5. BIOGASVERWERKING
Het belangrijkste en economisch meest interessante eindproduct van een vergistingsinstallatie is uiteraard het
biogas. In dit hoofdstuk wordt onder andere de gasproductie en benutting van het biogas besproken, samen
met de manieren van opslag en eventuele bewerkingen die dit gas ondergaat. Tot slot wordt ook even
ingegaan op de voorzieningen die de installaties hebben getroffen wanneer het gas niet op de normale manier
kan worden benut.

5.1. Biogasproductie
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Figuur 31 toont de gemiddelde biogasproductie per installatie voor de verschillende klassen (cijfers 2010).
Hierbij valt op dat installaties van klasse C beduidend meer biogas produceren dan installaties van klasse A of B.
Dit is te verklaren doordat klasse C ook enkele zeer grote installaties bevat. In Hoofdstuk 4.2 viel op dat de
reactorgrootte bij installaties van klasse D lager was dan de gemiddelde reactorgrootte bij klasse C. Uit
onderstaande figuur blijkt dan weer dat de installaties van klasse D min of meer evenveel biogas produceren
per jaar, met minder reactorvolume. Dit resulteert dus in een hogere biogasproductiviteit per eenheid van
reactorvolume (zoals ook valt af te lezen uit Figuur 74). De inzet in Figuur 31 toont dat klasse C bijna 60% van
alle geproduceerde biogas in 2010 heeft geleverd. Klasse A en B waren samen goed voor ongeveer een kwart,
klasse D leverde 14% van alle gas.

Figuur 31. Gemiddelde biogasproductie per installatie voor de verschillende klassen (inzet: aandeel per klasse in
de totale biogasproductie in 2010) (n = 79)
7

Biogasproductie wordt uitgedrukt in Nm³. Dit vertegenwoordigt in tegenstelling tot Gronings gas geen vaste energie-inhoud. Biogas heeft
geen vaste samenstelling waardoor de energie-inhoud varieert met het methaangehalte. Voor biogas met 50% methaan is de energieinhoud 19,84 MJ/Nm³ en bij 60% methaan 23.80 MJ/Nm³ (gerekend met bovenste verbrandingswaarde voor methaan).
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Figuur 32 toont de spreiding in het methaangehalte dat gemiddeld werd gemeten in het biogas. Ruim 80% van
de installaties meet een methaangehalte tussen de 52,5 en 60%, wat in een normale range ligt voor covergisting met mest. De spreiding binnen deze range kan verklaard worden door de aard van de co-producten
(rijk aan koolhydraten of eerder rijk aan vetten of eiwitten) en door het al dan niet optimaal functioneren van
de methanogene bacteriën. Een kleine 10% heeft een eerder laag methaangehalte, wat erop kan wijzen dat de
methanogene bacteriën onder suboptimale omstandigheden werken. Eveneens 10% heeft dan weer een
methaangehalte > 60%. Een groot deel van deze installaties beschikt over een voorhydrolyse, waardoor een
deel van het geproduceerde CO2 niet in het biogas terecht komt, wat resulteert in hogere methaangehaltes van
het biogas.

Figuur 32. Spreiding in methaangehalte in het biogas (n = 80)

Tijdens de vragenlijst werd bij de exploitanten ook gepolst hoe constant de biogasproductie en het
methaangehalte in het biogas was. De resultaten worden weergegeven in Figuur 33 en Figuur 34
respectievelijk. Deze figuren geven subjectieve getallen weer, gebaseerd op de inschatting van exploitanten.
Hieruit komt naar voren dat de kleinere co-vergisters hun biogasproductie constanter inschatten dan grotere
co-vergisters. Hiervoor kan geen logische verklaring worden aangeboden. Het aanvoelen bij de
bedrijfsbezoeken was dat de grotere co-vergisters het totale proces veel nauwer opvolgen, waardoor kleine
schommelingen in de biogasproductie door hen sneller als storend worden bevonden. In klasse D vindt 17%
van de installaties de biogasproductie sterk schommelend. Dit is niet onlogisch aangezien de GFT-vergisters
zich in deze klasse bevinden en af te rekenen krijgen met een sterk schommelend biogaspotentieel van de
input. Globaal voor de volledige sector vindt slechts 7% van de installaties de biogasproductie schommelend
tot sterk schommelend.
Net als bij de biogasproductie vinden de kleinere co-vergisters het methaangehalte in het geproduceerde gas
meer constant dan de grotere co-vergisters. Hiervoor kan dezelfde reden worden aangehaald. Van de hele
sector vindt slechts één procent van de installaties de methaanconcentratie licht schommelend.
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Figuur 33. Schommelingen in biogasproductie per klasse (n = 78)

Figuur 34. Schommelingen in methaangehalte per klasse (n = 78)
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Verder werd aan de exploitanten gevraagd de biogasverliezen op de installatie in te schatten. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in Figuur 35 en geven dus opnieuw de subjectieve mening van de bevraagde
exploitanten weer. Hieruit blijkt dat van de kleine tot middelmatige co-vergisters toch 6 tot 7% van de
installaties deze verliezen behoorlijk inschat. Dit valt vooral toe te schrijven aan de vroegst gebouwde
installaties. In het verleden werd namelijk vaak geopteerd voor een enkel membraan als gasopvang. De
ervaring is ondertussen dat na enkele jaren deze daken lekken vertonen ten gevolge van wrijving en herhaalde
uitzetting en inkrimping. Verschillende installaties hebben deze oude daken reeds vervangen door nieuwe
dubbelmembraandaken. Bij heel wat installaties die nog een enkel membraandak hebben wordt momenteel
een dubbel membraandak gebouwd of is dit in de nabije toekomst voorzien. De verwachting is dus dat deze
biogasverliezen in de toekomst zullen dalen.

Figuur 35. Inschatting biogasverliezen per klasse (n = 78)
Tijdens de studie werd aan de exploitanten gevraagd om een inschatting te maken van het aandeel van de
totale biogasproductie dat afkomstig was van stromen uit de primaire landbouw, uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie, uit de diervoederindustrie en uit de overige stromen. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in Figuur 36. Ongeveer 34% van alle biogas is afkomstig van agrarische bronnen. Bij klasse D is dit
lager dan gemiddeld, wat logisch is door de industriële aard van deze installaties. Het aandeel van het biogas
dat afkomstig is uit de voedingssector, neemt bij de co-vergisters af naarmate deze groter worden; het aandeel
biogas afkomstig van overige, meer industriële reststromen (zoals bv. glycerine) neemt net toe naarmate de
installatie groter wordt.
Bij deze figuur moet wel de bedenking worden gemaakt dat de meeste exploitanten dit zeer moeilijk konden
inschatten en vaak een heel onrealistische verdeling opgaven (waarbij meestal het aandeel biogas dat
afkomstig is van mest, zwaar werd overschat). De resultaten weergegeven in onderstaande figuur werden
daarom gecorrigeerd op basis van de tonnages aan verschillende inputstromen en hun bijhorende
biogaspotentieel. De co-vergiste mest werd onder de categorie ‘agrarisch’ verrekend.
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Figuur 36. Oorsprong van het biogas in Nederland, verdeeld over 4 types van substraten (n = 79)

5.2. Biogasbewerking en –opslag
5.2.1. Bewerkingen
Twee bewerkingen die nagenoeg steeds worden toegepast op het biogas alvorens dit te verbranden, zijn de
koeling van het gas zodat vocht wordt verwijderd, en een verwijdering van het H2S om schade aan de WKK te
vermijden.
Ongeveer 71% van de gaskoeling gebeurt passief. In de meeste gevallen betekent dit dat het gas dat uit de
reactoren komt eerst door een ondergrondse leiding wordt gestuurd alvorens het naar de WKK gaat. Bij actieve
koeling wordt meestal gebruik gemaakt van een compressor die een koelmedium (bv. water, glycol) afkoelt en
dat dan via een warmtewisselaar het gas koelt. Figuur 37 toont de gemiddelde gastemperatuur na de koelstap.
Hierbij moet worden opgemerkt dat heel wat exploitanten die alleen koelen via een ondergrondse leiding deze
temperatuur niet meten. Daarom werd voor deze studie een inschatting gemaakt gebaseerd op de lengte van
deze ondergrondse leiding. Uit deze figuur valt op dat er een vrij grote spreiding is, waarbij het merendeel van
het gas een temperatuur heeft tussen 5 en 20°C. Wat duidelijk opvalt bij deze figuur is dat het gas dat gekoeld
wordt met een actieve koeling een lagere temperatuur heeft, en dus beter ontvochtigd is. Dit is ook duidelijk af
te leiden uit Figuur 38, die de temperatuurdaling tijdens de gaskoeling weergeeft. Hier is het voornamelijk de
actieve koeling die verantwoordelijk is voor de hoogste temperatuurdalingen. Naast de hogere
temperatuurdaling zorgt actieve koeling ook voor een constantere temperatuur van het uitgaande gas, terwijl
dit bij de passieve koeling heel sterk kan schommelen tussen winter en zomer.
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Figuur 37. Gemiddelde gastemperatuur na koeling (n = 74)

Figuur 38. Gemiddelde temperatuurdaling tijdens koeling (n = 74)
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Bij het ontzwavelen van het biogas worden twee hoofdmechanismen onderscheiden, namelijk interne en
externe ontzwaveling. Interne ontzwaveling gebeurt in de reactor zelf (bv. door een weinig lucht te injecteren
in de interne gasopslag waardoor het aanwezige H2S wordt omgezet tot biozwavel en op die manier uit het gas
verdwijnt). Het toevoegen van ijzerslib of ijzerwater is een andere manier om H 2S te voorkomen. Dit wordt
meer in detail besproken in Hoofdstuk 7.3.
Bij externe ontzwaveling is er sprake van een aparte ontzwavelingseenheid die los staat van de reactor (bv.
actief kool filter, biofilter). Ongeveer 90% van de bevraagde installaties beschikt over een systeem waarbij lucht
in de reactor wordt geïnjecteerd. Tien procent beschikken alleen over een externe ontzwavelingseenheid.
Vijftien procent van de installaties beschikken zowel over een interne als externe ontzwaveling. Van de externe
ontzwavelingseenheden bestaat bijna 60% uit een actief koolfilter en iets minder dan 40% uit een biologische
filter.
Figuur 39 toont de uitgaande H2S concentratie na de ontzwaveling. Uit deze figuur blijkt dat meer dan 50% van
de installaties een H2S-gehalte lager dan 100 ppm in het biogas heeft en 99% van de installaties een H2Sgehalte lager dan 500 ppm.

Figuur 39. H2S-gehalte in het biogas na ontzwaveling (n = 72)

5.2.2. Opslag
Tussen het produceren van het biogas en het verbranden in een WKK wordt een gasopslag voorzien. Deze
opslag dient als buffer zodat de motor zo constant mogelijk kan draaien, terwijl de biogasproductie zal
schommelen als functie van de voeding. De gasbuffer wordt in sommige gevallen gebruikt om zoveel mogelijk
biogas op te sparen tijdens de nacht en dit dan volop om te zetten in elektriciteit tijdens de piekuren, zodat een
betere prijs wordt verkregen voor de geproduceerde stroom. Anderzijds is de gasopslag ook handig wanneer
een motor uitvalt. In dat geval kan meestal voor enkele uren gas gebufferd worden zodat de motor kan worden
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hersteld en niet direct hoeft te worden afgefakkeld. Figuur 40 toont de spreiding van de buffercapaciteit,
uitgedrukt in uur gasopvang. Hieruit blijkt dat een kwart van de installaties maar opslagcapaciteit heeft om 2
uur gasproductie te bufferen. Veertien procent kan dan weer een halve dag van de gasproductie opslaan.

Figuur 40. Spreiding van de biogasbuffer, uitgedrukt in aantal uur gasopslag (n = 73)

Van alle bevraagde installaties heeft 95% alleen een interne gasopslag (hiermee wordt de gasopslag boven de
fermentoren bedoeld) en 5% heeft daarnaast ook nog een externe gasopslag. Bij de interne gasopslag gebeurt
96% via volume-expansie en 4% door drukopbouw. Ongeveer 75% van de installaties meet de inhoud van de
gasopslag door een vaststelling van het vullingspercentage (bv. de hoogte van de gaskap). Twintig procent van
de inhoudsmetingen gebeurt via een drukmeting en ongeveer 5% heeft beide.
Zeventig procent van de installaties heeft een dubbel membraandak. Dit is een dak waarbij een buitenste
membraan op een constante overdruk wordt gehouden. Het binnenste membraan dient dan als gasopvang.
Het voordeel van een dubbel membraandak is dat dit schade aan het binnenste membraan vermijdt en doordat
er een lichte overdruk is tussen het binnenste en buitenste membraan, worden biogasverliezen tot een
minimum beperkt. Ondanks deze voordelen beschikt toch 27% van de installaties nog steeds over een enkel
membraandak. Dit zijn voornamelijk de oudere installaties, aangezien in het verleden de dubbel
membraandaken minder gebruikelijk waren. Naast deze membraandaken zijn er ook enkelen installaties die
geen flexibele opslag hebben, maar wel een vast volume boven de reactor dat wordt gevuld door drukopbouw.
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5.3. Biogastoepassingen
In 2010 werd nagenoeg alle geproduceerde biogas omgezet via een WKK tot elektriciteit en warmte. In 2010
werden wel de eerste installaties met een biogasopwerkingseenheid gebouwd of zelfs al in bedrijf genomen,
maar doordat deze installaties in 2010 nog niet volledig operationeel en de productiecijfers niet representatief
waren, werden deze niet mee geëvalueerd in deze studie.

5.3.1. Evaluatie elektrische capaciteit
5.3.1.1. Biogasmotoren
Figuur 41 toont dat de meeste installaties over 1 of 2 motoren beschikken, slechts een kleine minderheid heeft
3 of meerdere motoren. Figuur 42 toont dat een kwart van de installaties een geïnstalleerd vermogen van
e
minder dan 500 kWe heeft, 1/3 een geïnstalleerd vermogen tussen de 500 en 1000 kW e, 20% tussen de 1000
en 1500 kWe en nog eens een kwart zelfs meer dan 1500 kWe. Deze verdeling komt in grote lijnen overeen met
het aantal installaties dat tot klasse A, B of C behoort, met dit verschil dat de installaties van klasse D verdeeld
zijn over de verschillende categorieën van geïnstalleerd vermogen.

Figuur 41. Aantal motoren per installatie (n = 82)
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Figuur 42. Geïnstalleerd elektrisch vermogen per installatie (n = 82)

Het geïnstalleerd vermogen van een vergistingsinstallatie is duidelijk één van de belangrijkste kenmerken. Het
is dan ook zinvol om dit kenmerk als vergelijkingsbasis te nemen en tal van andere parameters als functie van
het geïnstalleerd elektrisch vermogen uit te zetten. Dit is onder meer gebeurd voor de totale input die een
installatie nodig heeft om het elektrisch vermogen op vollast te laten draaien (zie Figuur 12, op pagina 57) en
voor het totaal volume aan hoofdvergisters per eenheid geïnstalleerd elektrisch vermogen (zie Figuur 25, op
pagina 74).
Uit Figuur 43 blijkt dat het gemiddeld elektrisch vermogen per installatie duidelijk stijgt naargelang de
installaties recenter zijn. Terwijl het gemiddeld vermogen van een installatie die vóór 2005 in bedrijf werd
genomen nog ± 550 kWe bedroeg, is dit gestegen tot bijna 2000 kW e voor installaties die na 2008 in bedrijf
werden genomen. Figuur 44 toont de evolutie van de spreiding van geïnstalleerd vermogen in de tijd. Vóór
2005 werd geen enkele installatie met een vermogen van meer dan 1000 kW e gebouwd. Dit is niet onlogisch
aangezien dit vooral pioniersinstallaties zijn. Vanaf 2005 neemt het relatieve aandeel van installaties met een
vermogen van meer dan 1000 kWe sterk toe, terwijl het aandeel van installaties met een vermogen < 500 kW e
sterk daalt.
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Figuur 43. Evolutie van het geïnstalleerd vermogen in de tijd (n = 78)

Figuur 44. Spreiding van geïnstalleerd vermogen in de tijd (n = 78)
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Uit Figuur 45 blijkt dat meer dan de helft van alle geïnstalleerde motoren MAN-motoren zijn. Deze motoren
staan echter maar in voor een kwart van het totale elektrische vermogen. Jenbacher (25% van het aantal
motoren) en MWM (12% van het aantal motoren) staan respectievelijk in voor 42% en 26% van het
geïnstalleerde vermogen. Dit betekent dat MAN vooral kleinere motoren levert aan de Nederlandse
vergistingssector (klasse A en klasse B) en dat Jenbacher en MWM gebruikt worden bij grotere vermogens
(klasse C en klasse D).

Figuur 45. Spreiding motoren en het aandeel in geïnstalleerd vermogen, theoretisch berekend vermogen op
basis van motoreigenschappen
8

Figuur 46 toont de spreiding in het aantal vollasturen dat in 2010 per installatie werd gepresteerd . Met
vollasturen wordt het theoretisch aantal uren bedoeld dat een motor op vollast werkt. Bv. wanneer een motor
100 uur aan 90% van zijn maximale vermogen draait, dan heeft die motor 90 vollasturen gepresteerd in die
periode.
De figuur toont dat bijna 20% van de installaties minder dan 5000 vollasturen heeft gedraaid (of < 50% van de
geïnstalleerde capaciteit). Slechts 18% van de bevraagde installaties hebben meer dan 8000 vollasturen
gepresteerd (of aan 90% van de geïnstalleerde capaciteit). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een
installatie niet het maximum van de vollasturen benut. Een eerste reden zijn technische storingen en
onderhoud waardoor een motor een tijdlang niet operationeel is. Deze kunnen tot een minimum beperkt
worden door het onderhoud regelmatig en correct uit te voeren. Een tweede reden is de biologische werking
van een installatie die tijdelijk minder optimaal functioneerde waardoor minder biogas werd geproduceerd dan
voorzien en waardoor er dus onvoldoende gas was om op vollast te draaien. Dit kan vermeden worden door
een goede kennis van de biologie en een goede biologische monitoring waardoor tijdig kan worden ingegrepen
8

Wanneer een installatie meerdere motoren heeft die een verschillend aantal vollasturen hebben, dan werd per motor het vermogen
vermenigvuldigd met het aantal vollasturen voor deze motor. Dit werd voor alle motoren opgeteld en gedeeld door het totale geïnstalleerd
vermogen voor die installatie
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in het biologisch proces zodat een constante biogasproductie kan worden aangehouden. Een derde reden
vormen de dure grondstofprijzen. Deze prijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen waardoor het soms
economisch niet interessant is om de voorziene capaciteit te benutten (wanneer het dus meer kost om coproducten aan te kopen dan deze aan inkomsten genereren). Een laatste reden kan zijn dat er naar gestreefd
wordt maximum 7000 à 8000 vollasturen te presteren per jaar omdat alleen voor dit aantal vollasturen
subsidie wordt verstrekt.

Figuur 46. Spreiding vollasturen per installatie (n = 82)

5.3.1.2. Elektriciteitsproductie
Door de installaties die volledig operationeel waren in 2010 en die hebben meegewerkt aan deze studie werd
bijna 535 000 MWh aan elektriciteit geproduceerd. Het eigen verbruik door de installatie zelf bedraagt
gemiddeld 8%, wat dus neerkomt op een netto elektriciteitslevering van ongeveer 490 000 MWh. De totale
netto elektriciteitsproductie in 2010 van alle installaties (cijfers van Agentschap NL) bedroeg bijna 700 000
MWh. Dit betekent dus dat ruim 70% van de elektriciteitsproductie in deze studie werd opgenomen (wat in de
lijn ligt van de 75% van het aantal installaties dat heeft deelgenomen aan deze studie). Figuur 47 toont het
percentage van de eigen elektriciteitsproductie dat nodig is om de installatie in werking te houden voor de
verschillende klassen. Hieruit volgt dat hoe groter de covergister, hoe kleiner het deel van de totale
elektriciteitsproductie dat zelf wordt verbruikt. Bij klasse D ligt het eigen verbruik weer wat hoger, vooral dan
omdat deze installaties een intensievere voor- en/of nabehandeling hebben die het aandeel eigen verbruik
opdrijven.
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Figuur 47. Gemiddeld eigen elektriciteitsverbruik per klasse (n = 77)

Figuur 48. Gemiddelde elektriciteitsproductie per installatie voor de verschillende klassen, met in de inzet het
aandeel per klasse in de totale elektriciteitsproductie in 2010 (n = 69)
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Figuur 48 toont de spreiding van de gemiddelde elektriciteitsproductie per installatie voor de verschillende
klassen (cijfers 2010). Zoals verwacht heeft deze figuur min of meer dezelfde vorm als Figuur 31 (gemiddelde
biogasproductie per installatie). Hierbij valt op dat installaties van klasse C beduidend meer elektriciteit
produceren dan installaties van klasse A of B. Dit is omdat klasse C enkele zeer grote installaties bevat. Waar in
Figuur 31 bleek dat klasse C en klasse D gemiddeld ongeveer evenveel biogas produceerden per installatie,
blijkt uit onderstaande figuur dat klasse D gemiddeld een hogere elektriciteitsproductie per installatie heeft
dan klasse C. Dit betekent dus dat de motoren in klasse D een iets beter omzettingsrendement hebben. De
e
inzet in Figuur 48 toont dat klasse C bijna 2/3 van alle geproduceerde elektriciteit uit biogas in 2010 heeft
geleverd. Klasse A en B waren samen goed voor ongeveer een kwart, klasse D leverde 14% van alle stroom.
Figuur 49 toont de spreiding in elektriciteitsproductie per installatie en het aandeel in de totale
elektriciteitsproductie per range van productie. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de installaties minder dan
5000 MWhe/jaar produceert. Deze installaties zijn samen verantwoordelijk voor bijna 20% van de totale
elektriciteitsproductie uit biogas. Dit zijn vooral de installaties uit klasse A en B. Wat ook opvalt is dat 17% van
de installaties meer dan 12 500 MWh e/jaar produceren, maar dat deze 17% van de installaties wel
verantwoordelijk is voor 46% van de totale elektriciteitsproductie.

Figuur 49. Spreiding in elektriciteitsproductie per installatie en het bijhorende aandeel in de totale
elektriciteitsproductie van elke categorie (n = 69)
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5.3.1.3. Elektrisch rendement
Figuur 50 toont de elektrische efficiëntie van de verschillende installaties, berekend door de theoretisch
maximale elektriciteitsproductie (totaal elektrisch vermogen maal 8760 vollasturen per jaar) te vergelijken met
de effectief geproduceerde elektriciteitsproductie.
e
Uit deze figuur valt op dat 1/3 van de installaties een efficiëntie van minder dan 75% heeft en slechts 20%
meer dan 90% van de geïnstalleerde capaciteit benut. Bij de meeste installaties is dus nog duidelijk marge om
de efficiëntie van de bestaande infrastructuur te optimaliseren. Vaak is de reden om niet tot het maximum te
gaan de subsidiebeschikking, die niet altijd subsidie verstrekt voor de volledige capaciteit aan geïnstalleerd
vermogen.

Figuur 50. Spreiding in benutting van geïnstalleerde capaciteit aan elektrisch vermogen (n = 67)

Figuur 51 toont de spreiding van het bruto en netto elektrisch rendement voor de installaties. Het bruto
rendement is berekend door de totale elektriciteitsproductie te delen door de totale energie-inhoud van het
biogas. Het netto rendement is berekend door de totale elektriciteitsproductie van de installatie te
verminderen met het eigen verbruik van de installatie, en dit verschil te delen door de totale energie-inhoud
van het biogas.
Hieruit blijkt dat de meeste installaties een bruto en netto elektrisch rendement hebben tussen de 25 en 35%.
Terwijl 31% van de installaties een bruto rendement hebben van meer dan 35%, is dit maar 17% wanneer het
netto rendement wordt geëvalueerd. Dit verschil is uiteraard te wijten aan het eigenverbruik van gemiddeld ±
8%. Worden deze cijfers vergeleken met de spreiding in elektrisch rendement van de motoren, dan blijkt dat
maar liefst 93% van de installaties een elektrisch rendement van > 35% hebben (zie Figuur 52). Het feit dat de
werkelijke elektrische rendementen afwijken van de theoretische, heeft alles te maken met het feit dat een
motor die niet op vollast draait, niet het maximale rendement kan halen. Ook het methaangehalte in het
biogas heeft een effect op het rendement van een motor, wat eveneens bijdraagt aan dit verschil. Tabel 13
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toont de spreiding van het netto elektrisch rendement en het gemiddelde bruto en netto elektrisch rendement
per klasse berekend. Uit deze tabel blijkt dat klasse A meer dan gemiddeld vertegenwoordigd is bij de lagere
rendementen, klasse C en klasse D zijn dan weer meer dan gemiddeld vertegenwoordigd bij de hoogste
rendementen. Dit kan worden verklaard doordat grotere motoren vaker een betere elektrisch rendement
hebben dan kleinere motoren, en doordat uit Figuur 47 reeds blijkt dat de kleinere installaties een hoger
aandeel van hun eigen productie aanwenden als eigen verbruik van de installatie.

Figuur 51. Spreiding in netto en bruto elektrisch rendement. Het bruto rendement is berekend door de totale
elektriciteitsproductie te delen door de totale energie-inhoud van het biogas. Het netto rendement
is berekend door de totale elektriciteitsproductie van de installatie te verminderen met het eigen
verbruik van de installatie, en dit verschil te delen door de totale energie-inhoud van het biogas (n =
76)

Figuur 52. Spreiding in elektrisch en thermisch rendement (theoretische rendementen) van de biogasmotor
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Tabel 13. Spreiding in netto elektrisch rendement per klasse (% van installaties per klasse) + gemiddeld netto en
bruto energetisch rendement per klasse (% t.o.v. energie-inhoud gas) (n = 76)
netto elektrisch
rendement

Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

≤ 20%
21-25%
26-30%
31-35%
36-40%
> 40%

4
18
28
33
12
5

13
31
31
19
6
0

4
22
19
33
15
7

0
7
37
37
11
7

0
17
17
50
17
0

gem netto

29,4

24,1

29,4

30,5

29,6

gem bruto

33,2

26,7

32,3

34,9

33,2

5.3.2. Warmteproductie en thermisch rendement
5.3.2.1. Warmteproductie en warmtebenutting
Figuur 53 toont het percentage van de eigen warmteproductie die nodig is om de vergistingsreactoren op
temperatuur te houden. Vijfenveertig procent heeft minder dan 10% van de eigen warmteproductie nodig,
11% heeft meer dan 20% nodig. Door heel wat exploitanten wordt echter het warmteverbruik om de reactoren
op te warmen niet gemeten. In dit geval werd een inschatting gemaakt op basis van de studie van het Biogas
Messprogramm.

