecten. Het is bijvoorbeeld een hernieuwbare energiebron, is veelzijdig
in de gebruiksvorm (elektriciteit, warmte en brandstof), kan flexibel gebruikt worden (bio-energie kan worden
opgeslagen en maakt vraaggestuurde energieproductie mogelijk) en genereert extra inkomsten voor de landbouw en
op het platteland. Ondanks dit alles is de biogastechnologie negatief in de media gekomen en krijgen biogas
initiatiefnemers steeds meer te maken met “burger” groepen en wijken die tegen biogasinstallaties zijn (het NIMBYeffect, niet in mijn achtertuin).
Sociale barrières of slechte acceptatie zijn vaak gerelateerd aan de toename van verkeersbewegingen voor het transport
en het oogsten van energiegewassen (te veel voertuigen, te lawaaierig en te veel uitstoot van uitlaatgassen). Daarnaast
is de mening het publiek vaak dat biogasinstallaties stinken en ook gevaarlijk zijn (gevaar voor explosies), waardoor
installaties niet getolereerd worden in de buurt van woonwijken. Ook wordt in sommige regio’s de teelt van
energiegewassen als problematisch gezien. Tegenstanders beweren dat intensieve teelt van energiegewassen een
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negatief effect heeft op het landschap, de biodiversiteit afneemt en dat het overbemesting van de bodem en overmatig
gebruik van pesticiden en herbiciden veroorzaakt.
Daarom moet de boer in contact komen met zijn buren om het biogasproject te presenteren en samen te bespreken
(bezoek aan een bestaande biogasinstallatie zou een idee zijn). De ervaring leert dat het altijd beter is om het publiek in
een vroeg stadium te betrekken om ze de voordelen van het project te laten begrijpen, zodat ze niet het gevoel krijgen
dat ze worden geneerd en gaan klagen op het einde van het project.
Naast de technische planning zijn een aantal aspecten voor de acceptatie relevant, deze moeten worden overwogen
voor de bouw van de installatie. Dit is in de eerste plaats het vroeg informeren van het publiek of buren. Essentiële
criteria voor een goede acceptatie zijn bijvoorbeeld [EHRENSTEIN ET AL 2012]:


Het creëren van een open communicatie sfeer en het reageren op onzekere buren,



Noem de potentiële impact van de biogasinstallatie zoals bijv. geur ontwikkeling, het vergroten van het
transport en verkeer, op een realistische manier- niet de problemen ontkennen (bijv. dat het nooit stinkt)



Betrekken van (lokale) voorstanders van het project in de publieke relaties



Wees in een vroeg stadium duidelijk over de locatie, bepaal indien mogelijk in overleg



Benoem de voordelen van het project voor de gemeenschap



Bied kansen van deelneming in de entiteit



Betrek eventueel bemiddelaars voor het voorkomen en oplossen van conflicten



Omwonenden moeten de mogelijkheid krijgen om de biogasinstallatie te leren kennen, bijvoorbeeld door het
organiseren van een “open dag” of presentatie



Een goede en verantwoordelijke bedrijfsleiding is onmisbaar en vereist deskundigheid.

Activiteiten voor geïnteresseerde omwonenden zoals het presenteren van informatie en het toelaten van discussies over
het project zijn een essentieel onderdeel van dit proces. Externe deskundigen kunnen worden uitgenodigd om bepaalde
onderwerpen te bespreken (bijvoorbeeld het wettelijk kader, gezondheid, enz.) en daarmee het niveau van informatie
en kennis bij de lokale bevolking te verhogen [EHRENSTEIN ET AL 2012].

6.4 Contracten
Voor de realisatie en de uitbating van een kleinschalige vergistingsinstallatie kan het nodig zijn om enkele zakelijke
overeenkomsten vast te leggen in een contract. Hun aantal en de wettelijke vorm hangen af van het gekozen
businessmodel.
Het is in vele gevallen noodzakelijk om een bouwcontract af te sluiten. Ook de toevoer van substraat en de afzet van
digestaat worden best ook contractueel geregeld. Daarnaast kan ook een beheer/onderhoudscontract voor de
biogasinstallatie nuttig zijn. Wanneer (overtollige) warmte van de eigen ketel of WKK, of (ruw) biogas wordt verkocht
aan externe afnemers, moeten leveringscontracten worden voorzien. Ook kunnen concessie-overeenkomsten met
private landeigenaars of overeenkomsten met de gemeente nodig zijn.
Alle contracten moeten op maat worden gemaakt om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de verschillende
partijen. De contracten met energieklanten (bv. afnemers van warmte) kunnen best regelmatig worden herzien.
In Bijlage 1 (Algemene informatie over contracten) worden verschillende soorten contracten gepresenteerd en
essentiële aspecten in detail beschreven.
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6.5 Aanbestedingsprocedure
Nadat is uitgezocht welke constructeurs/leveranciers het meest geschikt zijn om de biogasinstallatie te bouwen dienen
de offertes te worden vergeleken. Hierbij is het belangrijk om verder dan enkel de kostprijs te kijken. Even belangrijk zijn
de kwaliteit en de verwachte/gegarandeerde productie, de ervaring van de constructeur/leverancier en de
dienstverlening die wordt aangeboden (ondersteuning, naleveringen, onderhoud van de biogasinstallatie). Ook moet
worden besloten of de installatie wordt gebouwd volgens een turn-key oplevering (weinig werk en korte
projectplanning) of dat de installatie wordt gepland en uitgevoerd door een aannemer (met de mogelijkheid om een
deel van het werk zelf uit te voeren).
Zoals eerder vermeld (zie 3.6) is het altijd nuttig om bestaande installaties van de leverancier of de aannemer te
bezoeken en om ervaringen van de eigenaars te horen.

