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SAMENVATTING
Hoewel aan biogas in toenemende mate een belangrijke rol wordt toegekend bij de
energietransitie, zijn tot nu toe de doelstellingen telkens niet gehaald. Inmiddels zijn
vele typen producenten bij de productie van biogas betrokken, waaronder agrarische
coöperaties, en in een enkel geval burgerinitiatieven. Bij andere duurzame energietechnologieën, zon en wind, spelen deze laatste een belangrijke rol bij bewustzijnsverhoging en innovatie, in veel gevallen in nauwe samenwerking met andere partijen.
De vraag is of en hoe lokale initiatieven een grotere rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van biogas als duurzame energiebron en welke samenwerking daarbij nodig
is. In Noord Deurningen is enige jaren geleden een veelbelovend project opgezet
door een bewonersinitiatief in samenwerking met boerencoöperatie IJskoud en netbeheerder Cogas. De hoofdvraag van dit onderzoek is: in welke mate kan het biogasproject Noord Deurningen een voorbeeldfunctie vervullen voor lokale en regionale
biogasprojecten, en wat zijn de kritische factoren? Daarbij zijn de volgende subvragen onderscheiden: op welke manieren kan biogas bijdragen aan de energievoorziening, met name lokaal, welke optimalisatiemogelijkheden zijn er, in technische en
niet technische zin, wat is de rol van Cogas in vergelijking met andere belangrijke
partijen, wat is de rol van lokale initiatieven/energiecoöperaties zoals in Noord Deurningen en hoe is het biogasproject in Noord Deurningen verlopen?
Voor dit onderzoek is literatuurstudie verricht, zijn gesprekken met betrokkenen gevoerd en is de locatie bezocht waar het biogasproject wordt uitgevoerd. Ook zijn
criteria voor optimalisatie en innovatie van biogasprojecten opgesteld. Deze zijn verdeeld over vier ‘niveaus’:
A)

Niveau techniek: Efficiëntie (het systeem moet zo energie-efficiënt mogelijk zijn, ook in vergelijking met bijvoorbeeld zonne-energie) en Betrouwbaarheid (het systeem moet zo betrouwbaar mogelijk zijn, dus
weinig onderhoud vragen, de gewenste prestaties leveren en geen ongewenste neveneffecten hebben).

B)

Niveau bedrijf: Rentabiliteit (het systeem moet rendabel zijn, door lage
kosten investeringen en exploitatie van de installatie en inkoop grondstoffen, en door hoge opbrengsten), Bedrijfsvoering en -capaciteit (de vergisting moet goed te organiseren op het bedrijf en in de keten van aanvoer
en afvoer, en aansluiten bij de aanwezige capaciteit en kennis e.d.) en
Integratie en kringloop (de biogasproductie moet leiden tot versterking
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van het bedrijf als geheel, aan kringlooplandbouw bijdragen, en eventueel
nichemarkten openen).
C)

Niveau lokale omgeving/regio: Milieu (de installatie moet nettowinst opleveren voor milieu (bodem, lucht, water) en natuur, dus niet leiden tot
emissies, hoog materiaalgebruik, en moet aansluiten bij de ruimtelijke
mogelijkheden), Externe fysieke integratie (de biogasproductie moet
gebruik maken van ‘koppelkansen’, bijdragen aan de oplossing van andere
problemen, zoals afvalverwerking, landbouw of warmtebehoefte en ruimtelijk passen), Sociale omgeving (de biogasproductie moet geen weerstand maar enthousiasme oproepen bij omwonenden en betrokken lokale
partijen en er moeten samenwerkingsmogelijkheden zijn) en Economische betekenis (de biogasproductie moet voor de regio economische
waarde hebben door grotere of betere bedrijvigheid en/of afstemming).

D)

Systeemniveau: Inbedding in landelijke energienetten en balancering (biogas moet bijdragen aan de landelijke energievraag en een optimaal gebruik van netwerken. Biogas moet dus slim afgezet worden), Regelgeving en overheidsbeleid (biogas moet aansluiten bij de beleidsomgeving, zoals beleidskaders, infrastructuur, financiële regelingen, implementatie, toezicht en controle), Markt(partijen) (biogas of daarvan
afgeleide producten moeten interessant zijn voor marktpartijen en er moet
aansluiting zijn bij andere sectoren en ketens zoals landbouw en transport)
en Maatschappelijke kosten en baten (biogas moet een positieve kosteneffectieve nettobijdrage leveren aan economische ontwikkeling, welzijn
en duurzaamheid).

Wat de eerste twee subvragen betreft blijkt uit de geraadpleegde studies dat biogas
aan een langzame maar onmiskenbare opmars bezig is. Daarbij zijn er verschillende
technologische, organisatorische en sociaaleconomische mogelijkheden, met als
hoofdroutes WKK (warmtekrachtkoppeling), groen gas en biogas als directe energiebron, en daarbij kleinschalige en grootschalige varianten.
Op technisch gebied valt waarschijnlijk nog optimalisatie op het gebied van rentabiliteit en energie-efficiëntie te verwachten. Van nieuwe vergassingstechnieken wordt
veel verwacht maar voorlopig bevinden deze zich in de pilotfase. Ook schaalvergroting zou uitkomst kunnen bieden, maar heeft verschillende nadelen. Voor veel bedrijven is in de huidige situatie biovergisting niet rendabel en omdat rentabiliteit van
nogal wat factoren afhangt, zoals investeringen, exploitatie, prijzen van grondstoffen
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en eindproducten, alsmede de mate waarin marktpartijen en overheden bijdragen
leveren, is de oplossing van dit probleem met onzekerheden omgeven. De inpassing
van biovergisters in de bedrijfsvoering van agrariërs is in principe goed mogelijk maar
de combinatie met kringlooplandbouw is nog niet wijdverbreid. Blijft staan dat biovergisting kan bijdragen aan de energievoorziening en reductie van broeikasemissie
en grondstoffengebruik, zonder dat het zelf (veel) extra milieuproblemen hoeft te
veroorzaken. De koppeling van regionale sectoren zoals milieuvriendelijke landbouw,
verwerking van afval/organische stoffen en warmtevoorziening is interessant. Juist
op regionaal en lokaal niveau kan biogas een rol spelen, mits de infrastructuur, aanvoer en afzet te organiseren zijn. De vormgeving van de technische en organisatorische biogasvoorziening op deze schaal vraagt innovatie, aangepaste technische systemen en samenwerking, bijvoorbeeld door gezamenlijk onderhoud en inkoop, afstemming op lokale afnemers, bewonersorganisaties en partijen op het gebied van
circulaire landbouw, natuur – en landschapsbeheer en warmtevoorziening. De vaak
grote weerstand van bewoners wordt algemeen als een serieuze drempel ervaren.
Duidelijker moet worden aangegeven hoe, wanneer en waarom biogas als ‘groen’
kan worden gezien.
Veel problemen – en dus de oplossingen – liggen echter meer op ‘hoger niveau’. De
behoefte aan duurzame energiebronnen en milieuvriendelijke landbouwvormen
groeit en de overheid is blijkens het subsidiebeleid genegen biogasprojecten te steunen. De dynamiek van het subsidiebeleid is echter groot. Een stevig, consistent groen
beleid waarin implementatie, regelgeving en subsidieschema’s elkaar aanvullen ontbreekt, maar dat kan veranderen door de stijgende behoefte aan hernieuwbare energiebronnen. Ook de aarzeling van marktpartijen kan wellicht met een stabiel beleid,
certificering, verplichte afname en ketenaansluiting verminderen. Duidelijker moet
worden of en onder welke condities biogas een positieve kosteneffectieve nettobijdrage kan leveren aan economische ontwikkeling, welzijn en duurzaamheid. De studies geven op dit soort vragen nog geen duidelijk antwoord. Een multicriteria-analyse
met verschillende varianten kan helpen de voor- en nadelen hiervan op verschillende
schalen beter in kaart te brengen.
Wat betreft de rol van netbeheerders als Cogas, de derde subvraag, is duidelijk dat
deze een belangrijke en misschien wel cruciale rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van biogas. De ambities, kernwaarden, organisatie en activiteiten van
Cogas zijn daarop afgestemd, met een sterke nadruk op de regionale energietransitie
rond biogas. Ook ligt er een schat aan ervaring bij Cogas met transport, regelgeving,