Figuur 53. Warmteverbruik om reactoren op te warmen als % van eigen totale warmteproductie (totale
warmteproductie berekend o.b.v. het theoretisch thermisch rendement van de motoren) (n = 75)
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Naast de warmtebenutting voor verwarming van de reactoren, kan er ook warmte ingezet worden voor andere
doeleinden. In dit laatste geval spreekt met van nuttige warmte. In Tabel 14 wordt voor alle bevraagde
installaties, de bevraagde co-vergisters en de verschillende klassen van vergisters weergegeven welk
percentage van de in totaal geproduceerde warmte wordt benut. De netto warmtebenutting komt overeen
met de warmte die ingezet wordt voor nuttige toepassingen. De bruto bevat warmte naast de nuttige warmte
ook de warmte die wordt ingezet voor verwarming van de eigen vergistingsreactoren.
Uit Tabel 14 kan besloten worden dat de kleine co-vergisters beduidend minder warmte benutten dan de
grotere co-vergisters. Opvallend is ook de beduidend hogere warmtebenutting binnen de groep van overige
vergisters (klasse D), vergeleken met de co-vergisters. Bij de bevraagde installaties die relevante gegevens
konden verstreken (78 in totaal), was de totale warmteproductie in 2010 bijna 631 000 MWht. Daarvan werd in
totaal bijna 258 000 MWht benut, waarvan ruim 170 500 MWht als nuttige warmte kan beschouwd worden.
Tabel 14. Totale netto en bruto warmtebenutting bij de bevraagde installaties en per klasse (n = 78)
Percentage warmtebenutting

Nuttige warmte
(netto)

Totaal benutte warmte
(bruto)

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

10 %
22 %
26 %
44 %

22 %
35 %
42 %
51 %

Alle co-vergisters

24 %

39 %

Alle bevraagde installaties

27 %

41 %

Figuur 54 toont de spreiding van het percentage van de totale warmteproductie die nuttig wordt aangewend.
Hieruit blijkt dat maar liefst een kwart van de bevraagde installaties geen enkele vorm van overige
warmtebenutting toepast. Nog eens 41% gebruikt minder dan 30% van de vrijgekomen restwarmte. Dit is in de
meeste gevallen als verwarming van het woonhuis en eventueel de bedrijfsgebouwen, bv. stallen.
Figuur 55 geeft weer dat van de installaties die overige warmte benutten, 35% het woonhuis verwarmt en 27%
de boerderij. Deze toepassingen vragen echter weinig warmte ten opzichte van de totale warmteproductie.
Hygiëniseren of drogen van het digestaat is de derde meest voorkomende toepassing van de restwarmte (19%
van de bevraagde installaties met restwarmtegebruik passen dit toe). Kasverwarming en levering aan een
warmtenet completeren de top vijf van warmtebenutting. Uit Figuur 54 blijkt ook dat slechts 8% meer dan 85%
van de beschikbare warmte op een nuttige manier valoriseert. Meer nog dan bij de elektriciteitsproductie ligt
bij de warmtebenutting een zeer groot potentieel om de energetische efficiëntie van een installatie te
verhogen. Uiteraard is de mogelijkheid tot warmtebenutting zeer plaatsgebonden. Zo is het niet overal
mogelijk een kas te verwarmen of aan te sluiten op een warmtenet. Uit deze studie blijkt wel dat ongeveer 20%
van de installaties plannen heeft om (meer) warmte te benutten, voornamelijk door het indrogen van
digestaat. Doordat er echter geen vergoeding mogelijk is/was voor deze vorm van warmtebenutting, wordt
deze beslissing vaak uitgesteld.
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Figuur 54. Percentage van de totale warmteproductie die nuttig wordt aangewend. Dit is het percentage van de
theoretisch geproduceerde hoeveelheid warmte die wordt ingezet voor andere doeleinden dan voor
de verwarming van de vergistingstanks (n = 80)

Figuur 55. Meest voorkomende toepassingen voor restwarmte (n = 59)
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5.3.2.2. Thermisch rendement
Figuur 56 toont de spreiding van het bruto en netto thermisch rendement voor de installaties. Het bruto
thermisch rendement werd berekend door de totale warmteproductie te delen door de energie-inhoud van het
biogas. Het netto thermisch rendement is berekend door het aandeel van de warmte dat nuttig wordt
aangewend (exclusief het verwarmen van de vergistingsreactoren) te delen door de totale energie-inhoud van
e
het biogas. Hieruit blijkt dat bijna 3/4 van de installaties een bruto thermisch rendement van > 30% haalt, wat
veel meer is dan het bruto elektrisch rendement. De netto rendementen tonen echter een totaal ander beeld.
Hieruit blijkt immers dat een kwart van de installaties een thermisch rendement van 0% heeft, of dus geen
restwarmte nuttig aanwendt. De meeste installaties hebben een netto thermisch rendement dat lager is dan
10%, terwijl het thermisch rendement van de meeste motoren tussen de 42 en 44% ligt (zie Figuur 52). Een
deel van de geproduceerde warmte zal steeds verloren gaan door niet uit te sluiten verliezen bij het
transporteren van de warmte, maar de belangrijkste reden is – zoals hoger vermeld – dat er weinig installaties
zijn die alle geproduceerde warmte (kunnen) aanwenden.

Figuur 56. Spreiding in thermisch rendement. Het bruto thermisch rendement werd berekend door de totale
warmteproductie te delen door de energie-inhoud van het biogas. Het netto thermisch rendement
is berekend door het aandeel van de warmte dat nuttig wordt aangewend (exclusief het
verwarmen van de vergistingsreactoren) te delen door de totale energie-inhoud van het biogas (n =
76)
Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing. toont de spreiding van het netto thermisch rendement en het
gemiddelde bruto en netto thermisch rendement per klasse. Hieruit blijkt ook zeer duidelijk het grote verschil
tussen bruto en netto rendement. Net zoals bij het elektrisch rendement, blijkt klasse A meer dan gemiddeld
vertegenwoordigd bij de installaties die geen of uiterst weinig warmte benutten en stijgt de benuttingsgraad
naargelang de installaties groter en vooral meer industrieel van aard worden. Zoals in Hoofdstuk 3.4 wordt
weergegeven, beschikken deze grotere installaties ook vaker dan gemiddeld over een hygiënisatie-eenheid of
droger voor het digestaat.
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Tabel 15. Spreiding in netto thermisch rendement per klasse (% van installaties per klasse) + gemiddeld netto en
bruto thermisch rendement per klasse (% t.o.v. energie-inhoud gas) (n = 76)
netto
thermisch
rendement

Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

0%
≤ 10%
11-20%
21-30%
> 30%

26
42
14
9
9

38
56
0
0
6

11
56
22
4
7

30
30
15
29
7

17
17
17
17
33

gem netto

8,7

3,0

8,2

8,1

14,8

gem bruto

35,1

30,5

37,2

36,0

34,0

5.3.3. Evaluatie totaal energetisch rendement (elektrisch en thermisch)
Figuur 57 toont de spreiding in het totale bruto energetische rendement. Dit is de som van alle geproduceerde
elektriciteit en warmte gedeeld door de energie-inhoud van het biogas. Hieruit blijkt dat de helft van de
installaties een totaal productierendement heeft tussen 60 en 80%, wat iets lager is dan de
motorrendementen. Dit kan verklaard worden doordat het rendement van een motor afneemt naarmate
verder wordt afgeweken van vollast en door verliezen die niet te vermijden zijn.
Figuur 58 doet hetzelfde voor het totale netto energetische rendement. Het totale netto energetische
rendement is de som van de netto geproduceerde elektriciteit en de nuttig aangewende warmte gedeeld door
de energie-inhoud van het geproduceerde biogas. Zoals mag verwacht worden, wijkt deze grafiek zeer sterk af
van het bruto energetisch rendement en vertoont deze grafiek vrij grote gelijkenissen in de range ≤ 20 tot 35%
met de grafiek die het netto elektrisch rendement weergeeft, aangezien vrij weinig installaties veel warmte
benutten. Toch slaagt 40% van de installaties erin door warmtebenutting het totale netto rendement van hun
installatie tot meer dan 40% te tillen (20% zelfs tot meer dan 50%). Tabel 16 toont het totale energetische
rendement voor de verschillende klassen en het gemiddelde bruto en netto energetisch vermogen.
Tabel 16. Spreiding in netto energetisch rendement per klasse (% van installaties per klasse) + gemiddeld netto
en bruto energetisch rendement per klasse (% t.o.v. energie-inhoud gas) (n = 76)
netto totale
rendement

Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

≤ 20%
21-25%
26-30%
31-35%
36-40%
41-50%
> 50%

4
10
16
22
11
17
20

13
25
25
25
6
0
6

4
10
0
30
11
30
15

0
0
30
19
11
15
25

0
17
0
0
17
17
50

Gem netto

38,1

27,1

37,6

38,6

44,4

Gem bruto

68,3

57,3

69,4

70,8

67,2
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Figuur 57. Spreiding in bruto energetisch rendement. Dit is de som van alle geproduceerde elektriciteit en
warmte gedeeld door de energie-inhoud van het biogas (n = 76)

Figuur 58. Spreiding in netto energetisch rendement. Dit is de som van de netto geproduceerde elektriciteit en
de nuttige warmte gedeeld door de energie-inhoud van het geproduceerde biogas (n = 76)
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5.3.4. Overzicht energetische benutting en efficiëntie
Tabel 17 toont een overzicht van de verschillende energetische rendementen en benuttingsefficiënties voor de
verschillende klassen en de totale sector.
Tabel 17. Overzicht van alle energetische rendementen en benuttingsefficiënties

El 1

El 2
El 3
Th 1

Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
En 1
En 2
En 3

Gemiddeld
elektrisch
rendement1
Bruto elektrisch
rendement2
Netto elektrisch
rendement3
Gemiddeld
thermisch
rendement4
Bruto thermisch
rendement 5
Netto thermisch
rendement (1)6
Netto thermisch
rendement(2)7
Bruto thermische
benutting8
Netto thermische
benutting9
Bruto energetisch
rendement10
Netto energetisch
rendement (1)11
Netto energetisch
rendement (2)12

Totale sector

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

38,9

37,4

38,5

39,9

40,8

33,2

26,7

32,3

34,9

33,2

29,4

24,1

29,4

30,5

29,6

43,9

44,3

44,5

43,2

42,9

35,1

30,5

37,2

36,0

34,0

13,4

6,7

13,1

13,6

17,3

8,7

3,0

8,2

8,1

14,8

40,9

21,8

35,3

42,2

50,9

27,0

9,8

22,1

26,4

43,6

68,3

57,3

69,4

70,8

67,2

42,8

30,8

42,6

44,1

46,9

38,1

27,1

37,6

38,6

44,4

1

El 1: gemiddeld elektrisch rendement van de motor(en) op een installatie. Dit is het maximale elektrisch rendement dat haalbaar is
El 2: het bruto elektrisch rendement, berekend door de totale elektriciteitsproductie in 2010 te delen door de totale energie-inhoud van
het biogas in 2010
3
El 3: het netto elektrisch rendement, berekend door de totale elektriciteitsproductie in 2010 te verminderen met het eigen verbruik door
de vergistingsinstallatie en dit te delen door de totale energie-inhoud van het biogas in 2010
4
Th 1: gemiddeld thermisch rendement van de motor(en) op een installatie. Dit is het maximale thermische rendement dat haalbaar is
5
Th 2: het bruto thermisch rendement, berekend door de totale warmteproductie in 2010 te delen door de totale energie-inhoud van het
biogas in 2010
6
Th 3: het netto thermisch rendement, berekend door de totale warmtebenutting (inclusief de eigen warmtebenutting voor de
vergistingsreactoren) in 2010 te delen door de totale energie-inhoud van het biogas in 2010
7
Th 4: het netto thermisch rendement, berekend door de totale warmtebenutting (exclusief de eigen warmtebenutting voor de
vergistingsreactoren) in 2010 te delen door de totale energie-inhoud van het biogas in 2010
8
Th 5: de totale warmte (inclusief verwarming van de reactoren) die benut werd gedeeld door de totale warmte die geproduceerd werd in
2010
9
Th 6: de totale warmte die benut werd (exclusief verwarming van de reactoren) gedeeld door de totale warmte die geproduceerd werd in
2010
10
En 1: het bruto energetische rendement, berekend door de totale elektriciteits- en warmteproductie in 2010 te delen door de totale
energie-inhoud van het biogas in 2010
11
En 2: het netto energetische rendement, berekend door de som van de netto elektriciteitsproductie (exclusief het eigen verbruik voor de
vergistingsinstallatie) en de netto warmtebenutting (inclusief verwarming van de reactoren) in 2010 te delen door de totale energie-inhoud
van het biogas in 2010
12
En 3: het netto energetische rendement, berekend door de som van de netto elektriciteitsproductie (exclusief het eigen verbruik voor de
vergistingsinstallatie) en de netto warmtebenutting (exclusief verwarming van de reactoren) in 2010 te delen door de totale energieinhoud van het biogas in 2010
2
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El 1 is het elektrisch motorrendement en dus het maximale elektrische rendement dat kan gehaald worden. El
2 is het effectief gehaald elektrisch rendement. Dit is lager dan El 2 doordat een motor nooit continu zijn
maximale rendement kan halen (bv. wanneer niet op vollast gedraaid wordt). El 3 tenslotte is het netto
elektrisch rendement; hierbij werd het eigen verbruik van de vergistingsinstallatie afgetrokken.
Th 1 is het thermisch motorrendement en dus het maximale thermische rendement dat kan gehaald worden.
Th 2 is het effectief gehaald thermisch rendement. Doordat een motor nooit continu op vollast draait en er
steeds verliezen zullen optreden, is dit rendement lager dan het maximaal haalbare. Th 3 is het thermisch
rendement waarbij enkel de gebruikte warmte in rekening werd gebracht, Th 4 is het thermisch rendement
waarbij enkel de overige warmte (dus exclusief het verwarmen van de reactoren) in rekening werd gebracht.
Dit verklaart waarom het rendement daalt van Th 1 naar Th 4.
Th 5 geeft het percentage weer van alle geproduceerde warmte die werd benut, Th 6 doet hetzelfde, maar dan
enkel rekening houdend met de overige warmte (dus exclusief het verwarmen van de reactoren).
En 1 is de totale energetische efficiëntie van een installatie. Dit is de totaal geproduceerde elektriciteit en
warmte ten opzichte van de primaire energie aanwezig in het biogas. En 2 beschouwt enkel de benutte
elektriciteit (exclusief het eigen verbruik van de installatie) en benutte warmte. En 3 doet hetzelfde, maar
zonder de warmte voor het verwarmen van de reactoren.
Deze cijfers tonen duidelijk aan dat er nog heel wat marge is om de energetische efficiëntie van een installatie
te verhogen. Een kleine winst kan gehaald worden door de installaties zoveel mogelijk op vollast te laten
draaien, maar het leeuwendeel aan efficiëntieverbetering ligt erin de geproduceerde warmte zoveel mogelijk
te benutten.

5.4. Noodvoorzieningen
De productie van biogas is een continu proces en kan niet één-twee-drie worden stopgezet. De benutting van
het biogas is echter een technisch proces en dus niet gevrijwaard van technische problemen. Zo kan een motor
kapot gaan of kan de netspanning wegvallen waardoor tijdelijk geen biogas kan worden verbrand. Zoals eerder
vermeld is er bij de installaties steeds een biogasopslag voorzien, doch deze kan in de meeste gevallen slechts
enkele uren gasproductie opslaan. Veelal is deze ook voor meer dan de helft gevuld, wat dus de buffer bij
technische problemen nog kleiner maakt. In dat geval is het nuttig te kijken naar andere oplossingen zodat
vermeden kan worden dat biogas in de lucht wordt afgeblazen. Figuur 59 toont dat 67 % van de installaties
over meer dan één motor beschikt. Dit is een goede oplossing bij voorziene stilstand (bv. groot onderhoud van
de motor), waardoor de biogasproductie tijdelijk kan worden verlaagd door minder te voeden zodat één motor
alle gas kan verwerken en niks hoeft te worden afgeblazen. Wanneer een motor echter onverwacht uitvalt
door een storing, zal nog steeds een deel van het biogas moeten worden afgeblazen tot de biogasproductie
voldoende verlaagd kan worden. Ook wanneer de netspanning wegvalt, vormt een extra motor geen oplossing.
Een steeds betrouwbare oplossing hiervoor vormt een fakkel. Hierbij wordt alle gas dat moet worden
afgeblazen, eerst verbrand in een fakkel waardoor geen CH 4 in de lucht terechtkomt, maar wel CO2. Aangezien
CH4 een 21 tot 23 maal zo sterk broeikasgas is als CO2, biedt het affakkelen dus een duidelijk milieuvoordeel.
Dertig procent van de bevraagde installaties hebben een fakkel, 22% beschikt zowel over meer dan één motor
als een fakkel.
Vijf procent van de installaties hebben ook een reservebrander. Dit heeft het extra voordeel ten opzichte van
een fakkel dat de warmte die vrijkomt bij de verbranding nog kan worden benut, bv. zodat de
vergistingsreactoren op temperatuur kunnen gehouden worden bij uitval van de motor.
Maar liefst 22% van de installaties hebben geen enkele voorziening voor het biogas in geval dit niet kan worden
benut in een motor. In geval een onverwachte storing langer dan enkele uren aanhoudt, betekent dit dat
methaan in de atmosfeer zal worden geloosd.
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Figuur 59. Voorkomende noodvoorziening (n = 82)
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6. DIGESTAATBEWERKING EN DIGESTAATAFZET
Naast biogas blijft op het einde van het anaerobe vergistingsproces het merendeel van de input over als
digestaat. Dit bevat naast het water alle inert materiaal, het organisch materiaal dat niet of zeer moeilijk
afbreekbaar is – zoals lignine – en actieve biomassa. De exacte samenstelling (bv. nutriënten, vezeligheid)
hangt af van de input. Wanneer alle co-substraten die aan de reactor worden gevoed op de positieve lijst
voorkomen (bijlage Aa, behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet), kan dit digestaat in
Nederland als dierlijke mest worden afgezet zonder een verdere behandeling te ondergaan. Wanneer dit
digestaat in het buitenland wordt afgezet, is minstens een hygiënisatie van het digestaat nodig (1 uur aan 70°C
of een vergelijkbaar effect).
In vele gevallen wordt het digestaat echter niet als dusdanig afgezet, maar wordt nog een nabehandeling
toegepast, zoals persen, centrifugeren of drogen. Dit heeft als doel de afzet te vergemakkelijken door
verschillende eindproducten te creëren die een andere afzetmarkt kennen. Bij het drogen wordt zoveel
mogelijk water uit het digestaat verwijderd zodat minder eindproduct dient te worden afgezet.

6.1. Digestaatbewerking
Figuur 60 toont een overzicht van het aantal digestaatbewerkingstechnieken die voorkomen en welk
percentage van de bevraagde installaties hierover beschikt. Tabel 18 doet hetzelfde en geeft hierbij een
e
onderverdeling tussen de verschillende klassen van installaties. Hieruit blijkt dat iets meer dan 1/3 van de
bevraagde installaties over geen enkele vorm van digestaatbewerking beschikt en het digestaat dus onverwerkt
afzet. Hier zijn voornamelijk de kleinere co-vergisters behorende tot klasse A en klasse B voor verantwoordelijk,
waar respectievelijk 61% en 46% van de installaties geen enkele vorm van nabehandeling hebben.

Figuur 60. Types digestaatbewerkingstechnieken en hun voorkomen (n = 84)
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Tabel 18. Percentage van de bevraagde installaties (per klasse) die een bepaalde digestaatbehandeling bezitten
(n = 84)
Type
voorbehandeling

Totaal

Geen
Persen
Centrifuge
Droger
Hygiënisatie
Waterzuivering

Klasse
A

B

C

D

35

61

46

13

17

43
14
13
15
12

39
0
6
0
0

36
7
4
18
4

50
20
27
27
13

33
50
17
0
67

6.1.1. Pers
Bij een pers wordt het digestaat gescheiden in een perskoek en perswater. Hiervoor bestaan verschillende
technieken. De belangrijkste technieken zijn een schroef- of vijzelpers en een zeefbandpers. Bij een vijzelpers
draait een schroef (vijzel) rond in een cilindrische, geperforeerde trog. De dunne fractie wordt via deze
perforaties van de dikke fractie gescheiden. De schroef perst de dikke fractie dan in een uitvoerleiding. Een
zeefbandpers perst het digestaat tussen twee parallelle transportbanden, waarbij ten minste één van deze
banden als zeefband is uitgevoerd zodat het uitgeperste water kan worden verwijderd. In de meeste gevallen
fungeert de onderste band als zeefband en bestaat deze dus uit een filterdoek.
Drieënveertig procent van het aantal bevraagde installaties beschikt over een pers, waarbij de meerderheid
van deze installaties (92%) zonder polymeer perst. Het toevoegen van een polymeer heeft als doel zoveel
mogelijk slib te flocculeren zodat dit in de perskoek terechtkomt en dus een perswater wordt verkregen met
een zo laag mogelijk droge stofgehalte. Het feit dat zo weinig installaties met polymeer persen, wijst erop dat
een “helder” perswater (arm aan zwevende stof) minder belangrijk is. Figuur 61 toont de spreiding van het
droge stofgehalte in het digestaat, de perskoek en het perswater. Uit deze figuur blijkt dat 70% van de
installaties met een pers een perskoek maakt tussen de 20 en 30% droge stof, wat in een normale range ligt.
Lagere droge stofgehaltes wijzen op een minder performante pers, of op te weinig vezels of ander
structuurmateriaal in het te persen digestaat. Slechts 38% van de installaties met een pers realiseert een
perswater met een droge stofgehalte lager dan 5%, wat logisch is aangezien zelden met polymeer wordt
geperst. Van de installaties die een pers bezitten, maakt ongeveer 86% gebruik van een schroefpers; andere
gebruikte types zijn zeefbandpers, trommelpers,… De meest voorkomende merken van persen zijn Criman,
Smicon en Borger. Samen staan deze drie merken in voor bijna 60% van alle persen. Figuur 62 toont dat slechts
een zeer kleine minderheid van de installaties over meer dan één pers beschikt. De meeste installaties zijn vrij
tot matig tevreden over de werking van de pers. Een vaak gehoorde ergernis is het onderhoud (vervanging
filter, slijtage,…) dat zwaar doorweegt en een aanzienlijke kostenpost is. Slechts een minderheid heeft te
maken met grotere of frequent terugkerende technische problemen.
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Figuur 61. Droge stofgehalte in digestaat, perskoek en perswater bij persen (n = 34)

Figuur 62. Aantal persen of centrifuges per installatie (n = 84)

6.1.2. Centrifuge
Bij een centrifuge wordt het digestaat gescheiden in een centrifugekoek en centrifugewater onder invloed van
de centrifugaalkracht. Veertien procent van alle bevraagde installaties beschikt over een centrifuge, al zijn het
e
voornamelijk de klassen C en D die hiervoor verantwoordelijk zijn. Van alle centrifuges gebruikt 1/3 polymeer
om de scheidingsefficiëntie te verhogen. Figuur 63 toont de spreiding van het droge stofgehalte in het
digestaat, de centrifugekoek en het centrifugewater. Uit deze figuur blijkt dat 90% van de installaties met een
centrifuge een centrifugekoek verkrijgt die hoger ligt dan 20% droge stof. Zeventig procent van de installaties
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met een centrifuge verkrijgt een centrifugewater met een droge stofgehalte lager dan 5%, wat een beduidend
hoger aantal is dan bij persen. Dit kan verklaard worden doordat centrifugeren algemeen leidt tot een schoner
water doordat geen zeef wordt gebruikt maar wel een scheiding op basis van gewicht. Daarbovenop komt ook
dat bij de centrifuges vaker een polymeer wordt toegevoegd dan bij het persen, wat eveneens een gunstig
effect heeft. De meest voorkomende merken van centrifuges zijn Pieralisi en GEA Westfalia, die samen
verantwoordelijk zijn voor de helft van het aantal centrifuges bij de Nederlandse vergistingsinstallaties.
Figuur 62 toont dat slechts een kleine minderheid van de installaties over meer dan één centrifuge beschikt.
Net als bij de persen behoeft een centrifuge ook de nodige tijd en kosten voor onderhoud, al is de algemene
tevredenheid bij de centrifuges wel iets beter dan bij de persen. Vaak zijn er bij de opstart van een centrifuge
wel de nodige problemen, maar nadat deze opgelost zijn, loopt dit proces verder vrij goed.

Figuur 63. Droge stofgehalte in digestaat, centrifugekoek en centrifugewater bij centrifugeren (n = 10)

6.1.3. Droger
Dertien procent van het aantal bevraagde installaties heeft een droger waarin digestaat of de dikke fractie na
persen of centrifugeren verder wordt ingedroogd. Ongeveer 25% van de installaties die tot klasse C of D
behoren bezitten een droger, terwijl bij installaties van klasse A of B een droger eerder uitzonderlijk is. Bijna
e
2/3 van het aantal drogers zijn banddrogers. Andere types die voorkomen zijn o.a. droogvloer, schijvendroger
en stoomdroger. Bijna 75% van het ingaand materiaal in de drogers heeft een droge stofgehalte hoger dan
20%. Dit duidt erop dat in de meeste gevallen de dikke fractie verder wordt ingedroogd. De overige 25%
bestaat dan uit digestaat dat rechtstreeks wordt ingedroogd of uit dikke fractie met een vrij laag droge
stofgehalte. Wanneer digestaat rechtstreeks wordt ingedroogd, wordt in de meeste gevallen gedroogd product
gemengd met dit digestaat, zodat de kleeffase wordt vermeden en een mooi homogeen gedroogd product
bekomen wordt na droging. Meer dan de helft van de drogers resulteert in een eindproduct met een droge
stofgehalte > 80%, wat dicht tegen het maximaal haalbare is. Figuur 64 toont een overzicht van het in- en
uitgaande droge stofgehalte. Bij ongeveer de helft van de drogers is nog een behandeling van de drooglucht
voorzien, zoals bv. luchtwasser, stoffilter, biofilter,… Net zoals bij een centrifuge komen de meeste problemen
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voor tijdens de opstart. Eens de installatie volledig op punt is gesteld, dalen de klachten en stijgt de
tevredenheid duidelijk.

Figuur 64. In- en uitgaand droge stofgehalte bij droging (n = 11)

6.1.4. Hygiënisatie
Installaties die (een deel van) hun digestaat of eindproducten na bewerking wensen af te zetten in het
buitenland, moeten minstens een hygiënisatie van dit digestaat voorzien (minstens 1 uur op 70°C verwarmen
of een andere tijd-temperatuurcombinatie die hetzelfde effect oplevert). Deze hygiënisatie kan ook op de
inputstromen gebeuren (dit is beschreven onder Hoofdstuk 3.4.1). Van de bevraagde installaties heeft 15% een
hygiënisatie-eenheid. Hiervoor zijn vooral de installaties behorende tot klasse B en vooral klasse C
verantwoordelijk. Van de installaties behorende tot klasse A en D bezit geen enkele een hygiënisatie-eenheid
op het digestaat. Over deze nabehandelingstechniek waren geen noemenswaardige klachten, wat logisch is
aangezien dit systeem vrij eenvoudig is.

6.1.5. Waterzuivering
Twaalf procent van de installaties beschikken over een waterzuivering (ongeveer de helft ultrafiltratie en/of
omgekeerde osmose en de helft nitrificatie/denitrificatie). Vooral de installaties van klasse D zijn hiermee
uitgerust, in mindere mate ook de installaties van klasse C. Er zijn vrij weinig problemen wat betreft deze
waterzuivering. Enkele problemen die zich af en toe voordoen zijn het dichtslibben van membranen (bij
ultrafiltratie/omgekeerde osmose) of de zeer hoge beluchtingsenergie wanneer het pers- of centrifugewater
nog veel organisch materiaal bevat (bij nitrificatie/denitrificatiebekkens).
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6.2. Digestaatafzet
6.2.1. Digestaatafzet voor alle bevraagde installaties
Wat als inputmateriaal in een installatie gaat, moet op het einde van de rit opnieuw als digestaat (of als een
ander eindproduct na bewerking) een bestemming krijgen. Van de bevraagde installaties heeft bijna 60%
slechts één eindproduct dat moet worden afgezet. Dit is in de meeste gevallen onbehandeld digestaat. Dertig
procent zet 2 eindproducten af (voornamelijk dikke en dunne fractie na persen of centrifugeren) en 10%
produceert zelfs 3 eindproducten. Figuur 65 toont per klasse de procentuele verdeling van de verschillende
e
types eindproducten. Hieruit blijkt dat de kleine en middelgrote co-vergisters gemiddeld ongeveer 2/3 als
digestaat afzetten en 1/3 als dunne fractie (en een weinig dikke fractie). De grotere co-vergisters vertonen
dezelfde verhouding digestaat / dunne fractie / dikke fractie, maar produceren ook 10% van de massa als
gezuiverd water (na waterzuivering) of als een ander eindproduct.
e

e

Van de niet co-vergisters bestaat bijna 2/3 van de eindproducten uit gezuiverd water en 1/3 uit digestaat.
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de GFT-vergisters de vergisting los werd beschouwd van een eventuele
nacompostering en dus werd aangenomen dat digestaat het eindproduct is van deze installaties. Bijna 75% van
dit digestaat in klasse D wordt uiteindelijk omgezet in compost. Wanneer de volledige (bevraagde) sector
wordt beschouwd, dan wordt iets meer dan 50% van de eindproducten als digestaat afgezet, ongeveer 25% als
dunne fractie, 16% als gezuiverd water en 7% als (gedroogde) dikke fractie of nog een ander eindproduct (bv.
RO-concentraat).