6.6 Het bouwen van de installatie en het opstarten
Voor een goed projectbeheer is een goede organisatie nodig. Het is daarom belangrijk dat er goed toezicht is tijdens de
bouwfase. Onverwachte gebeurtenissen en kosten moeten worden vermeden om te garanderen dat het project
succesvol wordt gerealiseerd.
Samen met de fabrikant en/of installateur moet een gedetailleerd schema worden opgesteld zodat er overzicht kan
worden bewaard over het hele proces van de bouw en de installatie. Het laat de verschillende betrokken partijen toe om
gepast te reageren wanneer problemen opduiken en het vermijdt onderbrekingen in een vroeg stadium. Elke stap moet
worden beschreven in termen van materiaalbehoefte, budget en duur. Een regelmatige rapportering over het
bouwproces helpt om het schema up to date te houden.
Tijdens de bouw van de installatie moet, samen met de expert, de volgende drie punten nauwgezet worden gemonitord:





Kwaliteit: wordt het werk op een professionele manier uitgevoerd? Is dit wat wordt verwacht/is besteld?
Vertonen de onderdelen geen gebreken? De veiligheid van een biogasinstallatie is hierbij een zeer belangrijk
aspect.
Financiële aspecten: zijn er onverwachte uitgaven? Zo ja, waarom waren deze niet voorzien?
Deadline: verloopt de bouw volgens het vooropgestelde tijdsschema?

Nadat de bouw en de installatie van de biogasinstallatie zijn afgerond, moet de installatie worden getest en
goedgekeurd (met rapportering van eventuele defecten) door de fabrikant van de installatie en/of door gemachtigde
experten. Hierna is de biogasinstallatie klaar om biogas te produceren.
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7. Installatie exploitatie
Nadat alle vergunningen zijn verleend en alle structurele en technische onderdelen van de vergister zijn geïnstalleerd
kan de biogasinstallatie worden opgestart.

7.1 Opstarten van de exploitatie
Voor de opstart moeten verschillende tests en controles worden uitgevoerd. De opstart van een biogasinstallatie bestaat
uit een technisch deel (enkele dagen) en een biologisch deel (enkele weken tot zes maanden, afhankelijk van de
gebruikte biomassa).
Als eigenaar moet voor de opstart worden nagaan of alle verplichtingen van de vergunning zijn vervuld. Het volledige
gassysteem moet worden getest op dichtheid, de veiligheidsapparatuur moet werken en alle documenten zoals
handleidingen en veiligheidsprocedures moeten beschikbaar zijn, zowel voor de technische onderdelen als voor de hele
biogasinstallatie.
De opstart van de biogasinstallatie moet altijd worden gedaan door het bedrijf dat de installatie heeft ontworpen en
gebouwd. Tijdens deze opstartfase wordt de eigenaar samen met eventuele andere personeelsleden geïnformeerd over
het beheren en het onderhouden van de biogasinstallatie.
Tabel 3 beschrijft de verschillende stappen bij de opstart van de biologische werking. Deze moet op voorhand grondig
worden gepland en moet worden afgerond nog voor de technische opstart.
Tabel 3: Organisatie voor het opstarten van een biogasinstallatie [KTBL 2013]
Opstart fase

Specificaties en de bronnen van fouten

1

Uitwerken van een opstartschema in
samenwerking met een deskundige

Het starten van het proces van een anaerobe vergister is uit
biologisch, economisch en veiligheidsoogpunt een kritieke fase. De
randvoorwaarden (substraat input, biologische activiteit en droge
stof belasting van het entstof) van elke start zijn verschillend.

2

Vul 50-60% van de vergister met
mest of fermentatieproduct,
mogelijk verdund met water

Het niveau moet hoog genoeg zijn zodat alle in- en
uitstroomopeningen zijn afgedicht en er geen lucht in de
vergister/gasopslag kan komen (explosieveiligheid). Een alternatief
is het afdichten van alle in- en uitstroomopeningen (geldt ook voor
gasleidingen).

3

Langzame opwarming van de
vergister tot de bedrijfstemperatuur
(max. 1°C/d)

De micro-organismen moeten zich kunnen aanpassen aan de
stijgende temperaturen.

4

Enting van de vergister met vers
digestaat: ongeveer 20% van de
reactor inhoud genoemd bij stap 2

Fermentatie start met het verhogen van de gasproductie en het
CH4 gehalte. Het gas wordt afgevoerd via de overdrukbeveiliging.
Aspecten van de explosieveiligheid moeten in acht worden
genomen. Het biogas kan worden gebruikt in de WKK zodra het
gas een CH4 gehalte heeft bereikt van meer dan 45%.

5

Voor het CH4 gehalten >50%: het
eerste deel verse substraat voeden
en gelijkmatig verhogen (wekelijks
met ongeveer 0.3-0.4 kg oDS / (m³ ∙
dag))

Snelle toename van de belasting verhoogt het risico van
instabiliteit in het biogasproces. Te langzame toename leidt tot
economische verliezen door een vertraagde realisatie van vollast.
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Opstart fase

Specificaties en de bronnen van fouten

6

Procesanalyse is ten minste eenmaal per
week nodig

Maakt een aangepaste verhoging van de belasting mogelijk door de
optredende instabiliteit.

7

Vergelijking van de verwachte en
werkelijke resultaten van de analyse
(substraat input, zuurtegraad,
gasproductie en productie van
elektriciteit) met het opstart schema

Aanpassing van het substraattoevoer om aan het vooraf berekende
vermogen te voldoen, zodat een economische exploitatie mogelijk is.

