De bijdrage van monomestvergisting
aan grootschalige mestverwerking

Algemene disclaimer
oewel de in ormatie in dit ra ort a omstig is van betro wbare bronnen en de nodige orgv ldigheid is betracht bij
de totstandkoming van de in ormatie kan tichting roen as ederland geen aans rakelijkheid aanvaarden jegens
de gebr iker voor o ten onna wke righeden en o omissies ongeacht de oor aak daarvan en voor schade als
gevolg daarvan ebr ik van de in ormatie in het ra ort en beslissingen van de gebr iker gebaseerd daaro ijn
voor rekening en risico van de gebr iker n geen enkel geval ijn tichting roen as ederland haar best rders en
o medewerkers aans rakelijk ten aan ien van indirecte o immateri le schade met inbegri van geder de winst o
inkomsten en verlies van contracten o orders

oncl sie
De e notitie behandelt de voorwaarden voor een s ccesvolle b siness case monomestvergisting De doelstellingen die
met monomestvergisting behaald k nnen worden binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is en de verschillende
ro tes en combinaties et is aan de markt om de geschetste ro tes te verbeteren en rojecten te realiseren
onomestvergisting kan een bijdrage leveren aan grootschalige mestverwerking onder de volgende voorwaarden
•

en behoorlijke schaalomvang een mi van soorten mest om te komen tot minimaal m biogas er ton en
een D vana ase
ct m roen as
• en minimale schaalgroo e van
ton res lteert met D ase
ct m roen as in een
haalbare b siness case
• ij een schaalomvang van
ton is de b siness case in D ase
al haalbaar De
mestverwerkingskosten worden door het voora invoegen van een vergistingssta verlaagd met
tot el s
ten o ichte van de stree norm oor ee Dat leidt tot een verwerkingstarie van
tot
er ton De aanwe igheid van goedko e laagwaardige restwarmte kan de b siness case in ositieve in
verbeteren
et tarie van
er ton voor reg liere mestverwerking is in de h idige markt
te hoog estverwerking
komt o dit rijsnivea niet van de grond waardoor krim van de veesta el een mogelijk scenario blij
n een installatie met als basis een biologisch vergistings roces is het combineren van d r aamheidsdoelstellingen
ener ijds en een bijdrage leveren aan het evenwicht o de mestmarkt ander ijds van it diverse we elijke regelingen
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rootschalige mestverwerking
anleiding

De overheidsdoelstelling om
d r ame
energie te rod ceren in
en de ingevoerde
mestverwerkings licht er
biedt kansen voor een
gecombineerde aan ak n
moet de mestmarkt
in evenwicht ijn m aan de wet te voldoen is a et
van het overschot aan os aat b iten de ederlandse
landbo w nood akelijk
est is wat betre vol me een grote otenti le
bron voor de rod ctie van biogas maar hee een
gemiddeld lage energie inho d er m ij grootschalige
mestvergisters ijn veelal co rod cten met een hogere
gaso brengst aan de mest toegevoegd Door de steeds
grotere vraag naar co rod cten ijn de rij en gestegen
en is de beschikbaarheid sterk gedaald Dit hee de
rendabiliteit van veel installaties onder dr k ge et
De l imveesector haalt het overschot os aat it
l imveemest met de mestverbrandings installatie in
oerdijk De grootste o gave ligt er voor de varkens en
r ndveemest Door het scheiden van mest kan een dikke
en d nne ractie ontstaan De dikke ractie bevat vooral
de organische sto en daarmee ook het grootste deel
van het os aat m dikke ractie te k nnen e orteren
stelt een aantal landen de voorwaarde dat dikke ractie
geh gi niseerd is minimaal
r verwarmen o
minimaal
owel mestverwerking als biovergisting ijn van it
nancieel
ers ectie
moeilijk te realiseren
estverwerking komt vooral van de grond vanwege
kost rijsbeheersing van de mesta et in de sector en niet
omdat het een rendabel rod ct o levert in de markt
ls mest dan toch in grote hoeveelheid o een locatie bij
elkaar komt wordt het rendabel om de biogas otentie
tot waarde te maken Door een goede combinatie van