9

Figuur 65. Procentuele verdeling eindproducten per klasse (n = 76)

9

(m/m) = (massa/massa)  hiermee worden gewichtsprocenten bedoeld
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Deze eindproducten kunnen ofwel worden afgezet op eigen landbouwgronden, ofwel extern worden afgezet
(zowel binnen Nederland als in het buitenland). Figuur 66 toont de procentuele massaverhouding voor de
verschillende eindproducten en de verdeling over de respectievelijke afzetkanalen (interne afzet – externe afzit
in Nederland – externe afzet in buitenland). Figuur 67 doet hetzelfde, maar toont per type eindproduct interne
verdeling over de 3 afzetkanalen. Figuur 68 toont de verdeling van de eindproducten over de verschillende
afzetkanalen voor de verschillende klassen van installaties.

Figuur 66. Afzetkanalen voor de verschillende eindproducten (n = 76)

Zoals uit Figuur 66 blijkt, wordt 25% van het geproduceerde materiaal op eigen gronden afgezet. Zowel
onbewerkt digestaat als dunne fractie maken hiervan elk bijna de helft van uit, aangevuld met nog een kleine
hoeveelheid dikke fractie. Zestig procent van de eindproducten worden in Nederland afgezet bij derden. De
helft hiervan bestaat uit digestaat en een vierde uit gezuiverd proceswater. Vijftien procent tenslotte wordt
geëxporteerd naar het buitenland; dit is bijna allemaal als onbewerkt digestaat (wel gehygiëniseerd).
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Figuur 67. Afzetkanalen voor de verschillende eindproducten (bis) (n = 76)

Figuur 68. Afzetkanalen voor de verschillende klassen (n = 76)
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Figuur 68 toont duidelijk aan dat de hoeveelheid eindproducten die intern worden afgezet sterk verschilt
tussen de verschillende klassen. Van alle eindproducten die in klasse A worden geproduceerd, wordt meer dan
60% op eigen gronden afgezet en 40% extern, waarvan niks naar het buitenland gaat. Bij klasse B zijn de
verhoudingen omgekeerd: 34% van de eindproducten wordt op het bedrijf zelf gebruikt, 66% wordt extern
afgezet. Van de extern afgezette producten gaat ongeveer een kwart naar het buitenland. In klasse C is het
aandeel van de eindproducten dat op het eigen bedrijf wordt afgezet gedaald tot 24%. Dertig procent van deze
extern afgezette eindproducten gaat naar het buitenland. In klasse D tenslotte wordt 0% van de eindproducten
op het eigen bedrijf gebruikt en gaat 2% naar het buitenland. Dit is een logische trend. De installaties die tot
klasse A behoren zijn in grootte eerder beperkt ten opzichte van het landbouwbedrijf, waardoor vaak
voldoende grond aanwezig is om veel – zo niet alle – digestaat op de eigen bedrijfsgronden uit te rijden. De
digestaatproductie bij installaties van klasse B en vooral klasse C is groter waardoor meer digestaat extern
moet worden afgezet. Aangezien klasse D vooral uit GFT-vergisters en industriële vergisters bestaat – met geen
eigen landbouwgrond ter beschikking – is het logisch dat hier alle eindproducten extern worden afgezet. Dat
het aandeel dat naar het buitenland wordt afgezet vrij klein is, kan worden verklaard doordat bij klasse D het
grootste deel van de eindproducten uit proceswater bestaat (zie Figuur 65), wat gewoon op het
oppervlaktewater kan worden geloosd, en een deel uit digestaat dat als compost zijn eindbestemming in
Nederland vindt.
Van de eindproducten die naar het buitenland worden geëxporteerd, gaat ongeveer 85% naar Duitsland en
15% naar Frankrijk. Nagenoeg alle geëxporteerde eindproducten worden ingezet als meststof. De enige
uitzonderingen hierop vormen de GFT-vergisters die dit afzetten naar een compostering en de installaties met
een waterzuivering die loosbaar water afzetten. Geen enkele van de bevraagde installaties voert digestaat af
naar een andere mestverwerker.

6.2.2. Digestaatafzet specifiek voor co-vergisters10
Bij de co-vergisters wordt het digestaat, of afgeleide eindproducten, beschouwd als dierlijke mest. Bij de afzet
ervan moeten de exploitanten dan ook rekening houden met de Nederlandse meststoffenwet. Het type mest
dat in de vergister gaat heeft meestal een grote invloed op wat er achteraf met het digestaat gebeurt. Zeker
indien de vergister deel uitmaakt van het landbouwbedrijf, zal de oppervlakte aan eigen grond sterk bepalend
zijn wat betreft afzetmogelijkheden voor het digestaat. Landbouwbedrijven met rundvee hebben doorgaans
meer grond, waardoor meer mest op eigen land kan uitgebracht worden. Varkensboeren met een vergister
hebben doorgaans onvoldoende eigen land, waardoor afzet bij derden noodzakelijk wordt. Dan hebben ze de
keuze tussen afzet op Nederlandse gronden of afzet in het buitenland (na hygiënisatie).
De invloed van de ingaande mest op de afzet is duidelijk op te maken uit Figuur 69 en Tabel 19. Ruim de helft
van het digestaat dat afkomstig is van hoofdzakelijk rundveemest wordt op eigen land afgezet. In geval van
hoofdzakelijk varkensmest is dit slechts 12%. Logischerwijs trekken installaties met digestaat hoofdzakelijk uit
varkensmest vaker de grens over bij afzet dan installaties die hoofdzakelijk rundveemest verwerken.

10

exclusief landbouwvergisters die geen mest verwerken
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Figuur 69. Interne en externe afzet van de eindproducten, al dan niet in het buitenland, als functie van het type
mest in de inputmix voor de co-vergisters (exclusief mestloze landbouwvergisters) in Nederland (n =
66)

Tabel 19. Percentage interne en externe afzet van de eindproducten, al dan niet in het buitenland, als functie
1
van het type mest voor de covergisters in Nederland en per klasse van co-vergister (n = 66)
Interne afzet
%

Externe afzet
in Nederland
%

Externe afzet
in buitenland
%

> 80% varkensmest

12%

56%

32%

> 80% rundveemest

54%

41%

4%

mix van varkens -en rundveemest

28%

72%

0%

> 80% varkensmest

-

-

-

> 80% rundveemest

65%

35%

0%

mix van varkens -en rundveemest

34%

66%

0%

> 80% varkensmest

7%

47%

46%

> 80% rundveemest

57%

43%

0%

mix van varkens -en rundveemest

1%

99%

0%

> 80% varkensmest

14%

59%

26%

> 80% rundveemest

41%

45%

14%

mix van varkens -en rundveemest

34%

66%

0%

Type mest in input

Totaal

Klasse A

Klasse B

Klasse C
1
2

2

Exclusief de mestloze landbouwvergisters
Uitgedrukt op totale aandeel mest
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Bij deze resultaten dient wel opgemerkt te worden dat de hoeveelheid vergiste varkensmest, en als gevolg
hiervan de hoeveelheid digestaat afkomstig van hoofdzakelijk varkensmest, wellicht onderschat is. Dit komt
omdat een aantal grotere varkensmestvergisters uit Zuid-Nederland geen medewerking hebben verleend aan
deze studie.
Ten slot geeft Tabel 20 nog een indicatie over de tonnages. Deze tabel bevat alleen de totale tonnages afgezet
in 2010 door de bevraagde co-vergisters in deze studie.
1

Tabel 20. Tonnages afzet in 2010 bij de bevraagde co-vergisters en als functie van de inputmix (n = 66)
Interne afzet
ton/jaar

Externe afzet
in Nederland
ton/jaar

Externe afzet
in buitenland
ton/jaar

> 80% varkensmest
> 80% rundveemest
mix van varkens -en rundveemest

77 701
269 127
39 800

347 523
205 040
103 530

196 677
20 350
0

Alle co-vergisters samen

386 628

656 093

217 027

Type mest in input

1
2

2

Exclusief de mestloze landbouwvergisters
Uitgedrukt op totale aandeel mest

Evaluatie van de vergisters in Nederland

p 115 van 185

7. PROCESMATIGE ASPECTEN
7.1. Procesparameters
De voornaamste parameters met betrekking tot een vergistingsproces zijn de temperatuur, verblijftijd,
biologische belasting en biogasproductiviteit.

7.1.1. Procestype
Van alle bevraagde installaties, heeft 92% een hoofdvergister die functioneert als een “volledig gemengde
tank” (CSTR, completely stirred tank reactor). Dit betekent dat de voeding (al dan niet na voorbehandeling)
onmiddellijk wordt vermengd met de volledige inhoud van de hoofdvergister. Het voordeel van dit
vergistingsproces is een homogene verdeling van de voeding over de volledige inhoud van de tank en een
gelijkmatige belasting van alle bacteriën. Een nadeel is dat er geen gegarandeerde minimale verblijftijd is.
Concreet betekent dit dat een fractie van de verse voeding reeds na enkele minuten de tank kan verlaten.
De overige 8% van de procestypes zijn ofwel alleen propstroom, ofwel propstroom gevolgd door volledig
gemengde tank. Bij propstroomvergisting wordt de voeding vooraan in de vergistingstank gemengd met
digestaat. Dit beweegt zich dan als een prop door de reactor. Op deze manier kan een minimale verblijftijd in
de tank worden gegarandeerd. Propstroom reactoren zijn doorgaans kritischer in procesbeheersing omdat de
biologische belasting vaak hoger ligt. Maar een hogere biologische belasting heeft dan weer als voordeel dat
het vergistervolume optimaler benut wordt.

7.1.2. Temperatuur
Bij anaerobe vergisting worden theoretisch 2 optimale temperatuurgebieden gedefinieerd, namelijk mesofiel
(35-45°C; optimum bij ± 37°C) en thermofiel (45-55°C; optimum bij ± 52°C). In beide ranges zijn andere
bacteriegroepen dominant. Hoe meer in beide groepen wordt afgeweken van de optimale temperatuur, hoe
minder goed de groei en reproductiesnelheid van de bacteriën zal zijn. In praktijk wordt gemerkt dat toch heel
wat van de Nederlandse vergisters afwijken van dit optimum. De helft van de vergisters opereert aan een
temperatuur die tegen de maximumgrens van het mesofiele temperatuurbereik ligt, zoals Figuur 70 aantoont.
Er kan geconcludeerd worden dat de theoretische optimale temperatuur gebieden in de praktijk weinig waarde
hebben, maar dit betekent niet dat de optimale temperatuur ranges niet bestaan!
De meeste vergisters in Nederland zijn co-vergisters die doorgaans op lage biologische belasting werken (zie
verder Hoofdstuk 7.1.4). Daardoor geven optimale procesparameters niet altijd een beter resultaat dan
suboptimale waarden. Temperatuur is zo’n parameter, waarbij de lage belastingen van de co-vergisters
wellicht toelaten om buiten de optimale temperatuur ranges voor vergisting te werken. Door de lagere
belasting hebben de suboptimale groeiomstandigheden slechts een miniem effect en kan de bacteriepopulatie
zich voldoende in stand houden om de voeding te verwerken tot biogas. In dit geval kan de temperatuur
11
verhoogd worden om de omzettingssnelheid te verbeteren , zolang de stikstofgehaltes in de vergister niet
remmend werken op de biologie. Bij hogere temperatuur is de ammoniakale stikstof meer aanwezig onder de
vorm van toxisch ammoniak, wat vanaf bepaalde concentraties een remmend effect heeft op de
vergistingsbiologie.
Het meten van temperatuur is in de praktijk lastiger dan op het eerste zicht lijkt. Vergisters hebben een groot
volume waarin onvermijdelijk gradaties in temperatuur optreden (afhankelijk van hoe goed de menging

11

Chemische reactiesnelheid stijgt i.f.v. de temperatuur (Arrhenius-vergelijking)
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verloopt). De plaats en werking van de temperatuursensor is heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van
de gemiddelde temperatuur in de vergistingstank.

Figuur 70. Spreiding van de temperatuur van de hoofdvergister voor de bevraagde installaties (n = 77)

Zoals eerder vermeld heeft een minderheid van de installaties geen navergister. Indien er wel een navergister
is, werkt deze meestal aan dezelfde temperatuur als de hoofdvergister. Zoals Figuur 71 weergeeft, werken
sommige navergisters op een hogere of lagere temperatuur. Indien de temperatuur hoger is, dan wordt
meestal gekozen voor een mesofiele hoofdvergister en thermofiele navergister. Het voordeel hiervan is dat in
de hoofd- en navergister andere bacteriegroepen de dienst uitmaken, elk met hun specifieke eigenschappen
wat betreft substraten omzetten tot biogas. Er mag dus verwacht worden dat zowel mesofiel als thermofiel
vergisten zal leiden tot een hogere omzettingsgraad van de input. Indien de temperatuur lager is, dan treedt
het vaak op dat de navergister niet (voldoende) geïsoleerd is of te weinig verwarmingscapaciteit heeft om op
dezelfde temperatuur als de hoofdvergister te kunnen opereren.
De gemiddelde vergistingstemperatuur voor co-vergisters bedraagt 40,4°C (in de hoofdvergister); waarbij de
grootte van de installatie nagenoeg geen rol speelt. Wat betreft de overige vergisters ligt dit gemiddelde
12
duidelijk hoger (48,7°C). Wanneer de grens tussen mesofiel en thermofiel op 44°C wordt gekozen, dan
hebben de mesofiele en thermofiele hoofdvergisters een gemiddelde temperatuur van respectievelijk 39,4°C
en 50,7°C.

12

44°C wordt nog net bij de mesofiele temperaturen gerekend
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Figuur 71. Verhouding van de temperatuur van de navergister ten opzichte van de hoofdvergister voor de
bevraagde installaties (n = 77)

7.1.3. Verblijftijd
De verblijftijd in een vergister bepaalt hoe lang bacteriën de kans krijgen om de voeding om te zetten in biogas.
De vergistergrootte en de voedingsinput (ton/d) zijn de bepalende parameters voor de verblijftijd, al speelt ook
de rijkheid (biogaspotentieel) van de input hier een belangrijke rol. Het vergistervolume wordt doorgaans
efficiënter benut naarmate de verblijftijd korter is. Figuur 72 geeft de spreiding weer van de verblijftijd in
hoofdvergister, navergister en digestaatopslag voor de bevraagde installaties.
De verblijftijd in de hoofd- en navergister is ongeveer 50 dagen. Hier zijn wel duidelijke verschillen te merken
als functie van de grootte van de installatie zoals Tabel 21 weergeeft.
De kleinere vergisters (klasse A) hebben beduidend hogere verblijftijden, zeker wat betreft navergister en
digestaatopslag. De grote navergister en digestaatopslag is verklaarbaar doordat binnen deze klasse het
digestaat grotendeels op eigen land wordt afgezet. Deze installaties hebben behoefte aan een grotere
opslagcapaciteit, wat resulteert in hogere verblijftijden doorheen het proces.
Verder neemt de verblijftijd van de installaties af naarmate het geïnstalleerd elektrisch vermogen toeneemt.
Tabel 21. Gemiddelde verblijftijd in de hoofdvergister, navergister en digestaatopslag voor alle installaties en
per klasse (n = 76)
Verblijftijd in dagen

Hoofdvergister

Navergister

Digestaatopslag

13

63,8
44,1
47,7
27,2

103,5
67,0
39,5
10,0

176,9
129,1
86,6
14,3

48,1

61,3

119,3

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

Gemiddelde alle installaties

13

Een beschrijving van de klassen werd gegeven bij hoofdstuk 1.4 op pagina 18.
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Figuur 72. Spreiding van de verblijftijd per vergistingstap (n = 76)

7.1.4. Biologische belasting
De biologische belasting kan op verschillende manieren berekend worden. Deze parameter kwantificeert de
arbeidsprestatie die bacteriën moeten leveren in een vergister. Bij deze studie werd de organische
stofbelasting berekend. Hiermee wordt uitgedrukt hoeveel kilogram organische stof 1 m³ reactorinhoud per
dag dient te verwerken. Hoe hoger de organische stofbelasting, hoe efficiënter het reactorvolume wordt benut.
Het resultaat voor alle bevraagde installaties en per klasse is weergegeven in Figuur 73. Telkens werd het
resultaat uitgedrukt op totaal vergistervolume (= volume hoofdvergister + navergister) respectievelijk op
hoofdvergistervolume.
Hierbij is duidelijk te merken dat de kleinere co-vergisters (< 500 kWe) biologisch gezien minder zwaar belast
worden dan de grotere (> 500 kWe). De meer industriële vergisters uit klasse D zijn nog een stuk efficiënter dan
de co-vergisters. Dit laatste is niet zo verwonderlijk, want inputmix zonder mest biedt doorgaans meer
mogelijkheden om hogere biologische belastingen te bereiken. Zonder mest is het vaak gemakkelijker om
optimale procesomstandigheden te realiseren.
Het voordeel van een lagere biologische belasting bij co-vergisters is dat het proces verder verwijderd is van
wat de bacteriën maximaal kunnen presteren. Daardoor vormen suboptimale procesomstandigheden zoals een
te hoog zwavelgehalte en stikstofgehalte niet onmiddellijk een probleem.
Grotere co-vergisters verwerken per vergistervolume meer organische stof, waardoor de bacteriën dus harder
moeten werken, en/of talrijker aanwezig zijn in het digestaat. Economisch gezien wordt de investering dus
intensiever benut, wat in theorie zou moeten leiden tot een snellere terugverdientijd van de investering in de
vergistingstanks.
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De organische stofbelasting over de gehele installatie (totaal vergistervolume) is vooral interessant voor
economische evaluatie, maar zegt iets minder over de biologische belasting van een proces. Zo is het logisch
dat klasse A een heel lage organische stofbelasting heeft berekend op het totaal vergistervolume, omdat kleine
co-vergisters vaak beschikken over een grote navergister die tevens als digestaatopslag functioneert.

Figuur 73. Gemiddelde organische stofbelasting voor alle bevraagde installaties en per klasse, uitgedrukt op het
14
hoofdvergistervolume en op het totaal vergistervolume (HV + NV) (n = 67 )

7.1.5. Biogasproductiviteit
De biogasproductiviteit is een gevolg van de organische stofbelasting en de rijkheid van het inputmengsel.
Indien de input efficiënt wordt omgezet in biogas, dan zal een hogere organische stofbelasting en/of hoger
biogaspotentieel van de input leiden tot een hogere biogasproductiviteit van de installatie.
Logischerwijs zijn dan ook dezelfde trends waar te nemen voor de biogasproductiviteit in Figuur 74 als voor de
organische stofbelasting in Figuur 73. Het voornaamste verschil is te zien tussen de organische stofbelasting en
biogasproductiviteit van klasse B en C.
Hoewel de gemiddelde OS-belasting van klasse C en klasse B gelijk is, is de gemiddelde biogasproductiviteit van
klasse C hoger dan voor klasse B. De reden hiervoor is het gemiddeld hoger biogaspotentieel van de input van
klasse C vergeleken met klasse B (zie Tabel 22). Dit wil zeggen dat een groter aandeel van organische stof in een
vergister van klasse C wordt omgezet in biogas vergeleken met een vergister van klasse B.

14

Aantal installaties is lager omdat voor deze parameters verschillende gegevens nodig zijn. Van zodra 1 getal ontbrak of onbetrouwbaar
was, werd die installatie niet meer meegeteld voor deze figuur.
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Op dezelfde manier kan verklaard worden waarom het verschil in biogasproductiviteit tussen klasse C en klasse
D kleiner is dan het verschil in organische stofbelasting. Het biogaspotentieel van de gemiddelde inputmix van
klasse D is immers lager dan van klasse C.
Verderop in dit rapport worden belasting en biogasproductiviteit nog weergegeven als functie van het
bouwjaar van de vergistingsinstallaties (zie Tabel 24 op pagina 144).

Figuur 74. Gemiddelde biogasproductiviteit voor alle bevraagde installaties en per klasse, uitgedrukt op het
hoofdvergistervolume en op het totaal vergistervolume (HV + NV) (n = 67)

Tabel 22. Gemiddeld biogaspotentieel van de input per klasse van bevraagde installaties (n = 75)
Biogaspotentieel van de input (Nm³/ton)
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

114
127
173
107

Gemiddelde alle installaties

137
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7.2. Sturing van de voeding
7.2.1. Werkingstijd van de voedingssystemen
Het voeden van een proces is heel belangrijk. Hoe regelmatiger de voeding verloopt, des te stabieler de
gasproductie zal zijn. Daarom wordt 94% van de bevraagde installaties elke dag gevoed. Slechts 5 van de
bevraagde installaties voeden een of meerdere dagen per week niet.
Het voeden verloopt doorgaans periodiek (89% van de bevraagde installaties). Hiermee wordt bedoeld dat de
voedingssystemen om de zoveel tijd voor een aantal minuten werken. De installaties die niet periodiek voeden,
hebben voedingssystemen die continu werken.
Van alle bevraagde installaties werken 92% de hele dag door. Dit wil zeggen dat de installatie geen verschil
tussen dag en nacht kent; de voedingssystemen werken periodiek of continu de hele dag door. Bij 8% van de
installaties wordt de voeding gedurende meerdere uren (’s nachts) stilgezet. De reden hiervoor is enerzijds het
feit dat de voeding niet onbemand 24/24 kan werken, maar anderzijds kan geluidshinder hier ook een reden
zijn.
Tachtig procent van de co-vergistingsinstallaties werkt 7 dagen op 7 met een voedingssysteem dat de hele dag
door periodiek in werking is.

7.2.2. Aansturen van de voedingshoeveelheid
Sturen van de voeding is een cruciaal aspect van het beheersen van het vergistingsproces. Daarom is het
belangrijk om voldoende registratiemogelijkheden te hebben die de hoeveelheid voeding meten en
registreren. Zoals bij hoofdstuk 3.5 (doseersystemen) wordt beschreven heeft de meerderheid een pomp of
vijzel waarbij doorzetregistratie mogelijk is.
Het managen van een vergistingsproces komt in grote mate neer op het aansturen van de voedingssystemen.
De procesverantwoordelijke stelt in wanneer en hoeveel voeding het proces zal verwerken. Daarbij kan de
voedingshoeveelheid ingesteld worden door rekening te houden met onder meer:


Biogasproductie en biogasvoorraad. De hoeveelheid gas die nog in voorraad is (bv. de mate waarin de
gaskap gevuld is) of het momentane biogasdebiet gemeten door een flowmeter.



Elektriciteitsproductie. De voeding wordt aangepast als functie van de stroom die de biogasmotor
produceert of het percentage van het vermogen waarop de biogasmotor aan het werken is. Er zal
meer of minder gevoed worden zodat de motor op het gewenste vermogen kan werken zonder dat er
een overmaat aan biogas niet kan benut worden.



Constant voedingsdebiet. Soms kan bij een constante samenstelling van de voedingsmix gewoon
gestreefd worden naar een constant voedingsdebiet waarbij, wanneer alles biologisch goed gaat, de
gasproductie ook op een constant niveau zal blijven.



Methaanconcentratie van het biogas. Bij een weinig variabele inputmix kan de methaanconcentratie
bepalend zijn omdat deze parameter het snelst iets vertelt over de biologische werking van het
proces. Zolang het methaangehalte op peil blijft wordt de input goed omgezet naar biogas en kan de
voeding indien gewenst verhoogd worden.



Substraatvoorraad. Soms wordt gestuurd op basis van de voorraad aan substraat die nog aanwezig is
op de installatie. Dit is vooral het geval bij GFT-vergisters en bij co-vergisters wanneer de co-producten
te duur zijn en er om die reden minder werd aangekocht. Dan kiezen exploitanten er vaak voor om de
voeding te verlagen als functie van die voorraad. Andersom wordt er soms meer gevoed als een
bepaalde hoeveelheid substraat verwerkt moet worden.
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In de praktijk zal een exploitant alleen kunnen sturen op basis van gegevens die hij kent. Bij de vragenlijst werd
aan de exploitant gevraagd op welke parameter hij zich vooral voornamelijk baseert om de hoeveelheid
voeding te verhogen of te verlagen. Zoals Figuur 75 weergeeft, is de biogasproductie daarbij de meest
voorkomende parameter, kort gevolgd door de elektriciteitsproductie.

Figuur 75. Meest bepalende parameter voor de aansturing van de voeding bij de bevraagde installaties (n = 76)

Wanneer per klasse, en dus volgens grootte, wordt geëvalueerd hoe er gestuurd wordt, dan komt sturing op
basis van biogasproductie meer voor naargelang de installatie kleiner is (Figuur 76). Dit is niet geheel onlogisch,
daar de biogasvoorraad soms de enige parameter is die exploitanten van kleine installaties kunnen inschatten,
samen met de stroomproductie van de motoren natuurlijk. Veelal is het een combinatie tussen beiden
(biogasvoorraad en stroomproductie) die zal bepalen hoe de voeding wordt aangestuurd.
Indien een co-vergistingsinstallatie stabiel en goed werkt, dan probeert elke exploitant de voeding constant te
houden zodat de gasvoorraad constant blijft en de motoren onafgebroken kunnen draaien op het gewenste
vermogen. Dit is voor veel exploitanten lastig omdat op weekbasis de samenstelling van de voedingsmix (soms
sterk) veranderlijk is en als consequentie hiervan ook het biogaspotentieel van die mix.
Bij de niet-co-vergisters wordt vaak gekeken naar een combinatie van vele parameters, waaronder ook
parameters die iets meer vertellen over de biologische gezondheid van het proces, zoals pH, FOS/TAC,
methaanconcentratie,... Deze installaties hebben een meer industrieel karakter en houden meer gegevens bij
dan co-vergisters.
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Figuur 76. Meest bepalende parameter voor de aansturing van de voeding bij de bevraagde installaties,
bekeken per klasse (n = 76)

Figuur 77. Graad van automatisatie van de voeding per klasse van bevraagde installaties (n = 77)
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Tot slot werd ook nog bevraagd in welke mate de voeding automatisch verloopt (Figuur 77). Bij een minderheid
van de installaties is er geen sprake van automatisatie en moet de exploitant manueel alles regelen. Dit komt
alleen voor bij de kleine vergisters uit klasse A. Naarmate de installaties in grootte toenemen, verhoogt ook de
graad van automatische aansturing van de voeding. Kleinere installaties zullen zich veelal beperken tot alleen
PLC-gestuurde voeding. Grotere installaties hebben hoofdzakelijk een PC-gestuurde voeding, dus via
computersoftware in te stellen (SCADA). Dit SCADA-systeem wordt gebruikt om op een snelle en toegankelijke
manier één of meerdere PLC-units te programmeren.