7.2 Tijdens de exploitatie
Welke acties zijn dagelijks, maandelijks of jaarlijks nodig voor de controle en het onderhoud van de installatie en voor
het verzekeren van de toevoer van het substraat en de brandstof? Eens de biogasinstallatie is opgestart moeten er
regelmatig controles worden uitgevoerd en de installatie moet worden onderhouden om de bedrijfszekerheid, de
veiligheid (in het bijzonder m.b.t. emissienormen) en het rendement van de installatie te garanderen.
Voor een gemiddelde kleinschalige vergistingsinstallatie, met een elektrisch vermogen tot 75 kWel, is dagelijks ongeveer
1,8 uren arbeid nodig [KTBL 2013].
Figuur 8: Aspecten voor het exploiteren van de installatie [CASTILLO ET AL 2012, aangepast]

Controle

• Kwaliteit
• Veiligheid
• Emissies

Onderhoud

• Reparaties
• Service

Documentatie

• Eigencontrole, probleem diagnose
• Officiële rapportage vereisten

7.2.1 Procesbesturing
De fabrikant die de installatie heeft gebouwd en geïnstalleerd moet de vereiste maatregelen/tests (dagelijks of bij
storingen) opsommen en in detail beschrijven in de handleiding.
Een analyse van de logboekgegevens van 31 Duitse biogasinstallaties wees uit dat gedurende één jaar in totaal 1.168
storingen werden geregistreerd [KTBL 2009]. De WKK-installatie, de substraattoevoer, de pompen en de mixers bleken
de meest storingsgevoelige onderdelen te zijn. Het biologische proces kwam slechts op de vijfde plaats van de meest
voorkomende oorzaken van storingen en problemen (zie Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.). Er waren 4.282
werkuren nodig om de problemen op te lossen, wat overeenkomt met een gemiddelde van 138 werkuren per
biogasinstallatie per jaar. Per 10 kW geïnstalleerd elektrisch vermogen traden per biogasinstallatie gemiddeld 1,2
storingen per jaar op.
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Figuur 9: Meest frequent incidenten gedocumenteerd op 31 Duitse biogasinstallaties over een periode van één jaar
[KTBL 2009]
Deze resultaten wijzen op het belang van een regelmatig uitgevoerde procescontrole. De belangrijkste aanwijzing voor
een verstoring van het proces is een merkbare daling van de biogasopbrengst en methaangehalte. In tegenstelling tot
technische problemen – die vaak snel kunnen worden opgelost – zijn verstoringen van het biologische proces moeilijker
recht te zetten. Bovendien vereisen ze een gedegen basiskennis van het anaerobe vergistingsproces.

7.2.2 Onderhoud
Er moet tijdig en op geregelde tijdstippen (belangrijk voor de garantie van onderdelen) onderhoud aan de
biogasinstallatie en de bijhorende uitrusting worden uitgevoerd. De meeste controles kunnen continu door controle- en
monitoringssystemen worden gedaan (zoals de procestemperatuur, de hoeveelheid substraat, de productie van
gas/elektriciteit/warmte, enz.), andere controles en onderhoudsacties vragen externe ondersteuning of kunne zelf
worden uitgevoerd (bv. geplande vervangingen van onderdelen omwille van slijtage, oplossen van lekken aan de
pompen, het verversen van olie bij de WKK, kleine herstellingen enz.).
Meten is een voorwaarde voor procescontrole en optimalisering. Maar de noodzakelijke meetuitrusting zorgt voor
bijkomende kosten, die vaak – in het bijzonder bij kleinschalige installaties – liever worden vermeden.

7.2.3 Documentatie
Een regelmatige registratie is de enige manier om betrouwbare informatie over de toestand en het rendement van de
biogasproductie te verkrijgen. De verzameling van gegevens over een langere tijd is niet alleen noodzakelijk voor de
eigen controle, maar ook relevant in het geval van het vaststellen en oplossen van problemen door externe experten.
Een zeer eenvoudig, doeltreffend en weinig arbeidsintensieve methode is het zogenaamde “logboek”. De voordelen van
het bijhouden van een logboek zijn:


nagaan en bijhouden van de kwantiteit en de kwaliteit van alle toegevoerde substraten
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controle en optimalisering van de lading
economische rendabiliteitsberekeningen (toevoer, gasvraag, elektriciteitsvraag, draaiuren)
procescontrole
opsporen van gaslekken

Het logboek moet onder meer volgende informatie bevatten:










de hoeveelheden die per substraat in het proces worden gebracht
procestemperatuur
kwaliteit van het gas (CH4, CO2, H2S)
gasopbrengst
hoeveelheid gas gebruikt
power production (net)
draaiuren
in het distributienet geïnjecteerde elektriciteit
storingen

7.3 Veiligheid van een biogasinstallatie
Bij de bouw en de werking van een biogasinstallatie komen een aantal veiligheidsaspecten kijken m.b.t. mogelijke
risico’s en onvoorziene omstandigheden voor mensen, dieren en de omgeving. Het nemen van goede
voorzorgsmaatregelen heeft als doel om deze situaties te vermijden en draagt bij tot het verzekeren van een veilige
werking van de installatie.
Afhankelijk van de regio moet aan een aantal veiligheidsvoorschriften worden voldaan om een bouwvergunning te
krijgen, onder meer m.b.t. brand- en explosiegevaar, mechanische gevaren (bewegende onderdelen), geluid,
elektriciteit (hoge voltages), verstikking- en vergiftigingsgevaar, hygiëne, emissies, grondwater, enz.
Om mogelijke risico’s te vermijden, moeten er waarschuwingsborden worden geplaatst bij de verschillende onderdelen
van de installatie en is het aan te raden dat betrokken personeelsleden een veiligheidstraining krijgen. Dit laatste
verhoogt de waakzaamheid t.o.v. onvoorziene omstandigheden op de site. Ook moeten veiligheidsprocedures worden
uitgewerkt voor wanneer externe bedrijven aan de installatie komen werken.
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Bijlage 1 Algemene informatie over contracten
1.1.