5

afstemming, prijsvorming en dergelijke. Netbeheerders zouden met gepaste trots
een cruciale rol kunnen vervullen als regionaal duurzaam nutsbedrijf. Tegelijk moeten netbeheerders hun plek zien te vinden in de veranderende maatschappelijke
nieuwe omgeving. Burgers eisen steeds meer een rol, als consument, als producent
en indien ze georganiseerd zijn, als partner. Verder is de slagkracht van netbeheerders als Cogas beperkt omdat na nieuwe wetgeving deze geen directe betrokkenheid
hebben bij de gehele keten. Tenslotte is er de ambivalente positie van de aandeelhouders, de gemeenten, die enerzijds de energietransitie steunen maar anderzijds
soms netbeheerders de mogelijkheid ontnemen meer te ondernemen en te investeren omdat ze een deel van de winst als inkomstenbron gebruiken.
Als het gaat over de rol van lokale energie-initiatieven, de vierde subvraag, blijkt dat
deze in het algemeen groot kan zijn, maar dat in Nederland om verschillende redenen
weinig van dit soort initiatieven zich bezig houden met biogas. Complexiteit van het
systeem speelt een rol maar mogelijk ook weerstand onder de bevolking, die zelfs
bij een initiatief als in Wijnjewoude (dat onder burgers en boeren veel positieve aandacht kreeg) tot stagnatie leidde. IJskoud is voor zover bekend het enige initiatief
waarin boeren en burgers samenwerken en waarin biogas direct geleverd wordt aan
afnemers. IJskoud voldoet aan de voorwaarden die doorgaans aan energiecoöperaties gesteld worden: een duidelijke visie, kennis, ‘trekkers’, en de capaciteit om steun
onder de bevolking, bij overheden en bedrijven te verwerven en slim gebruik te maken van de biofysieke omstandigheden en technologie. De positie van IJskoud is sterk
door veel lokale kennis en steun en door de innovatieve kracht.
Aangaande de vijfde subvraag, het verloop van het biogasproject in Noord Deurningen, kan worden geconcludeerd dat ondanks een gunstige uitgangspositie van Cogas
en IJskoud er zich toch een aantal problemen voordeden. Er is en was steun, politiek,
financieel en technisch en er is een bijzonder project tot stand gekomen. De destijds
gemaakte haalbaarheidsstudie voor dit project maakt een degelijke indruk maar liet
sommige zaken open, die ook later niet of onvoldoende zijn uitgewerkt. Zowel technisch, sociaal als organisatorisch liep er een en ander fout. De huidige situatie voldoet
nog niet aan alle hierboven gestelde criteria. Veel valt te verklaren uit de somtijds
ongelukkige communicatie, onduidelijke afspraken en niet altijd adequate technologie. Van enige afstand gezien, was er echter op elk van deze fronten sprake van een
leerproces. De juiste kennis en technologie waren er niet, de organisatievorm evenmin. De kunst is dit te benoemen en te accepteren. De huidige voorstellen voor het
verbeteren van de technologie, de organisatie en de afstemming kunnen hieraan
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bijdragen. Ook het elan en enthousiasme die weer terug zijn gekeerd zijn daarbij
cruciaal.
Wat is nu het antwoord op de hoofdvraag, in welke mate het biogasproject Noord
Deurningen een voorbeeldfunctie kan vervullen voor lokale en regionale biogasprojecten, en wat de kritische factoren zijn? In de eerste plaats laat het project zien dat
het mogelijk is om een biogasproject op een geheel nieuwe manier op te zetten, door
biogas niet te gebruiken voor elektriciteitsopwekking of op te werken tot groen gas,
maar als directe energiebron voor afnemers. Het laat ook zien dat een betrekkelijke
kleine groep veehouders met enkele burgers in staat is om zo’n project op te zetten.
Er zijn echter nogal wat kritische factoren. Zo moet de groep die zo’n project start,
beschikken over de nodige kennis van de technologie, bedrijfsvoering en de streek,
over een organisatie met een duidelijke visie op energie en omgeving en met continuïteit, over een duidelijk en geïntegreerd plan en over enkele mensen die dit met
grote gedrevenheid en kennis van zaken vorm geven, gedurende langere tijd. Bovendien moet er op de juiste wijze mest geproduceerd kunnen worden en een leidingnet zijn, en niet te vergeten afnemers. Zo’n net is niet overal voorhanden en
kostbaar om aan te leggen. Ook moet er steun van de bevolking zijn, liefst in geïnstitutionaliseerde vorm zoals in een energiecoöperatie, -stichting of -werkgroep. Mogelijkheden om biogasproductie aan bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheden van de
streek te koppelen zijn eveneens cruciaal. Dan moeten de lokale en andere overheden bereid zijn via subsidie en regelgeving steun te bieden. Sowieso moet er een
krachtige partner zijn die ondersteunt, een bedrijf, netbeheerder of gemeente, liefst
ook een kennispartner zoals een hogeschool of een ingenieursbureau. IJskoud heeft
samen met Duurzaam Noord Deurningen, Cogas en overheden het project opgezet
en had het niet alleen gekund. Zo’n partnerschap vereist een goed functionerend
formeel samenwerkingsverband van de meest direct betrokken partijen met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, dat bovendien expliciet stilstaat bij leerervaringen en dat verder werkt aan zorgvuldige bedrijfsvoering, energieboerenvakmanschap, handige financieringsconstructies en slimme koppelingen in het systeem
waarbij weinig energie verloren gaat. En dan zijn er nog enkele ‘externe’ kritische
factoren zoals interesse van marktpartijen en gunstige prijzen voor energie en met
energieproductie gerelateerde producten zoals substraat en CO2.
Zeker in gebieden met veel mest liggen er waarschijnlijk mogelijkheden, voor coöperaties, netbeheerders en wellicht ook voor andere partijen. In bepaalde delen van
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het land zal het echter eenvoudiger zijn dan elders, bijvoorbeeld afhankelijk van de
saamhorigheidstraditie, mogelijke partnerschappen, de aanwezigheid van gemengde
bedrijven, interesse van overheden en infrastructuur. Het lijkt dus verstandig verschillende varianten te ontwikkelen en uit te voeren, en deze gedurende langere tijd
goed te volgen. Aan het eind van deze notitie worden enkele agendapunten geformuleerd voor een actie- en kennisagenda.
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VOORWOORD
Dit kortlopende onderzoek is uitgevoerd binnen het project Local Energy Communities: Responsible Innovation Towards Sustainable Energy (CO-RISE) in het kader van
het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ondersteund door
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (nummer NWO-MVI 2016 [31399-304]).
Doel van het CO-RISE project is na te gaan hoe lokale energie-innovaties afgestemd
kunnen worden op bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties. Consortiumpartners binnen het CO-RISE project zijn de Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Twente, Cogas, Dr Ten, Ecovat en Fudura/Buurkracht. Een deel van het onderzoek is verricht samen met de Hanzehogeschool Groningen. Het CO-RISE-project
heeft zich gericht op enkele innovatieve duurzame energie-technologieën, waaronder
de zoutbatterij van Dr Ten, het warmte-opslagsysteem van Ecovat, de EAZ-windmolen, speciale zonnepanelen en lokale biogassystemen. Deze notitie betreft biogas en
met name de ontwikkeling van een lokaal biogassysteem in Noord Deurningen.
We zijn de (voormalige) medewerkers van Cogas, Gerard Bauhaus, Ferdinand Borsje,
Menno van Dijk, Jan de Goede, Martijn Kolkman, Fokko Postma, Marc van der Spek,
Johan Voshaar en Lisa Weijenborg, alsmede Willy Bruns en Jeroen Hulsbeek van
Duurzaam Noord Deurningen, Hans Roeleveld van de coöperatie IJskoud, Astrid PapSchwieger en Tjerk Lap van de provincie Overijssel en onze collega’s Gideon Laugs,
Annemiek Huizinga en Lineke Koops (RUG) en Ellen van Oost (UT) erkentelijk voor
de door hen verschafte informatie, suggesties, commentaren of andere medewerking.
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TERMEN EN AFKORTINGEN
Aarninkhof