7.3. Additieven
Onder additieven worden toeslagstoffen verstaan die in geringe hoeveelheden worden toegediend met als
doel het vergistingsproces te stimuleren. Additieven als dusdanig hebben doorgaans nauwelijks of geen
biogaspotentieel, maar zorgen er wel voor dat de input in grotere mate wordt omgezet in biogas en/of dat het
vergistingsproces stabieler verloopt.
Een kleine helft van alle bevraagde installaties maakt geen gebruik van additieven (44%), ongeveer de helft
(48%) maakt gebruik van 1 additief en enkelen doseren 2 of 3 additieven.
Van de toegepaste additieven zijn H2S-remmers de meest voorkomende (Figuur 78). Hierbij wordt vooral
ijzerwater of ijzerslib gedoseerd (of beiden). Af en toe maakt een installatie gebruik van ijzerchloride om zwavel
te binden. De werking van deze H2S-remmers berust op de aanwezigheid van ijzer. Door het binden van zwavel
onder de vorm van ijzersulfide, zal minder zwavel als H 2S vrijkomen in het biogas. De H2S-concentratie laag
houden kan belangrijk zijn omdat H2S enerzijds toxisch kan zijn voor de biologie en anderzijds schade kan
toebrengen aan onderdelen van de installatie (o.a. biogasmotoren).
Een minderheid van de installaties maakt gebruik van nutriëntenmixen om de stabiliteit van het proces te
verhogen en de procescondities te verbeteren.
Enzympreparaten worden door sommigen toegediend, met als doel om de afbreekbaarheid van de input te
verhogen. Enzymen zijn immers de “knipscharen” die grotere moleculen verknippen in kleinere stukjes. Voor
ieder type substraat bestaan er aangepaste enzymen om ze snel en efficiënt te verknippen. De
vergistingsbacteriën produceren zelf de nodige enzymen om het substraat af te breken, maar soms kan het
toedienen van enzymen het afbraakpotentieel van de vergister doen toenemen, wat resulteert in een betere
en grondigere afbraak van de input. Door het materiaal sneller af te breken, daalt ook de viscositeit in de
reactor, wat dan weer ten goede komt aan de mengefficiëntie.
Op basis van de verzamelde data kan niet besloten worden dat installaties met additieven beter of stabieler
werken dan zonder additieven. Dit neemt niet weg dat een additief niet werkt; het geeft alleen aan dat de
werking ervan heel situatie gebonden is.
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Figuur 78. Voorkomende types additieven en detailbeeld van de gebruikte types H2S-remmer

7.4. Registratie van de procesparameters
Zoals onder vorige hoofdstuk vermeld, is het meten en registeren van parameters belangrijk om een
vergistingsproces optimaal te kunnen sturen en beheersen. De exploitanten werd gevraagd hoe vaak ze
parameters met betrekking tot voeding, hoofdvergister, navergister en biogas meten, analyseren en
registreren.

7.4.1. Registratie en analyse van de voeding
De meeste installaties houden behoorlijk goed bij wat er dagelijks gevoed wordt (Figuur 79). Doorgaans wordt
de input (in ton/uur of ton/d) continu gemeten (53% van de bevraagde installaties). Daarvoor zijn de meeste
inputsystemen voorzien van een flowmeter, weegcel,…
Indien geen dergelijke meeteenheid voorhanden is, wordt vaak dagelijks op basis van de inhoud van
voorraadtanks of op basis van werkingstijden van volumetrische pompen ingeschat hoeveel ton per dag er in
de vergister is gegaan. Op deze manier verkrijgt men 1 of meerdere keren per dag een kwantificatie van de
input.
Bij 9% van de installaties wordt wekelijks, en bij 5% nog minder frequent, een kwantificatie van de input
gemaakt. Doorgaans houdt dit dan een sommatie in van de aangekochte vrachten aan co-producten
gecombineerd met een inschatting van de aanwezige voorraden. Een dergelijke werkwijze leert wel iets over
het vergistingsproces, maar is vaak onvoldoende om het proces echt goed in de hand te houden. Exploitanten
die toch op deze manier werken hebben meestal een vrij constant proces dat ver van alle biologische grenzen
opereert, waardoor een meer nauwgezette procesbewaking niet altijd nodig is. Dergelijke oppervlakkige
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werkwijze heeft nadelen. Zo wordt het moeilijk om achteraf te achterhalen wat de oorzaak was van een
probleem. Daardoor wordt het moeilijk om te leren uit je eigen fouten.
Bij 8 % van de installaties wordt de input helemaal niet gekwantificeerd.

Figuur 79. Registratiefrequentie van de voeding voor alle bevraagde installaties (n = 77)

Wanneer wat dieper per klasse wordt gekeken naar deze registratie, dan merkt men logischerwijs een toename
van de registratiefrequentie met de grootte van de co-vergistingsinstallatie. In klasse D, de niet-co-vergisters,
wordt de voeding zelfs bij alle installaties continu geregistreerd; nogmaals een duidelijke accentuering van het
industriële karakter van deze installaties (Figuur 80).
Naast de voedingshoeveelheid kan ook de samenstelling van de voeding worden geanalyseerd. De meest
voorkomende parameters die invloed hebben op het vergistingsproces zijn droge stof (DS), organische stof
(OS), CZV-gehalte en biogaspotentieel (BPP). De analysefrequentie van deze parameters wordt weergegeven in
Figuur 81. Hieruit moet geconcludeerd worden dat de analysefrequentie van de input laag is. De reden
hiervoor is dat de meeste installaties een behoorlijk constante voedingssamenstelling hebben.
Voor de co-vergistingsinstallaties is minstens de helft van de input mest. De andere helft bestaat uit coproducten waarbij de biogasproductie via gegevensfiches van de leverancier bekend is. De meeste installaties
hebben geen behoefte aan het zelf laten uitvoeren van dure analyses op de co-producten en vertrouwen op de
correctheid van de gegevens die de leverancier hen bezorgt. Sommige installaties gaan wel (al dan niet
consequent) de droge stof van co-producten analyseren (meestal zelf) om een controle te hebben op de
gegevens die de leverancier hen bezorgde en zo ook een zekere druk uit te oefenen op die leverancier.
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Figuur 80. Registratiefrequentie van de voeding per klasse van bevraagde installaties (n = 77)

Figuur 81. Analysefrequentie van de voeding voor verschillende parameters bij de bevraagde installaties (n = 76)
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7.4.2. Analyse van de hoofdvergister en navergister
Doorgaans is de analysefrequentie van parameters van de hoofdvergister laag, zoals uit Figuur 82 op te maken
valt. Alleen de temperatuur wordt in de meeste gevallen (91%) continu gemeten, mede omdat deze parameter
via PLC of PC wordt gecontroleerd. Er zijn installaties die de temperatuur van de hoofdvergister niet continu
meten, maar bijvoorbeeld 1 keer per dag of nog minder frequent. Bij deze installaties wordt de temperatuur
vanzelfsprekend ook niet automatisch geregeld.

Figuur 82. Analysefrequentie van de hoofdvergister voor verschillende parameters bij de bevraagde installaties
(n = 75)

De meest veelzeggende parameter betreffende de gezondheid van een vergister is de vetzuurconcentratie. Het
aantal vergisters dat deze parameter nooit kwantificeert is duidelijk beperkt (slechts 5%). De meest
voorkomende vorm van vetzuuranalyse is de FOS/TAC-verhouding of totale vetzuren via titratie (zie Figuur 83).
Deze bepaling doen sommige exploitanten zelf, maar doorgaans worden monsters opgestuurd naar een extern
lab. De FOS/TAC-verhouding zegt wel iets over de verhouding tussen zuren en basen, maar is een eerder ruwe
parameter, vaak te ruw om de oorzaak van de problemen te kunnen achterhalen.
Een bepaling van het spectrum aan vluchtige vetzuren (VVZ) met een gaschromatograaf is de meest
performante methode om gezondheid van een vergister te beoordelen.
In praktijk worden FOS/TAC en VVZ vaak beiden bepaald. De analysefrequentie voor FOS/TAC ligt daarbij dan
doorgaans hoger dan de analyse van VVZ. Een VVZ-analyse wordt dan op minder frequente basis uitgevoerd ter
controle, of wanneer de FOS/TAC verhouding te hoog wordt en op een probleem wijst.
Een navergister wordt veel minder bemonsterd dan een hoofdvergister. Zolang de hoofdvergister goed werkt is
de rol van de navergister alleen net die paar extra procentjes biogas uit de voeding halen. In dat geval is de
kans op verzuring minimaal en is een intensieve monitoring van minder belang. Sommigen exploitanten laten
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alle vergistingstanks samen analyseren. Zo behoud je ook het meeste voeling met de volledige
vergistingsketen. Anderen analyseren de navergister met een lagere frequentie, maar meestal wordt de
navergister zelden of nooit bemonsterd.

Figuur 83. Type van vetzuuranalyse bij de bevraagde installaties

7.4.3. Registratie en analyse van het biogas
Hierbij worden 2 aspecten onderscheiden:
- Kwantificatie van het biogasdebiet. Dit kan via een flowmeter (meet m³/h) of via een gasvolumeteller
(accumuleert aantal m³ dat er door gaat).
- Analyse van de gassamenstelling, met dan heel specifiek de methaanconcentratie. Wanneer een
gasanalyse wordt uitgevoerd, wordt het methaan (nagenoeg) altijd bepaald, meestal gecombineerd
met nog andere parameters waaronder CO2, O2 en H2S.
In Figuur 84 is een overzicht van de meetfrequentie van het biogasdebiet en de analysefrequentie van het
methaan weergegeven. Vervolgens werd voor beide parameters het verschil in frequenties tussen de klassen
berekend en weergegeven in Figuur 85 en Figuur 86.
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Figuur 84. Meet- en analysefrequentie van het biogas bij de bevraagde installaties (n = 76)

Figuur 85. Meetfrequentie van het biogas per klasse van de bevraagde installaties (n = 76)
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Figuur 86. Analysefrequentie van het methaan in het totale biogas per klasse van de bevraagde installaties (n =
76)

Kleine co-vergisters kunnen in minder dan de helft van de gevallen het biogasdebiet bepalen. Vanaf een
geïnstalleerd vermogen boven de 1000 kWe beschikt de meerderheid van de installaties wel over een
flowmeter. Eenzelfde trend is waar te nemen voor de methaanconcentratie, die bij grotere vergisters meestal
continu wordt gemeten.
Kleine vergisters zijn zich echter ook bewust van het belang van methaan en zullen daarom, ondanks de
afwezigheid van een continue meting, via een handmatig toestel het methaan bepalen. Voor de installaties die
methaan minder frequent dan dagelijks meten, omvat dit vaak alleen een analyse door het bedrijf dat instaat
voor het onderhoud van de biogasmotor(en).

7.5. Analyses ter plaatse
Hierboven werd weergegeven in welke mate installaties verschillende aspecten meten en registreren. Wat
betreft analyseren van monsters is er nog de mogelijkheid om analyses zelf uit te voeren, of deze uit te
besteden aan een extern lab. Figuur 87 geeft weer in welke mate installaties analyses zelf kunnen uitvoeren.
Hierbij valt op dat de meeste in staat zijn om H 2S te analyseren, ofwel via online meting, ofwel via bijvoorbeeld
Dräger-buisjes.
Daarnaast kan bijna de helft droge stof analyseren, wat in de meeste gevallen dient om de kwaliteit van de
geleverde co-producten en het watergehalte van hun eigen eindproducten op te volgen.
Zoals verwacht neemt de mogelijkheid om analyses ter plaatse uit te voeren toe met het geïnstalleerd
elektrisch vermogen (zie Tabel 23).
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Figuur 87. Analyses die wel of niet uitgevoerd worden ter plaatse voor de bevraagde installaties (n = 77)

Tabel 23. Percentage van de installaties per klasse dat onderstaande analyses ter plaatse uitvoert (n = 77)

H2S
DS
FOS-TAC
pH

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

76%
18%
12%
12%

61%
29%
11%
25%

69%
81%
35%
42%

100%
83%
67%
67%

Voor de duidelijkheid wordt benadrukt dat bovenstaande tabel alleen weergeeft wie in staat is een parameter
zelf te bepalen. Doordat er ook installaties zijn die alle analyses uitbesteden, is het totaal aantal installaties die
die parameter bepalen hoger of gelijk aan het getal vermeld in Tabel 23.

7.6. Automatisatiegraad
De automatisatiegraad van een installatie werd teruggebracht tot 3 types:


Installaties met een SCADA-systeem. Deze installaties kunnen via een PC één of meerdere PLC-units
snel en overzichtelijk controleren en instellen. Deze installaties beschikken doorgaans ook over een
mooie visualisatie van het volledige proces. Sturing vanop afstand is vlot realiseerbaar.



Installaties met alleen PLC-sturing. In dit geval worden de parameters ingesteld via kleine
touchscreens bij de installatie zelf. Sturing van op afstand kan alleen via mobiele telefoon en is veel
abstracter dan wanneer een SCADA-systeem voorhanden is.
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Installaties die noch PC, noch PLC hebben. In dat geval moet alles handmatig worden ingesteld en
bijgestuurd. Dit is de meest primitieve vorm waarbij nauwelijks van automatisatie kan gesproken
worden.

Een overzicht van de voorkomende vormen van automatisatie wordt weergegeven in Figuur 88, inclusief de
verschillen per klasse. Het is duidelijk dat het industrieel karakter van klasse D zich vertaalt in een altijd
aanwezig SCADA-systeem. Bij co-vergisters (klasse A, B en C) komt een computersysteem meer voor naarmate
het geïnstalleerd elektrisch vermogen hoger is.

Figuur 88. Voorkomen van automatisatiesystemen bij de bevraagde installaties en per klasse (n = 77)

Naast de graad van automatisatie werd ook nog gevraagd naar de mogelijkheden binnen het voorziene
systeem. Het is immers niet automatisch zo dat een installatie die beschikt over SCADA meer mogelijkheden
heeft op vlak van automatisatie en sturing dan een installatie met alleen PLC. De mate waarin het volledige
SCADA-systeem uitgewerkt is, bepaalt of er meer mogelijkheden zijn dan via een PLC. Figuur 89 geeft weer
welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot gegevensverzameling en visualisatie bij de bevraagde
installaties. Volgende elementen zijn weergegeven:


De mogelijkheid om dagelijks of wekelijks een automatisch rapport te genereren met de
productiegetallen en belangrijkste parameters van de voorbije dag of week.



Grafische weergave biedt de mogelijkheid om terug in de tijd te kijken en snel waar te nemen hoe een
parameter in de tijd geëvolueerd is.



De mogelijkheid tot bijhouden van bedieningsacties kan nuttig zijn om de oorzaak van eventuele
problemen te achterhalen.



De mogelijkheid tot automatisch loggen geeft aan in welke mate de sturing de evolutie van een
parameter onthoudt in de tijd. Dit is ook nuttig indien je grafieken wil weergeven of wanneer men wil
achterhalen wanneer een bepaald probleem begonnen is.
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De voorziene automatisering wordt ook gebruikt om storingen te melden. Zowel via PLC als PC is het mogelijk
een storing te melden op een mobiele telefoon. Bij 83% van de bevraagde exploitanten was zo’n melding
mogelijk. Bij minder dan 10% werden storingen alleen gemeld bij de apparatuur zelf (via controlelampen) en
konden niet waargenomen worden via de PLC en/of PC.

Figuur 89. Mogelijkheden van het automatisatiesysteem bij de bevraagde installaties (n = 77)

7.7. Tevredenheid over de installatie
De tevredenheid van de exploitant over zijn installatie werd beoordeeld voor verschillende aspecten:


Substraatbehandeling. Dit omvat alle onderdelen met betrekking tot opslag, voorbehandeling en
dosering van de input.



Vergisters. Dit omvat de vergistingstanks, met menging, temperatuurregeling en gaskappen.



Digestaatbehandeling. Dit omvat alles met betrekking tot naopslag en nabehandeling van het
digestaat.



Biogasbehandeling. Dit omvat de tevredenheid over de WKK (‘s) en eventuele voorafgaande
gaszuiveringsstappen.



Installatie in zijn totaliteit. Dit omvat de afstemming op elkaar van bovenvermelde stappen, het
bedieningsgemak, het beantwoorden aan de doelstellingen,…



Aflevering door leverancier. Werd de installatie gebouwd naar verwachting? Was de afwerking in
orde?



Service van de leverancier. In welke mate was leverancier bereid kleine gebreken achteraf nog te
herstellen?

Voor bovenstaande parameters hebben de exploitanten een score gegeven van 1 tot 5. De meest sprekende
resultaten zijn weergegeven in Figuur 90, Figuur 91 en Figuur 92.
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Met betrekking tot de substraatbehandeling (Figuur 90) neemt de tevredenheid toe naarmate het elektrisch
vermogen van de co-vergister toeneemt. Een verklaring hiervoor is vooral de spreiding in de tijd van deze
installaties. Kleinere installaties zijn doorgaans eenvoudiger, goedkoper en minder robuust gebouwd. Vele
installaties zijn in dezelfde periode gebouwd, met dezelfde voedingssystemen en dus met dezelfde problemen.
De grotere installaties zijn doorgaans iets recenter, of zijn eigenlijk kleine installaties die uitgebreid hebben. In
beide gevallen hadden deze installaties de kans om de voeding te vernieuwen en te verbeteren, op basis van de
problemen die in het verleden werden ondervonden (al dan niet zelf).
Bovendien zijn veel exploitanten binnen klasse C en D veel nauwer betrokken geweest bij de engineering van
hun installatie, waardoor ze zelf gekozen hebben voor robuustere voedingssystemen dan de meer gangbare
technieken.
In veel gevallen ligt de vaste stoftoevoer aan de basis van de ontevredenheid over de substraatbehandeling.
Die vaste stoftoevoer blokkeert vaak op verontreinigingen in de voeding en vraagt te veel onderhoud. Doordat
vaak zure materialen worden gedoseerd (maïssilage heeft een pH < 4) verslijt deze droge stoftoevoer ook veel
sneller dan voorzien, wanneer deze niet beschermd is tegen zuur. Daarnaast klagen sommige exploitanten over
een gebrek aan opslagcapaciteit.

Figuur 90. Tevredenheid over de substraatbehandeling voor alle bevraagde installaties en per klasse (n = 80)

Er werd geen figuur gerapporteerd met betrekking tot de tevredenheid over de vergistingstanks zelf. Indien er
een mindere tevredenheid was, dan is de hoofdoorzaak de gaskap. Vooral de vergisters die voorzien waren met
een enkel membraandak hebben al problemen ondervonden met lekken. Velen hebben binnen 4 jaar na
levering zelfs al het dak moeten vervangen. Een tweede bron van ontevredenheid is de lage kwaliteit van vele
mechanische onderdelen, met in het bijzonder de mengsystemen. Veelal wordt dan geklaagd over het feit dat
er altijd wel iets stuk gaat en dat die onderdelen te veel onderhoud vragen. Veel exploitanten hebben in de
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eerste jaren na de opstart heel veel onderdelen zelf vernieuwd en aangepast tot ze de gewenste tevredenheid
bereikt hebben. Is de oorzaak van deze problemen de goedkope uitvoering door de constructeurs, de drang
naar een zo goedkoop mogelijke installatie door de exploitant, de algemeen gebrekkige kennis over de
problemen met voedingssystemen bij de bouw van de eerste vergisters? Wellicht ligt een combinatie van alle
factoren het dichtst bij de waarheid.
Wat betreft tevredenheid over de biogasbehandeling kunnen de bronnen van ontevredenheid herleid worden
tot de hoge onderhoudskosten en de storingsgevoeligheid van veel gasmotoren. Hier kan echter geen generiek
beeld verkregen worden tussen de voorkomende motoren: eenzelfde motor kan het bij de ene exploitant veel
beter doen dan bij een andere.
Met betrekking tot digestaatverwerking (Figuur 91) wordt een omgekeerde evolutie vastgesteld als bij de
substraatbehandeling, namelijk hoe kleiner de installatie, hoe hoger de tevredenheidsgraad. Kleinere covergisters heb vaak geen nabehandeling, terwijl de grotere installaties die wel hebben. Binnen de overige
vergisting wordt vaak via ontwatering gewerkt, veelal met polymeer. Door de complexiteit van deze
naverwerking is het voorkomen van problemen veelvuldiger, met een mindere mate van tevredenheid als
gevolg. Bronnen van ontevredenheid bij de digestaatbehandeling zijn vooral de grote onderhoudslast en de te
beperkte opslagmogelijkheid bij de vergistingsinstallatie zelf.

Figuur 91. Tevredenheid over de digestaatverwerking voor alle bevraagde installaties en per klasse (n = 80)

Wanneer echter de tevredenheid over de vergistingsinstallatie in zijn totaliteit (Figuur 92) wordt bekeken, dan
is de tevredenheid over de verschillende klassen bijna gelijk. Veel exploitanten ondervinden dat het beheren
van een vergister meer werk en onderhoud vraagt dan hen bij aanvang door de bouwer werd voorspeld.
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Figuur 92. Tevredenheid over de volledige installatie voor alle bevraagde installaties en per klasse (n = 80)

Figuur 93. Tevredenheid over de volledige installatie als functie van het jaar van inbedrijfstelling (n = 80)
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Tot slot werd in Figuur 93 nog de tevredenheid over de installatie in zijn totaliteit weergegeven als functie van
het jaar van inbedrijfstelling. De mate van ontevredenheid is niet zo sterk variërend afhankelijk van het jaar van
opstart. Het deel van de exploitanten dat heel tevreden is over zijn installatie is wel groter voor de recentere
installaties vergeleken met de oudere.

7.8. Onderhoud
In het algemeen ondervinden de exploitanten het onderhoud als een zeer belastend onderdeel. Vaak is de
werktijd en kosten die hiervoor moet uitgetrokken worden een stuk hoger dan aanvankelijk geraamd.
Doorgaans wordt het onderhoud door de exploitant zelf uitgevoerd, in de mate van het mogelijke. Bij kleinere
installaties is vaak geen specifiek personeel hiervoor in dienst. Grotere installaties hebben meestal personeel in
dienst die dan een specifiek technische achtergrond hebben om onderdelen te kunnen onderhouden en
herstellen.
Een onderhoudstaak die altijd wordt uitbesteed is het onderhoud van de WKK. Dit is immers zo specifiek dat
geen enkele exploitant hier voldoende kennis van heeft. Wel zullen vele exploitanten proberen het kleine
onderhoud (smeren e.d.) zelf te doen. Alleen voor groot onderhoud en reparatie van grote mankementen
wordt beroep gedaan op een extern bedrijf.
Tot slot werd gepeild naar de houding van de exploitant tegenover het onderhoud van zijn installatie. 73% van
de exploitanten gaf aan dat ze onderhoud als een prioritaire taak zagen. Dit betekent dat ze proberen om alle
onderdelen tijdig en preventief een onderhoudsbeurt te geven om zo ernstige defecten voor te blijven.
Natuurlijk zijn defecten onvermijdbaar.
27% van de exploitanten wil hierin geen energie en geld stoppen en zal alleen onderdelen onderhouden
wanneer zich problemen voordoen. Zo kun je kosten besparen, maar loop je ook het risico van het ene
mankement naar het andere te hollen en je installatie niet ten volle meer onder controle te hebben.
Het aantal exploitanten dat onderhoud meer als noodzaak dan als prioriteit beschouwt, neemt toe. Dit vooral
omdat financiële problemen hen hiertoe dwingen. Preventieve onderhoudskosten zijn nu eenmaal kosten die
geschrapt kunnen worden zonder dat dit een onmiddellijk effect heeft op de werking van je installatie.

7.9. Overige voorzieningen
De exploitanten werden bevraagd over de voorzieningen die ze hadden om bepaalde problemen te
voorkomen. Hieronder een beschrijving van de meest frequente antwoorden hieromtrent.

7.9.1. Voorzieningen tegen vorst
De meeste installaties nemen elk jaar eenvoudige maatregelen zoals antivries in het waterslot (dat dient als
overdrukbeveiliging), plaatsen van bijkomende isolatie en verwarmingslinten. Zo blijven ze vorstproblemen
voor, zonder hiervoor zware investeringen te moeten maken. Het vergt alleen jaarlijks wat arbeid en aandacht.
Sommige exploitanten hebben alles zoveel mogelijk in een gebouw geplaatst waardoor jaarlijkse aandacht voor
isoleren niet nodig is. Al bij al hebben constructeurs niet veel aandacht hiervoor. Dit is duidelijk een aspect
waarop bespaard wordt bij uitwerken van een vergistingsproject. Zolang er bij de bedrijfsvoering niets vergeten
wordt, levert dit geen problemen op.
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Dit wordt ook bevestigd door de exploitanten, want op één exploitant na, werden nog nooit ernstige
problemen ondervonden door vorst. Slechts 1 keer heeft een exploitant antivries vergeten in de
overdrukbeveiliging van de vergister. Na dichtvriezen van het waterslot is het dak er afgeknald omdat de
overdruk aan biogas niet afgeblazen kon worden via het waterslot.

7.9.2. Drijflagen
Drijflagen zijn af en toe een probleem bij vergisters. Ze treden vaker op in navergisters dan in hoofdvergisters.
In de navergister is de menging minder intensief, wat vezels de kans geeft om te floteren en samen te koeken
aan het digestaatoppervlak. In de hoofdvergister is de menging vaak intensiever (om de input snel en
homogeen te verspreiden) waardoor drijflagen zelden voorkomen. Hoofdvergisters zijn bijvoorbeeld regelmatig
voorzien van een roerwerk (al dan niet met bijkomende mixers) dat de bovenlaag kapot slaat. In een
navergister verloopt de menging meestal alleen door mixers. Wil men met mixers drijflagen voorkomen, dan
moeten deze ofwel verstelbaar zijn in hoogte, ofwel heel veel energie verbruiken om de massa voldoende in
beweging te houden. Wanneer mixers kunnen mengen ter hoogte van het digestaatoppervlak, kunnen ze
drijflagen doorbreken. Een manier om dit te bereiken zijn in hoogte verstelbare mixers.
Van de hoofdvergisters is 46% voorzien van een roerwerk. Ongeveer 1/3 hiervan heeft alleen een roerwerk om
de hoofdvergister te mengen; 2/3 heeft nog één of meerdere bijkomende mixers. Navergisters zijn slechts in
10% van de gevallen van een roerwerk voorzien.
Indien drijflagen een probleem vormen, kunnen exploitanten ervoor opteren om voor de navergister of
digestaatopslag de vezels te verwijderen via een schroefpers. In geval van een digestaatopslag kan men jaarlijks
een externe firma laten aanrijden om de inhoud stevig op te mengen via mengwagens. Dit gebeurt dan
doorgaans vlak voor de start van het uitbrengen van digestaat op het land.
Zelden komt schuimvorming voor bij de Nederlandse vergisters, maar indien het voorkomt is het doorgaans
een hardnekkig probleem wat moeilijk op te lossen valt. De kennis over schuimproblematiek en efficiënte
oplossingen ervoor blijkt heel beperkt.

7.9.3. Bezinklagen
In tegenstelling tot drijflagen zijn bezinklagen net beter te voorkomen met een goede mixer dan door middel
van menging met een roerwerk. De meeste vergistingstanks zijn dan ook uitgerust met een mixer (70% van de
hoofdvergisters en 84% van de navergisters). Het vaststellen van het bestaan van een bezinklaag is moeilijk.
Soms heeft men een vermoeden omdat de mixers niet meer functioneren wanneer deze te diep in een
vergistingstank gebracht worden. Vaak is het leegmaken van een tank de enige manier om met zekerheid te
weten te komen of er een bezinklaag is.
Ondanks de voorzieningen om bezinklagen te voorkomen, bevatten de meeste vergistingstanks ongetwijfeld
een kleine tot middelgrote bezinklaag. Zelden wordt hier nadeel van ondervonden. Een mogelijk nadeel van
een bezinklaag is het afnemen van het effectief vergistervolume, maar doorgaans zijn de vergistingstanks zo
ruim dat dit geen invloed heeft.
Exploitanten liggen dus niet wakker van een dergelijke bezinklaag. Drie exploitanten lieten tijdens het bezoek
weten een bezinklaag al eens verwijderd te hebben, een aantal zou het binnenkort moeten doen. Slechts 2
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installaties zijn voorzien van een systeem om bezinklagen te verwijderen; alle anderen moeten de tank eerst
leegmaken vooraleer de bezinklaag eruit kan geschept worden.