Installatie bouwcontracten

Het bouwbesluit regelt de bouwkundige en constructieveiligheid en is het zeer belangrijk voor de bouw van de
biogasinstallatie. De belangrijkste eisen zijn sterk afhankelijk van het type en de omvang van de installatie. Vanuit het
perspectief van de gebruiker zijn in het bijzonder de volgende punten van belang [FNR 2013]:


of het project nu wordt gerealiseerd door een aannemer of dat de installatie turn-key wordt opgeleverd,
denk eraan dat het contract tussen partijen alle transacties/ambachten, garanties over specifieke prestaties
en gedetailleerde dienstspecificaties bevat



technische eisen van de installatie worden onderzocht en vastgesteld (bijv. minimale hydraulische
retentietijd)



bankgaranties of andere waardevolle onderpanden kunnen kosten verlagen tijdens de bouw en in de
garantieperiode



een opleverdatum wordt afgesproken, daarnaast worden afspraken gemaakt om bij vertragingen te
compenseren voor inkomstenverliezen (boetes)



er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt voor het testen (omvang, duur, vermogenswaarden,
prestaties, herhalingen, enz.) en de (acceptatie van de) oplevering worden gemaakt



overeenkomsten over “of en hoe” latere wijzigingen in de omvang van de werkzaamheden (reductie en/of
uitbreiding) vergroot de flexibiliteit, zelfs als een verzoek voor verandering niet duidelijk is opgenomen in
het contract



een vermindering van de wettelijke garantie omvang moe worden vermeden. Het doel van de gebruiker is
het verkrijgen van de langst mogelijke garantieperiode



maak een (financiële) toekomstplanning, hiermee kunt u reserveonderdelen voor een vaste, of op zijn minst
bepaalbare prijs (prijsaanpassingsclausule) zo lang mogelijk vastleggen



meestal wordt de betaling overeengekomen over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. De hoogte
van de betalingen wordt bepaald op basis van de economische waarde van de bouw/ambacht of de
gedeeltelijke uitvoering, de termijnen resulteren uit de projectplanning/bouwschema. De betaling van de
laatste termijn zou niet moeten plaatsvinden niet plaatsvinden voor de oplevering, maar in ieder geval niet
voor dat er passende afspraken zijn gemaakt over de garantie.

1.2.

Beheer en onderhoudscontract

De biogasinstallatie moet regelmatig worden nagekeken en onderhouden. Exploitanten onderhandelen normaal over
onderhoudscontracten voor hun biogasinstallatie, soms aangevuld met beheercontracten. Indien de fabrikant of
bouwers geen onderhoudsdiensten bieden, moet de exploitant de fabrikant vragen de onderhoudseisen schriftelijk te

44 | De
realisatie vanvoor
een boerderijschaal
Handleiding
veehoudersvergistingsinstallatie

de duurzame brandstof voor de boerderij

overleggen. Intervallen en de hoeveelheid onderhoud moeten schriftelijk, zo gedetailleerd mogelijk, worden
gedefinieerd [FNR 2013].
De volgende punten moeten overwogen worden:


in aanvulling op het bouwcontract van de installatie is een onderhoudscontract met de fabrikant of bouwer
aan te bevelen (onderhandeld op het zelfde moment)



de looptijd van het onderhoudscontract zou niet korten moeten zijn dan de garantieperiode in het
bouwcontract



voor het verkrijgen van garantieclaims is een onderhoudscontract nuttig voor de exploitanten die niet over
technische vaardigheden voor onderhoud in eigen beheer beschikken.

1.3.

Substraat levering en digestaat verzamel contracten

In aanvulling op de initiële investering bepalen de exploitatiekosten (bijv. voor substraten en de levering hiervan) de
kosteneffectiviteit van de installatie. Kosten en voorzieningen voor de levering van substraten dienen in een vroeg
stadium te worden beschouwd in de berekening van de winstgevendheid met een passende risico toeslag.
In substraatleveringscontracten wordt de levering van hernieuwbare bronnen (bijvoorbeeld energiegewassen) vaak
gedefinieerd op basis van verbouwde oppervlakte, omdat de oogst niet vanaf het begin vast staat. In goed oogstjaren
kan het dus leiden tot een overaanbod van substraten, in slechte tot een tekort.
De afzet van het digestaat kan ook worden onderhandeld in een contract. In de praktijk komt het vaak voor dat de
substraatleverancier het digestaat terug neemt om te gebruiken als meststof op zijn landbouwgrond [FNR 2013].
In substraatlevering en digestaat afzet contracten moeten – in aanvulling op de gebruikelijke punten inzake
aansprakelijkheid enz. – de volgende punten terugkeren [FNR 2013]:


duur van het contract, inclusief regels inzake de beëindiging en contractverlenging



leveringshoeveelheden of informatie over het te verbouwen/oogsten areaal met vermelding van verwachte
opbrengsten en de minimaal te leveren hoeveelheid, inclusief gepaste afspraken over afwijkingen op de
verwachte opbrengst



prijsaanpassingsmechanisme, vaak gebaseerd op een index of meerder indexen (bijv.
consumentenprijsindex, dieselprijsindex of substraatprijsindex), afhankelijk van de looptijd van het contract



oogst- en leveringsvoorwaarden, dat wil zeggen afspraken maken over de vraag of de exploitant of de
substraatleverancier het oogsten, versnijden, verzamelen, inkuilen en aanrijden van de substraten op zich
neemt, waar ze worden opgeslagen en hoe lang ze moeten worden opgeslagen kunnen daarbij ook worden
opgenomen.



digestaat afzet (volume, verantwoordelijkheden, data, periodes, deadlines, prijzen) inclusief logistiek (in het
bijzonder transport, opslag, distributie) met inachtneming van de voorwaarden voor de toepassing van
digestaat als meststof.