technieken locaties en organisatie k nnen twee doelen
tegelijk gerealiseerd worden namelijk bijdrage aan het
cre ren van evenwicht o de mestmarkt en bijdrage aan
de realisatie van de d r ame energiedoelstellingen

itgangs nten voor een
b siness case

r ijn vele as ecten die een rol s elen in de rijs e ng
in de mestmarkt De itkomsten van een b siness case
ijn a ankelijk van s eci eke ke es en de bijbehorende
randvoorwaarden De belangrijkste worden hieronder
behandeld

tree norm oor ee

er ton

en belangrijk itgangs nt is de ke e voor de
stree norm voor de oor ee oor ee is het bedrag
dat betaald wordt aan de oort van de installatie
om het rod ct daar te verwerken
et name de
varkensho ders in het iden en oosten van ederland
hebben te kam en met een mestoverschot ij llen
h n mest verantwoord moeten gaan verwerken tegen
een voor hen acce tabele rijs
n
idelijk ederland is het mestoverschot en de
ver lichte mestverwerkingsnorm het hoogst De
bovengrens in de verwerkings rijs is
er ton a
boerderij emiddeld genomen ijn
er ton aan
trans ortkosten nodig Dit res lteert in een oor ee
rijs van
er ton n de verschillende scenario s is
de e oor ee de stree norm tijgt de oor ee van een
b siness case boven de
it dan is de b siness case
waarschijnlijk niet haalbaar

Tabel 1 Fosfaatoverschot in de verschillende sectoren en regio’s.
Verschil van urgentie op de mestmarkt tussen veehouderijsectoren en regio’s
Te verwerken hoeveelheden
mest in mln kg fosfaat
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venwicht o de mestmarkt
r ontstaat evenwicht o de mestmarkt door
voldoende mest te verwerken o door de e niet meer
te rod ceren Dit laatste al gebe ren indien de
mestverwerkingskosten te hoog worden
basis van
marktin ormatie en een st die van het
andbo w
conomisch nstit t van de ageningen niversiteit
onitoring mestmarkt
en roens et al
is bekend dat als de mesta etkosten van varkensmest a
boerderij boven de
er ton stijgt de contin teit
van de bedrijven in het geding komt
termijn al dit
leiden tot krim van de rod ctie
De varkenssector al ge amenlijk moeten orgen voor
voldoende verantwoorde mestverwerkingsca aciteit
De sector is echter een o telsom van vele individ ele
bedrijven die ieder voor ich langjarige contracten
aangaan
o te

ergisting het verschil met
reg liere mestverwerking
oor een inscha ng van de kosten van reg liere
mestverwerking worden de cij ers van grootschalige
varkensmestverwerking als re erentie genomen ier
is de nood aak voor mestverwerking o korte termijn
het meest rgent oor r ndveemest geldt wat betre
Eigen
gebruik
de
berekeningen
in grote lijnen het el de maar er
Akkerbouw
ijn verschillen in varkens en r ndveemest nder
Hygieniseren exportandere in de soort organische sto
Eigen
gebruik
Korrelen
export
en de mineralengehaltes oor een
Akkerbouw
Aanbod
goede vergisting mag vooral het
Hygieniseren export stiksto gehalte niet te hoog te ijn n
Korrelen export
de regel al een deel van de stiksto
Aanbod
voora verwijderd moeten worden

Mestscheiding
arkensdrij mest wordt via een otaties steem en
ee and ers gescheiden in een sta elbare dikke ractie
van ongeveer
droge sto en een d nne vloeibare
meststroom De dikke ractie wordt vervolgens
geh gi niseerd en daarmee geschikt voor de e ort
De d nne mes ractie wordt met omgekeerde osmose
gescheiden in een vloeibare
concentraat en loosbaar
water et
concentraat kan in de ederlandse
landbo w worden a ge et als meststo r loo t een
onder oek om dit rod ct als k nstmestvervanger
aangemerkt krijgen binnen de ro ese regelgeving

Vergisting voor mestverwerking
et grote voordeel van het laatsen van een
vergistingsta voora is dat owel varkens als
r ndveemest verwerkt kan worden dit in tegenstelling
tot de meeste mestscheidingsinstallaties die in de regel
maar n soort mest k nnen verwerken Schema 1 gaat
it van centrale installaties om mest te scheiden in dikke

eg liere mestverwerking

Veehouders
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Flotatie
zeefbad
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Omgekeerde
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D nne mest

concentraat

Dikke ractie
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Schema 1 Bestaande mestverwerking.