7.9.4. Stilstand en flexibiliteit
De voorzieningen om een volledige stilstand te vermijden en om de flexibiliteit te verhogen zijn nogal
verschillend per installatie. De meerderheid van de installaties heeft voldoende vergistervolume om flexibel te
kunnen omgaan met de stromen aan input en output en schommelingen hierin op te vangen. Dit houdt
bijvoorbeeld ook in dat bij uitvallen van de digestaatverwerking er doorgaans voldoende buffervermogen is
zonder onderbreking van de voeding.
Wanneer de kant van de voeding wordt geëvalueerd, dan heeft de meerderheid van de installaties net een heel
lage bescherming tegen stilstand. Vaak wordt de voeding slechts met 1 pomp in de vergisters gebracht (zeker
voor de co-producten). Hiervan is geen back-up voorzien. Dit betekent dat bij uitvallen van die pomp de
voeding onmiddellijk drastisch verlaagd is, met een onvermijdelijke weerslag op de gasproductie. In
uitzonderlijke gevallen is er een reservepomp, soms reserveonderdelen.
De biogasverwerking is ook een cruciaal onderdeel van een installatie, daar deze stap de inkomsten bepaalt.
Wanneer slechts 1 motor voorhanden is, betekent uitvallen van deze motor dat er maar een minimale
buffertijd is (minder dan 1 dag tot zelfs maar enkele uren) voor het biogas. De voeding moet dus vrij snel
teruggeschroefd worden, of stopgezet, totdat die motor weer operationeel is. Maar liefst 33% van de
installaties moet zich weten te redden met 1 biogasmotor. Wil men in zo’n gevallen de biologische activiteit
behouden, dan zit er niets anders op dan door te voeden en het biogas af te fakkelen of af te blazen. Dit laatste
gebeurt zelden, mede doordat de co-substraten te duur zijn om het gas ervan zomaar verloren te laten gaan.
De meerderheid van de exploitanten heeft 2 (49%) of meer (18%) biogasmotoren staan. Voor hen is
bovenstaand probleem beperkter omdat er altijd een zekere hoeveelheid biogas verwerkt kan worden. De
voeding hoeft zo niet volledig stopgezet te worden.
Toch is de aanwezigheid van meerdere motoren niet altijd voldoende vanuit het oogpunt van flexibiliteit.
Wanneer een exploitant een mindere periode achter de rug heeft en een tijdje minder dan vollast heeft
moeten draaien, dan is het handig als er een overmaat aan motorvermogen is zodat die opgelopen achterstand
later ingehaald kan worden. Dit heeft zijn impact op de inkomsten, want niet gepresteerde vollasturen zijn
verloren subsidies.
Eerder werd bij het hoofdstuk 5.3.1.1 (biogasmotoren) met Figuur 50 aangegeven dat slechts 20% van de
exploitanten meer dan 90% van het geïnstalleerd vermogen benut. De meerderheid (46%) benut tussen de 76
en 90% van het geïnstalleerd vermogen. Deels is dit omdat ze bewust niet vollast willen draaien (omwille van
de dure co-producten), anderzijds hebben een aantal exploitanten effectief meer geïnstalleerd vermogen staan
dan de subsidiebeschikking kan vergoeden.
Een oplossing om stilstand te overbruggen is het huren van een reservemotor, maar dit gebeurt niet frequent.
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8. ECONOMISCHE ASPECTEN
In de vragenlijst werd een luik met vragen rond de economische aspecten van de vergistingsprojecten
opgenomen. Niet iedere exploitant was bereid deze vragen te beantwoorden. Bij de meerderheid die hiertoe
wel bereid was, konden bepaalde vragen moeilijk beantwoord worden omdat de vergistingsactiviteit samen
met andere activiteiten in 1 boekhouding verweven zit. Telkens werd kritisch geëvalueerd welke antwoorden
niet representatief waren. Deze werden beschouwd als ‘outlier’ en uit de economische evaluatie weggelaten.
De economische vragen werden opgedeeld in 4 delen:


investering



exploitatiekosten



inkomsten

 balans en toekomstperspectieven
Wat betreft de co-vergistingsinstallaties werden doorgaans gedetailleerde getallen verkregen voor alle vragen
in de enquête. De niet-co-vergisters (klasse D) hebben vaak alleen de totale kosten en inkomsten gegeven,
zonder verder te detailleren. Als gevolg hiervan werden figuren met totale bedragen voor investering,
exploitatiekosten en inkomsten over alle klassen uitgevoerd; meer gedetailleerde opsplitsing van deze totalen
werd alleen voor de co-vergisters uitgevoerd (klassen A, B en C)

8.1. Investeringskosten
8.1.1. Evolutie van de investeringskosten als functie van de tijd
Bij de vragenlijst werd de totale investering tot voor 2011 gerekend. Dus bij installaties die klein begonnen zijn
en geleidelijk aan in grootte zijn toegenomen, werden de bijkomende investeringskosten ook meegerekend. De
kosten voor vervanging van onderdelen zoals een vernieuwing van het dak, vervanging van een pers,… werden
als onderhoudskosten beschouwd.
Hierbij moet wel vermeld worden dat bij het afnemen van de vragenlijst niet verlangd kon worden van de
exploitanten dat alle getallen heel nauwkeurig werden opgezocht en berekend. Het gaat hem dan ook vooral
over de ruwe getallen, voldoende om trends te kunnen vaststellen afhankelijk van het bouwjaar en de
vergistergrootte.
Wanneer de totale investeringskosten van de vergisters in Nederland worden bekeken, dan is een opvallende
en duidelijke evolutie de sterke toename van de totale investering per project. De resultaten in Figuur 94
kunnen grotendeels verklaard worden door de grotere omvang van nieuwe projecten vergeleken met de oude
projecten. Bijkomend beschikt een nieuwere installatie over meer ‘toeters en bellen’, zoals bijvoorbeeld een
verregaande digestaatbehandeling of een meer uitgebreide substraatvoorbereiding.
Worden die investeringskosten uitgedrukt op het totaal gerealiseerd vergistingsvolume (Figuur 95), dan is er
aanvankelijk een daling, gevolgd door een stijging. Een mogelijke verklaring van de daling in de jaren 2005 en
2006 kan te zoeken zijn naar het verkleinen van de marges die genomen moeten worden om een
vergistingsproject te realiseren. Voor 2005 was vergisting behoorlijk nieuw, waardoor constructeurs
logischerwijs hogere marges voorzagen in de projectbudgettering. Na 2006 is er een toename te zien in de
investeringskosten per vergistervolume, mede door de normale prijsstijging van bouwmaterialen, maar vooral
door de afname van de totale vergistergrootte van de installaties (Figuur 96). Men is geëvolueerd naar iets
compactere installaties met hogere rendementen (en hoogwaardiger materiaal?).
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Figuur 94. Evolutie van de totale investeringskosten per vergistingsproject als functie van het bouwjaar van de
installatie (n = 72)

Figuur 95. Evolutie van de investeringskosten uitgedrukt op totaal reactorvolume als functie van het bouwjaar
van de installatie (n = 72)
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Figuur 96. Evolutie van de grootte van de vergistingsinstallaties als functie van het bouwjaar (n = 74)

Worden de investeringskosten uitgedrukt op het totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen (Figuur 97), dan blijkt
een opvallende afname van de kostprijs van het geïnstalleerd vermogen na 2006. Deze daling volgt
logischerwijs uit de stijging in gemiddeld geïnstalleerd vermogen per installatie:


Voor 2005:

557 kW



2005 - 2006:

838 kW



2007 - 2008:

1287 kW



Na 2008:

1986 kW

Dit betekent dus dat de toename in geïnstalleerd vermogen per installatie veel groter is in verhouding tot de
toename van de gemiddelde investeringskosten in de tijd. Vanuit het elektrisch potentieel van een installatie
gezien kan dus gesteld worden dat de recenter gedane investeringen een stuk efficiënter zijn dan de oudere,
wat normaal is in een relatief jonge markt.

Tabel 24. Evolutie van de biogasproductiviteit en organische stofbelasting van vergisters als functie van het jaar
waarin de bouw werd gestart (n = 73)

Bouwjaar

Biogasproductiviteit
Nm³ / m³ TV . dag

Organische stofbelasting
Kg OS / m³ TV . dag

Voor 2005
2005 en 2006
2007 en 2008
Na 2008

0,63
1,50
1,67
2,58

0,97
1,94
2,20
5,57
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De efficiëntie van de investeringen en de intensiteit waarmee een installatie wordt bedreven is inderdaad
toegenomen de afgelopen jaren. Dit wordt bevestigd in Tabel 24. Daaruit blijkt vooral de sterke toename van
de organische stofbelasting en biogasproductiviteit van de meer recent gebouwde vergisters. De hogere
biogasproductiviteit laat toe om uit eenzelfde volume vergister meer biogas te maken en daarmee een groter
totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen aan te drijven. Men is dus geëvolueerd van de veilige, heel ruim
gedimensioneerde installaties (voor 2007) naar de scherper gedimensioneerde en intensiever benutte
installaties vanaf 2007.

Figuur 97. Gemiddelde totale investeringskosten per kW aan elektrisch geïnstalleerd vermogen (n = 72)

8.1.2. Investeringskosten voor co-vergisters
Tabel 25 geeft weer wat de gemiddelde investeringskosten zijn voor de verschillende onderdelen van een covergister. Deze getallen dienen vooral om de kostenverdeling tussen de verschillende onderdelen te
verduidelijken, de absolute grootte is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de grootte van de installatie. Al bij
al zijn er niet zo’n grote verschillen te merken in de kostenverdeling van een grote en een kleine installatie.

Tabel 25. Overzicht van de verdeling van investeringskosten per klasse en van alle co-vergisters samen (n = 64)
INVESTERINGSKOSTEN
Substraatbehandeling en opslag
Vergister, menging, dak, …
Digestaatbehandeling
Biogasbehandeling, WKK
Overige investeringskosten
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Alle covergisters

Klasse A

Klasse B

Klasse C

12%
36%
9%
26%
17%

13%
40%
9%
25%
13%

12%
41%
8%
26%
13%

12%
33%
9%
27%
19%
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Wanneer voor de co-vergisters de investeringskosten worden uitgedrukt per kW geïnstalleerd elektrisch
vermogen (Figuur 98), dan valt op dat de kleinste co-vergisters slechter scoren dan de grotere. Per kW
geïnstalleerd elektrisch vermogen betaalt een kleine co-vergister duidelijk meer dan een grote.
Schaalvergroting verlaagt de kosten van elke kW geïnstalleerd vermogen.

Figuur 98. Investeringskosten in euro per kW geïnstalleerd elektrisch vermogen voor de verschillende klassen
van co-vergisters (n = 64)

Bij het evalueren van de investeringskosten uitgedrukt op m³ totaal reactorvolume (som van volume hoofd- en
navergisters), bevinden de meeste installaties met een kostprijs beneden de 250 €/m³ zich in klasse A (Figuur
99). Een van de redenen hiervoor is dat veel installaties binnen klasse A digestaat afzetten op eigen land (Figuur
68 op pagina 112) en dus voldoende opslagcapaciteit nodig hebben. Vaak dient de navergister als
digestaatopslag. Daardoor neemt de investering in totaal vergistervolume binnen klasse A toe ten opzichte van
de andere investeringskosten. Daar een toename in totaal vergistervolume relatief goedkoop is ten opzichte
van een toename in geïnstalleerd elektrisch vermogen van de WKK, zijn dus de gemiddelde investeringskosten
per m³ vergister lager bij de kleine co-vergisters dan bij de grote.

Evaluatie van de vergisters in Nederland

p 146 van 185

Figuur 99. Investeringskosten in euro per m³ totaal reactorvolume (som volume hoofd- en navergister) voor de
verschillende klassen van co-vergisters (n = 64)

8.1.3. Financiering van de investering
De financiering van een project bleek niet zo eenvoudig te achterhalen via de vragenlijst. Er zijn veel
verschillende financieringsvormen zoals Figuur 100 weergeeft.
Deze figuur toont aan dat 61% van de exploitanten de investering deels of volledig met eigen vermogen heeft
gefinancierd. De meesten deden dit in combinatie met vreemd vermogen wat ze doorgaans via een banklening
konden verkrijgen. Enkelen hebben de installatie volledig zelf gefinancierd, bijvoorbeeld na de verkoop van het
melkquotum.
Van de bevraagde installaties heeft 12% gedeeltelijk of volledig via een “Sell & lease back”-formule gewerkt.
Voor hen waren verdere gegevens over investeringssteun doorgaans niet bekend.
Van de overige installaties heeft 68% wel investeringssteun kunnen genieten. Die investeringssteun is bij de
meesten EIA, MIA en/of VAMIL, maar ook provinciale en gemeentelijke subsidies komen voor. Sommige
exploitanten konden zelfs rekenen op ROB, DEN en/of EOS-demo ondersteuning. Naast investeringssteun kon
52% ook genieten van groenfinanciering, al dan niet voor het volledig aangetrokken bedrag aan vreemd
vermogen.
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15

Figuur 100. Financieringsvormen bij de bevraagde co-vergisters (n = 66)

Het aantrekken van vreemd vermogen was voor nagenoeg geen enkele exploitant een moeilijk gegeven.
Behalve de afgelopen twee jaar was het investeringsklimaat heel gunstig en kon een bank met een goed
voorstel overtuigd worden. Zeker het laatste jaar is dit volledig anders. Nu is het voor de meeste installaties
ontzettend moeilijk om zelfs maar een beperkt bedrag te lenen voor een uitbreiding of optimalisatie van hun
bestaande installatie, wat doet vermoeden dat dit voor potentiële nieuwe exploitanten eveneens niet van een
leien dakje zal lopen.
Veel exploitanten klagen over het zware juk van de afschrijvingen (zie verder bij hoofdstuk 10 “Knelpunten”).
Nagenoeg altijd worden afschrijvingen over de korte subsidieperiode van 10 jaar verspreid, ongeacht hun
eigenlijke levensduur. Hierdoor maken de afschrijvingen een groot deel uit van de exploitatiekosten. Bepaalde
onderdelen kunnen een langere afschrijvingstermijn verantwoorden. De betonnen vergistingstanks hebben
bijvoorbeeld een levensduur die een veelvoud hoger is dan de huidige afschrijvingstermijn van 10 jaar.

8.2. Exploitatiekosten
Het aantal installaties bij de overige vergisters waarvan gedetailleerde exploitatiekosten werden verkregen, is
eerder beperkt, waardoor geen representatieve gemiddeldes gemaakt kunnen worden voor deze klasse. Wel
zijn voor de meest installaties binnen klasse D de totale exploitatiekosten en totale inkomsten bekend,
waardoor bij het verdere hoofdstuk rond balans ( zie hoofdstuk 8.4 “Balans en toekomstvisie”) de installaties
uit klasse D wel werden meegenomen in de verwerking van de resultaten.

15

Vreemd vermogen is in de meeste gevallen een banklening.
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Hierna worden de exploitatiekosten alleen voor de co-vergisters in detail besproken. Deze installaties zijn op
vlak van werkingskosten goed vergelijkbaar, zeker wanneer de kosten per geproduceerde MWh aan groene
stroom worden vergeleken.

8.2.1. Exploitatiekosten bij de co-vergisters
De totale exploitatiekosten zijn vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de grootte van de installatie. Daarom
worden deze absolute totalen niet behandeld. Figuur 101 gaat dieper in op de kostenverdeling van de
exploitatiekosten over de verschillende posten. Bij de vragenlijst werd de exploitant gevraagd verschillende
kostenposten te specifiëren voor 2010:


Kosten voor substraataankoop



Kosten voor afzet eindproducten



Kosten voor verbruiksproducten zoals zuren, additieven, ...



Onderhoudskosten



Personeelskosten



Kosten voor verzekering & beheerskosten



Kosten voor consultancy, advisering & externe analyses



Kapitaalkosten: afschrijvingen en rente



Kosten verbonden aan het terrein



Eventuele overige werkingskosten

Figuur 101. Samenstelling van de exploitatiekosten voor alle co-vergisters samen en per klasse van co-vergisters
afzonderlijk (n = 39)
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Uit Figuur 101 valt op dat de grootste brok wordt ingenomen door de aankoop van substraat (42%). Deze
kostenpost is verhoudingsgewijs weinig of niet afhankelijk van de grootte van de co-vergister. Vervolgens zijn
de kapitaalkosten (27%) de tweede grootse exploitatiekosten. De kapitaalkosten omvatten het bedrag dat
moet gespendeerd worden aan afschrijvingen en rente. Hierbij blijken de kleinere installaties meer in het
nadeel dan de grotere.
Verder kan ook een stijging in de afzetkosten voor het digestaat vastgesteld worden naarmate de
installatiegrootte toeneemt. Dit kan logisch verklaard worden doordat kleinere co-vergisters het digestaat in
grotere mate op eigen grond afzetten vergeleken met de grotere co-vergisters (Figuur 68 op pagina 112).
Wanneer dezelfde evaluatie gemaakt wordt, maar dan als functie van het jaar waarin de installatie in bedrijf
werd genomen (Figuur 102), kan een groot verschil vastgesteld worden tussen de “pioniers” (voor 2005) en de
grote groep co-vergisters die volgden van 2005 tot 2008.
De pioniers hebben verhoudingsgewijs een hoge kapitaallast te dragen vergeleken met de andere installaties.
Logischerwijs zijn de onderhoudskosten bij hen groter dan bij de anderen. De substraatkosten zijn
verhoudingsgewijs lager, want deze installaties hebben een lager geïnstalleerd vermogen, lagere belasting,…
waardoor de benodigde hoeveelheid substraat eerder beperkt is. Opvallend zijn ook de lage afzetkosten voor
digestaat. De meeste pioniers gingen immers uit van een situatie waarin ze het digestaat grotendeels op eigen
gronden kwijt konden.

Figuur 102. Samenstelling van de huidige exploitatiekosten als functie van het bouwjaar van de
vergistingsinstallatie (n = 39)

Vanaf 2005 wordt een evolutie waargenomen van een stijgend aandeel aan kapitaallast en afzetkosten in de
exploitatiekosten. De stijging in kapitaallast kan gekoppeld worden aan de hogere totaalinvestering bij de meer
recente installaties (zie eerder bij Figuur 94 bij hoofdstuk 8.1 “Investeringskosten”). De gemiddelde
afzetkosten bij derden per ton digestaat, dikke fractie en dunne fractie zijn weergegeven in Tabel 26. Tussen de
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klassen onderling zijn soms sterke variaties waar te nemen. De kostprijs is soms heel sterk regio-gebonden; bv.
in een akkerbouwgebied zijn de kosten lager omdat de vraag naar mest hoger is. Verder spelen ook de
nutriëntengehaltes en transportafstand een rol.

Tabel 26. Gemiddelde afzetkosten per ton voor digestaat, dunne fractie en dikke fractie voor alle bevraagde
installaties (n = 78)
Gemiddelde afzetkosten in €/ton
Digestaat
Dunne fractie
Dikke fractie

7,0
4,8
5,7

De onderhoudskosten bij de nieuwere installaties zouden logischerwijs lager moeten zijn, maar dit blijkt
vreemd genoeg niet het geval te zijn. Een eenvoudige verklaring kan hiervoor niet worden gevonden. Het is wel
zo dat veel exploitanten klagen over onderdelen die veel te snel stuk gaan, ook exploitanten van recente
installaties. Daarom wordt bij velen de eerste jaren na opstart vaak nog gesleuteld aan verkeerd
gedimensioneerde zaken of worden slecht gekozen onderdelen vervangen door betere.

8.2.2. Substraatkosten, de voornaamste exploitatiekosten
De kostprijs van de substraten is onder de co-vergisters een niet te ontkennen probleem. De niet-co-vergisters
hebben ook hun problemen met substraten, maar deze worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten.
Deze installaties hebben hun eigen nichemarkt waarin ze substraten verkrijgen, telkens met specifieke
voorwaarden en moeilijkheden.
Bij co-vergisting is het aantal toegelaten co-producten sterk gelimiteerd door de positieve lijst. Aanvankelijk
vormde dit geen probleem, daar de vraag naar co-producten ver onder het aanbod bleef. Maar vergisting was
een snel groeiende markt en geleidelijk aan liep de vraag het aanbod in, gekoppeld aan een stijging van prijs
van co-producten. De meeste exploitanten hebben vooral in 2010 een heel sterke stijging van deze prijzen
ondervonden.
Men zou kunnen stellen dat co-producten van een afvalstof (waarvan producenten zich wilden ontdoen, zelfs
tegen vergoeding) tot een waardevolle grondstof (met hoog prijskaartje) zijn geëvolueerd.
Het is weinig zinvol om een gemiddelde kostprijs van co-producten te definiëren. De co-producten verschillen
onderling heel sterk in waarde (van 0 euro tot meer dan 200 euro per ton). Bovendien zijn er ook prijsvariaties
voor eenzelfde product als functie van de tijd en als functie van de kwaliteit ervan. Een aantal exploitanten
vond die prijsvariaties het afgelopen jaar heel vervelend, maar de meesten bevestigen dat de prijzen in 2011
weer wat stabieler geworden zijn. Wel is het zo dat de kostprijs momenteel constant te hoog is om echt
rendabel te kunnen draaien.
De beschikbaarheid van co-producten was lange tijd geen probleem, maar in 2010 werd de krapte op de markt
zelfs zo groot dat het niet altijd meer mogelijk was om de gebruikelijke co-producten aan te kopen. De
concurrentie op de markt is dus ontzettend groot, en dan vooral voor de hoogwaardige, energierijke stromen
zoals glycerine. Bovendien is er voor de energierijke agrarische stromen een grote concurrentie met de
diervoedersector, die in principe veel meer kan neertellen voor deze co-producten.
Het beschikbaarheidsprobleem heeft zich in 2011 schijnbaar opgelost, maar dit is wellicht deels te verklaren
door het feit dat verschillende installaties bewust niet meer vollast willen draaien. Het is voor vele installaties
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immers zo dat het gemaakte verlies lager is wanneer ze op 60 tot 80% van het vermogen draaien dan wanneer
er vollast wordt gewerkt.
Bovenstaande wordt duidelijker aan de hand van een theoretisch rekenvoorbeeld. Veronderstel een
installatie die niet vollast draait en op dit moment net uit de kosten geraakt. De exploitant wil extra
energierijk co-product aankopen om naar vollast te evolueren. In dit geval wordt verondersteld dat
16
door de aankoop van extra co-product alleen de substraatkosten en digestaatafzetkosten toenemen .
Figuur 103 geeft aan hoeveel een extra hoeveelheid energierijk co-product kan opbrengen als functie
17
van zijn biogaspotentieel . Dit werd bij 3 verschillende inkomstenniveaus berekend: 140, 155 en 170
euro per MWh. Dit zou in geval van MEP-vergisters (c€ 9,7 per kWh subsidie) betekenen dat ze een
stroomprijs van respectievelijk c€ 4,3 of c€ 5,8 of c€ 7,3 per kWh ontvangen.
Met deze inkomsten moet zowel de afzet van digestaat als de aankoop van het co-product vergoed
worden. Figuur 101 leert dat beide kostenposten samen gemiddeld 53% van de exploitatiekosten
uitmaken, met een onderlinge verdeling van 23% afzetkosten en 77% aankoopkosten. Anders
gerekend: maximaal 77% van de bijkomende inkomsten gegenereerd uit het co-product mag besteed
worden aan de aankoop ervan.

Figuur 103. Inkomsten gegenereerd uit een ton substraat als functie van het biogaspotentieel en het
inkomstenniveau van de vergister.
Figuur 104 geeft weer wat het maximale bedrag is dat deze co-vergister kan betalen voor een
bijkomende ton aan energierijk co-product bij de 3 verschillende inkomstenniveaus.
Wil deze exploitant bijvoorbeeld een ton glycerine aankopen (± 650 Nm³ biogas per ton), dan kan hij
bij een inkomstenniveau van € 155 per MWh niet meer dan € 180 voor die ton glycerine betalen. De
marktprijzen voor glycerine eind 2010 schommelden om en bij de € 200 per ton, waardoor al snel
duidelijk wordt dat het streven naar vollast door aankoop van glycerine voor deze exploitant
verliesgevend is.

16

Dit klopt niet geheel, want bij een hogere voeding zal de slijtage toenemen en de onderhoudskost dus hoger liggen. Ook het eigen
elektriciteitsverbruik neemt toe, want de voedingssystemen zullen langer moeten werken. Wanneer vezelrijkere co-producten worden
gevoed (bv. mais) dan zullen ook de nodige mengenergie en dus mengkosten toenemen.
17
Veronderstellingen: 58% methaan in biogas, 35,66 MJ/Nm³ CH4 en 40% elektrisch rendement van WKK
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Figuur 104. Maximale bedrag dat kan betaald worden per ton substraat als functie van het
biogaspotentieel en het inkomstenniveau van de vergister.

Er werd bij de exploitanten ook gepolst naar hun persoonlijke verwachtingen rond de prijs van de coproducten. Daarbij is er een kleine minderheid van 4% optimisten die ervan uitgaan dat de prijzen toch een
beetje zullen dalen. Ongeveer de helft (53%) gaat uit van een verdere stijging van de prijzen. De anderen
denken dat het huidige niveau blijft of durfden geen uitspraak te doen.
Als voornaamste argument voor het vermoeden op verdere stijging werd aangehaald dat er nog een aantal
nieuwe vergisters met SDE-subsidie zullen opstarten die in dezelfde substraatvijver zullen vissen. Deze
installaties kunnen meer betalen voor hun input, wat de marktprijzen verder zal opdrijven.
Een ander probleem met betrekking tot de substraten is de zuiverheid ervan. Dit wordt verder aangekaart
onder het hoofdstuk waar de knelpunten worden besproken (hoofdstuk 10).

8.2.3. Werktijd
Er werd aan elke exploitant gevraagd om een inschatting te maken van het aantal uren per week die besteed
worden aan verschillende taken op het vergistingsbedrijf. Een overzicht van het totale aantal werkuren per
klasse van vergisters (ook de niet-co-vergisters uit klasse D) is terug te vinden in Figuur 105. Daarbij neemt de
benodigde werktijd logischerwijs toe met de grootte van de installatie.
Als de relatieve verdeling van de werktijd over de verschillende taken wordt bekeken, dan is er weinig verschil
tussen de verschillende klassen. Algemeen kan volgende verdeling worden waargenomen:


24% van de werktijd gaat naar procescontrole



20% van de werktijd bestaat uit inputmanagement



24% van de werktijd gaat naar onderhoudstaken



16% van de werktijd dient voor administratieve taken



De overige werktijd gaat o.a. naar de nabehandeling en afzet van digestaat
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Figuur 105. Gemiddelde werktijd in uren per week per klasse van bevraagde installaties (n = 60)

Figuur 106. Elektrisch rendement van de werktijd in MWh stroom geproduceerd per gewerkt uur (n = 59)
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Het wordt echter interessanter wanneer ook eens wordt doorgerekend hoe efficiënt de werktijd wordt
omgezet in groene stroom, de basis van de inkomsten. Daarbij is het schaaleffect heel sterk merkbaar (hoe
groter de co-vergistingsinstallatie, hoe meer MWh wordt geproduceerd per uur werktijd). Dit wordt
voorgesteld in Figuur 106.
Bij klasse D zijn er weer een aantal installaties die op dit vlak minder efficiënt werken. Dit ligt vooral op de
verschoven prioriteit bij die installaties: stroomproductie is er vaak ondergeschikt aan het aantal tonnen afval
dat er dagelijks verwerkt dient te worden.

8.3. Inkomsten
Bij uitsplitsing van de inkomsten in verschillende posten worden alleen de co-vergisters in beschouwing
genomen (zoals bij de exploitatiekosten).
Aan de inkomstenzijde hoeft niet zoveel bestudeerd te worden. Zoals Figuur 107 aangeeft is minimaal 97% van
de inkomsten afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde stroom. Daarbij wordt een deel via de verkoop
van die stroom gerealiseerd, de rest is via de subsidies. Wanneer de verdeling tussen stroomprijs en subsidieinkomsten voor de verschillende klassen co-vergisters wordt vergeleken, blijkt er heel weinig verschil te zijn
tussen de klassen.
Er is ongetwijfeld een ongelijkheid tussen de verschillende subsidieregelingen (MEP en OV-MEP versus SDE),
maar spijtig genoeg kan op basis van deze studie hierover weinig zinvol geconcludeerd worden. Het aantal
exploitanten met een SDE-subsidie dat in 2010 voldoende lang gedraaid heeft, is nog te beperkt. Op dit aspect
wordt bij de knelpunten wel nog wat dieper ingegaan (zie hoofdstuk 10 “Knelpunten”).

Figuur 107. Verdeling van de inkomsten voor alle co-vergisters en per klasse (n = 56)
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Onder de bevraagde installaties heeft 90% 1 afnemer van groene stroom; 10% neemt ofwel zelf de stroom af,
of heeft meerdere afnemers. Doorgaans wordt de stroomverkoop geregeld met een contract waarvan de helft
een looptijd heeft die langer is dan 1 jaar (Figuur 108).

