
 
 

 
 

 
Mestvergisting Overijssel 
Actie- en innovatieplan1 
 
 

Zorg 

Zorg is het dalend aantal initiatieven voor vergisting. Voor het eerst in vier jaar 
is het SDE+ budget niet volledig benut. Het “laaghangende fruit” lijkt geplukt. 
Uit de huidige cijfers blijkt dat het perspectief uiterst mager is. 
Terugverdientijden zijn 7-9 jaar. Hierdoor dreigt vergisting van biomassa tot 
stilstand te komen. BEON heeft daarom een werkgroep ingesteld om vergisting 
weer vlot te trekken. 
 

Belang 

Biogas vormt een belangrijke bron voor vervanging van aardgas en 
verduurzaming van de warmtevoorziening van bedrijven en huishoudens. Ook 
heeft het proces een gunstig klimaateffect door het voorkomen van natuurlijke 
methaanuitstoot.  
 

 
 
 
In het Nieuwe Energie Programma Overijssel is een bijdrage van 1 PJ/jaar 
voorzien door vergisting van mest. Deze bijdrage is essentieel om de 20% 
duurzame energie doelstelling te halen in 2023. Om 1 PJ/jaar te halen, is 
nodig: 

- 5-6 regionale mono-mestvergistingsinstallaties die tevens de mest verwerken 

tot hoogwaardige meststoffen voor de landbouw 

- 30-50 mono-mest boerderijvergisters  

 

                                                
1 Het actieplan is opgesteld door de werkgroep vergisting. Deze bestaat uit CCS, HoSt, Twence, LTO 

Noord en Cogas en wordt begeleid door de cluster coördinator van BEON. Het opstellen is mede gemaakt 
door de provincie Overijssel. De begeleiding is gedekt uit contributies en inkomsten uit projecten zoals GO-
Duurzaam. 
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Potentieel  

Er is voldoende mest in Overijssel om ruim 4,5 PJ/jaar aan duurzame energie 
op te wekken. Huidige installaties wekken nu 0,7 PJ/jaar op. Samen met 
projecten die nu in de pijplijn zitten, kan dit groeien naar 1,2 PJ/jaar. Er is nog 
voldoende mest voor 3,4 PJ/jaar extra. 
 
Inzet moet zijn om de helft van alle huidige mest door een vergister te laten 
gaan. Met 20-25% vóór 2023. Op dit moment is dat minder dan 10% in 
Overijssel en landelijk zelfs nog lager. 
 

 
Benodigde acties 

 
Rijk 
 

Verhoging SDE+ tot 11-12 cent 
Dit is nodig om initiatiefnemers voldoende rendement op hun 
vermogen te geven om te investeren in standaard installaties. BEON 
heeft aan de hand van modelberekeningen tijdens de marktconsultatie 
aan PBL laten zien dat grote fouten voorkomen in de adviesprijzen. 
Deze sporen niet met de praktijk.  

 
Correctiebedragen warmte afhankelijk van gebruiker 
Binnen de SDE+ is het correctiebedrag voor duurzame warmte uit 
mestvergisting gebaseerd op kleinverbruikers. Hierdoor kunnen 
projecten waarbij warmte wordt geleverd aan grootverbruikers 
(industrie) niet meer uit. Het is van belang dat het correctiebedrag, net 
als bij zon, overeenkomt met de gasprijs van de gebruiker. 

 
Aparte categorie mestvergisting 
Voorgesteld wordt samenvoeging van mestvergisting met 
allesvergisting. Dit gaat voorbij aan de speciale positie van 
mestvergisting en leidt of tot onderwaardering van deze categorie of tot 
over-stimulering van allesvergisting. Dat moet niet gebeuren. 

 
Verruiming invoedruimte groen gas 
Vanuit Netbeheer Nederland is een plan ontwikkeld om meer 
invoedruimte te creëren voor groen gas. Nodig omdat anders 
doelstellingen niet worden gehaald. Het Rijk moet aanbevelingen 
opvolgen. 
 
Groengas belastingvrij 
Kabinet wil belasting op aardgas verhogen om gebruik te verminderen. 
Dit mag niet ten koste gaan van groen gas. Groen gas dient als 
duurzame energievorm vrijgesteld te worden van belasting.  
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Innovatie 
Ondersteuning van verdere verbetering van systemen en processen 
blijft nodig, vooral op de integratie van mestvergisting- en –verwerking. 
Ruimte voor inzet van kunstmestvervangers. 

 
 
Provincie 
 

Locaties 
Provincie dient met regio’s leidende rol te spelen in het aanwijzen van 
geschikte locaties voor mestvergisting. Op dit moment wordt deze taak 
bij de initiatiefnemers. Dit brengt grote risico’s en hoge kosten met zich 
mee.  
 