De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking

ractie en stiksto kali concentraat
concentraat
die vervolgens verdere verwerking vragen Door o
een locatie voldoende m te ver amelen is verdere
verwerking vervolgens sneller haalbaar chaalgroo e
draagt bij aan kost rijsverlaging ierbij is het wel
nood akelijk dat er voldoende mest in de nabijheid is
dat wil eggen binnen een straal van tot kilometer
De kosten van de e verwerkingsro te worden be aald
door de investering de e loitatiekosten en de
a etkosten van de dikke ractie en het
concentraat
et name de kosten van de e twee laatste ijn sterk
be alend n een mestoverschotmarkt conc rreren de e
rod cten met r we drij mest en ijn de kosten hoog

Kostenprijs van regulier mestscheiding
oor het
concentraat is gerekend met een a et rijs
van
er ton ot voor kort werd bij de meeste
verwerkingsinitiatieven de dikke ractie nog niet
geh gi niseerd n dat geval wordt met gemiddeld
a etkosten voor de dikke ractie gerekend ndien
de dikke ractie geh gi niseerd is dalen de a etkosten
naar gemiddeld
ton De e rijs is gehanteerd voor
de berekeningen
m de dikke ractie te h gi niseren
ijn wel e tra investeringen en energiekosten gemaakt
De e ijn eveneens onderdeel van de berekeningen
oor de e ro te is een gemiddelde investering nodig
van
er ton ingaande mest

chaalgroo e is nodig
et de in et van monomestvergisting wordt de
installatie een st k groter en vraagt een d idelijk
hogere investering De gemiddelde investering er
ingaande ton mest komt o
bij een omvang
van
ton verwerking De vergisterinho d
o in verho ding tot covergisters groter moeten

o te

ijn omdat de gemiddelde energiedichtheid lager is
chter door een d idelijk kortere verblij ijd wordt dit
deels o geheven n Schema 2 is ervoor geko en alle
mest te h gi niseren echnisch kan dat itgevoerd
worden in batch h gi nisatie na het vergistings roces
n de berekeningen is geen rekening geho den met
warmteter gwinning Dat is echter wel mogelijk en aan
te raden en leidt mogelijk tot lagere kosten

ergisting drij mest en dikke ractie
voor mestverwerking
oals it Grafiek 5 op pagina 12 blijkt is enkel
drij mestvergisting na welijks rendabel ndien de
energiedichtheid van de mest verhoogd wordt naar
m biogas er ingaande m mest ijn er wel rendabele
b siness cases mogelijk
m biogas er m ingaande
mest is te halen door drij mest en dikke ractie
varkensmest in een verho ding van
te mengen
r ijn ook andere technische ro tes mogelijk om te
komen tot de
m biogas er ingaande m mest n et
van een ltra ltraties steem kan een alternatie ijn
De e variant wordt hier niet nader itgewerkt
n Schema 3 op pagina 8 is geko en om de dikke ractie
aan te laten voeren waarbij de oor ee van de dikke
ractie gelijk gesteld is aan de oor ee van de drij mest
eden voor de e ke e is dat dikke ractie voor
vergelijkbare rij en wordt aangeboden bij installaties
voor h gi nisatie voor de e ort De dikke ractie komt
beschikbaar van regionale mestverwerkingsinitiatieven
o van individ ele veeho ders die mest o h n bedrij
scheiden Door de verwerking van dikke ractie en
drij mest wij igt de o et van de installatie en door de
grotere rod ctie van biogas is meer ca aciteit nodig
om biogas o te waarderen naar groen gas