Figuur 108. Gemiddelde looptijd van het contract voor afname van de groene stroom (n = 50)

De gemiddelde stroomprijs die de installaties in 2010 konden bedingen was c€ 5,3 per kWh. Daarbij kon niet
echt een significant verschil worden waargenomen tussen grote of kleine installaties of als functie van de
looptijd van het contract (of geen contract). De ontvangen stroomprijs voor vergisters volgens deze studie is
iets hoger dan het correctiebedrag dat SDE in 2010 toepaste, namelijk c€ 4,5 per kWh.
Kleinere installaties hebben er vaak meer baat bij om zich voor de verkoop van groene stroom aan te sluiten bij
een groep om dan vervolgens samen hun stroom op de markt te verkopen. Het voordeel is dat er dan
doorgaans een gunstigere stroomprijs kan verkregen worden. Bij kleinere installaties zijn de schommelingen in
stroomproductie relatief gezien groter, waardoor bij bundeling van de krachten deze schommelingen zich wat
uitmiddelen. In praktijk stappen dan ook veel kleine co-vergisters mee in een gezamenlijke verkoop van de
stroom.
Grotere installaties kunnen ook in een dergelijke formule meestappen, maar voor hen is het doorgaans
mogelijk om gunstigere prijzen individueel af te dwingen. Wil men het onderste uit de kan halen, dan moet
men uiteraard de nodige tijd hiervoor uittrekken.
Zoals uit bovenstaande blijkt, is de stroomproductie de basis van nagenoeg alle inkomsten voor een covergister. Daarbij is de subsidie de voornaamste bron van inkomsten voortvloeiend uit de groene stroom. Het is
dan ook uiterst belangrijk dat de gasmotor zo weinig mogelijk stilstand heeft en de subsidiebeschikking zoveel
mogelijk kan voldraaien. Spijtig genoeg werd vastgesteld dat veel installaties een geïnstalleerd vermogen
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hebben dat overeenkomt met de subsidiebeschikking. Dit betekent concreet dat, ingeval er een periode niet op
vollast wordt gewerkt, de exploitant die misgelopen subsidies nooit meer kan inlopen omdat zijn biogasmotor
geen overcapaciteit heeft.
Verder zijn er maar weinig exploitanten die zekerheid inbouwen rond de afname van warmte of de
eindproducten. Meestal wordt dit via mondelinge overeenkomst geregeld (Figuur 109).

Figuur 109. Afname van warmte, groene stroom en eindproducten met of zonder contract (57 < n > 64)

Tot slot moet nog vermeld worden dat de inkomsten uit warmte geen weergave zijn van de werkelijke
benutting van de warmte. In praktijk gebruiken installaties heel wat warmte zonder hier onmiddellijk een
geldelijke vergoeding voor te ontvangen. Veelal wordt die warmtebenutting vertaald in een kostenbesparing
(niet meegerekend bij de inkomsten):


Verwarming woonhuis en bedrijfsruimten  kostenbesparing aan olie of gas



Drogen van eindproducten  lagere afzetkosten van dat eindproducten



Verwarming woonhuizen van buren  Compensatie voor eventuele geur- of geluidsoverlast

8.4. Balans en toekomstvisie
8.4.1. Is vergisting winst- of verliesgevend?
Wat betreft de berekening van winst en verlies voor de bevraagde vergistingsinstallaties kon alleen maar
gewerkt worden met de vrijgegeven data. Figuur 110 geeft de totale exploitatiekosten en inkomsten weer voor
alle vergisters, dus ook de overige vergisters uit klasse D. Er werd een onderverdeling gemaakt als functie van
het jaar van inbedrijfstelling van de vergisters.
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Algemeen kan worden gesteld dat de kosten en inkomsten elkaar behoorlijk goed in evenwicht houden,
behalve voor de pioniers die toch behoorlijk hogere kosten dan inkomsten hebben. Dit is dan ook een
belangrijke conclusie van deze evaluatie, namelijk de oudste installaties werken op dit moment gemiddeld
minder rendabel. De verdeling van de exploitatiekosten bij deze installaties verklaart dit: het aandeel vaste
kosten (vnl. afschrijvingen en rente) is bij deze installaties het grootst (zie Figuur 102 onder hoofdstuk 8.2.1).
Bovendien weegt ook het onderhoud zwaarder door bij deze installaties.
Verdere conclusies trekken met betrekking tot de winstgevendheid van vergisting in Nederland is heel moeilijk.
Iedere exploitant zal streven naar winst, of minstens een minimaal verlies. Toch werd bij de bedrijfsbezoeken
duidelijk dat velen jaar na jaar verlies draaien, hoewel dit niet zo duidelijk blijkt uit Figuur 110.

Figuur 110. Gemiddelde kosten en inkomsten per MWh geproduceerde stroom als functie van het jaar van
inbedrijfstelling van de vergisters (39 < n > 48)

Figuur 111 geeft weer hoe groot winst/of verlies werd geschat voor de afgelopen 3 jaar. Daarbij werden alleen
installaties meegerekend die een betrouwbare inschatting konden maken én die dat jaar volledig operationeel
waren. De mestloze landbouwvergisters werden bij deze vergelijking niet meegenomen, aangezien de kosten
van deze installaties teveel verschillen van de co-vergisters. Veel installaties konden alleen een inschatting
geven van winst of verlies met betrekking tot de vergistingsactiviteit, want boekhoudkundig zit deze veelal
verweven met andere activiteiten van het bedrijf (landbouwactiviteiten, transport, …). Dit wijst meteen op het
grootste knelpunt in de berekening van winst of verlies van een vergister: wat wordt er allemaal in rekening
gebracht?
Om dit te verduidelijken: onderstaande overwegingen dienen gemaakt te worden bij bijvoorbeeld een
landbouwvergister:


Hoe worden personeelskosten verdeeld tussen de vergistingsactiviteit en de landbouwactiviteiten?
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Als er bijkomende landbouwgrond wordt gehuurd, worden die kosten dan toegeschreven aan de
vergister (want op die grond kan digestaat gratis afgezet worden) of als kosten voor de teelt van de
landbouwgewassen op die grond? Is dit aan marktprijs, of wordt met een goedkoper tarief gerekend?
Het wordt al snel duidelijk dat sommigen de berekening van winst of verlies met de vergister heel strikt
uitvoeren en alle kosten en inkomsten alloceren over de verschillende bedrijfsactiviteiten.
Voor de niet-landbouwvergisters dient vaak een gelijkwaardige allocatie gemaakt te worden, want in veel
gevallen is de vergistingsactiviteit er gekomen als uitbreiding op bestaande activiteiten zoals mesttransport,
handel in landbouwproducten, afvalverwerking, e.d.
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Klasse B

Klasse C

Gemiddelde winst of verlies per klasse van covergister in
de afgelopen 3 jaar
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Figuur 111. Winst of verlies voor de representatieve bevraagde installaties in de afgelopen 3 jaar (35 < n > 49)

Het algemene aanvoelen na de vele bedrijfsbezoeken en gesprekken met de exploitanten is dat de financiële
balans momenteel heel slecht is. Bedrijfsgrootte lijkt hierop weinig effect te hebben. Door schaalvergroting is
het niet mogelijk om de winstgevendheid te verhogen, integendeel zelfs. Heel wat van de grotere co-vergisters
kiezen er bewust voor om niet op vollast te draaien omdat de substraatkosten hoger oplopen dat wat dit aan
bijkomende inkomsten kan genereren!
Wanneer een vergistingsinstallatie het in dit ongunstige marktklimaat toch goed doet, dan kan dit vaak aan één
van volgende redenen toegeschreven worden:


Investering werd volledig of grotendeels met eigen vermogen gefinancierd waardoor de
kapitaalkosten minder zwaar doorwegen.



De vergisting kan gecombineerd worden met andere bedrijfsactiviteiten zodat er een win-winsituatie
gecreëerd wordt. In zo’n geval kunnen de hoge kosten van de vergister deels verrekend worden via de
andere bedrijfsactiviteit.

Evaluatie van de vergisters in Nederland

p 159 van 185



De vergister werkt binnen een eigen nichemarkt waarbinnen het ofwel hogere inkomsten kan
genereren ofwel lagere kosten kan afdwingen. Dit is vaak het geval voor vergisters binnen klasse D.



Er worden aanzienlijke extra inkomsten gegenereerd uit bijvoorbeeld warmtebenutting.

8.4.2. Toekomstvisie en toekomstplannen
Er werd bij de bevraagde exploitanten gepolst naar hun persoonlijke winstverwachtingen en de onderbouwing
hiervoor. In de toekomst verwacht 43% van de installaties winst te kunnen maken, 26% hoopt gewoon breakeven te werken en 31% weet nu al dat ze verlies zullen maken.
Voor de exploitanten die denken winst te maken, gaat het merendeel uit van een gunstige (markt)evolutie in
de toekomst. Dit is heel divers, maar volgende verwachtingen kwamen regelmatig terug:


Toekomstige warmtebenutting zal extra inkomsten genereren of afzetkosten doen afnemen;



Door procesoptimalisatie wordt efficiënter gewerkt;



De installatie is volledig vernieuwd en geoptimaliseerd, wat de komende jaren zal lonen. De
bijkomende investeringen zijn dus achter de rug.

De installaties die hopen op break-even of reeds verlies incalculeren zien geen mogelijkheid tot verhogen van
de inkomsten en gaan er vaak van uit dat de exploitatiekosten minstens zullen blijven op het huidige niveau.
Slechts enkelen gaan ervan uit dat de stroomprijs terug wat zal stijgen de komende jaren.
Deze winstverwachting voorspelt en verklaart meteen waarom veel installaties geen bijkomende investeringen
meer gepland hebben (44%). De wil is er vaak wel om hun vergister te verbeteren, maar de financiële middelen
daarentegen ontbreken. Het is momenteel moeilijk om binnen de sector vreemd vermogen aan te trekken om
een installatie uit te breiden of te optimaliseren. Wanneer een vergister er niet in slaagt om zelf winst te
genereren (en te herinvesteren), dan rest er alleen nog eventueel eigen vermogen om investeringen te
financieren. Wanneer ook dit uitgeput is, dan stopt het en moet er verder gewerkt worden met de installatie
zoals die is. Vaak betekent dit dus de kosten beperken en hopen niet al te veel verlies te draaien. Minstens 10
exploitanten hebben aangegeven dat bijkomend investeren om bovenstaande reden niet meer mogelijk is.
Ondanks de moeilijke markt, heeft nog 56% van de exploitanten investeringen gepland op de korte termijn. In
veel gevallen gaat het over een uitbreiding van de bestaande installatie:


Bijplaatsen van een extra WKK



Installeren van een nabehandeling voor het digestaat (droger, pers, …)



Ombouwen van opslagtank tot navergister

 …
De meeste van deze investeringen zijn dus eerder beperkt in omvang. Vaak is de vergunning en
subsidietoekenning al voor mekaar, maar wordt nog gewacht met de realisatie van de investering totdat het
marktklimaat wat gunstiger is. Spijtig genoeg is het niet zo dat elke procesoptimalisatie zich in het huidige
marktklimaat automatisch terugbetaalt. Meestal betekent procesoptimalisatie dat er meer substraat kan
worden verwerkt, wat de exploitatiekosten op zijn beurt opdrijft. Soms weegt de meerwaarde van het extra
gas niet op tegen de toename in substraatkosten (en eventuele afzetkosten van het grotere digestaatvolume).
Dit werd eerder al verduidelijkt met een voorbeeldberekening (onder hoofdstuk 8.2.2 op pagina 151)
In Figuur 112 wordt een overzicht gegeven van de geplande investeringen en het aantal exploitanten dat te
kennen gaf die investering al met zekerheid te zullen uitvoeren. Onder optimalisatie van de installatie zit onder
meer het plaatsen van een nieuw dak of het verwarmen van de navergister.
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Figuur 112. Geplande investeringen op korte termijn en aantal exploitanten dat deze investering wil/zal
realiseren.

Ondanks de wil van veel exploitanten om te investeren, ondervinden ze heel vaak nog hindernissen die een
effectieve realisatie in de weg staan. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende hindernissen (en het
aantal exploitanten die dit aanhaalden):


De subsidiegoedkeuring is er nog niet. Met het huidige SDE-systeem komt men in een loting terecht en
is het dus afwachten of men bij de gelukkigen zal zijn (14).



Financiering van de investering is nog niet rond. Dit omdat de geplande inkomsten de kosten niet
kunnen overstijgen of omdat de bank niet het nodige geld ter beschikking wil stellen (6).

 Nodige vergunningen zijn nog niet rond (5)
Bij een 10-tal exploitanten stond niets de investering nog in de weg.
Er werd gepeild naar de toekomstplannen die de verschillende exploitanten hebben. Figuur 113 geeft een
overzicht van hoe exploitanten hun installatie zien ontwikkelen in de toekomst; dus alles wat nog niet concreet
is uitgewerkt. Opvallend is toch dat 23% van de bevraagde exploitanten geen concrete plannen heeft, gewoon
zijn subsidieperiode wil voldraaien en daarna wel zal evalueren wat er zal gebeuren met de vergister. Negen
procent is er nu al van overtuigd dat ze na het aflopen van de subsidie zullen stoppen met vergisting!
e
Gelukkig heeft de meerderheid toekomstplannen. Daarbij wil bijna 1/4 de overstap van WKK naar groen gas
volledig of gedeeltelijk maken. Bij die groep zien sommigen meer heil in het rechtstreeks verkopen van biogas
of het opwerken van biogas tot wagenbrandstof.
Er is ook nog steeds een groep die verder wil met de biogasverwerking met WKK. Bijna 20% van de
exploitanten zoekt hoe ze de warmte kunnen benutten. Meestal gaat het om het installeren van een droger,
soms wil men met de buurt oplossingen uitwerken voor warmte-afname. Dit laatste is echter heel lastig te
realiseren gezien de beperkte looptijd van de resterende subsidieperiode, terwijl contracten voor
warmteafname doorgaans een lange termijnverbintenis inhouden.
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Zoals de toekomstplannen al aangeven levert groen gas een gunstige perspectief volgens de meeste
exploitanten. Ondanks de wil om iets te doen rond groen gas, hebben veel exploitanten nog heel wat bezwaren
om effectief hierin te investeren:


Aansluiting op een gasnet is (nog) niet overal mogelijk of even vanzelfsprekend



Leergeld moet niet opnieuw door dezelfde pioniers betaald worden



Investeringen zijn nog te groot, techniek staat nog te veel in zijn kinderschoenen

 Wat moet ik dan aanvangen met de dure, nog niet afgeschreven WKK?
Er zijn natuurlijk ook tegenstanders van groen gas. Meestal werpen deze het bezwaar op dat deze evolutie
extra vergistingsinstallaties doen opstarten, wat de substraatprijzen wederom de hoogte zal injagen.

Figuur 113. Overzicht van de lange termijnplannen van de bevraagde exploitanten (n = 73)

Tot slot nog een heel belangrijke opmerking die heel veel exploitanten maakten met betrekking tot
investeringen in de toekomst: Hoe moet het verder na mijn huidige subsidielooptijd?
Zolang de inkomsten niet op voldoende lange termijn verzekerd zijn, is het maken van grote investeringen
economisch nooit te verantwoorden. Spijtig genoeg is het niet mogelijk om zonder subsidiesteun rendabel te
draaien, waardoor bijna elke nieuwe investering staat of valt bij de al dan niet toekenning van subsidies. Het
SDE-loterijsysteem werkt dan ook niet echt bevorderlijk op het ondernemersklimaat volgens de exploitanten.
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9. OVERIGE ASPECTEN
9.1. Organisatie, opleiding en kennisdeling
Het aantal tewerkgestelde personen op een bedrijf is een parameter die niet zoveel zegt over hoeveel
personen effectief betrokken zijn bij het vergistingsproces. Veel bedrijven hebben meer dan 3 werknemers die
betrokken zijn bij het vergistingsproces, maar vaak gaat dit dan over personen die slechts sporadisch een aantal
taken voor de vergister vervullen (vullen van vaste stoftoevoer, onderhoud,…).
Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) die betrokken zijn bij de vergister is daarentegen een veel
interessantere parameter. Dit betreft het aantal uren dat men op een bedrijf actief is voor de vergister,
omgerekend naar het aantal voltijdse banen die men met dit aantal uren kan invullen. Wordt het aantal VTE
per klasse berekend, dan verkrijgt met een resultaat zoals in Figuur 114. Het hoeft niet te verwonderen dat
kleinere vergistingsinstallaties minder mensen tewerkstellen dan grotere.

Figuur 114. Aantal voltijdse equivalenten (VTE) tewerkgesteld per klasse van vergisters (n = 77)

Het monitoren en bedrijven van een vergistingsinstallatie vraagt heel wat werk. Doorgaans wordt de vergisting
gecombineerd met andere bedrijfsactiviteiten, waardoor organisatie van alle werk noodzakelijk is om het
vergistingsproces vlot te laten lopen. Omdat er geen objectieve inschatting van de graad van organisatie
mogelijk is, werd gebruik gemaakt van enkele subjectieve parameters om die organisatiegraad voor elk bedrijf
vast te leggen. Hierbij werden 3 graden gedefinieerd:


Weinig georganiseerd. Bij een dergelijk bedrijf ligt het dagelijkse beheer van de vergister in handen
van voornamelijk 1 persoon. Het is praktisch moeilijk om die persoon te vervangen omdat niemand
anders voldoende kennis heeft om het werk enkele dagen over te nemen. Een typevoorbeeld binnen
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deze klasse is een klein familiebedrijf waarbij alleen de bedrijfsleider voldoende kennis heeft van
vergister.


Matig georganiseerd. Hierbij gaat het doorgaans om installaties waar 1 persoon het gros van het werk
doet en het vergistingsproces aanstuurt. Het verschil met de voorgaande graad van organisatie is dat
er naast deze persoon nog andere personen op het bedrijf zijn die voldoende voeling hebben met de
vergister om tijdelijk in te springen. Een typevoorbeeld binnen deze klasse is een familiebedrijf waarbij
de zoon verantwoordelijk is voor de vergister, maar de vader ook min of meer op de hoogte is.



Goed georganiseerd. Bij een dergelijk bedrijf zijn meerdere personen heel goed vertrouwd met het
vergistingsproces en is eigenlijk niemand onmisbaar. Heel vaak zie je binnen deze organisatie 1
procesverantwoordelijke bijgestaan door een operator die dagelijks bezig is met de vergister. Deze
operator heeft voldoende kennis van het vergistingsproces om een tijdelijke afwezigheid van de
procesverantwoordelijke op te vangen.

Zoals Figuur 115 aangeeft, is de organisatie vooral binnen de klasse met kleine vergisters laag. Dit kan duidelijk
gelinkt worden met het aantal VTE op een dergelijk bedrijf. Er is eenvoudigweg niet voldoende werk om
meerdere personen intensief te betrekken bij het vergistingsproces.
Naarmate de installatiegrootte toeneemt, neemt ook de organisatiegraad toe. Grotere installaties vragen meer
werktijd om bijvoorbeeld de voeding dagelijks te verzorgen. Dan wordt er vaak een werknemer opgeleid voor
deze taken. Binnen klasse D zijn de vergistingsinstallaties met een meer industrieel karakter vanzelfsprekend
beter georganiseerd. Bij sommigen is vergisting nagenoeg de enige activiteit, dus kan men zich niet veroorloven
de afwezigheid van 1 persoon niet te kunnen opvangen.

Figuur 115. Procentuele verdeling van de organisatiegraad per klasse van vergisters (n = 77)
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Een aspect dat gelinkt is met de organisatiegraad en personeelsbezetting is het aantal taken dat uitbesteed
wordt aan derden. Dit is eveneens een aspect wat heel moeilijk te becijferen is, omdat uitbesteding niet zwartwit is: veel zaken worden deels uitbesteed.
In Figuur 116 werd voor de bevraagde installaties weergegeven welk percentage heeft aangegeven bepaalde
taken uit te besteden. Hierbij valt op dat iedereen het grote onderhoud van de WKK uitbesteedt aan meer
gespecialiseerde bedrijven. Dit neemt niet weg dat de meeste bedrijven het onderhoud niet grotendeels zelf
doen. Slechts 5% van alle vergistingsinstallaties gaat heel ver met het uitbesteden van onderhoudstaken en
doet heel weinig onderhoud zelf. Alle andere installaties hanteren het principe: “wat ik zelf kan, laat ik niet
door een ander uitvoeren”.
Naast onderhoud laten de meeste exploitanten analyses bij een extern lab uitvoeren. Bij die 79% die analyses
uitbesteden zijn er exploitanten die ook zelf mogelijkheden hebben om analyses uit te voeren, maar vaak veel
beperkter dan het externe lab waarmee ze samenwerken. Slechts 16% van de exploitanten laat zich effectief
biologisch begeleiden door een consultant of bureau. Onder consulting wordt een regelmatig (en geen
sporadisch) contact met een expert verstaan. Die expert is dus goed vertrouwd met het vergistingsproces dat
hij begeleidt.

Figuur 116. De mate van uitbesteding van taken aan derden (n = 77)

Er werd naast het aantal personen dat betrokken is bij de vergisting ook gepeild naar het opleidingsniveau van
deze personen. Daaruit blijkt dat de meeste verantwoordelijken wel een behoorlijk tot goed opleidingsniveau
hebben (Figuur 117), maar zelden of nooit een specifieke opleiding die met vergisting te maken heeft. Slechts
ste
18% van de 1 verantwoordelijken hebben een opleiding rond vergisting gevolgd.
In de praktijk blijkt dat het gevoel om een vergister te ‘sturen’ veel belangrijker is dan een eigenlijke opleiding.
Toch zouden veel exploitanten er goed aan doen om hun kennis over het biologische proces bij te schaven. Er
wordt tegenwoordig nog teveel geleerd uit eigen fouten, spijtig genoeg fouten die vaak vermeden konden
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worden indien men meer kennis had over de biologische achtergrond. Leren uit eigen fouten is op zich positief,
maar al te vaak loopt het leergeld hoog op. Gelukkig zijn veel exploitanten lid van een studieclub om op die
manier gezamenlijk te leren uit hun fouten.
Op basis van de vragenlijst is gebleken dat de voeling met het biogaspotentieel van substraten en hun impact
op de biologische belasting bij veel exploitanten beter kan. Sommigen proberen problemen te vermijden door
zoveel mogelijk met dezelfde co-producten te werken. Anderen zoeken constant naar die producten met de
beste prijs-kwaliteitverhouding, maar hebben dan regelmatig (biologische) problemen door de wisselingen in
voedingssamenstelling.
Een cursus over het biogaspotentieel van substraten, de snelheid van afbraak, de biologische belasting die een
substraat veroorzaakt e.d. zou voor velen een meerwaarde kunnen betekenen. Spijtig genoeg zijn net degenen
met de grootste behoefte aan een dergelijke bijscholing vaak ook de exploitanten die daarvoor het moeilijkst
tijd kunnen en willen vrijmaken.

Figuur 117. Het opleidingsniveau van de personeelsleden voor alle bevraagde installaties (n = 74)

De interesse in kennisdeling tussen de exploitanten onderling is groot (Figuur 118). Niet iedereen heeft hierbij
behoefte aan een studieclub, soms zijn goede contacten met collega’s voldoende, zonder te kunnen spreken
over een georganiseerde studieclub.
Zoals eerder aangehaald zijn heel wat exploitanten lid van een studieclub (60%). Dit zijn kleine groepjes van
exploitanten die enkele keren per jaar samen komen om de werking en problemen van hun installaties te
bespreken en ideeën uit te wisselen. Het zijn vooral praktijk-georiënteerde werkgroepen, al dan niet onder
leiding van een extern bureau.
Wanneer wordt gekeken per klasse dan blijkt voor de klassen met co-vergisters een gelijkwaardig percentage
lid te zijn van een studieclub, namelijk telkens ruim 50%. Het zijn dus vooral installaties uit klasse D waar de
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behoefte aan kennisdeling lager is (slechts 25% lid van studieclub). Vele van die vergisters opereren binnen een
specifieke niche waardoor kennisdeling met co-vergisters weinig zinvol is.

Figuur 118. Resultaten van enkele JA-NEE-vragen met betrekking tot studiedagen en kennisdeling (77 < n > 82)

9.2. Geluids- en geurhinder
De meeste installaties hebben op dit moment geen problemen met geluidsoverlast of geuroverlast (zie Figuur
119). Toch heeft telkens ruim 1/4 hier problemen mee gehad in het verleden. Doorgaans werden deze
problemen efficiënt aangepakt en opgelost, sommige problemen zijn moeilijk op te lossen en blijven ook nu
nog bestaan.
Enkele vaak voorkomende oorzaken van geuroverlast die ook nu nog bestaan:


rottende vaste co-producten in niet afgedekte opslagplaatsen



lekken in het biogasmembraan van de vergisters

 biofilter doet niet wat ervan verwacht wordt
Bij de bezoeken werden meerdere installaties bezocht waar er een sterkere geurhinder was dan normaal.
Gelukkig zijn vergisters vaak behoorlijk afgelegen, waardoor er voor velen zelden of nooit sprake is van
geurhinder voor de (verre) omwonenden.
Op vlak van geluidshinder hebben de meeste problemen betrekking op de biogasmotoren die aanvullende
geluidsisolatie nodig hadden. Af en toe zijn er ook wel klachten over mengsystemen die een storend geluid
produceren. Meestal werd dit opgelost door ze te vervangen. In sommige gevallen werden lawaaierige
onderdelen binnen geplaatst en uitzonderlijk wordt bepaalde apparatuur alleen overdag aangezet.
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Figuur 119. Resultaten van enkele JA-NEE-vragen met betrekking tot geur- en geluidsoverlast (n = 77)

9.3. Vergunningen
Wat betreft het vergunningstraject was het niet eenvoudig om goede gegevens te verkrijgen. Veel exploitanten
deden beroep op een extern bureau om de vergunningsdossiers op te maken en in te dienen. Daardoor kon
men de vragen niet altijd (correct) beantwoorden.
Er werd gepeild naar de volgende 3 aspecten:


Totale looptijd van het volledige vergunningstraject, van start opmaak vergunningsdossiers tot en met
het verkrijgen van de goedkeuring ervan.



Totale behandelingsduur van de milieuvergunning bij de gemeente of provincie



Totale behandelingsduur van de bouwvergunning bij de gemeente of provincie

Er blijkt een heel sterke spreiding te zijn in de looptijd van de vergunningsprocedures en er kan geen echte lijn
in de antwoorden gevonden worden. De gemiddelde totale looptijd bedraagt 14,6 maanden, maar de
standaardafwijking hierop is bijna even groot. Er blijkt ook niet echt een trend te zijn dat de tijd die nodig is
voor de vergunningen toegenomen is de afgelopen jaren. Wanneer het lang duurt om de vergunning in handen
te krijgen ligt dit evenzeer aan de exploitanten die er zelf lang over doen om hun dossier op te stellen, als aan
de gemeentes of provincies die traag beslissen.
Er kon vooral vastgesteld worden dat er heel grote gemeentelijke verschillen optreden. Bepaalde gemeentes
keuren vergunningen vrij snel goed omdat bij hen vooral het aspect hernieuwbare energieproductie
doorslaggevend is. Andere gemeentes weten weinig af van vergisting en willen eerst alles goed narekenen en
controleren voordat ze een beslissing nemen in een dossier.
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Zonder hier echt betrouwbare getallen te kunnen geven, blijkt wel dat installaties die een consultant hebben
ingeschakeld, vlotter doorheen de vergunningsprocedures kwamen dan installaties die alles grotendeels zelf
hebben uitgewerkt.
Kleinere installaties zijn logischerwijs iets meer in het voordeel. Voor een installatie onder de 500 kWe werden
de vergunningen sneller verkregen dan voor grotere installaties.
Gerelateerd aan het voorgaande hoofdstuk over geur- en geluidsoverlast is het verkrijgen van vergunningen
één aspect, het respecteren en naleven dan de voorwaarden gekoppeld aan die vergunning is in praktijk vaak
moeilijker dan verwacht. Soms denkt men voldoende maatregelen te hebben genomen om alle overlast voor
de buurt te beperken of te vermijden, maar niet altijd blijken die maatregelen even effectief.
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10. KNELPUNTEN
Ten slot van de vragenlijst werd de exploitanten gevraagd om de 3 voornaamste knelpunten in de
vergistingssector aan te geven. Tijdens het bezoek kon om een toelichting gevraagd worden indien gewenst.
Vervolgens werden de knelpunten gegroepeerd in categorieën. Hierna volgt een algemeen beeld van de
voorkomende knelpunten, gevolgd door een gedetailleerde bespreking per categorie. Deze beschrijving is
vooral een neerslag van wat de exploitanten bij de bevraging lieten weten. Verbetervoorstellen die hierin
verwerkt zitten, werden door de exploitant zelf aangehaald.
Belangrijk is om hier te melden dat deze oplijsting van knelpunten een momentopname is. Alle bevraagde
exploitanten werden gecontacteerd in de periode maart – juni 2011. Intussen zijn er tal van nieuwe evoluties in
de sector waarbij een aantal gemelde knelpunten reeds (gedeeltelijk) zijn weggenomen. Dit wordt in de hierna
volgende tekst aangehaald waar van toepassing.