1.4.

Warmteleveringscontract
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Bij het afsluiten van een warmteleveringscontract moeten vergelijkbare punten worden beschouwd als voor een biogas
leveringscontract zoals regelingen voor de geleverde hoeveelheden, looptijd of beloning. Bovendien is er nadere
regeling nodig voor de volgende punten:
Afhankelijk van het type warmtegebruik (het voeden in een warmtenet, proceswarmte, koeling van gebouwen, enz.)
moeten er verschillende eisen worden nageleefd en de opvolging ervan moet worden gewaarborgd in het warmte
leveringscontract. Het is belangrijk vanuit het perspectief van de WKK of ketel exploitant om overeenstemming te
bereiken over een totale aankoopverplichting of een minimale afname verplichting van de warmtevrager [FNR 2013].

1.5.

Biogasleveringscontract

Het geproduceerde biogas wordt normaalgesproken omgezet in elektriciteit in één of meerdere WKK’s op de locatie of
in de omgeving (satelliet WKK’s) die eigendom zijn van de exploitant. Dit is echter niet verplicht. De installatie exploitant
kan ook alle of gedeeltelijk het ruwe biogas verkopen. De koper bepaalt dan het gebruik, zoals elektriciteit en warmte
in zijn eigen WKK, warmteproductie in een ketel of het opwaarderen naar aardgaskwaliteit (groen gas) in een aparte
biogas opwaardeer installatie.
Een leveringscontract voor ruw biogas valt in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerder (zoals
dat bij de netten voor elektriciteit en aardgas wel zo is). Meestal wordt het ruwe biogas vervoerd in eigen biogasleiding.
Het contract voor de levering houd rekening met de technische, economische en juridische belangen van beide partijen.
Meestal bevat een biogasleveringscontract de volgende regelingen [FNR 2013]:


Een bepaling van het te leveren volume, voorzien van een minimum om maximum hoeveelheid (aantal
kilowattuur aan biogas per uur/dag, enz.). Bij dergelijke leveringshoeveelheden moet de natuurlijke
schommeling in de productie van biogas in aanmerking genomen worden, zonder de belangen van beide
partijen naar redelijke voorspelbaarheid te verwaarlozen.



de contractuele (minimum) termijn en duidelijk beschreven voorwaarden voor de beëindiging en verlenging
van het contract is voor beide partijen van belang. Hoe langer de looptijd van het contract, des te
belangrijker de prijsaanpassingsclausules.



De prijsaanpassingsclausules kunnen worden gebaseerd op neutrale indexen zoals bijv. elektriciteitsprijzen,
prijzen voor substraat op de beurs of een indexcijfer van consumptieprijzen, enz.. Prijsaanpassingsclausules
moeten in de eerste plaats de desbetreffende kostenrisico’s weergeven, in het bijzonder in relatie tot de
vaste duur van het overeengekomen contract. De overeenkomst moet expliciet bepalen of en hoe de
veranderingen van invloed zijn op de aankoopprijs van het ruwe biogas.



Afhankelijk van de beoogde toepassing van het ruwe biogas door de koper wordt een omschrijving van
bepaalde eigenschappen van het ruwe biogas aanbevolen. Volgens de functionaliteit en de technische eisen
van de WKK, zal de koper bepaalde kwaliteitseisen stellen aan het ruwe biogas (minimale methaangehalte,
zwavelgehalte enz.). De gaskwaliteit is ook belangrijk voor kopers die ruwe biogas opwaarderen naar groen
gas. In dit geval moeten de criteria binnen de technische eisen van de biogas opwaardeerinstallatie liggen.



Vastleggen op welk punt de eigendom van het ruwe biogas wordt overgedragen aan de koper, is ook nodig
om redenen van risico inschatting. Daarom worden de plaatselijke omstandigheden en eigendom
weergegeven op bijvoorbeeld het leidingensysteem of de gasopslag(en).
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De contractuele verplichting tot levering omvat de overdracht van het eigendom van een bepaalde
hoeveelheid ruw biogas van een bepaalde kwaliteit. Het is daarom noodzakelijk om afspraken te maken
voor het meten van de hoeveelheid en de kwaliteit van het ruwe biogas en het regelen van de bijbehorende
kosten.

1.6.

Concessieovereenkomst met grondeigenaren

In de regel vind de bouw en exploitatie van een biogasinstallatie plaats op het terrein van de installatie eigenaar. Indien
dit niet zo is, bijvoorbeeld wanneer


gebruik wordt gemaakt van een satelliet-WKK – in eigen exploitatie of door een derde –,



het geproduceerde ruwe biogas geheel of gedeeltelijk wordt geleverd wordt door leidingen



de gegenereerde warmte wordt getransporteerd via warmteleidingen,

kan de toestemming van de aangrenzende eigenaren van onroerend goed nodig zijn. Hiervoor dienen
concessieovereenkomsten inzake verbintenissenrecht te worden afgesloten. De duur van een dergelijke
concessieovereenkomst moet overeenkomen met de verwachte behoefte.
De compensatieregelingen moeten, vanwege het lange-termijn karakter van een dergelijk project,
prijsaanpassingsmechanismen bevatten. De bescherming van de rechten van het gebruik van de grond van anderen
moet worden vastgelegd door de akte met de erfdienstbaarheden in te deponeren bij het kadaster. Dit zal ervoor zorgen
dat de rechten niet worden verloren wanneer de grond wordt verkocht of een faillissement van de andere partij.

1.7.

Erfdienstbaarheidsovereenkomst met de omgeving

Als pijpleidingen voor een stadsverwarmingsnet of (ruw) biogas langs het openbare wegennet wordt aangelegd, kan het
nodig zijn dat de exploitant van de biogasinstallatie en de exploitant van het verwarmingsnet een
erfdienstbarheidsovereenkomst aan gaat met de verantwoordelijke wegenbeheer. In de meeste gevallen wordt een
eenmalige of jaarlijkse vergoeding afgesproken [FNR 2013].
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Checklist
2.1.