ergisting drij mest voor reg liere mestverwerking
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Schema 2 Mestverwerking met voorschakeling van drijfmestvergisting.
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ndien de verwerkingsomvang kleiner is stijgt de
investering er ton De gemiddelde investering in de e
o et stijgt naar
er ton ingaande mest bij
ton verwerking ij
ton stijgt de investering
naar
er ton en bij
ton naar
er ton
ingaande mest

waliteit mest be aalt hoeveelheid
biogas
De kwaliteit van de mest wordt voor het
vergistings roces vooral itgedr kt in de hoeveelheid
biogas die gewonnen wordt echniekke e mate van
voorbewerking en verblij ijd s elen allemaal een rol in
de biogaso brengst er ingaande m De belangrijkste
actor is echter de kwaliteit van de ingaande mest De
kwaliteit is van vele actoren a ankelijk

De hoogte van het start otentieel o de as is van
vele actoren a ankelijk de diersoort voerrantsoen
drinkwaters steem en verlie en in de t oe hoger
de tem erat r van de mest in de
t hoe hoger
de methaanverlie en Dit verschilt er mestbron n
de raktijk wordt als belangrijkste graadmeter het
organisch drogesto gehalte gebr ikt Dit is echter niet de
enige belangrijke actor De otenti le biogaso brengst
it dagverse mest is meestal alleen te realiseren met
monomestvergisting o boerderijnivea ii
est die
centraal verwerkt wordt is in de regel al twee tot drie
weken o d et biogas otentieel van dikke ractie wordt
naast de versheid ook sterk be nvloed door de gebr ikte
scheidingsmethodiek

Versheid bepaald biogaspotentieel
Grafiek 2 op pagina 9 toont het belang van snelle
mestaanvoer naar de vergister n mest
en vindt
ko de vergisting laats en d s methaanverlies De
snelheid waarmee mest a gevoerd kan worden
is bedrij ss eci ek en mede a ankelijk van de
mest t itvoering en het daaraan geko elde
mesta voers steem

o te
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Biogas opbrengst per m 3 in relatie tot versheid van varkensdrijfmest en dikke fractie
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Grafiek 2

Indicatie van de relatie tussen de versheid van mest en de te verwachten biogasproductie.

Mest scheiden voor biogasoptimalisatie
estscheiding
gericht o
os aatscheiding wijkt
technisch a van scheiden gericht o biogaso timalisatie
ij mestscheiding gericht o os aatscheiding wordt
veelal gewerkt met een ee and ers en otatie door
middel van een occ lant ij mestscheiding gericht o
biogaso timalisatie worden naast de r we delen ook de
jne wevende delen it de mest gehaald die voor de
rod ctie van biogas van belang ijn erder is er verschil
in de samenstelling van varkens en r ndveemest en
daarmee verschil in de scheidingsres ltaten
r is veel onder oek gedaan naar scheiding van
verschillende mestsoorten en scheidingstechnieken
eer in ormatie is te vinden in diverse
blicaties
over dit onderwer iii De e st dies tonen de grote
verschillen in mestsoorten en samenstelling
ok
binnen de verschillende racties i en verschillen
ijvoorbeeld in de samenstelling van de organisch droge
sto Die is be alend voor de biogaso brengst oor de
b siness case is het belangrijk om goed te kijken naar de
biogas otentie van de aangeboden mest

Variatie in mestkwaliteit zeer groot
r bestaat grote variatie in de biogas rod ctie er m
mest De werkelijke waarde wordt vooral be aald oals
hiervoor benoemd door versheid en samenstelling van
de mest en het soort scheiding ls itgangs nt voor
de berekeningen is itgegaan van
m biogas voor
varkensdrij mest met een droge sto gehalte van
en
m biogas voor dikke ractie van varkensmest met
een droge sto gehalte van
et is aan te bevelen
mest in te ko en o basis van kwaliteit ls de energie
inho d omhoog gaat verbetert dat de e ci ntie van
de installatie en hee dat een ositieve invloed o het
res ltaat ange ien de oor ee de sl it ost van de
b siness case is k nnen de veeho ders o leveranciers
hiermee invloed itoe enen o het res ltaat