bloemenkwekerij in Denekamp

Agentschap NL

Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, voorloper van RVO

Anaeroob

zonder zuurstof

BEON

Bio-Energie Cluster Oost-Nederland (BEON), samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland

BioCNG/LPG

CNG/LPG op basis van biogas, te gebruiken als transportbrandstof

Biogas

gasmengsel dat ontstaat na vergisting van slib, mest, GFT-afval e.d.
coöperatieve onderneming van boeren

Boerencoöperatie
Burgercoöperatie

coöperatieve onderneming die voornamelijk uit burgers (niet
boeren) bestaat

BYK

fabrikant van speciale chemicaliën, met een vestiging in Denekamp
Nederlands energiebedrijf/netbeheerder in Twente

Cogas
CO-RISE

onderzoeksproject “Local Energy Communities: Responsible
Innovation Towards Sustainable Energy”, waar deze notitie
deel van uitmaakt

CO2

kooldioxide, gas dat vrijkomt bij verbranding en bijdraagt tot
de opwarming van de aarde

CNG

Compressed Natural Gas, samengeperst aardgas

DEI

Demonstratie Energie Innovatie

Digestaat

vergiste biomassa; een restproduct van biogasproductie

Energiecoöperatie

coöperatieve onderneming die energie inkoopt, produceert
en/of verkoopt

Groen gas

duurzaam opgewekt gas met dezelfde kwaliteit als Gronings
aardgas

GWh

Gigawattuur, een miljoen kilowattuur (KWh)

HierOpgewekt

landelijke organisatie die advies geeft aan met name energiecoöperaties

H2S

waterstofsulfide, een in lage concentraties kleurloos sterk ruikend, giftig gas
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Joule

internationale eenheid van energie

KWh

Kilowattuur, eenheid van energie; een kilowattuur is gelijk aan
3.600.000 J

Klimaatakkoord

verzameling overheidsmaatregelen uit 2019 om CO2 uitstoot te
verminderen

LNG

Liquefied/Liquid Natural Gas, vloeibaar gemaakt aardgas

Methaan

koolwaterstof, op kamertemperatuur gasvormig; hoofdbestanddeel aardgas

Nm³ gas

Normaal kubieke meter gas: een hoeveelheid gas, die bij de
‘normaal’ temperatuur en de ‘normaal’ druk een volume inneemt van 1 kubieke meter; heeft een energie-inhoud van
35,17 MJ, één PJ groen gas bevat 28,4 miljoen Nm³ groen gas

NVDE

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

PJ

PetaJoule, waarbij Peta staat voor 1 biljard
(1.000.000.000.000.000)

RES

Regionale Energie Strategie, regionale uitwerking Klimaatakkoord

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ondersteunt instanties met informatie, financiering en uitvoering van regels voor
landbouw, duurzaamheid, innovatie en ondernemen

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SDE

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Splitsingswet

Wet Onafhankelijk Netbeheer (2006); (her)verdeelt taken netbeheerders

Stortgas

biogas dat is gevormd uit gestort huisvuil

WKK

Warmtekrachtkoppeling, gelijktijdig opwekking van warmte en
elektriciteit

WKO

Warmtekoude-opslag, techniek om energie als warmte of
koude op te slaan in de bodem