10.1. Groeperen van knelpunten
De knelpunten werden onderverdeeld in een aantal categorieën. Na het overzicht wordt per categorie dieper
ingegaan op de problematiek. De diverse knelpunten zijn niet altijd even gemakkelijk in één categorie te
plaatsen. Sommige categorieën van knelpunten zijn nauw met elkaar verbonden. Figuur 120 geeft een
overzicht van de gemelde knelpunten; Tabel 27 geeft de resultaten in cijfervorm weer.

Figuur 120. Overzicht van de meest voorkomende categorieën van knelpunten bij de bevraagde exploitanten
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Tabel 27. Overzicht van het percentage van de bevraagde exploitanten binnen elke groep/klasse dat een
bepaalde categorie van knelpunten aangehaald heeft.

Knelpunten
Positieve lijst
Mestwetgeving
Subsidieregelingen
Beleid en regelgeving
Elektriciteitsprijs
Vergunningen
Warmtebenutting
Kennis
Financiering
Kwaliteit co-producten

Alle bevraagde
installaties

Alle covergisters

Klasse
A

Klasse
B

Klasse
C

Klasse
D

87%
64%
55%
28%
21%
14%
12%
12%
9%
9%

93%
65%
54%
27%
23%
14%
11%
11%
7%
10%

94%
59%
65%
29%
24%
6%
0%
18%
6%
35%

96%
82%
46%
21%
25%
11%
14%
4%
7%
4%

88%
50%
54%
31%
19%
23%
15%
15%
8%
0%

29%
57%
71%
43%
0%
14%
14%
14%
29%
0%

Figuur 121 vergelijkt vervolgens het voorkomen van de knelpunten bij de co-vergisters (klassen A, B en C) en de
overige vergisters (klasse D). De overige vergisters ondervinden meer last van de subsidieregelingen, het
algemene beleid / regelgeving en de manieren om voldoende financiering te vinden. Co-vergisters daarentegen
hebben meer last van de positieve lijst, de mestwetgeving en de lage elektriciteitsprijs.

Figuur 121. Overzicht van de meest voorkomende categorieën van knelpunten bij de bevraagde co-vergisters en
overige vergisters
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Zoals Figuur 122 laat zien, hebben nagenoeg alle co-vergisters last van het te beperkt aantal co-producten dat
toegelaten is bij co-vergisting. Op de tweede plaats volgen problemen met de mestwetgeving en vervolgens
knelpunten met betrekking tot de subsidieregelingen.
Binnen de co-vergisters hebben vooral de grotere installaties meer problemen met het verkrijgen van
vergunningen, terwijl de kleinere installaties vaker last hebben van de kwaliteit van de co-producten. Dit
laatste is opvallend vergeleken met het aantal keer dat deze klacht terug kwam binnen de andere klassen van
vergisters. Nog opvallend voor klasse A is dat geen enkele van hen problemen heeft met de regelingen rond
warmtebenutting. Wellicht omdat deze kleine installaties hier in veel mindere mate mee bezig zijn dan de
grotere vergisters.

Figuur 122. Overzicht van de meest voorkomende categorieën van knelpunten bij de bevraagde co-vergisters

In de bespreking van de diverse knelpunten hieronder wordt enerzijds de stem van de bevraagde exploitanten
weergegeven, telkens gevolgd door wat de overheid op dit moment reeds onderneemt. Bij de overheid zijn
vele knelpunten reeds bekend. In het kader van de stimulering van groen gas werd het interdepartementale
“Versnellerteam Groen Gas” in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft als doel alle door de markt
aangedragen knelpunten (die de ontwikkeling van groen gas in de weg staan) weg te werken. De uitkomsten
van dit Versnellerteam worden bijgehouden in het rapport “Overzicht beleidsvraagstukken Groen Gas”. Dit
rapport is een ‘levend document’ dat van tijd tot tijd geactualiseerd wordt (voor meer info, zie
www.groengas.nl). Bij de bespreking van de knelpunten hieronder wordt regelmatig naar dit rapport verwezen.
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10.2. Knelpunt 1: Positieve lijst
De positieve lijst is de vroegere en alom gebruikte benaming van de “Bijlage AA behorend bij artikel 4 van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet”. Deze lijst legt vast welke afvalstoffen als co-product toegelaten zijn bij de
vergisting van mest tot maximaal 50% van de totale input van de co-vergister.
Dit knelpunt is niet nieuw en hoeft niet in detail besproken te worden. Hieronder alvast een weergave van de
meest gemelde problemen met betrekking tot die positieve lijst, gevolgd door de acties die de overheid reeds
ondernomen heeft om die problemen aan te pakken.

10.2.1. Knelpunten gemeld door de bevraagde exploitanten
De meeste exploitanten hebben problemen met het beperkt aantal toegelaten stromen op die lijst. Maar liefst
66 van de 71 co-vergisters hebben dit probleem gemeld. De positieve lijst beperkt zich tot een strikt aantal
toegelaten co-producten. Door de sterke groei van de vergistingssector is de vraag naar co-producten enorm
toegenomen. Het aanbod van co-producten is echter minder sterk toegenomen, met sterk gestegen prijzen van
die co-producten in 2010 en 2011.
De Nederlandse exploitanten van vergistingsinstallaties klagen dat veel interessante co-producten niet
toegelaten zijn in Nederland en daardoor naar vergisters in Duitsland en België getransporteerd worden.
Andersom kopen Nederlanders grote hoeveelheden co-product in uit het buitenland die wel toegelaten
worden door de positieve lijst. Buitenlandse vergisters kunnen dus goedkoop producten opkopen in Nederland,
terwijl Nederlandse vergisters aan woekerprijzen de beperkt toegelaten producten uit het buitenland opkopen.
Nederland, Duitsland en België hebben ieder een eigen systeem ontwikkeld om producten toe te laten bij
mestvergisting, met bijhorend een verschillend systeem voor het beoordelen van de kwaliteit van het digestaat
(zie volgende knelpunten m.b.t. mestwetgeving). Het Nederlandse systeem is daarbij het strengste, laat het
minst co-producten toe. Overleg tussen de buurlanden is een noodzaak om de ongelijkheden tussen de
verschillende toegelaten co-producten weg te werken.
In Vlaanderen bestaat een gelijkaardige ‘positieve lijst’ met co-producten die zijn toegelaten. Deze lijst wordt
vermeld onder bijlage 1 bij een omzendbrief die de inplanting van co-vergisters in landbouwgebied regelt. Deze
positieve lijst is echter veel uitgebreider dan deze in Nederland en vermeldt ook de EURAL-codes per
toegelaten materiaal of groep van materialen. In de praktijk geldt vooral dat alle inputproducten van een
installatie die het digestaat als meststof/bodemverbeterend middel wil afzetten, moeten voldoen aan de
VLAREA-normering (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer). Wanneer aan deze voorwaarde
voldaan is, kan het product in principe vergist worden.
Exploitanten ervaren de huidige procedure om producten toe te voegen aan de positieve lijst als te moeilijk, te
tijdrovend en te duur. De toelatingscriteria zijn ook te streng waardoor een aantal producten die in de
veevoeding mogen verwerkt worden, niet eens mogen co-vergist worden. Bij die procedure wordt een situatie
verondersteld waarbij 50% van dat ene co-product met 50% mest wordt vergist. Dit maakt dat na toepassing
van de evaluatieprocedure soms toelatingscriteria overschreden worden en een product wordt afgekeurd.
Maakt men dezelfde berekening, maar dan met een lager aandeel op de voeding van datzelfde co-product, dan
voldoet men wel aan de criteria voor toelating. Net bij de aanname van 50% van dat ene co-product en 50%
mest wringt het schoentje, want dit is niet realistisch. Doorgaans is het aandeel van eenzelfde co-product niet
meer dan 20% van de totale voeding.
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Andere bekende problemen met betrekking tot de positieve lijst zijn:


De aanvragen tot toelating van nieuwe co-producten wordt overgelaten aan de markt zelf. Spijtig
genoeg is geen enkele marktpartij bereid om de hoge evaluatiekosten alleen te dragen, terwijl alle
andere partijen achteraf kunnen meegenieten van een nieuw toegelaten co-product.



De positieve lijst wordt niet voldoende vernieuwd.



De omschrijvingen op de positieve lijst zijn enerzijds te eng en anderzijds onduidelijk.



Controle op de naleving van die positieve lijst wordt door de exploitanten als subjectief beschouwd. Er
wordt wel eens wat door de vingers gezien, maar waar ligt dan de grens?



Veel exploitanten ervaren dat er dubbel werk wordt geleverd bij het controleren van de naleving van
de meststoffenwet (en pos. lijst) door de AID en VWA. Dit voelen ze aan als een inefficiënte overheid
en een extra belasting voor henzelf, wat logischerwijs een bron van ergernis is bij de exploitant.

10.2.2. Acties ondernomen om de problemen met de positieve lijst aan te pakken
Het versnellerteam heeft op vlak van de positieve lijst recentelijk een aantal zaken verwezenlijkt:


Verruiming van de positieve lijst werd doorgevoerd. In het najaar van 2010 hebben BBO en LTO een
voorstel ingediend om 21 nieuwe stoffen aan de positieve lijst toe te voegen. Enkele daarvan werden
reeds toegevoegd, andere producten worden nog geëvalueerd door de overheid.



Er wordt een alternatieve route uitgewerkt waarlangs nieuwe, niet op de positieve lijst voorkomende,
co-producten zullen kunnen worden getoetst aan specifieke voorwaarden om te worden co-vergist
met mest. Dit systeem is momenteel volop in voorbereiding.



Er wordt een kwaliteitsborgingsysteem uitgewerkt door de overheid dat vanaf januari 2012
operationeel zal zijn voor de markt.

Het is positief dat de overheid acties onderneemt om de sector te stimuleren, maar toch kunnen nog een
aantal kanttekeningen gemaakt worden. De gerealiseerde, en nog komende, verruiming van de positieve lijst
dient gerelativeerd te worden. De meeste bijkomend toegelaten co-producten zijn ofwel in beperkte
hoeveelheden beschikbaar, werden reeds vergist (en dus gedoogd) of zullen in de toekomst door de producent
zelf worden vergist in een eigen installatie.
Hoe dan ook is elke uitbreiding van de positieve lijst gunstig. Verder is het afwachten in welke mate de
alternatieve route voor toelating van nieuwe co-producten in de praktijk uitvoerbaar en betaalbaar zal zijn. Het
zou in elk geval een stap voorwaarts zijn in vergelijking met de huidige werkwijze waarbij men telkens moet
beroepen op het eerder logge protocol ‘Beoordeling Stoffen Meststoffenwet’ dat nu voorzien is in de
meststoffenwetgeving.
Bij de ontwikkeling van deze nieuwe methodiek kan het zinvol zijn om af te stappen van de redenering van een
input van 50% nieuw co-product met 50% mest. Er kan mogelijks gedacht worden aan een voorwaardelijke
toelating van een nieuw product, bijvoorbeeld door het definiëren van een maximumgrens op totale input. Zo
zou bijvoorbeeld een nieuw co-product alleen mogen co-vergist worden zolang het niet meer dan 10% van de
input van de vergister uitmaakt.
Ten slot kan nog vermeld worden dat de controle-instanties op naleving van de meststoffenwet vanaf 1 januari
2012 fuseren. Dan worden de AID, VWA en Plantenziektenkundige Dienst een nieuwe overheidsdienst,
namelijk de “nieuwe Voedsel- en WarenAutoriteit (nVWA)”. Hierdoor zou de overlap tussen activiteiten van
zowel VWA als AID moeten weggewerkt kunnen worden en is er bovendien maar 1 overheidsinstantie meer die
zal toezien op bijvoorbeeld het correct naleven van de meststoffenwet.
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10.3. Knelpunt 2: Mestwetgeving
10.3.1. Knelpunten gemeld door de bevraagde exploitanten
De mestwetgeving in de ruimste zin van het woord wordt ook heel vaak aangehaald als een knelpunt door
exploitanten van vergistingsinstallaties. Bij de bevraging hebben 40 exploitanten aangegeven dat de
afzetmogelijkheden van het digestaat momenteel te beperkt zijn. De problemen met digestaatafzet werden
vooral door de co-vergisters aangehaald. De overige vergisters werken meestal binnen een nichemarkt waar
een specifieke afzetroute voor hun digestaat gezocht moet worden.
Co-vergisters hebben allen eenzelfde eindproduct, namelijk digestaat dat onder de status “dierlijke mest” valt.
Vele exploitanten vinden dat digestaat van een co-vergister een stabielere en betere bemestingsbron is dan de
onvergiste mest. Daarom vindt de meerderheid van de bevraagde exploitanten dat hun digestaat onterecht
gelijkgeschakeld wordt met dierlijke mest en dat ze dus de bemestingsnormen moeten volgen die voor dierlijke
mest gelden.
Wanneer alle reacties en meningen gebundeld worden, dan kan gesteld worden dat de exploitanten grotere
hoeveelheden digestaat op het land willen brengen. Om dit mogelijk te maken, werden verschillende ideeën
geopperd. Het meest vergaande idee is het gelijkschakelen van digestaat met kunstmest, maar dit is om diverse
redenen onmogelijk, onder meer door de Europese regelgeving inzake nitraat.
Andere oplossingen zijn misschien wel realiseerbaar, zoals het in grotere mate toelaten van nutriëntenrijke
eindproducten van digestaatbehandeling. In de eerste plaats wordt dan gedacht aan mineralenconcentraat na
ultrafiltratie en/of omgekeerde osmose, maar misschien kan ook gewoon de dunne en dikke fractie uit
digestaat op een of andere manier in grotere hoeveelheden op het land gebracht worden?
De meeste exploitanten hebben geen probleem met de huidige gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en
fosfor. Alleen met het feit dat digestaat, en momenteel nog alle uit een nabehandeling voortvloeiende
stromen, onder de gebruiksnorm dierlijke mest vallen, wordt als te beperkend ervaren.
De co-producten die worden vergist samen met de dierlijke mest worden maar voor een deel omgezet in
biogas. De rest (tot 90% van de initiële massa) wordt volledig als dierlijke mest beschouwd. Er is vanuit de
sector de vraag of er geen differentiatie gemaakt kan worden tussen de nutriënten afkomstig uit de mest en uit
de co-producten, zodat niet alle nutriënten uit het digestaat onder de categorie dierlijke mest moeten afgezet
worden. Hierbij sluit nauw aan dat veel exploitanten zich ergeren aan het feit dat ze jaarlijks tonnen aan
digestaat (en nutriënten) moeten afvoeren en tegelijk ook nutriënten moeten aankopen onder de vorm van
kunstmest. Binnen de sector leeft zeer sterk de vraag om zoveel mogelijk nutriënten die op het bedrijf
aanwezig zijn te kunnen inzetten op eigen gronden (of via burenregeling). Het huidige systeem is immers duur
(zowel afzetkosten voor het digestaat als aankoopkosten van kunstmest) en weinig milieuvriendelijk (veel
transport van waterrijk digestaat en een blijvend grote vraag naar kunstmest die veel energie vraagt bij de
productie ofwel ontgonnen wordt uit eindige bronnen).
De regels zouden zodanig aangepast moeten worden dat digestaatafzet of -verwerking nu niet langer geld kost.
Zeker fosfor is een heel waardevol nutriënt en zal het nog meer worden in de toekomst. Door de hoge
nutriëntengehaltes in de Nederlandse bodems zal het omschakelen van de afzetkosten voor digestaat naar een
opbrengst wellicht een wens blijven. Het zou voor de exploitanten al een enorme stap vooruit zijn mochten de
afzetkosten gewoon gereduceerd of geëlimineerd worden. Hiervoor is een erkenning van de intrinsieke
kwaliteiten van digestaat en afgeleide producten nodig, zodat extra afzetruimte op Nederlandse
landbouwgronden wordt gecreëerd, zonder dat dit een negatief effect heeft op de bodem- en waterkwaliteit.
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Ook de regels met betrekking tot mesttransport in Nederland zijn vastgelegd door de mestwetgeving. Daarbij
moet het verplaatsen van mest tussen twee bedrijven met een verschillend relatienummer door een erkend
mesttransporteur worden uitgevoerd. Deze regelgeving legt in bepaalde situaties soms een onredelijke aanpak
op. Neem bijvoorbeeld een landbouwer die een co-vergister bouwt in samenwerking met een derde en deze
onderbrengt in een nieuwe onderneming met een apart Kvk-nummer, dus een apart relatienummer voor de
Dienst Regelingen. Wil die landbouwer zijn mest laten vergisten door de co-vergister die hij zelf beheert, dan
kan hij die niet zomaar met een pomp van de stal naar de vergister pompen die enkele tientallen meters verder
staat. Daar moet in principe een erkend intermediair voor langskomen om met een vrachtwagen de mest te
verplaatsen van stal naar vergister. In praktijk zou een pomp met (gecertifieerde) flowmeter wellicht correcter,
praktischer en milieuvriendelijker zijn.
Net als bij de co-producten ondervinden Nederlandse exploitanten van vergistingsinstallaties last van de
verschillende regelingen op vlak van afzetmogelijkheden voor digestaat in Nederland en de buurlanden. Velen
verwijzen naar de Duitse regelgeving, die toch voor een aantal vergistingsinstallaties in Nederland een grote
impact heeft op hun werking. Deze exploitanten willen dat de Nederlandse overheid meer energie stopt in het
streven naar uniforme regels binnen Europa.

10.3.2. Acties door de overheid om knelpunt mestwetgeving aan te pakken
Het ministerie EL&I heeft een proefproject opgezet met 8 pilots ‘mestverwerking’ om te onderzoeken in
hoeverre mineralenconcentraat uit verwerkte mest en verwerkt digestaat gelijkwaardig is aan kunstmest. Met
de resultaten van dit onderzoek is de overheid nu in overleg met de Europese commissie om mogelijk dergelijk
mineralenconcentraat als kunstmest te kunnen erkennen.
Op dit moment is er dus nog niets veranderd aan de wetgeving, maar de overheid is zich bewust van dit
knelpunt en is aan het werken aan oplossingen. Met het mineralenconcentraat is een eerste stap gezet in dit
traject. Mogelijk kan dit verder gezet worden waarbij ook voor andere producten uit digestaatverwerking
(gedroogde koek, dikke fractie, dunne fractie) onderzocht wordt of de afzetmogelijkheden verruimd kunnen
worden. Interactie tussen onderzoeksinstellingen, overheid en de vergistingssector is de enige manier om dit te
verwezenlijken.
De mestverwerkingssector in Nederland, waaronder co-vergisting kan gerekend worden, kent nog heel wat
uitdagingen. Onderzoek naar innovatieve digestaatverwerkingstechnieken is broodnodig, net als steun om de
eerste initiatieven te realiseren. Maar van een sector die het financieel moeilijk heeft, kan moeilijk verwacht
worden dat er veel geld in niet bewezen en risicovolle technieken wordt geïnvesteerd. Het is eerst aan de
overheid om de randvoorwaarden voor mestverwerking in te vullen, zodat ondernemers een kader hebben
waarbinnen gezocht kan worden naar innovatieve en kostenefficiënte technieken. Hierbij dient wel opgemerkt
te worden dat co-vergisting in dit kader niet als mestverwerking als dusdanig mag beschouwd worden, maar
mogelijk wel als een interessante schakel binnen de mestverwerkingsketen.
De Nederlandse overheid is ook op Europees vlak aan het lobbyen en aan het streven naar een meer uniforme
aanpak van deze aspecten binnen Europa.
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10.4. Knelpunt 3: Subsidieregeling
De subsidieregelingen in Nederland hanteren verschillende principes en zijn soms behoorlijk complex
opgebouwd. In het kader van deze studie werden hoofdzakelijk vergisters met een MEP of OV-MEP
subsidiebeschikking bezocht. De knelpunten die hier opgesomd staan, hebben dus betrekking op deze
exploitanten. De overheid heeft reeds enkele maatregelen genomen en voorzien in de toekomstige regelingen.

10.4.1. Knelpunten specifiek voor MEP en OV-MEP vergisters
Bij vergisting zijn subsidies onontbeerlijk om rendabel te zijn. Hoewel de exploitanten niet zonder subsidies
kunnen, vinden velen dat het systeem van MEP en OV-MEP vele gebreken vertoont.
De subsidiebedragen zijn in het algemeen te laag, dermate laag dat vele vergisters geen of slechts marginale
winst kunnen maken. Hogere vergoedingen zijn een oplossing, wat ook door de berekeningen van KEMA en
ECN jaar na jaar wordt bevestigd. In nieuwe regelingen wordt hier meer en meer rekening mee gehouden,
maar dit biedt geen oplossing voor de bestaande MEP en OV-MEP vergisters. De bestaande vergisters
ondervinden zelfs nadeel van de nieuwere vergisters omdat deze hogere subsidiebedragen ontvangen. De
krapte op de markt van co-producten, de betere financiële mogelijkheden van SDE-installaties en de
verschillende nieuwe installaties met SDE-steun drijven de prijzen van de co-producten verder op. Aan de
inkomstenzijde zien de oudere MEP-installaties alleen dalingen door de lager wordende stroomprijs. Het is dus
logisch dat veel MEP-installaties financieel niet meer rond komen. Sommigen hebben al de installatie moeten
stilleggen, anderen voelen het water aan de kin. Er mag dus zeker gesteld worden dat de nieuwe SDEinstallaties de oude MEP-installaties wegconcurreren. Op die manier worden de eerste installaties die het risico
hebben genomen met een nieuwe technologie – wat vergisting toen was – te starten, afgestraft ten koste van
de nieuwere installaties die kunnen genieten van zowel betere technologieën als een betere beloning. Dit
schept een slecht precedent naar ondernemers om in de toekomst met nieuwe technieken te starten (zoals bv.
groen gas opwerking).
De overheid moet nu ingrijpen om deze ongelijkheid weg te werken, elke maand uitstel kan het failliet van een
vergistingsinstallatie betekenen. Zoals de situatie nu is en evolueert, zullen nog meer exploitanten met MEP of
OV-MEP subsidie het einde van hun subsidieperiode niet eens halen!
Toch hebben MEP-vergisters een specifiek voordeel gekend vergeleken met de nieuwere SDE-vergisters. Ten
tijde van MEP konden exploitanten nog gebruik maken van investeringssubsidies vanuit regelingen van de
Ministeries van EZ (DEN en EOS), VROM (ROB-programma) en vanuit diverse regelingen vanuit het Ministerie
van LNV, wat voor later gebouwde installaties niet meer mogelijk was.
De looptijd van de subsidies is weliswaar een beetje langer geworden bij SDE vergeleken met MEP, toch is deze
nog steeds te kort. In Duitsland worden subsidies bijvoorbeeld voor een periode van 20 jaar toegekend. Het is
immers de looptijd van de subsidie die doorgaans bepaalt op welke termijn de installatie wordt afgeschreven.
In de buurlanden zijn de toegekende subsidiebedragen tevens hoger. Wil de overheid de Nederlandse
vergistingssector concurrentiëler maken met het buitenland, dan moet er meer uniformiteit komen op
Europees vlak inzake subsidiëring.
De nieuwe subsidieregelingen maken het te moeilijk om bestaande installaties uit te breiden. Er wordt meer
gestimuleerd in de richting van nieuwe installaties, waardoor oudere installaties vaak uit de boot vallen. De
nieuwe subsidieregelingen voorzien hier wel oplossingen (bv. via warmtebonus), maar momenteel nog
onvoldoende. Dit wordt verder toegelicht bij het knelpunt warmtebenutting (zie Hoofdstuk 10.8).
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Veel exploitanten krijgen een subsidiebeschikking toegekend, maar slagen er niet in om de toegekende
beschikking helemaal vol te draaien. Door technische of biologische problemen zal een gasmotor niet altijd op
zijn volle capaciteit kunnen draaien. Met de huidige subsidieregelingen is het budget aanvankelijk voorzien om
10 of 12 jaar lang vollast te subsidiëren, maar wordt dit bedrag alleen uitbetaald voor het deel groene stroom
dat effectief geproduceerd wordt (en terecht). Het probleem van de lopende subsidiebeschikkingen zit hem in
de afwezigheid van een mogelijkheid om een minder efficiënte werking van de installatie te kunnen
compenseren en dus de misgelopen subsidies op een later moment terug te verdienen. Een ander gevolg van
deze beperking is dat de installatie ook geen mogelijkheid heeft om zich aan te passen aan minder gunstige
marktsituaties. Een installatie kan in een periode van te hoge inputkosten beslissen om op een lagere belasting
te werken, maar heeft door de subsidieregeling niet de mogelijkheid om in een financieel gunstige periode wat
meer te produceren dan zijn beschikking toelaat.
Gerelateerd aan bovenstaand knelpunt neemt de aftopping van het vollasturenplafond bij OV-MEP en SDE de
drijfveer weg bij de exploitanten om efficiënt te werken. De overheid wil dit plafond in stand houden om
ervoor te zorgen dat de exploitanten de vollasturen in praktijk ook effectief kunnen realiseren. De praktijk leert
dat het realiseren van 8000 vollasturen reeds ambitieus is. Toch lijkt de aanpak van de overheid onlogisch,
want waarom zou een overheid maximale efficiëntie ontmoedigen? Het is aan de exploitant om realistisch in te
schatten hoeveel stroom hij op jaarbasis zal kunnen produceren en bijgevolg hoeveel subsidie zal worden
uitbetaald. Als een exploitant hierbij te ambitieus rekent, moet hij de gevolgen ervan dragen. Laat de aftopping
van dit subsidieplafond vallen. Het spaart administratief werk uit en laat toe om de werking van de vergisters te
optimaliseren!
Uit bovenstaande knelpunten zijn enkele specifieke verbetervoorstellen voortgevloeid, aangebracht door de
exploitanten:


Subsidieregelingen zouden flexibeler moeten opgevat worden als een bedrag waar elke exploitant
hoe dan ook recht op heeft met een heel grote flexibiliteit in de manier waarop dit totale bedrag kan
uitbetaald worden. De subsidiebeschikkingen mogen gebaseerd zijn op de huidige
berekeningsmethode, namelijk X-aantal jaar voor Y MW elektrisch vermogen een beschikking
opmaken. Zo kom je tot een maximaal bedrag waar de exploitant recht op heeft. Betaal hem dan
telkens de som uit waar hij recht op heeft bij het produceren van 1MWh aan groene stroom, maar
geef hem een langere tijdsperiode om die stroom te produceren dan de X-jaar waarop berekening
van de beschikking is gebaseerd. Laat ook toe dat de exploitant in 1 jaar meer subsidies opstrijkt dan
de aanvankelijke beschikking had voorzien. Het zal heus niet zo evolueren dat een toegekende
beschikking dubbel zo snel zal opgesoupeerd zijn als voorzien! Een dergelijke werkwijze biedt de
exploitant een subsidiebedrag waarmee hij kan rekenen, een bedrag waarvan hij zeker is. Als hij zijn
installatie goed bedrijft, dan zal hij dit bedrag kunnen verdienen in min of meer de periode waarvoor
de beschikking werd berekend. Hij heeft zelfs de mogelijkheid om een minder jaar te compenseren
met een beter jaar, zonder dat dit hem subsidie kost.