estvergisting met korte verblij ijd
it onder oek blijkt dat monomestvergisting een
d idelijk kortere verblij ijd vraagt dan mestcovergisting
Dit onder oek is itgevoerd met niet verse mest D s
mest met een lager biogas otentieel oor r ndveemest
kan volstaan worden met dagen en bij varkensmest is
in dagen al
van het otentieel aan biogas vergist
n de berekeningen die ten grondslag liggen aan de e
osition a er is itgegaan van dagen verblij ijd
n Grafiek 3 pagina 12 is de relatie weergegeven
t ssen het droge sto gehalte van de ingaande mi van
mest en de gemiddeld te verwachten biogaso brengst
nt van aandacht in de b siness cases is dat naarmate
het droge sto gehalte stijgt de energiekosten voor
het roeren van de mest stijgen r al voor een ander
t e vergister geko en moeten worden indien het
gemiddelde droge sto gehalte boven de
it stijgt

amenstelling digestaat be nvloed
door de in t

De itkomsten van de b siness cases worden sterk
be aald door de bewerking en a et van het digestaat
onomestvergisting biedt aan mestverwerking de
mogelijkheid om de gehele meststroom te h gi niseren
Daarom wordt dikke ractie als in t gebr ikt it het
oog nt van biogas rod ctie moet wel goed naar de
kwaliteit gekeken worden oor de e ort moet de
dikke ractie geh gi niseerd worden et gemiddelde
droge sto gehalte en de biogaso brengst van de in t
stijgt door een mi van
drij mest en dikke ractie
te gebr iken en deel van de organische sto wordt
omge et in biogas et resterende deel blij in het
digestaat en al vervolgens gescheiden worden aar
bij vergisting van enkel drij mest nog maar
dikke
ractie overblij is dat bij een mi van
ongeveer
Door drij mest en dikke ractie te mengen stijgt
het gemiddelde droge sto gehalte van de in t
Groen Gas Nederland

Gem m3 biogas per m3 input van gemende varkensmest
drijfmest en dikke fractie
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Grafiek 3

Relatie gemiddelde drogestof gehalte van de ingaande mest en de biogas opbrengst.

De gemiddelde energiedichtheid van de
input verhogen

hiervan is dat de biogas rod ctie eer sterk verhoogd
wordt waardoor schaalvoordelen in de o werking van
het biogas ijn te behalen adeel is dat gl cerine een
hoge kost rijs hee
eer be erkt beschikbaar is en
grote variatie in kwaliteit kent

ercentage dikke fractie in digestaat

aast het mengen van drij mest en dikke ractie
ijn er andere mogelijkheden om de gemiddelde
energiedichtheid te verhogen De aangevoerde drij mest
kan o locatie gescheiden worden met een schroe ers
en ltra ltratie waarbij itsl itend de ingedikte stroom
mest wordt vergist en andere methode is om een
be erkte hoeveelheid hoogwaardig cos bstraat toe te
iv blijkt dat
voegen it recent onder oek van de
bijmengen van
gl cerine goed mogelijk is oordeel

De groengasro te als itgangs

nt

oor de b siness case berekeningen is geko en voor de
rod ctiero te naar groen gas De
ro te is ook
mogelijk oor dit alternatie is niet geko en omdat
binnen de D in een latere ase o engesteld wordt

ercentage dikke fractie uit scheiding van digestaat na vergisting
in relatie tot
gehalte van de input
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Grafiek 4

Verband tussen het gemiddelde droge stofgehalte van de input en het percentage dikke fractie uit het digestaat voor
varkensmest.
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en n g gebr ik van de warmte niet altijd volledig
mogelijk is en andere ro te o rechtstreekse levering
van biogas voor de o wekking van warmte k nnen
ijn Dit is echter alleen interessant als er een heel jaar
constante vraag is naar biogas Dit komt echter weinig
voor De rod ctie van groen gas biedt veelal wel een
constante basis voor de a et van het eind rod ct ij
de itwerking voor een s eci eke locatie is het aan
te raden de e o ties allemaal door te rekenen et is
goed mogelijk dat een combinatie nog geschikter is
bijvoorbeeld groengasinvoeding in combinatie met een
warmteketel Dit onder oek richt ich o grootschalige
verwerking en om e ng naar groen gas