IJSKOUD

boerencoöperatie in Noord Deurningen
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1. INTRODUCTIE, VRAAGSTELLING EN AANPAK
In Nederland wordt biogas niet op grote schaal opgewekt, vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland en gezien het potentieel aan organische reststromen en het gasverbruik. Toch staat het al decennia op de maatschappelijke agenda.
Het rapport van de Werkgroep Groen gas uit 2006 met als titel “Vol gas vooruit!”
wordt wel gezien als de start van de hernieuwde belangstelling voor biogas, en dan
in het bijzonder voor groen gas, biogas dat op aardgaskwaliteit is gebracht. 1 Op dat
moment werd met enige jaloezie gekeken naar Duitsland, waar dankzij langdurige
overheidssteun zeker 3000 boeren hun mest en andere groene reststoffen vergistten,
terwijl de teller in Nederland op dat moment op ongeveer 100 stond. Duitsland is in
Europa koploper. 2 Het rapport uit 2006 formuleerde als ambitie om in 2020 10% van
de aardgasconsumptie te betrekken van groen gas, wat zou betekenen dat er in dan
4 miljard Nm3 groen gas geproduceerd zou worden. 3 Dat doel is bij lange na niet
gehaald; in 2018 ging het om 0,1 miljard m³. 4
Recent zijn er door de Nederlandse regering wederom ambitieuze doelen voor biogas
en groen gas gesteld. Bij de realisering hiervan zijn diverse overheden, bedrijven,
netbeheerders en andere instellingen betrokken. De productie gebeurt door gespecialiseerde bedrijven, agrariërs en rioolslibverwerkers, al dan niet in samenwerking
met netbeheerders en anderen. In totaal zijn er enkele honderden bio-energie-installaties werkzaam in Nederland. Een van de doelen van biogasopwekking is een
bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening. Naast genoemde partijen
spelen plaatselijke burgerenergie-initiatieven soms een ondersteunende rol. De
meeste van deze energie-initiatieven richten zich echter op zonne- en windenergie.
Boerencoöperaties kiezen geregeld wel nadrukkelijk voor biogasproductie, als onderdeel van hun bedrijfsvoering. Andere burgers, vaak samen met milieugroepen, zijn
juist kritisch over biogasproductie.
Dat in Duitsland biogas een grotere rol speelt in de rurale gebieden heeft verschillende achtergronden. Zo zijn lokale (burger)initiatieven hierbij juist wel vaak nauw
betrokken. 56 Ook andere omstandigheden in dat land wijken af, zowel wat betreft de

.Bos et al (2020)
Decorte et al (2020)
3
Werkgroep Groen Gas (2006)
4
https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/groen gas/default.asp
5
Thrän et al (2020)
6
https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/EN/News/2020/2020205-bioenergy-communities-2019.html
1
2
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biofysieke omstandigheden, de energiemix, met name de beschikbaarheid van aardgas, als de organisatie van de energievoorziening en het overheidsbeleid, ook op
lokaal niveau, dat sterk ondersteunend is.
De vraag is wat de belangrijkste oorzaken zijn voor het mindere belang dat in Nederland gehecht wordt aan biogas, en of, mede gezien de beschikbaarheid van grote
organische reststromen en de energie-ambities van de centrale en regionale overheden in Nederland biogas op lokale schaal een grotere rol kan spelen.
De productie van biogas kan niet alleen een bijdrage aan de energievoorziening leveren maar wellicht een bouwsteen zijn bij de overgang naar een meer duurzame
landbouw. De Nederlandse landbouw streeft immers naar minder gebruik van fossiele
energiebronnen, kooldioxide-uitstoot en gebruik van fossiele meststoffen. De landbouw wil een meer geïntegreerd deel van de samenleving uitmaken. Vergisting van
biomassa, zoals agrarisch afval en mest, is een potentiële hernieuwbare energiebron
van en voor de landbouwsector. Het zo geproduceerde biogas is een flexibele energiedrager die kan worden opgeslagen en de vergisting van mest kan de emissies van
onder andere CO2 aanzienlijk verlagen. Met decentrale biovergisters kunnen organische stromen zoals mest en bermmaaisel lokaal worden ingezet voor de productie
van biogas.
Ondanks deze potentie komen biogasprojecten moeilijk van de grond. Tegenover de
voordelen van biogas staan namelijk ook nadelen. Veel grootschalige en kleinschalige
vergisters op agrarische bedrijven in Nederland zijn niet of nauwelijks rendabel. Tussen 2008 en 2020 heeft de rijksoverheid via de SDE (Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie)-regelingen 460 miljoen euro besteed aan mestvergisting. 7 Ook
twijfelen bedrijven aan de rentabiliteit van grote vergisters en is bijvoorbeeld recent
besloten de plannen voor de grote biovergisters in Rilland en Chemelot niet door te
laten gaan. Verder is er kritiek geweest op het gebruik van bepaalde gewassen voor
biovergisting en daarvoor benodigde gronden die ook voor andere doeleinden kunnen
worden gebruikt, met name voedsel. Daarbij is de energieopbrengst van energie uit
biomassa lager dan bijvoorbeeld die van een zonneweide, uitgaande van dezelfde
hoeveelheid grond. Tenslotte uiten omwonenden geregeld hun zorgen over risico’s
en geurhinder.

