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MESTVERWAARDING TWENCE

Oplossing Twents mestoverschot dichterbij

Andy Roeloffzen

Bio-energiedag Oost-Nederland
27 oktober 2016
Zwolle

Grondstoffen en duurzame energie
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Urgentie
Urgentie
• Verplichte verwerking

mestoverschot + aanscherping
fosfaatnormen.

• Mestoverschot Oost-Nederland:
1.200.000 ton (2018).

• Lokale verwerkingscapaciteit van
groot belang voor economische
vitaliteit platteland.

• Noodzaak van duurzame
landbouw.

Twence
• Aandeelhouders Twentse

gemeenten.
• Strategie: vergroten

grondstoffenterugwinning en
duurzame energieproductie uit
biomassa.

• Ervaren met robuuste techniek
en bedrijfsvoering.

• Synergie met bestaande
activiteiten en beschikbare
infrastructuur.

• Samenwerking met LTO-Noord,
NVV, ForFarmers etc.
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Economisch belang sector Twente

Veehouderij:
circa 9.700 arbeidsplaatsen
omzet circa € 1.5 miljard per jaar

Toeleveranciers:
circa 27.400 voltijds arbeidsplaatsen
omzet circa € 7.5 miljard per jaar

(bron LTO-Noord)
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Waarom mestverwerking
• Concentratie gebieden Oost en Zuid Nederland.
• Fosfaatnormen aangescherpt en gaan niet verdwijnen.
• Fosfaatrijke mest (> 3 kg/m3) moeilijk plaatsbaar.
• Toename mestproductie.
• Initiatieven Oost Nederland komen niet van de grond.
• Afzetprijzen Oost Nederland structureel hoger.
• Mestverwerking Zuid Nederland komt wel van de

grond, prijs mestverwerking bodem in de markt.
• Verplichting mestverwerking neemt verder toe.
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Mest – feiten en cijfers
Stikstof- en fosfaatproductie, 2014

• Mestproductie: 70.0000.000 ton mest
fosfaat max. 172.900 ton
stikstof 477.000 ton

• Mestproductie niet gelijkmatig verdeeld.

• Plaatsingsruimte ca. 118.000 ton fosfaat.

• Overschot ca. 55.000 ton fosfaat.
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Marktconsultatie
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• Bestaande verwerkingscapaciteit
Nederland

• Vooral in regio “Zuid en overig”

• Regio “Oost” capaciteit minimaal
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Markt aspecten regio Oost
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Varkensmest

2016 2018

Huidige capaciteit
250.000 m3

35% verwerking
840.000 m3
Vrije mest
590.000 m3

Vrije mest
350.000 m3

Overschot
2.400.000 m3

Overschot
2.400.000 m3

Huidige capaciteit
250.000 m3

Greenferm A'doorn
350.000 m3

Twence Zenderen
250.000 m3

50% verwerking
1.200.000 m3
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Wat biedt Twence
• Mestverwerking voor 250.000 ton mest in Twente
• Constante afname van mest
• Afhaaltarief €19,00/ton in straal van 30 km rond

Zenderen
• Geen inleggeld
• Vast bedrag per maand voor verwerking mest
• Mestverwerkingsovereenkomst voor 10 jaar, na 5 jaar

prijsvergelijk
• Overeenkomst met enkele betrouwbare intermediairs
• Verhandelbare VVO’s
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Wat is de oplossing
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Twence mestverwaarding
Van 100% afval naar 100% hoogwaardige producten en
groene energie.

250.000 m3 mest wordt omgezet in:
• Fosfaatmeststof 25.000 m3
• Kaliummeststof 12.500 m3
• Ammoniakoplossing 2.500 m3
• Loosbaar water 200.000 m3
• Biogas 5.000.000 m3

• Ammoniakwater is grondstof voor Twence
• Productie groen gas voor 2.500 huishoudens
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Technologie
• Voordelen mono-mestvergisten

– stabielere bedrijfsvoering
– voorkomen van emissies van broeikasgassen
– constantere kwaliteit eindproducten
– geen inzet voedingstoffen

• Voordelen scheiding
– 80% schoon water (minder transportbewegingen)
– Fosfaat, Kalium en Stikstof apart beschikbaar
– speciale meststoffen voor de landbouw
– grondstof voor rookgasreiniging afvalenergiecentrales
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Waarom locatie Elhorst-Vloedbelt
• Geschikte infrastructuur en bebouwing

• Centraal gelegen in overschotgebied

• Synergievoordelen: inzet stortgas, toepassing
ammoniakwater, afvoer schoon water

• Goede infrastructuur uitkoppeling groene energie

• Geschikte locatie voor aanleg retentiegebied
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Midden in overschot gebied
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Elhorst Vloedbelt
Zenderen
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Onderscheidend vermogen Twence

• Ervaring met vergisten en
grootschalige procesinstallaties

• Kennis en kunde op het gebied van
veiligheid en milieu

• Synergie met andere
bedrijfsprocessen

• Maatschappelijke meerwaarde
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Stand van zaken
Markt:
Input en output contracten

Meer dan 50% mest langjarig gecontracteerd
Afzet producten is langjarig geregeld

Vergunningstraject:
– Huidige bestemmingsplan voldoet
– Natuurbeschermingswetvergunning verleend; Onherroepelijk
– Omgevingsvergunning is verleend, bezwarenprocedure

• Rechtbankzitting 15 november en 16 december
• Houden rekening met RvS procedure

Planning uitvoering:
– Zorgvuldige communicatie (buurt, klankbordgroep, gemeenteraad)
– SDE+ beschikking januari 2017
– Q3/4 2016 detail engineering en bouwvoorbereiding
– Juni 2018 operationeel
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Bedankt voor uw aandacht!
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