chaalgroo e is gewenst omdat kleinschalige
o werking van groen gas nog relatie d r is
et
monomestvergisting is het moeilijk om voldoende
biogas vol me te krijgen om de biogaso waarding
kostene ci nt mogelijk te maken ij een o et van
ton drij mest en
ton dikke ractie
wordt er
miljoen m biogas ge rod ceerd wat gelijk
staat aan het invoeden van o n
m groengas r bij
vollast ren er jaar

Foto
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es ltaten van de b siness case
ekenmodel
De eerder genoemde as ecten en itgangs nten ijn
gebr ikt als in t voor het rekenmodel dat roen as
ederland hiervoor ontwikkeld hee Diverse scenario s
ijn doorgerekend en met elkaar vergeleken n Grafiek 5
ijn de res ltaten van de berekeningen weergegeven
n Grafiek 5 is in kolom de stree norm van de oor ee
er ton lles wat hierboven komt is niet haalbaar
olom gee de kost rijs weer van een grootschalig
varkensmestverwerkings roject
De e dient als
re erentie om in ichtelijk te maken wat de in et van
monomestvergisting kan bijdragen aan mestverwerking
n de e o et wordt varkensmest gescheiden in
sta elbare dikke ractie vloeibaar
concentraat en
loosbaar water Door de dikke ractie te h gi niseren
is de e e ortwaardig en voldoet de e ro te aan de
mestverwerkings licht De verwerkingskosten liggen in
een dergelijk roject o
aan de oort olom
t m gee het res ltaat van monomestvergisting en
mestverwerking gecombineerd De verschillen i en
in de samenstelling van de ingevoerde mest en de
schaalgroo e van de installatie

er m die it de D vergoed wordt n D
ase
komt de kost rijs o nagenoeg gelijk nivea met het
enkel scheiden van mest aar ligt echter nog ver boven
de stree norm van
De mestscheidingsinitiatieven
liggen ook nog steeds ver boven de stree norm en
komen om die reden niet van de grond ndanks het
gelijke kost rijsnivea is er wel een groot verschil in het
totaal ge nvesteerd vermogen et nanci le risico is
in het geval van een monovergister
vele malen
groter r is geko en voor een omvang van
ton
drij mest omdat het beheersen van de kost rijs van de
groengaso waardering nood akelijk is om schaalgroo e
te k nnen bereiken it de gra ek blijkt dat enkel
monomestvergisting geen verlaging van de oor ee
voor verwerking van mest kan bewerkstelligen
n kolom en is daarom de b siness case doorgerekend
met een mi van drij mest en dikke ractie in een
verho ding van
iermee komt de gemiddelde
gaso brengst van de invoer o ongeveer
m
biogas te liggen ij een omvang van
ton is in
D
ase een haalbare b siness case te realiseren
chaalverkleining naar vervolgens
ton en
ton laat ien dat de kost rijs dan weer d idelijk
stijgt ij
ton omvang is dan el s in D
ase
geen haalbare case te realiseren

nkel drij mest vergisting is niet
rendabel
n kolom en staat het res ltaat van vergisting van enkel
drij mest met
m biogas er ingaande m mest et
bovenste deel in de kolom is de bijdrage in de kost rijs

Bijdrage mono-mestvergisting aan mestverwerking
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De resultaten van verschillende doorrekeningen van de business case.

De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking

De conclusie is dat
voorschakelen
van
monomestvergisting
voor
mestverwerking,
dankzij de SDE+ bijdrage,
de
verwerkingsprijs
per ingaande ton mest
verlaagt, maar dat deze
alleen bij voldoende
omvang (100.000 tot
200.000
ton)
onder
de
streefnorm
van
de
poortfee
zakt.
Afhankelijk van de opzet
kan voorplaatsen van
monomestvergisting de
verwerkingsprijs
met
€ 1,50 tot € 7,50 verlagen.