7
https://www.rijksoverheid.nl › 2021/03/30 › Beantwoording vragen over de onzin van subsidieslurpende mestfabrieken door minister Van ’t Wout, kenmerk DGKE-E / 21061807
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Al lange tijd wordt daarom gezocht naar innovaties en optimalisatiemogelijkheden.
Dat kan door de gebruikte technologieën te verbeteren of nieuwe in te voeren. In
gangbare systemen werd het geproduceerde biogas vooral gebruikt in een WKK-installatie voor de productie van elektriciteit, welke aan het net terug geleverd werd.
De vrijgekomen warmte werd deels benut in het vergistingsproces. Gezocht is naar
optimalisatie van deze aanwending van biogas, met WKK, maar ook naar andere
routes, zoals opwaardering van biogas tot groen gas of het directe gebruik voor verwarming. Ook zou beter gebruik gemaakt kunnen worden van organische afvalstromen zoals maaisel, huishoudelijk afval en mest. Daarnaast is, afgezien van de subsidie, het rendement van een biovergister sterk afhankelijk van de economische
waarde van het geproduceerde biogas en het resterende digestaat.
Om een biogasketen aantrekkelijker te maken, is (dus) meer nodig dan technische
en economische verbeteringen. De vraag is bijvoorbeeld of de vele en zeer uiteenlopende partijen die zijn verbonden met biovergisting, zoals veehouders, akkerbouwers, omwonenden, transportbedrijven en netbeheerders voldoende samenwerken
en of de verschillende wensen, mogelijkheden, geldstromen en regels voldoende op
elkaar zijn afgestemd. Producenten staan soms tegenover afnemers of omwonenden,
en ook de regelgeving voor productie, transport en afname van biogas of concurrerende sectoren zou verbetering behoeven. Bij de zoektocht naar een beter biogassysteem gaat het dus om een ‘socio-technische’ innovatie waarbij de relaties tussen
de partijen veel aandacht moeten krijgen.
Naar verwachting kunnen regionale en lokale partijen, zoals agrariërs, burgercoöperaties, gemeenten, provincies en regionale netbeheerders hierbij een belangrijke rol
spelen, zeker bij de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord (2019) zoals deze
vorm krijgt in de Regionale Energie Strategieën. Omdat het biogassysteem gevoed
wordt door en effect heeft op natuur en milieu, moet ook de afstemming op de biofysieke omgeving (natuur, landschap, water, bodem, lucht) hierbij betrokken worden. Veel van de huidige biovergistingssystemen zijn niet optimaal afgestemd op
ketenintegratie, zoals het sluiten van kringlopen. Productie van biogas, gebruik van
kunstmest en transport zijn nu afzonderlijke waardeketens met elk een relatief grote
energie-intensiviteit. Afstemming hiervan kan leiden tot een grotere energie-efficientie, kostenverlaging en sociale integratie.
Volgens het Klimaatakkoord zou in 2030 70 PJ aan biogas moeten worden geproduceerd met de kwaliteit van aardgas. Als de groei in het huidige tempo doorgaat, zelfs
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met de verwachte toename in 2022 tot 17 PJ, dan zal volgens de branchevereniging
hooguit een derde van de Klimaatakkoorddoelstelling in 2030 worden gerealiseerd. 8
Ook andere studies betwijfelen of de gestelde doelen realistisch zijn. 9 Op dit moment
is de bijdrage van biogas aan de duurzame opgewekte energie nog geen 10%. 10
Innovatie en optimalisatie van biogas is dus een urgente kwestie. Hoewel dit de hele
biogasketen of het hele biovergistingssysteem zal beslaan, van input, verwerking tot
de output, inclusief de verschillende genoemde schalen, aspecten en partijen, beperken we ons in deze notitie voornamelijk tot de lokale en regionale schaal.
Omdat er veel verwacht wordt van lokale initiatieven, zowel als het gaat om energieinnovatie als om landbouw-innovatie, richten we ons hier met name op een regio
waar enige tijd gewerkt wordt aan innovaties rond biogas, de regio Noord Deurningen, een gebied waar lokale burgerinitiatieven, boeren en netbeheerder Cogas actief
zijn.
De vraag in deze notitie is wat innovatieve manieren kunnen zijn om biogasketens
te integreren in een lokale en regionale omgeving, technisch, sociaal en ecologisch,
in het bijzonder in de regio in en rond Noord Deurningen.
De vraag past binnen het onderzoeksproject “Local Energy Communities: Responsible Innovation Towards Sustainable Energy” (CO-RISE) naar de mogelijkheden om
vanuit lokale initiatieven op een innovatieve manier bij te dragen aan de energietransitie. Dit project is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Twente in samenwerking met onder meer de Hanzehogeschool Groningen en Cogas. Netbeheerder Cogas was een interessante en belangrijke partner
omdat Cogas bij de start van dit onderzoeksproject met Stichting Duurzaam Noord
Deurningen een project gestart was om lokaal biogas te produceren gericht op een
energieneutraal en deels lokaal georganiseerd energiesysteem.

Wesselink (2020).
Winquist et al (2021)
10
Linders et al (2020)
8
9
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1.1 HOOFDVRAAG EN SUBVRAGEN
De meer toegespitste vragen van deze notitie zijn:

Hoofdvraag:
In welke mate kan het biogasproject Noord Deurningen een voorbeeldfunctie vervullen voor lokale en regionale biogasprojecten, en wat zijn de
kritische factoren?
Subvragen:
1) Op welke manieren kan biogas bijdragen aan de energievoorziening, met
name lokaal?
2) Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er, in technische en niet technische
zin?
3) Wat is de rol van Cogas in vergelijking met andere belangrijke partijen?
4) Wat is de rol van lokale initiatieven/energiecoöperaties zoals in Noord
Deurningen?
5) Hoe is het biogasproject in Noord Deurningen verlopen?

1.2 AANPAK EN OPZET NOTITIE
Bij dit onderzoek zijn de volgende stappen gezet, aansluitend bij de subvragen. Allereerst zijn met het oog op de eerste twee subvragen de technische en maatschappelijke aspecten van biogas in kaart gebracht. Hiervoor heeft een quick scan plaatsgevonden van de belangrijkste rapporten en studies van omstreeks 2010 en 2020.
Tegelijk is een interpretatiekader geformuleerd waarmee een onderscheid wordt gemaakt in ‘niveaus’ waarop biovergisting plaatsvindt en deze is ingebed. Ook worden
een aantal belangrijke kenmerken van betrokken partijen onderscheiden. Het doel
hiervan was tot een raamwerk te komen van hindernissen, criteria en verbetermogelijkheden voor een lokaal/regionaal biogassysteem.
Voor de derde subvraag is een korte beschrijving gemaakt van de organisatie en
activiteiten van Cogas als de belangrijkste netbeheerder in Overijssel. Voor de vierde
subvraag zijn de lokale initiatieven in Noord Deurningen beschreven en vergeleken
met soortgelijke groepen en projecten elders in Nederland. Voor de vierde subvraag
is het project Noord Deurningen geanalyseerd.
Voor de laatste drie subvragen zijn documenten geraadpleegd en zijn gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van Cogas, de coöperatie IJskoud, de Stichting
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Noord Deurningen Duurzaam en de provincie Overijssel. Hen is ook een conceptversie van deze notitie voorgelegd. Verder is gebruik gemaakt van de overzichten van
HierOpgewekt en vond een internetsearch plaats met als zoektermen ‘biogas’ en ‘cooperatie’. Daarnaast is een bezoek gebracht aan een van de boerderijen van IJskoud.
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn de gevonden hindernissen, criteria en
verbetermogelijkheden van biogas in het algemeen vergeleken met het project in
Noord Deurningen en de bijdragen van de twee beschreven partijen hieraan.
Deze aanpak weerspiegelt zich in de opbouw van deze notitie. Eerst wordt een kort
overzicht gegeven van biogas, de maatschappelijke spelers en de belangrijkste vooren nadelen (hoofdstuk 2). Dan volgt het interpretatiekader, een overzicht van de
technische en sociale ontwikkelingen rond biogas in Nederland, optimaliseringsmogelijkheden en criteria (hoofdstuk 3). Daarna worden de positie, aanpak en mogelijkheden van Cogas geschetst (hoofdstuk 4) en die van de initiatieven in Noord Deurningen, die bovendien vergeleken worden met enkele andere voorbeelden van boeren- en burgercoöperaties in de energiesector (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 staat
het project Noord Deurningen centraal. In hoofdstuk 7 trekken we samenvattende
conclusies en doen we enkele aanbevelingen.
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2. BIOGASOPWEKKING IN NEDERLAND, EEN INTRODUCTIE
Er wordt (2018) ongeveer 493 GWh aan elektriciteit opgewekt door circa 100 biogasinstallaties die in bezit zijn van voornamelijk boeren en energiebedrijven. 11 Daarnaast wordt ongeveer 3400 TJ aan groen gas opgewekt, met name door grotere
producenten. Biogasproductie vindt plaats in alle provincies. 12 Bij biogas en groen
gas is een grote hoeveelheid partijen betrokken, zowel producenten, afnemers, netbeheerders als overheden. Voor zowel biogas als groen gas zijn koepelorganisaties,
waarin deze partijen samenwerken.
In onderstaande geven we een kort overzicht van de belangrijkste aspecten van biovergisting, te weten het vergistingsproces, de productieketens en de technische en
maatschappelijke inbedding op diverse niveaus. We gaan niet op alle mogelijke innovaties en partijen in. Bijvoorbeeld de grootschalige vergisters, de rioolzuiveringsinstallaties en de nieuwste vergassingstechnieken komen slechts zijdelings aan bod.
We richten ons met name op regionale en lokale biovergisting door agrariërs. We
besluiten deze paragraaf met een overzicht van veel genoemde voor- en nadelen van
biogasopwekking.
2.1 HET VERGISTINGSPROCES
Bij de zogenaamde anaerobe (zuurstofloze) vergisting tot biogas wordt organisch
materiaal door micro-organismen afgebroken. Dit resulteert in biogas en andere producten die samen digestaat worden genoemd. Anaerobe vergisting verloopt in een
aantal stappen, waarin het oorspronkelijke materiaal telkens verder wordt ontleed in
kleinere eenheden, telkens door specifieke micro-organismen. Achtereenvolgens ontstaan in de procesgang naar biogas eerst suikers, vetzuren en aminozuren, vervolgens ammonia, alcohol, zuren zoals azijnzuur en waterstof, en uiteindelijk het biogas
dat vrijwel geheel bestaat uit methaan en kooldioxide (figuur 1.1).