Bestaande vergisters zouden bij afloop van hun lopende subsidie moeten kunnen instappen in een
nieuwe regeling. Is dit niet mogelijk, zou de subsidielooptijd moeten kunnen verlengd worden zodat
iedereen zijn toegewezen beschikking kan volmaken. Iedere exploitant zou de kans moeten krijgen
om na de periode van de MEP beschikking minstens nog de rest van de initieel toegekende
subsidiebeschikking vol te draaien.



Hou bij het invoeren van nieuwe regelingen meer rekening met de vroegere regelingen. Hierbij zou
een methodiek uitgewerkt moeten worden waarbij de exploitanten de keuze hebben om verder te
gaan met de toegekende regeling, of vlot over te stappen op de nieuwe regeling.
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10.4.2. De nieuwe SDE en SDE+-regelingen
De overheid is op de hoogte van vele van bovengenoemde problemen. De SDE-regelingen bevatten reeds een
aantal gunstige wijzigingen ten opzichte van MEP en OV-MEP. Op basis van deze studie kan weinig besloten
worden over de problemen en werkpunten bij de SDE-subsidie. Het enige probleem dat gemeld wordt zijn de
vaste inkomsten die in strijd zijn met de variabele kosten. SDE betekent een min of meer vast inkomen voor de
vergisters voor een lange periode (12 jaar). Echter, aan de kostenzijde is er geen limitering. Het bedrijfsrisico is
daardoor groot geworden. Bij de huidige marktsituatie en met de huidige subsidieregelingen kan alles wel rond
gerekend worden, maar van zodra de kosten verder stijgen, zijn er weinig of geen mogelijkheden om hierop te
anticiperen door middel van hogere inkomsten.
18

In 2011 is de SDE+ regeling van start gegaan. Reeds 12 dagen na opening van de eerste ronde was voor het
totaal ter beschikking gestelde bedrag ingetekend. Ondanks de grote interesse in SDE+ hebben heel wat
exploitanten vraagtekens bij de werkbaarheid van SDE+:


Het grootste probleem van SDE+ is het loterijsysteem en de daarmee gekoppelde onzekerheid. Te
vroeg indienen kan betekenen dat je uiteindelijk met de toegekende subsidiebeschikking niet
toekomt. Te lang wachten kan betekenen dat er geen subsidie meer ter beschikking is. Subsidie is
noodzakelijk, maar tegelijk heel onzeker. Dit bevordert een duurzaam investeringsklimaat zeker niet.



Vergunningen moeten reeds in handen zijn vooraleer subsidie kan verstrekt worden. Ondernemers
daarentegen willen liever pas kosten maken voor een vergunningsaanvraag als men zeker is dat men
een subsidiebeschikking in handen heeft. Dit wekt bij velen wrevel op.



Er was de vrees dat de subsidiepot te snel leeg zal zijn. Veel ondernemers met vergistingsplannen
hebben al wat gerekend, en volgens sommigen is co-vergisting met WKK pas rendabel vanaf de 3de
ronde. De praktijk leert dat deze vrees terecht is, want reeds na de eerste fase is SDE+ overbevraagd.



Exploitanten hebben schrik dat SDE+ nog te weinig rekening houdt met het realiteitsgehalte van een
aanvraag. Er zullen daardoor volgens hen heel wat projecten steun toegezegd krijgen, zonder dat
deze ooit zullen gerealiseerd worden omdat ze gebaseerd zijn op een slechte financiële berekening.
Anderen zullen alles tot in de details voorbereid en uitgewerkt hebben, maar door het loterijsysteem
subsidie mislopen. Dan is het moeilijk te aanvaarden dat weinig voorbereide projecten met beperkte
realisatiekansen wel subsidie worden toegekend.
De praktijk zal moeten leren in welke mate deze vraagtekens terecht zijn.

10.4.3. De overheid werkt aan een nieuwe en betere SDE+ voor 2012
Via het Versnellerteam Groen Gas werkt de overheid aan de verschillende knelpunten die hierboven zijn
vermeld. De in 2011 ingevoerde subsidieregeling SDE+ heeft reeds enkele knelpunten aangepakt:


Binnen SDE en SDE+ is warmtebenutting subsidiabel, weliswaar uitsluitend voor nieuwe projecten;



De subsidie van SDE ligt hoger, waardoor de kloof met de buurlanden wat kleiner werd;



De looptijd van SDE is langer vergeleken met MEP en OV-MEP, wat afschrijvingslast doet afnemen;



Drogen van digestaat met eigen restwarmte is subsidiabel;



Met de SDE+ regeling heeft de overheid de doelstelling om dit een zoveel mogelijk stabiel instrument
te laten zijn.
Momenteel is de overheid de subsidieregeling voor 2012 aan het uitwerken. Ook hier is het de bedoeling om
terug alleen knelpunten aan te pakken. SDE 2012 zou onder meer voorzien in:
18

Zie op de website van Agentschap NL voor verdere info over SDE+:
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
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Een mechanisme om niet-gepresteerde vollasturen mee te nemen naar volgende jaren om zo
tegenvallers later te kunnen compenseren;



Een mechanisme om productie van biogas, zonder opwerking of verbranding met WKK, subsidiabel te
maken;



Een mechanisme uitwerken waarbij bestaande vergisters via een soort van “renovatie SDE” kunnen
meestappen in de nieuwe subsidieregeling.

Het is een positieve evolutie dat de overheid werkt aan een mechanisme om de bestaande vergisters een
perspectief te bieden op het verder zetten van hun activiteiten. Belangrijk zal zijn dat de overheid ervoor zorgt
dat de voorgestelde bedragen toereikend zullen zijn. Het is begrijpelijk dat oudere vergisters niet zomaar
kunnen meestappen in een nieuw systeem. Er kunnen gerust bijkomende voorwaarden gekoppeld worden aan
een verlengde subsidie.
De geplande maatregelen dienen zo snel mogelijk van kracht te worden om voor meer subsidiezekerheid te
zorgen bij de bestaande co-vergisters. Dit is absoluut noodzakelijk als de overheid wil dat deze sector blijft
streven naar optimalisatie en verbetering. Komt deze zekerheid er niet, dan zullen meer en meer exploitanten
zoeken naar methodes om binnen de nog resterende subsidietermijn zoveel mogelijk van hun investering terug
te verdienen, zonder oog te hebben voor de levensduur van hun installatie. Geleidelijke kapitaalvernietiging
kan het gevolg zijn door bijvoorbeeld sterke besparing op onderhoudskosten.

10.5. Knelpunt 4: Algemeen beleid en regelgeving
Zoals uit bovenstaande knelpunten blijkt, zijn veel exploitanten het niet eens met het beleid van de overheid.
Enkele algemene opmerkingen worden hieronder opgesomd:


Continuïteit van het beleid. Het is voor een ondernemer veel wenselijker als de overheid een
langetermijnvisie zou uitwerken en dan dit gekozen pad consequent blijven volgen. De effectiviteit van
het gevolgde pad moet natuurlijk geëvalueerd en bijgestuurd worden, maar bij elke evaluatie
beslissen een nieuwe weg in te slaan heeft een nefaste invloed op de ontwikkeling van de sector. In
Duitsland werd bewezen dat dergelijk systeem op lange termijn heel goed werkt. Hier staat natuurlijk
tegenover dat de overheid bereid moet zijn voldoende financiële middelen vrij te maken.



Nederland vs. Europa. Veel problemen waar de sector mee te kampen heeft, hebben te maken met de
Europese regelgeving. Veel ondernemers vinden dat de Nederlandse overheid niet genoeg
inspanningen levert om de positieve aspecten van vergisting te promoten, ook binnen de Europese
Unie. Deze inspanningen zijn nodig zodat wijzigingen in de Europese regelgeving ertoe kunnen leiden
dat de Nederlandse overheid wetten kan aanpassen om de vergistingssector opnieuw ademruimte te
geven. Zeker wat betreft de houding tegenover digestaat en mestwetgeving zijn de problemen
Europees verankerd. Voor een aantal innovaties in digestaatwetgeving is Europa de remmende factor.



Innovatie. Onder het huidige beleid is het uitwerken van innovatieve ideeën vaak enkel mogelijk via
proefbedrijven, terwijl vroeger een ondernemer zelf nieuwe concepten kon uitproberen (en deze
eventueel later nog optimaliseren via een proefbedrijf). De vroegere methode zorgde ervoor dat
innovatie sneller intrede vond in de markt, terwijl nu vaak tijd wordt verloren om een innovatief
proces bij een proefbedrijf te vertalen naar een praktijksituatie en –toepassing.
Op vlak van beleid kan er in Nederland zeker heel wat verbeterd worden, maar hier dient ook opgemerkt te
worden dat de Nederlandse overheid niet stil zit. Er wordt op Europees vlak zeker gelobbyd en op nationaal
vlak heeft de overheid als doelstelling om met de SDE+ een meer vaste koers te volgen.
Verder heeft de overheid een proefproject opgestart met onderzoeksinstellingen én met enkele bedrijven om
een proefproject voor mest- en/of digestaatverwerking uit te werken. Hiervoor werd zelfs een uitzondering
voorzien in de meststoffenwet.
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10.6. Knelpunt 5: Elektriciteitsprijs
Dit knelpunt vraagt weinig verdere uitleg. Indien groene stroom meer geld waard zou zijn, is de behoefte aan
subsidiëring en stuk lager. Bij de SDE-regeling wordt met de stroomprijsvariaties rekening gehouden, bij MEP
en OV-MEP is dit niet het geval.
Na subsidies, zijn inkomsten via verkoop van groene stroom de belangrijkste inkomstenbron. Het zou voor de
sector gezonder zijn als de inkomsten voornamelijk via verkoop van stroom kwamen, en dus belangrijker waren
dan subsidies.
Gelinkt met het voorgaande knelpunt, kan de Nederlandse overheid misschien wat opsteken van het Vlaamse
systeem. Daarbij worden de kosten voor hernieuwbare energie verhaald op de stroomleveranciers door hen
verplicht de groene stroom te laten opkopen. In eerste instantie betalen de stroomleveranciers de meerkosten
van groene stroom door aankoop van de groene stroomcertificaten (GSC), welke dan via de grijze
stroomtarieven terug wordt doorgerekend aan de vele afnemers van elektriciteit. De kosten van groene stroom
worden dus rechtstreeks gekoppeld aan de stroomprijzen en worden niet gedragen door de belastingbetaler.
Grote stroomafnemers betalen dus in grotere mate mee voor hernieuwbare energie vergeleken met kleine
afnemers. Dit maakt bekostigen van groene stroom voor de overheid goedkoop en voor de bevolking meer
aanvaardbaar. Desalniettemin is een werkwijze via groene stroomcertificaten geen manier om de
elektriciteitsprijs te verhogen, maar wel een manier om de betaalbaarheid van groene stroom te verbeteren.

10.7. Knelpunt 6: Vergunningen
Vergunningen zijn een vreemd gegeven in Nederland. Sommige exploitanten ondervinden hier geen
problemen, anderen hebben er grijze haren van gekregen. Als er problemen optreden, dan is het vaak omwille
van bouwblokbeperkingen. Deze zijn een serieuze rem op een uitbreiding van een bedrijf. Bepaalde overheden
zijn hier ontzettend strikt in, waardoor de beslissingen vaak als onredelijk worden aangevoeld. Zo wordt de
aanvraag voor de bouw van een drooginstallatie (om de aanwezige warmte te benutten) vaak afgekeurd
wanneer deze niet meer binnen het bouwblok past.
Hetzelfde geld voor het bouwen van een mestopslag. Vaak wil een exploitant meer mest opslaan om
digestaatafzet in de dure winterperiode te vermijden. Wanneer die opslag niet kan op het bedrijf zelf, leidt dit
doorgaans tot tussenopslag bij een derde, om dan later nogmaals hetzelfde digestaat af te zetten als meststof.
Dubbel transport en hogere transportkosten, die met een vaak onschuldige mestopslag konden vermeden
worden.
Volgens de exploitanten is de administratieve last die een vergunningsaanvraag met zich meebrengt de
afgelopen jaren sterk toegenomen. Uitbesteding aan derden is voor een kleine ondernemer onvermijdelijk
geworden. De overheden kijken volgens de exploitanten te bureaucratisch en te ambtelijk naar de plannen van
een ondernemer. Mest en co-producten worden als afval beschouwd en niet als een potentieel interessante
bron van energie of nutriënten. Deze pejoratieve houding bij overheden zou moeten omgebogen worden in
een constructieve houding.
Op dit vlak levert de overheid ook inspanningen door het geregeld bijwerken van de via Infomil beschikbare
19
“Handreiking (co-)vergisting van mest” . Deze handreiking geeft aan hoe overheden best omgaan met het
ruimtelijk ordeningsbeleid en milieuvergunningsbeleid inzake co-vergisting.

19

Handreiking is te vinden op de site: http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/overige/item-91886/handreiking-(co-)
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10.8. Knelpunt 7: Warmtebenutting
Het knelpunt warmtebenutting houdt eigenlijk nauw verband met de subsidiepolitiek, maar omvat toch meer
dan alleen subsidieproblemen. Daarom werd het hier als afzonderlijk knelpunt opgelijst. Bovendien was tijdens
de periode van bevraging de optie voor SDE 2012 “warmtebenutting bij bestaande installaties” onvoldoende
tot niet bekend bij ondernemers.
In veel gevallen kunnen een beperkte hoeveelheid extra inkomsten het verschil maken tussen winst of verlies.
Tot voor de SDE 2011 waren de subsidieregelingen echter te beperkend wat betreft vergoeden van
warmtebenutting. Gelukkig is hier met de SDE+ een gunstige verandering opgetreden, alvast voor de nieuw te
realiseren projecten.
De mogelijkheden van warmtebenutting binnen SDE waren heel strikt en de vele restricties maken het voor
exploitanten moeilijk om een passende oplossing te vinden om hun warmtebenutting subsidiabel te maken. De
overheid is overgestapt op de Europese doelstelling voor duurzame energie, waarbij warmte zwaarder meetelt.
Hierdoor werd drogen van digestaat ook meegenomen in de warmtestaffel bij SDE+ in 2011. Dit is voor vele
vergisters belangrijk, want door de afgelegen ligging van landbouwvergisters zijn andere vormen van
warmtebenutting vaak niet mogelijk of veel minder interessant.
Wat betreft de bestaande vergisters is er zelden sprake van een verregaande warmtebenutting. Zoals deze
studie leert zijn heel wat exploitanten bereid hierin te investeren, maar tot op heden is het terugverdienen van
die investering niet mogelijk. Dit in de eerste plaats omdat er geen mogelijkheid was binnen de SDE en SDE+
voor bestaande vergisters om hun installatie uit te breiden met bijvoorbeeld een droger.
Omdat het toekomstig beleid volledig geënt zal zijn op warmtebenutting, althans wanneer er wordt gekozen
voor stroomproductie, wordt stroom opwekken zonder warmtebenutting niet meer rendabel. Het is daarom
van cruciaal belang dat er voor bestaande MEP en OV-MEP vergisters een passende maatregel komt voor
“warmtebenutting voor bestaande (co)-vergistingsinstallaties”. Deze maatregel is voorzien in het
20
conceptadvies SDE 2012 van ECN/KEMA , maar ontoereikend. Wanneer de subsidie voor warmtebenutting
ontoereikend is, kunnen de bestaande vergisters hun warmte-investering niet tijdig terugverdienen. Zij hebben
dan ook geen rendabele uitgangpositie om onder de te ontwikkelen “SDE verlengde levensduur van
vergistingsinstallaties” verder te kunnen werken. Die laatste optie wordt pas interessant wanneer de warmte
maximaal benut wordt.
Wil men warmtebenutting bij bestaande vergisters stimuleren, dan moet men voldoende rekening houden met
de beperkte afschrijvingstermijn van deze installaties. Als een MEP vergister, met nog 5 jaar subsidielooptijd te
gaan, wil investeren in een droger, dan moet deze terugverdiend worden in de nog resterende 5 jaar. Een
nieuwe SDE-vergister kan dezelfde investering spreiden over 12 jaar! De warmtebonus die voorzien wordt voor
een MEP-vergister die investeert in een warmtetoepassing bij SDE 2012, zal dus een stuk hoger moeten liggen
dan voorgestelde waarde van € 6,1 per GJ. Is die warmtebonus hierop niet aangepast, dan zal een MEP
vergister niet kunnen investeren in warmtebenutting, wat hem na afloop van zijn subsidielooptijd geheel
onconcurrentieel maakt met de nieuwe installaties.
Kortom, de overheid heeft met de warmtestaffel een instrument in handen om het speelveld gelijk te trekken
voor alle vergisters en de biogassector gezonder te maken. Bij het huidig voorstel van ECN-KEMA voor
warmtebonussen in SDE 2012 is er nagenoeg geen verschil tussen een bestaande installatie en een nieuwe
SDE-vergister, waardoor het idee om warmtebenutting bij bestaande installaties te stimuleren een maat voor
niets wordt. Komt er geen reële vergoeding voor bestaande vergisters die investeren in warmtebenutting, dan
zullen MEP en OV-MEP vergisters aan het einde van hun subsidielooptijd geen warmtebenutting hebben. Met
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Dit rapport is terug te vinden op: http://www.agentschapnl.nl/content/conceptadvies-basisbedragen-2012-sde
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alleen stroomproductie zal het voor deze exploitanten niet mogelijk zijn om nog rendabel te draaien onder het
concept “verlengde levensduur van vergistingsinstallaties”.
Drogen van digestaat is een interessante piste, maar ook externe warmtebenutting kan zeer waardevol zijn.
Soms zijn er mogelijkheden om warmte uit te wisselen met een naburige afnemer, maar spijtig genoeg zorgen
problemen rond leveringsplicht en looptijd er vaak voor dat er in de praktijk weinig van terecht komt. Enerzijds
kan een exploitant van een vergistingsinstallatie moeilijk garanderen dat er steeds voldoende warmte kan
geleverd worden (gasmotoren kunnen bv. uitvallen door een stroomonderbreking). Anderzijds vormt de
contractduur vaak een probleem. Een afnemer wil graag lange termijncontracten aangaan (want er moet
geïnvesteerd worden om de warmtelevering mogelijk te maken), maar de vergister heeft vaak een te beperkte
resterende looptijd van zijn subsidiebeschikking, zonder zekerheid te hebben op een vervolg. Vanuit dit
standpunt is het logisch dat men geen contract wil aangaan voor warmtelevering met een langere looptijd dan
de nog resterende looptijd van de subsidiebeschikking.

10.9. Knelpunt 8: Kennis over vergisting
Vergisting is een eerder complex biologisch proces waarbij vele bacteriegroepen met elkaar moeten
samenwerken. Het is niet altijd even eenvoudig om een vergistingsproces in de hand te houden. Daarbij komen
nog de praktische en technische aspecten bij vergisting: welke techniek is het meest geschikt voor een bepaald
doel? Welke leverancier is het beste? Hoe kan ik een praktisch probleem best aanpakken? …
Vele exploitanten voelen zich aan hun lot overgelaten. Op de leverancier kunnen ze in veel gevallen niet meer
rekenen, of het wordt te duur om deze (of een consultant) in te schakelen om een probleem op te lossen.
Daarom vinden velen dat ze zelf te veel tijd verliezen met het zoeken naar oplossingen voor problemen waar
ook anderen mee te maken hebben en waar soms al een oplossing voor gevonden is.
Sommige exploitanten vinden dat er behoefte is aan een onafhankelijk kenniscentrum waar men terecht kan
met allerlei vragen en problemen over vergisting. Men is ervan overtuigd dat de kennis voorhanden is, maar
vaak is deze zo sterk versnipperd dat het zoeken wordt naar een speld in een hooiberg. Met de hulp van een
kenniscentrum zou een exploitant sneller tot de oplossing van een probleem kunnen komen.
Een tweede rol die zo’n kenniscentrum op zich zou kunnen nemen is een onafhankelijke schakel tussen
leverancier en exploitant. Er zijn exploitanten die graag een stap verder willen gaan en hun installatie willen
uitbreiden met een bijkomende verwerkingsstap, maar die momenteel alleen de vele leveranciers hebben om
informatie in te winnen. Die informatiebronnen zijn niet onafhankelijk, wat het voor de exploitant moeilijk
maakt om de betere technologie in zijn geval te onderscheiden van de minder geschikte technologieën. Een
onafhankelijk kenniscentrum zou hem kunnen begeleiden in deze evaluatie of hem op weg zetten naar een
aantal leveranciers van geschikte technologieën voor zijn doelstellingen.
Tot slot is er ook behoefte aan een instantie die de vele kennis die onderzoeksinstellingen genereren, bundelt
in begrijpbare en snel toegankelijke informatie voor de ‘werkvloer’. Nu kost het enorm veel moeite om bij te
blijven in de wereld van nieuw technieken en processen die de universiteiten onderzoeken. Mensen binnen
een kenniscentrum zouden deze rol op zich kunnen nemen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van alle
onderzoeksactiviteiten op vlak van vergisting en gerelateerde processen. Er zou dan op een geregeld tijdstip op
een overzichtelijke en begrijpbare manier hierover kunnen gecommuniceerd worden naar de sector.
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Via zo’n kenniscentrum kan men ook zorgen voor het aanbieden van opleidingen, het (helpen) organiseren van
studiedagen, het overzicht bijhouden van de vergistingssector in Nederland. Zo hoeft niet elk overheidsdomein
afzonderlijk gegevens in te zamelen bij de exploitanten, alles zou via het kenniscentrum kunnen lopen.
De overheid heeft met de ‘Stichting Groen Gas’ al een gelijkaardig initiatief genomen. Het uitbreiden van de
taken van deze stichting, of het parallel oprichten van een initiatief voor vergisting in het algemeen, zou de
kennis in de sector beter kunnen organiseren en verdelen.

10.10. Knelpunt 9: Financiering
Door de slechte marktsituatie staan niet zoveel exploitanten op het punt om grote investeringen te maken.
Voor zij die het toch willen doen, blijkt het vinden van externe financiering een ware lijdensweg. De winsten
zijn gebaseerd op wankele veronderstellingen, bijvoorbeeld gelijkblijvende prijzen van co-producten of
stijgende stroomprijzen. De subsidiezekerheid en -duur maakt het extra moeilijk om een goede kostenbatenanalyse op te maken waarmee men een investeerder kan overtuigen. Dit probleem ondervinden niet
alleen toekomstige exploitanten van een nieuwe installatie, maar ook exploitanten van een bestaande
installatie die willen uitbreiden.
Een knelpunt dat hiermee gerelateerd is, is de afschrijvingstermijn voor een vergistingsinstallatie. Vaak wordt
deze gelijk genomen aan de looptijd van de subsidie, weliswaar resulterend in heel hoge kapitaallasten voor de
ondernemer. Als afschrijven over langere termijn mogelijk zou zijn, zouden heel wat investeringsplannen er
financieel veel beter voor staan.

10.11. Knelpunt 10: Kwaliteit co-producten
De kwaliteit van de co-producten is sterk gerelateerd met het eerste knelpunt met betrekking tot de positieve
lijst. Dure co-producten nodigen weinig betrouwbare handelaars uit tot rommelen met de kwaliteit ervan. En
het controleren van die kwaliteit is voor exploitanten moeilijk.
Bij aankoop van co-producten kun je bij de handelaars productfiches opvragen zodat je weet wat je koopt. Op
het zicht is het echter niet mogelijk om bij de levering te oordelen of het werkelijke product beantwoord aan
de omschrijving op de fiche. Grote afwijkingen zijn natuurlijk zichtbaar (kleur, textuur, met of zonder
brokken, …), maar het gaat hem om de kleine verschillen in droge stof, chemische samenstelling (bijvoorbeeld
zwavelgehalte), e.d.
De problemen met vloeibare producten zijn het moeilijkst te voorkomen. Visuele controle is heel lastig, want
doorgaans worden vloeibare producten rechtsreeks van de vrachtwagen naar de gesloten opslagtank gepompt.
Bij vaste producten kunnen er met een visuele controle al veel problemen vermeden worden. Die controle is
makkelijker omdat vaste co-producten veelal in open opslagplaatsen worden gelost.
Een exploitant kan zelf de kwaliteit van co-producten controleren, maar dit is om een aantal praktische
redenen niet eenvoudig:


Men kan een vrachtwagen niet laten wachten totdat jij de kwaliteit van het product hebt
gecontroleerd. Een eenvoudige droge stofanalyse neemt reeds de nodige tijd in beslag.



Iedere analyse kost geld en net daar wringt het bij veel installaties. Er is gewoon geen financiële
ruimte om dergelijke controleanalyses uit te voeren.



Het is niet mogelijk om elke binnenkomende vracht aan co-producten te analyseren. Dit wordt te
duur en is praktisch moeilijk werkbaar.
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Men heeft niet voldoende opslagcapaciteit om te wachten om een stroom te voeden totdat alle
chemische analyses (bv. zwavelgehalte) uitgevoerd zijn. Dus op het moment dat men weet dat een
vracht teveel zwavel bevat, is het kalf reeds verdronken en werd die vracht mogelijks al volledig
gevoed.

Een systeem voor kwaliteitsborging is dus ten zeerste wenselijk. De Nederlandse overheid is momenteel zo’n
systeem aan het uitweken en heeft als doel om dit in 2012 in werking te laten treden. Het is dus nog even
afwachten hoe dit systeem zal functioneren en wie waarin welke verantwoordelijkheden en kosten zal moeten
dragen.

10.12. Overige knelpunten
Hierboven werden 10 vaak genoemde knelpunten in detail besproken. Naast deze tien, werden nog een aantal
problemen opgeworpen tijdens de bedrijfsbezoeken. Hieronder wordt in een aantal paragrafen een toelichting
gegeven.
De leveranciers en constructeurs van installaties zijn in de ogen van sommige exploitanten niet steeds even
geliefd. En in sommige gevallen terecht. De kwaliteit van de geleverde installaties is soms ondermaats, de
afwerking niet naar behoren en de basisengineering bevat grove fouten. Een onervaren en onwetende
exploitant laat zich soms misleiden door de mooie verkooppraatjes en zit een tijdje later met een installatie
opgezadeld vol technische problemen. De kosten om die problemen op te lossen kunnen hoog oplopen en de
constructeur hiervoor verantwoordelijk stellen is heel moeilijk, maar vooral ook heel duur (gerechtskosten).
Lukt het wel om de constructeur verantwoordelijk te stellen, dan loop je het risico dat het bedrijf failliet gaat
en een vergoeding helemaal onmogelijk wordt. Dan is het voor de exploitant helemaal niet aanvaardbaar om
vast te stellen dat diezelfde constructeur na oprichting van een nieuw bedrijf gewoon weer verder gaat met zijn
activiteiten.
Door herhaaldelijke technische problemen met vergistingsinstallaties zijn er verzekeringsmaatschappijen die
bepaalde aspecten niet meer willen opnemen in een polis. Zo maakte een exploitant melding dat schade
berokkend als gevolg van een lekkende gaskap buiten de verzekeringspolis viel.
Minder ingrijpend dan bovenstaande problemen, maar ook wel sterk storend is het verkeerd beeld die
constructeurs wel eens durven voorstellen aan de exploitant met betrekking tot de dagdagelijkse
bedrijfsvoering van een vergistingsinstallatie. In praktijk blijkt de arbeidsbelasting zwaarder te zijn dan de
voorspelling van de constructeur, net als de onderhoudskosten die soms met een veelvoud de voorspelling
overstijgen.
De vergistingswereld is duidelijk een harde wereld waarin je telkens een stok achter de deur moet houden wil
je niet in de problemen komen. Voor veel landbouwers was dit wennen, want binnen de landbouwsector wordt
heel vaak op vertrouwen gewerkt. Dit is in de vergistingssector niet mogelijk zonder af en toe voor schut gezet
te worden. Een mogelijke oorzaak is misschien de beperkte kennis bij de exploitant en de sterke
afhankelijkheid van leveranciers en derden.
Specifiek binnen de GFT-sector speelt het probleem van de lage prijzen van GFT. Er is een overschot aan
verwerkingscapaciteit in Nederland, wat maakt dat er veel concurrentie is voor het beschikbare GFT.
Daarbovenop komt nog dat het biogaspotentieel van GFT beperkt is door de beperkte hoeveelheid keukenafval
erin. Op deze problematiek gaat deze studie niet verder in.
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