Checklist voor het opstellen van het ”project idee”

Tabel 4: Checklist voor de eerste stap “project idee” [CASTILLO ET AL 2012, aangepast]
Fase

Stappen

1. Evaluatie van het agrarisch potentieel
Uw boerderij en landbouwgrond: Geef duidelijk de beschikbare substraten en een schatting van de
hoeveelheid in tonnen per jaar/maand aan voor elk van hen.


Dierlijke uitwerpselen (mest, stapelbare mest, drijfmest, enz.)



Agrarische residuen (zoals voeder overblijfselen, graan afval, enz.)



Huishoudelijk afval (zoals voedsel/keuken afval)



Anders
In de omgeving: Wie zou geïnteresseerd zijn in het aanleveren van hun mest,
bijproducten of residuen?
Identificeer de beschikbare substraten en maak een schatting van de hoeveelheid in
tonnen per maand/jaar voor elk van hen.



Andere boeren



Scholen of bedrijfskeukens (voedsel/keukenafval)



Agro-industriële ondernemingen (organisch industrieel afval)
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Fase

Stappen


Gecheckt

Opmerkingen

Anders
Hoeveel gaat het kosten?
Eerste (voorlopige) berekening van het biomassa potentieel van de boerderij en de
jaarlijkse kosten van het plan.
Gebruik de online rekentool van BioEnergy Farm II (www.bioenergyfarm.eu) voor een
eerste beoordeling van de economische haalbaarheid van uw geplande project.
Controleer de resultaten de verschillende kosten (investeringen, substraatkosten,
logistieke kosten, operationele kosten, enz.) en het netto inkomen.
Neem contact op met biogas deskundigen voor consultancy en advies.

2. Benodigde logistiek/verkeersbewegingen
Hoe is de kwaliteit van de omliggende infrastructuur?
Kunnen vrachtwagens deze wegen vrij gebruiken?
Welke substraten moeten sowieso worden vervoerd (ton/jaar)?
Hoeveel zal de logistiek zijn (€ / jaar) en is dit het de moeite waard (normaal minder dan ca. 18 km is
rendabel)?
3. Doel van het project
Bepaal het energieverbruik van de boerderij en het woonhuis.
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Fase

Stappen
Bepaal de bron (gas, warmte, elektriciteit) en de hoeveelheid energie die nodig is.
Zijn er verkoopmogelijkheden (bijv. Restwarmte, groen gas als transportbrandstof) in de
omgeving?
Informeer naar de prijzen en de voorwaarden (periode, gaskwaliteit, de hoeveelheid energie
dat kan worden verkocht, enz.).
Bepaal met de klant hun behoeften (hoeveel en de aard van het geproduceerde energie).

Denk na over hoe de energie wordt getransporteerd (warmtenet, tankstation, enz.).
4. Aard en structuur van het bedrijf
Informeer naar de meest voorkomende bedrijfsorganisaties en hun specifieke kenmerken.
Identificeer de personen die deel kunnen nemen in uw project.
Bespreek met hen hun betrokkenheid en hun verantwoordelijkheden.
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2.2.

Checklist met regelgeving goedkeuringsdocumenten

Tabel 5: Mogelijke documenten voor de goedkeuring van een biogasinstallatie [FNR 2013, aangepast]
Vergunningen:
Bouwaanvraagformulieren en
Milieuvergunning

Vraag de formulieren op bij het bevoegd gezag voor het
vergunningsaanvraag.

Plattegrond/kaart en tekening

Dit kan verkregen worden bij het kadaster

Uittreksel Kadaster

Informatie over het eigendom, bestemming en de locatie van
het terrein

Installatie en exploitatie
beschrijving

Formulieren met installatie gegevens, type van het proces
(incl. overzicht van materiaalgebruik), installatie- en
procesbeschrijving door de ontwerper

Emissie / omissie

Beschrijving van de emissie veroorzakende
processen/werking van de installatie

Geluid- en geur onderzoek en/of
emissiebron plan

Indien de vergunningverlenende instantie dat er een rapport
moet worden gemaakt, moet er een gecertificeerd
deskundige (autoriteit op het gebied) worden toegewezen.

Afvalbeheer / gebruik

Indien nodig (op basis van de gebruikte substraten),
beschrijving van de toepassingen en verwijderingsmethoden
van het gebruikte afval en plantaardige stoffen

Veiligheid

Beschrijving van de installatie uit het oogpunt van
brandveiligheid, plattegrond met een brandbeveiligingsplan,
eventueel het opstellen van een brandveiligheidsrapport door
een erkend deskundige. Beschrijving van de maatregelen om
aan de veiligheidseisen te voldoen, plattegrond met
mogelijke ATEX zones op het terrein.

Inpassing in natuur en landschap

Inpassing van het project op basis van bestaande plannen
(bijv. Bestemmingsplan, ontwikkelingsplan).
Compenserende maatregelen voor relevante
projectonderdelen

Vergunning op grond van de EUregeling voor dierlijke bijproducten

Verzoek tot goedkeuring van de biogasinstallatie volgens de
EU-regelgeving voor dierlijke bijproducten (EC nr. 1069/2009)
bijv. voor het gebruik van mest

Constructieberekeningen voor de
belangrijkste onderdelen van de
biogasinstallatie

De statica van de grote componenten worden gemaakt en
geleverd door installatie of onderdelen fabrikant

Detailtekeningen

Deze worden opgesteld door de ontwerper / aannemer:
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Leiding overzicht (voor substraten, gas, verwarmingsmedium)
incl. hellingshoek, stroomrichting, afmetingen en
materiaaleigenschappen
Beschrijving van de explosie zones (EX-zone plan)
Type en het ontwerp van het aanvoerput voor mest, kuilvoer
en andere bruikbare substraten
Technisch gebouw / kamer met de technische installaties
Warmteleiding overzicht incl. aanslutingen met warmte
producenten en afnemers
Stroomschema met operationele eenheden
Elektrisch schema voor de integratie van de WKK in het
proces
Gasopslag, gasveiligheidskleppen
substraatopslag
Procesflowdiagrammen voor
installaties

Het opstellen van een eenvoudig schema met operationele
eenheden.