11
12

Linders et al (2020)
https://groen gas.nl/kaart-bio-energie-installaties-nederland/
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Figuur 1.1 Hoofdlijnen van het vergistingsproces. 13

Anaerobe vergisting kan bij verschillende temperaturen plaatsvinden. Van de drie
onderscheiden temperatuurtrajecten (<25 °C (psychrofiel)), 25-45 °C (mesofiel) en
45-70 °C (thermofiel) wordt doorgaans de middelste (mesofiele) temperatuur gebruikt omdat de reactie dan stabieler is en deze weinig energie en dus kosten vereist.
2.2 DE BIOGASKETEN
Biogas dat bij de vergisting vrijkomt is dus een gas dat overwegend uit methaan
(doorgaans circa 50-70%) en koolstofdioxide (25-50%, doorgaans ca 35%) bestaat.
De energetische waarde is lager dan die van aardgas. Daarnaast kan het, afhankelijk
van het gekozen proces, schadelijke bestanddelen bevatten zoals waterstofsulfide en
ammoniak. Het organisch materiaal dat wordt vergist kan bestaan uit algen, dierlijke
restproducten, bijvoorbeeld kippen- of koeienmest, groente-, fruit- en tuinafval, industriële restproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de papierindustrie,
plantaardige (rest)producten uit de akkerbouw, bermen en plantsoenen en slib van
zuiveringsinstallaties. Hoewel mest, met name runder- en varkensdrijfmest, een
groot deel van de organische stroom uitmaakt, wordt biogas vooral met andere organische stromen opgewekt. In 2011 was 9% van de biogasproductie afkomstig van

13

http://www.betaprocess.eu/biogas-betaprocess-toepassing.php?taalid=1&blad=2
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mest en de rest van met name groenteafval, mais en industrieel afval (zoals vetten
en glycerol). 14 Ook nu leveren vooral andere bronnen dan mest de energie en biogas
of groen gas. Hoewel 70 miljoen mest per jaar wordt geproduceerd 15 draagt dat maar
voor 18% bij aan de groen gas productie. 16 Van de totale hoeveelheid Nederlandse
mest wordt 2,4% aangewend voor de productie van biogas. 17
Het vergistingsproces maakt gebruik van een silo of tank, die is afgesloten en geïsoleerd en wordt verwarmd. Ook is er een meestal een roerinstallatie die de biomassa
in beweging houdt. De vergister wordt gevoed door organisch materiaal en produceert naast gas ook digestaat (het vergiste product). Het vergistingsproces werkt
vaak met vloeistoffen om het gemakkelijk te kunnen verpompen en roeren.
Varianten: co-vergisting en allesvergisting
Omdat de energie-inhoud van veel mest relatief laag is, vindt behalve (mono-)vergisting van mest ook zogenaamde co-vergisting plaats, waarbij andere energierijke
bestanddelen worden toegevoegd zoals afvalvetten uit de industrie. Ook wordt wel
mais of gras toegevoegd. In zogenaamde allesvergisters kan mest gebruikt worden
maar gaat het doorgaans om ander organisch materiaal, zoals afval van huishoudens,
zuiveringsinstallaties of bedrijven.
Digestaat
Digestaat is rijk aan nutriënten zoals stikstof, kalium en fosfaat, afhankelijk van de
input, wat het in principe zeer bruikbaar maakt als meststof. Of het ook als zodanig
gebruikt mag worden in Nederland hangt onder meer af van het in de vergister gebruikte substraat. Het goed verwerken van het digestaat is niet alleen van belang
voor het sluiten van de nutriëntenkringloop maar kan daarnaast de winstgevendheid
van de installatie bepalen. Afvoer van digestaat is vaak duur.
Vergassing
Behalve via vergisting kan organisch materiaal ook via vergassing omgezet worden
in gas, wat syngas wordt genoemd. Vooral droge houtachtige gewassen worden met
hoge temperaturen van 700°C of hoger vergast. Natte biomassa wordt vaak gedroogd en verkleind om de efficiëntie van het proces te vergroten. Dit kan ook omgezet worden in groen gas. De productie door gecontroleerde verbranding onder
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Peene, Velghe & Wierinck (2011)
https://groen gas.nl/programmas/hernieuwbaar-gas-uit-biomassa/
Wesselink (2020)
NEC (2021)
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zuurstofarme condities is in Nederland nog niet algemeen. Met nieuwe vergassingstechnieken, met name de zogenaamde superkritische (water)vergassing, kunnen
natte fracties zoals mest efficiënter worden benut. Deze techniek is in ontwikkeling.
2.3 BIOGAS EN ENERGIEVOORZIENING, DE OPTIES
Biogas kan op verschillende manieren worden aangewend voor de energievoorziening. In Nederland zijn daarbij twee manieren dominant. Het kan verbrand worden
via warmtekrachtkoppeling (WKK) om elektriciteit en warmte te produceren, of het
kan worden opgewaardeerd naar groen gas. Daarnaast kan biogas direct verbrand
worden om warmte te produceren, kan het worden opgeslagen, of kan het dienen als
brandstof voor voertuigen (figuur 1.2).