Bijdrage mono mestvergisting aan mestverwerking
ncl h gi nisatie met e terne restwarmte voor
van de gas rijs
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Grafiek 6

terne restwarmte verbetert
b siness case aan ienlijk
et energieverbr ik van het roces is een belangrijke
kosten actor ebr ik van laagwaardige restwarmte
tot
graden levert een belangrijke bijdrage aan
verlaging van de kosten en vestigingslocatie waar
s nergie e ecten mogelijk ijn is daarom wenselijk
De e locaties ijn echter maar be erkt beschikbaar
Grafiek 6 laat d idelijk ien dat de haalbaarheid sterk
verbetert indien restwarmte beschikbaar is voor een
rijs van
van de aardgas rijs itgaande van een
gas rijs van
m
ij monomestvergisting is naar verho ding een groter
deel van de ge rod ceerde energie nodig voor het
rod ctie roces el
ij enkel het vergisten van
drij mest vraagt het o warmen van de vergister en het
h gi niseren bijna
van de ge rod ceerde energie
ij een in t mi van drij mest en dikke ractie in een
verho ding is dat ongeveer
ertogas brengt aardgas ingekocht voor de verwarming
van de vergister in mindering o de totale hoeveelheid
ge rod ceerd groen gas Daardoor neemt ook de
itgekeerde D
s bsidie a
et in e en van een
e terne energiebron is in dit soort b siness cases aan
te bevelen oals eerder vermeld is gebr ik maken
van goedko e laagwaardige restwarmte de meest
interessante o tie maar het bij laatsen van een
biomassa gestookte ketel is ook een mogelijkheid
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Bijdrage monomestvergisting aan mestverwerking.

Proces vraagt veel warmte
De warmtevraag in de e b siness cases s itst ich
toe o twee onderdelen
et o warmen van de
vergister van
naar
graden en het o warmen
voor h gi nisatie van
tot
graden et hee de
voorke r achtera te h gi niseren it onder oek blijkt
dat voora h gi niseren kan leiden tot verlaging van de
biogaso brengst v
ankelijk van de verwerkingsro te
van het digestaat is het mogelijk alles dan wel een deel
van de rod cten te h gi niseren et energieverbr ik
kan omlaag door het gebr ik van warmtewisselaars Dit
as ect is geen onderdeel van de berekeningen

Deelname in de nanciering levert
leveranciers eggenscha en rendement o
n de berekeningen is itgegaan van een eigen
vermogensinbreng van
door de mestleveranciers
ij hebben hiermee het initiatie en k nnen o basis
hiervan aanv llende nanciering krijgen n de e
o et ligt ook de eggenscha bij de leveranciers oor
een solide b siness case is een rendement o eigen
vermogen van
gewenst Dit rendement vloeit
echter weer ter g bij de leveranciers mgerekend
er m ingaande mest levert dit een voordeel o
a ankelijk van de hoogte van de totale investering
van
tot
er m n de b siness case is dat
er m
iteraard is het ook goed mogelijk een
b siness case te realiseren onder artici atie van de
mestleveranciers

Groen Gas Nederland

rganisatie van de keten

De agrarische sector onderste nt grootschalige
mestvergisting it het oog nt van d r aamheid
en het sl iten van kringlo en
aar als het gaat om
risico en rendement is de sector minder entho siast
rootschalige monomestvergistings rojecten
ijn
com le r is s rake van een groot aantal variabelen die
o elkaar a gestemd moeten worden lleen bij goede
a stemming in de keten ijn de rojecten technisch
en nancieel haalbaar Dit vereist samenwerking en
langjarige commitment van alle artijen om de risico s
beheersbaar te ho den en acce tabele rendementen
mogelijk te maken

ndivid ele mest rod centen
hebben het grootste belang
anwege de ver lichte mestverwerking hebben de
mest rod centen het grootste belang
amelijk
d r ame betaalbare mestverwerking met als
hoo ddoel het wegwerken van het os aatoverschot en
met als bijvangst het rod ceren van d r ame energie
en
red ctie
ndivid ele veeho ders branche organisaties en
nanciers llen de handen ineen moeten slaan in
de wetenscha dat dergelijke b siness cases niet
gerealiseerd worden voor winstma imalisatie van de
eind rod cten maar vanwege kost rijsbeheersing in
de veeho derijketen