Digestaat gebruik

Documentatie voor de benodigde land voor afzet van
digestaat

Buitengebruikstelling/Demontage

Verklaring van de aanvrager voor de buitengebruikstelling en
ontmanteling van de installatie en bodemafdichting na het
definitief beëindigen van het toegestane gebruik
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Data en informatie voor projecten in Nederland
3.1.

Verschillende rechtsvormen voor ondernemingen

Tabel 12: karakterisering van de meest relevante rechtsvormen voor ondernemingen voor biogasprojecten in Nederland [KVK 2014, SCHOONE 2014]
Eenmanszaak

Vennootschap onder
Firma (VOF)

Coöperatieve
vennootschap (CV)

Maatschap

Besloten Vennootschap Coöperatie
(BV)

Aandeelhouder

Eén natuurlijke of
rechtspersoon.

Om zijn minst twee
natuurlijke of
rechtspersonen.

Om zijn minst twee
natuurlijke of
rechtspersonen.

Om zijn minst twee
natuurlijke of
rechtspersonen.

Eén of meerdere
natuurlijke of
rechtspersonen.

Om zijn minst twee
natuurlijke of
rechtspersonen.

Kapitaal inleg

Geen

Geen

Geen

Geen

Minimaal €0,01

Geen

Aansprakelijkheid

Eigenaar is 100%
Elke partner is
Actieve partners zijn
aansprakelijk (zakelijk en aansprakelijk (zakelijk en aansprakelijk voor de
persoonlijk).
persoonlijk).
verplichtingen. Stille
vennoten zijn
aansprakelijk voor het
bedrag dat zij investeren.

Elke partner is
aansprakelijk voor de
verplichtingen van de
vennootschap, maar niet
voor de individuele
verplichtingen van de
partners.

Iedere aandeelhouder
heeft een maximale
aansprakelijkheid zo
groot als haar deelname
aan de BV

De samenwerking is
aansprakelijk; haar leden
zijn even aansprakelijk.
Uitsluiting van
persoonlijke
aansprakelijkheid is
mogelijk met specifieke
samenwerkingssubtypes
met beperkte
aansprakelijkheid of
samenwerking zonder
aansprakelijkheid.

Geen

Wel
rechtspersoonlijkheid

Wel
rechtspersoonlijkheid

Rechtspersoonlijkheid Geen

Geen

Geen
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Eenmanszaak

Vennootschap onder
Firma (VOF)

Coöperatieve
vennootschap (CV)

Maatschap

Besloten Vennootschap Coöperatie
(BV)

Management /
vertegenwoordiging

Eigenaar

Alle partners
vertegenwoordigen de
VOF of afhankelijk van
het VOF contract.

Beheer door de actieve
partners

Alle maten/partners
vertegenwoordigen de
maatschap

Raad van bestuur

Belasting

Inkomstenbelasting,
omzetbelasting.

Inkomstenbelasting op
Inkomstenbelasting,
elke persoonlijke aandeel omzetbelasting.
in de winst.
Actieve partners: over
Omzetbelasting.
hun aandeel in de winst.

Beheer gekozen door de
leden

Inkomstenbelasting op
Vermogensbelasting op
elke persoonlijke aandeel het kapitaal, de
in de winst.
vennootschapsbelasting
op de winst,
Omzetbelasting.
omzetbelasting.

Inkomstenbelasting,
omzetbelasting.

Geen minimaal kapitaal.

Geen minimaal kapitaal.

Stille vennoten: op
bezoldering..
Geen minimaal kapitaal.

Geen minimaal kapitaal.

Geen minimaal kapitaal.

Bied fiscale voordelen als Bied fiscale voordelen als Goede reputatie omwille
het inkomen laag is.
het inkomen laag is.
van persoonlijke
aansprakelijkheid.
Goede reputatie omwille Goede reputatie omwille
van persoonlijke
van persoonlijke
aansprakelijkheid.
aansprakelijkheid.
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3.2.

Verdere informatie (publicaties)

Publicatie over agrarische biogas installaties in Nederland.
Benodigde vergunningen voor biogasproductie- Stichting Groen Gas Nederland, 2013, 7 pages
installaties

3.3. Contacten voor informatie en advies
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Cornelissen Consulting Services B.V. (CCS)

InfoMil
Stimuland

Stichting Groen Gas Nederland

Telefoon:
Web:
Telefoon:
E-Mail:
Web:
Web:
Telefoon:
E-Mail:
Web:
E-Mail:
Web:

+31 (0)880 424242
www.rvo.nl
+31 (0)570 667000
info@cocos.nl
www.cocos.nl
www.infomil.nl
+31(0)529478180
info@stimuland.nl
www.stimuland.nl
info@groengas.nl
www.groengas.nl
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Referenties
4.1.