Figuur 1.2. Mogelijke inzet van biogas. 18

Groen Gas
Als biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas (of biomethaan) wordt dit gezuiverd,
het koolstofdioxidegehalte verlaagd en het methaangehalte verhoogd (tot 88%). Zo
krijgt het een vergelijkbare samenstelling als Gronings aardgas, zodat het in het
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rvo.nl/bio-energie
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aardgasnet geïnjecteerd mag worden. De bijdrage van naar groen gas opgewaardeerd biogas was in 2010 een paar promille van de Nederlandse aardgasconsumptie
en dat was in 2019 ondanks een toename nauwelijks hoger. 19 Groen gas wordt al
meer dan een decennium door de groen gas sector maar ook door anderen gezien
als de duurzame en milieuvriendelijke variant van fossiel aardgas. 20 De overheid rekent erop dat de groen gas sector verder professionaliseert en innoveert, dat er voldoende grondstoffen en locaties beschikbaar zijn en een aantal partijen zoals de netbeheerders zich hiervoor sterk maken. Ook wordt gepleit voor een bijdrage van Nederland aan de Europese gasbehoefte via groen gas. 21
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Behalve voor groen gas wordt biogas aangewend voor elektriciteitsproductie met behulp van Warmtekrachtkoppeling (WKK). Hierbij wordt een gasgestookte motor met
biogas gevoed waarna elektriciteit wordt opgewekt. Tegelijk komt veel warmte vrij,
die kan worden gebruikt om gebouwen te verwarmen. Lange tijd was dit in Nederland
de belangrijkste optie.
Biogas direct aangewend voor verwarming
Biogas kan ook direct gebruikt worden voor warmteproductie, waarbij de opwerking
tot aardgas niet nodig is. Het biogas wordt dan in speciale branders verbrand. Zo
worden bijvoorbeeld zwembaden verwarmd en vinden er toepassingen in bedrijven
plaats. In principe kunnen ook woonhuizen verwarmd worden, maar dat vraagt aanpassing van de verwarmingsketels. Atag heeft een multigasketel voor onder andere
biogas ontwikkeld maar deze is niet in productie genomen. 22
Groen gas opslag/transport
Tenslotte kan groen gas onder hoge druk worden gebracht, met BioCNG (Bio Compressed Natural Gas) als gevolg of vloeibaar worden gemaakt, resulterend in BioLNG
(Bio Liquid Natural Gas). Beide kunnen als brandstof voor het wegverkeer worden
aangewend of gebruikt worden als seizoensopslag voor energie. Tenslotte is het mogelijk om biogas bij voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit in te zetten als buffer
die vooral aangesproken wordt als er piekbelasting is, waarna het alsnog omgezet
kan worden in elektriciteit of warmte.
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Linders et al (2020)
groen gas.nl
Brief minister EZK 30 maart 2020, inzake “routekaart groen gas“
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2019/08/biogas-als-alternatief-voor-aardgas-1017606..
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De genoemde mogelijkheden sluiten elkaar niet helemaal uit en kunnen elkaar aanvullen. Toch zijn er keuzes nodig. Sommige opties kunnen eenvoudig met elkaar
verbonden worden. In bijgaand overzicht (figuur 1.2) staan enkele opties en hun
relaties.
2.4 DE PRODUCTIEOMGEVING
Biogas wordt geproduceerd door zuiveringsinstallaties, agrariërs en andere producenten, zoals grote industriële bedrijven. Bij rioolwaterzuiverings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s en AWZI’s) en agrariërs is de productie direct gekoppeld
aan andere bedrijfsactiviteiten, zoals veehouderij of waterzuivering. De meeste vergisters in Nederland gebruiken (ook) mest als grondstof. Slibvergisting vindt doorgaans plaats door rioolwaterzuiverings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties zodat met
de productie van biogas en elektriciteit de hoeveelheid resterende slib vermindert en
daardoor minder kosten worden gemaakt. Vergisting kan daar zelfs winstgevend zijn.
Rond 1980 waren vrijwel alle RWZI’s uitgerust met een vergistingsinstallatie, waardoor het gewonnen methaan de energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie kon
dekken. 23 Het zijn vooral de publiek gefinancierde waterschappen die deze installaties
onder hun hoede hebben. Soms worden deze installaties gesubsidieerd, gericht op
toepassing van technologieën die meer biogasproductie opleveren.
Naast de zuiveringspartijen zijn belangrijke grote vergisters Bio Energy Coevorden
(BEC) en die in Sterksel. BEC produceert anno 2021 26 miljoen m3 groen gas/jaar
met co- en allesvergisting op basis van mest en organische afvalstoffen. 24 Verder zijn
het agrariërs die biogas produceren, als onderdeel van hun bedrijfsvoering, gericht
op energieproductie als inkomstenbron, mestverwerking of duurzame kringlooplandbouw.
2.5 DE MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING
Omdat productie van biogas energietekorten kan helpen oplossen zonder dat veel
methaan vrij komt, vanwege de afgesloten omgeving van het proces, en de verbranding hiervan koolstofneutraal kan zijn omdat er geen netto CO2 productie hoeft te
zijn, staat biogas op de maatschappelijke en de politieke agenda. Anderen zien biogasproductie als een mogelijkheid om overschotten aan organisch materiaal (zoals
mest, slib of groenafval) te verwerken. De plaats op de maatschappelijke agenda
wordt niet alleen door overheden bepaald maar ook door commerciële partijen zoals
agrariërs, aardgasproducenten, potentiële afnemers, burgers en netbeheerders.
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Het centrale netwerk: grote leveranciers, netbeheerders en anderen
Alleen al voor groen gas zijn naar schatting ten minste 100 partijen actief, waaronder
overheden, beheerders en bedrijven. 25 Zij houden zich bezig met onder meer projectontwikkeling, bouw en onderhoud, productie, transport verkoop en regulering,
bouw, onderhoud en biomassa-inkoop.
In Nederland is sinds 2006 een brancheorganisatie voor biogas, de Biogas Branche
Organisatie (BBO) die betrokken partijen wil verbinden, kennis wil delen en ontwikkelen, en de belangen behartigen van de biogasorganisaties om zo de kwaliteit van
de sector te verbeteren. Groter is de organisatie Groen gas Nederland die zich sterk
maakt voor groen gas. 26 Deze is opgericht door Gasterra en Gasunie, een aantal
energieleveranciers en netbeheerders (Alliander, Eneco, Enexis), belangenorganisaties (LTO-Noord), bedrijven (FrieslandCampina) en overheden (gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, provincie Gelderland, provincie Overijssel, RVO). Inmiddels
hebben zich tal van andere partijen aangesloten bij Groen gas Nederland zoals het
ministerie van EZK, de provincies Drenthe, Limburg, Groningen, Flevoland, Utrecht,
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, de Unie van Waterschappen, transportbedrijven als Audi en Fiat, afvalverwerkingsbedrijven als Attero, afval producerende
bedrijven zoals de Suikerunie, ingenieurs- en adviesbureaus als DNV GL en Ecofys,
energieleveranciers zoals Green Choice, banken zoals de Triodos Bank, de Nederlandse Groen Gas Maatschappij en de koepel van netbeheerders Netwerk Nederland.
Ook buiten deze organisatie laten netbeheerders zich gelden. Zeker Cogas heeft ambitieuze plannen met een biogasrotonde in Twente.
Deze partijen hebben duidelijke belangen: het belang om mest of organisch materiaal, liefst voordelig, af te zetten, zoals boerenorganisaties en de Suikerunie, het belang om energieproductie en - aanbod veilig te stellen, zoals Green Choice, en transportbedrijven, en ten slotte het belang een constante stroom energie te transporteren, zoals de netbeheerders. Ook is er een branche-organisatie die de belangen van
de vergisters behartigt. Op sommige plekken bestaan energiecoöperaties van burgers en/of boeren die productie van groen gas of biogas willen stimuleren.
Bewonersorganisaties en milieugroepen
Tegenover deze groep partijen die allemaal min of meer biogas of groen gas willen
stimuleren, staan diverse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties die ageren tegen
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biovergisters, vanwege de risico’s, het gebrek aan rendement, de verwachte geuroverlast of zorg over de uitstoot van milieuvervuilende stoffen.
Overheden
Overheden spelen diverse rollen. Ze stimuleren biogas in de bovengenoemde koepelorganisaties en energieprogramma’s maar reguleren deze ook, onder meer via
vergunningen. De overheid wil economische activiteiten zoals landbouw stimuleren,
evenals de ontwikkeling van duurzame energie. Hierbinnen past het streven het aandeel van groen gas sterk te willen opvoeren en dus biogas. Via beleidsprogramma’s
maar vooral via subsidieregelingen wordt hieraan vormgegeven
Om veiligheid te garanderen en milieuproblemen te voorkomen moeten biogasinstallaties aan een aantal eisen voldoen. Gemeentelijke of provinciale overheden moeten
een vergunning geven, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet
de installatie erkennen en er zijn registraties vereist voor de Meststoffenwet bij RVO
of NVWA en in verband met afvalvervoer bij de Stichting Nationaal en Internationaal
Wegvervoer. De overheid wil de negatieve effecten van biovergisters minimaliseren
en daarom zijn voor diverse stappen in de keten regels gemaakt, zoals voor het
substraat, locatie en installatie.
Overige
Tenslotte zijn er allerhande adviesbureaus en kennisinstellingen zoals Tauw, CE Delft,
de Wageningse universiteit (WUR) en Hogeschool Saxion, die bijdragen of willen bijdragen aan nieuwe zuinigere, duurzamere of meer rendabele biovergisters en/of zich
afvragen of en onder welke condities dat mogelijk is.
Al met al heeft zich inmiddels een netwerk gevormd van vele betrokkenen die zich
bezig houden met biogas en groen gas. Diverse marktpartijen en publieke partijen
nemen hieraan deel.
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2.6 MOGELIJKHEDEN EN PROBLEMEN MET BIOGAS IN DE
ENERGIEVOORZIENING