Verlaging benedengrens Energiefonds 
Belangrijk om boerderijvergisters te blijven financieren uit het 
Energiefonds. Dit is vooral belangrijk als de investeringskosten verder 
gaan dalen. De benedengrens is nu 1 miljoen euro.  
 
Verruiming condities MKB lening 
Op dit moment kwalificeren agrarische bedrijven niet voor de MKB 
kredietfaciliteit van de provincie. Dit moet veranderen. 
 
Verruiming invoedruimte groen gas 
Van belang is om provinciaal invulling te geven aan landelijk plan en 
samen met initiatiefnemers en netbeheerders projecten voor te 
ontwikkelen. 
 
Innovatie 
Ondersteuning van pilots, vooral op de integratie van mestvergisting- 
en –verwerking.  

 
Combinaties met restwarmte 
Kosten van groen gas productie kunnen omlaag worden gebracht door 
slimme combinaties met restwarmtebenutting. Deze locaties moeten in 
beeld worden gebracht. 
 
Handhaving termijn vergunningverlening 
Termijn voor vergunning is een half jaar. Op dit moment is deze 
regelmatig langer. Daardoor worden deadlines gemist voor de SDE+. 
 

 
BEON 
 

Ketenversterking en innovatie 
Inzet van mogelijkheden samenwerkingsverband initiatiefnemers, 
netwerkbedrijven, technologiebedrijven en kennisinstellingen om tot 
belangrijke projectinitiatieven en systeemverbeteringen te komen. 
 
Kennisdeling 
Kennisdeling met maatschappelijke partners tijdens GO-Duurzaam 
bijeenkomsten over het belang van groen gas voor de verduurzaming 
van de warmtevoorziening 
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Huidige stand van zaken 
 
Op basis van SDE data is een overzicht gemaakt van de hoeveelheid mest die 
nu wordt vergist, en de hoeveelheid mest die met de huidige plannen 
(Twence, Tubbergen, etc.) wordt vergist 
 
 

 
Figuur 1. (On)benut potentieel mestvergisting Provincie Overijssel. Op basis van data CBS 
2017, RVO 2018 (CCS). Op dit moment wordt in Overijssel ca. 10% van de mest vergist. 

 

 
Figuur 2. Benut en onbenut potentieel mestvergisting in de Provincie Overijssel. Let op, 
getoonde getallen voor projecten zijn inclusief co-producten. Op basis van data CBS 2017, 
RVO 2018 (CCS) 
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Nederland en Overijssel 

 

 
Figuur 4. Mestproductie in Nederland en Overijssel (15%) (CBS 2017) 

 

Op dit moment wordt nationaal ca. 3% vergist. Max 2 miljard m³ groen gas. 
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Bijlage 
 
Operationele vergisters 
 

1. Fleringen Porkwatt Oude Lenferink Biovender 
a. WKK 534 kWe 697kWth covergister  

i. 16.000 ton (12.000 ton varkensmest, 3000 ton 
kippenmest) 

b. Groen gas mestvergister  4.885 kW 
2. Giethoorn Agro Giethoorn Energie 

a. WKK 1901 kW  
3. Greendal Vergisting Huisman 

a. WKK 1.590 kW Covergisting 
b. 52.000 ton 

4. Mastenbroek ‘Haantje van de Kamp 
a. Failliet 

5. Goor Groen Gas Goor 
a. WKK 2.014 kW 
b. Groen Gas 3.664 kW 
c. 36.000 ton min 50% mest, 18.000 ton 

6. Langeveen VOF Kleizen  
a. WKK 52 kW 
b. 2500 ton mest rosekalveren 

7. Baarlo Agro Giethoorn Energie 
a. WKK 1.670 kW 
b. 36.000 ton ? 

8. Deurningen Broekhuis Koegas 
a. Groen gas 391 kW 
b. Groen gas 200 kW 
c. 10.000 ton mest, 400 ton bijproducten 

9. Brucht Agro Energie Hardenberg 
a. WKK 2.712 kW 36.000 ton 50% mest 

10. Deventer Nijkamp 
a. Warmte 226 kW 
b. xxxx 

11. Vriezeveen Groen Gas Twenterand Folbert  
c. Groen gas 200 kW  
d. 100 ton coproduct 9000 ton mest 

12. Bio Verwerker Anerveen 
e. WKK 4.926 kW 
f. Uitbreiding naar 70.000 ton input. 50% mest (35.000 ton mest) 

13. Heeten Biogas Heeten BV  
g. WKK verlengde levensduur 4.926 kW 
h. 60.000 ton drijfmest 

 
 