Gebruikte literatuur en bronnen in het handboek (algemene
hoofdstukken)

CASTILLO ET AL 2012
Castillo, B., et al: Implementing a bioenergy plant – Guideline for farmers. Handbook of EU-BioEnergy Farm Project,
2012
EDER 2012
Eder, B., et al.: Biogas Praxis - Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. 5. revised edition,
publisher ökobuch Verlag, Staufen, 2012, 254 pages, ISBN: 978-3-936896-60-2
EHRENSTEIN ET AL 2012
Ehrenstein, U.; Strauch, S.; Hildebrand, J.: Akzeptanz von Biogasanlagen - Hintergrund, Analyse und Empfehlungen
für die Praxis. Publisher Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, Forschungsgruppe
Umweltpsychologie und Universität des Saarlandes, 24 pages, 2012
ELTROP ET AL 2014
Eltrop et al: Grundlagen und Planung von Bioenergieprojekten. Publisher Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe,
Gülzow, 2014, 96 pages, ISBN: 3-942147-13-2
FNR 2013
Team of authors: Leitfaden Biogas - Von der Gewinnung zur Nutzung. Publisher Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe, 6. edition, Gülzow, 2013, 244 pages, ISBN: 3-00-014333-5
FNR 2013B
Thomsen, J.: Geschäftsmodelle für Bioenergieprojekte - Rechtsformen, Vertrags- und Steuerfragen. Publisher
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, 1. edition, 56 pages, Gülzow, 2013
FUCHS & DROSG 2010
Fuchs, W.; Drosg, B.: Technologiebewertung von Gärrestbehandlungs- und Verwertungskonzepten. Publisher
Universität für Bodenkultur Wien, 1. edition, 215 pages, Wien, 2010
GOMEZ ET AL 2008
Da Costa Gomez, C., Porsche, G., Heldwein, G,: Operational Guidelines - Guideline 1, EU-project Agrobiogas. Publisher
German Biogas Association, Freising, 2008
KTBL 2015
Team of authors: Gasausbeute in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Publisher Kuratorium für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft, 3. edition, Darmstadt, 2015, ISBN 978-3-945088-03-6
KTBL 2013
Team of authors: Faustzahlen Biogas. Publisher Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, 3.
revised edition, Darmstadt, 2013, 360 pages, ISBN 978-3-941583-85-6
KTBL 2012
Team of authors: Biomethaneinspeisung in der Landwirtschaft - Geschäftsmodelle - Technik - Wirtschaftlichkeit.
Publisher Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, 1. edition, Darmstadt, 2012, 84 pages, ISBN
978-3-941583-70-2
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KTBL 2009
Team of authors: Schwachstellen an Biogasanlagen verstehen und vermeiden. Publisher Kuratorium für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft, 2. revised edition, Darmstadt, 2009, 56 pages,
ISBN 978-3-939371-81-6
KTBL 1999
Dohler, H.; Schiesl, K.; Schwab, M.: Umweltvertragliche Gülleaufbereitung und -verwertung. Publisher Kuratorium für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, BMBF–Förderschwerpunkt, KTBL-Arbeitspapier 272, Darmstadt, 1999
LFU 2007
Team of authors: Biogashandbuch Bayern – Materialband. Chapter 1.1 – 1.5, Publisher Bayerische Landesanstalt für
Umwelt, Stand 2007, 68 pages, Augsburg
SEADI ET AL 2008
Seadi, T. A., et. al.: Biogas Handbook – Guide of BiG>East-Project. Publisher University of Southern Denmark, 2008,
126 pages, ISBN 978-87-992962-0-0

4.2.

Gebruikte literatuur en bronnen voor land specifieke informatie in het
handboek

AgentschapNL NL Energy en Klimaat. (2011). Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest. Utrecht:
AgentschapNL.
Ehlert, P., Dijk, T., & Oenema, O. (2013). Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. Wageningen: Alterra Wageningen UR, Nutriënten
Management Instituut NMI B.V.
Groen Gas Nederland. (2013). Benodigde vergunningen voor biogasproductie-installaties. Leeuwarden: Groen Gas
Nederland.
InfoMil. (2012). Handreiking (co-)vergisting van mest. Utrecht: AgentschapNL Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
InfoMil. (2013). Handreiking monovergisting van mest. Den Haag: RWS Leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Kasper, G., & Peters, B. (2012). Monovergisting varkensmest op boerderijschaal. Lelystad: Wageningen UR Livestof
Research.
Kamer van Koophandel. www.kvk.nl ; last visit November 2014
Menno Schoone, Rotterdam. www.inzakengaan.nl ; last visit November 2014
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Project partners
Cornelissen Consulting Services B.V.
Welle 36 | 7411 CC Deventer | Nederland
T: +31-507-667-000
E: info@cocos.nl | W: www.cocos.nl
DCA Multimedia B.V.
Middendreef 281 | 8233 GT Lelystad | Nederland
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) | Italië
T: +39 011 6708596
E: remigio.berruto@unito.it | W: www.deiafa.unito.it
Coldiretti Piemonte
Piazza San Carlo, 197 | 10123 Torino | Italië
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 | Polen
T: +48 608 630 637
E: edward_majewski@sggw.pl | W: www.sggw.pl
National Energy Conservation Agency
ul. Swietokrzyska 20 | 00-002 Warszawa | Polen
T: +48-22-505-5661
E: nape@nape.pl | W: www.nape.pl
IBBK
Am Feuersee 6 | 74592 Kirchberg/Jagst | Duitsland
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 | Duitsland
T: +49 (0)6151 7001-0
E: ktbl@ktbl.de | W: www.ktbl.de
Farmer society for projects | Innovatiesteunpunt
Diestsevest 40 | 3000 Leuven | België
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 | Denemarken
T: +45 8743 8400
E: info@agrotech.dk | W: www.agrotech.dk
Organic Denmark
Silkeborgvej 260 | 8230 Åbyhøj | Denemarken
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 |
Frankrijk
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 | Frankrijk
T: +33 01 44 95 08 18
E: trame@trame.org | W: www.trame.org
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Neem contact met ons op voor vragen en meer informatie

www.BioEnergyFarm.eu

#B io E n e r g y F a r m