arantie van aanvoer
r ciaal voor de realisatie is de garantie van lange termijn
aanvoer van mest De mest rod centen hebben dan
ook de sle tel in handen om de rojecten van de grond
te krijgen lleen door langjarige leveringscontracten
a te sl iten kan h n doel bereikt worden ectoraal
onderschrij iedereen de e visie maar individ ele
ondernemers llen de handtekening moeten e en De
individ ele eigenbelangen stroken o de korte termijn
niet altijd met de lange termijn sectorbelangen Dat
maakt het vastleggen van langjarige mestaanvoer ook
o ingewikkeld och ligt hier een itdaging om het wel
geregeld te krijgen et is essentieel om veeho ders
leveranciers als artner bij voorke r in de vorm van
een leveringsco eratie te betrekken in een roject
ls veeho ders el niet het initiatie nemen llen de
mesthandelaren en trans orte rs dit doen et korte
termijn contracten en hoge mest rij en tot gevolg

inanciering door consorti m van
betrokken artijen
Door aan de artici atie van mestleveranciers ook nog
een ver licht aandeel in de nanciering te ko elen
wordt ook de eggenscha in de e loitatie geregeld
de e basis ijn andere artici anten en e terne nanciers

sneller bereid tot deelname deaal is de sit atie waarbij
de leveranciers el
eigen vermogen inbrengen
maar minder kan ook olang de leveringsgarantie er
maar is mdat de rojecten o ge et worden om de
kost rijs in de mesta et te beheersen is de doelgroe
van overige nanciers be erkt
r al vooral ge ocht moeten worden naar artijen die
belang hebben bij de contin teit van de sector en bereid
ijn tegen acce tabele rentetarieven risicodragend te
investeren ls de mestaanvoer langjarig gegarandeerd
is ijn er voldoende artijen te vinden die mee willen
nancieren Daarnaast verdient het aanbeveling om
ook aanv llende alternatieve nancieringsvormen te
onder oeken

ans o b dget in D

ase

onder D
s bsidie is het nog niet mogelijk om
degelijke rojecten van de grond te krijgen De rod ctie
van d r ame energie kan nog steeds niet conc rreren
met ossiele energie De D regeling blij ook de
komende jaren nog bestaan oor de termijn van
jaar is een b siness case mogelijk n
en
was
het beschikbare b dget in ase en reeds itge t n
was er echter nog in ase b dget beschikbaar De
verwachting is dat dit het komende jaar ook het geval is
met als voor ichtig doorkijkje dat ook ase als hoogst
mogelijke ase voor dergelijke initiatieven binnen
handbereik komt Door de be erkte beschikbaarheid
van andere biomassastromen is het niet te verwachten
dat er nog veel grote covergistings rojecten van
de grond komen Dit is een kans voor grootschalige
monomest rojecten oor wind o ee al een a arte
s bsidieregeling o engesteld worden edenen waarom
het re el is te verwachten dat in
r imte in ase
en ase van de D regeling is en mogelijk el s ase

tabiliteit van organisatie en
verwerking cr ciaal
onstante aanvoer van de el de grondsto is niet
alleen nodig voor een rendabele b siness case maar
gee ook stabiliteit in het verwerkings roces
est
bevat in verho ding tot co rod cten weinig gas er
m maar is wel stabiel De e stabiliteit maakt dat het
verwerkings roces redelijk eenvo dig kan verlo en
onder veel roblemen it onder oekvi bij bestaande
covergisters blijkt dat het rendement vaak negatie
be nvloed wordt door de grote schommelingen in de
kwaliteit van de covergistings rod cten en het steeds
wij igen van de voeding van de vergister n vergelijking
tot covergisting al mono vergisting met minder
schommelingen en d s stabieler k nnen draaien ls de
mestleveranciers daarnaast ook artici eren is ook de
organisatie rond de aanvoer stabiel
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