De toepassing van biogas biedt in principe veel mogelijkheden en wordt door veel
partijen ondersteund. Tegelijk zijn er aarzelingen en verloopt de ontwikkeling traag
omdat er een aantal problemen zijn. We noemen enkele veel genoemde voor- en
nadelen. 27
Vaak genoemde voordelen zijn:
1) De technologie is relatief simpel
2) Het kan bijdragen aan gasvoorziening/ elektriciteitsvoorziening
3) Het kan bijdragen aan de terugdringen van de C02 uitstoot
4) Het is – als groen gas – eenvoudig inpasbaar in de bestaande infrastructuur
5) Het kan bijdragen aan de verwerking van organisch afval
6) Het kan bijdragen aan het circulair maken van de economie, en van de landbouw
7) Het kan bijdrage aan regionale ontwikkeling
8) Het kan bijdragen aan de verbetering van het inkomen van agrariërs
9) Het is in principe een constante bron, vergeleken met wind en zon
Vaak genoemde nadelen zijn:
1) Het restproduct, digestaat, kan tot milieuverontreiniging leiden
2) Biogasproductie kan leiden tot geuroverlast en emissies van H 2S en soms enig
siloxaan
3) De investeringskosten zijn zeker voor kleine producenten relatief hoog
4) De productiekosten en van biogas en afgeleide producten zijn hoger dan van
aardgas
5) Biovergisting vereist subsidie om ze in de huidige markt winstgevend te maken
6) De energieopbrengst/efficiëntie van biovergisting (via drijfmest) is lager dan
bij zon/wind
7) De aanvoer van organisch materiaal - mest, algen, industriële reststromen –
fluctueert
8) Gebruikte biomassa kan alternatief aangewend worden voor bijvoorbeeld veevoer
27
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9) Er is onvoldoende (efficiënte) productie en afzet van digestaat
10) De maatschappelijke organisatie van biogas (regels, rollen) voldoet niet
11) Balancering en ketenintegratie zijn bedrijfsmatig niet eenvoudig.
In het volgende hoofdstukken wordt uitvoeriger stil gestaan bij deze voor- en nadelen
en de vraag gesteld welke kansen er zijn voor innovatie en optimalisatie.
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3. MOGELIJKE INNOVATIEROUTES, HINDERNISSEN EN CRITERIA
3.1 INLEIDING
Om biogas een belangrijke bijdrage te laten leveren aan de energietransitie zijn gezien de eerder genoemde problemen extra inspanningen nodig en wellicht andere
benaderingen. Vanaf het moment (omstreeks 2000-2010) dat biogas weer prominenter op de maatschappelijke agenda is geplaatst wordt hiernaar al gezocht. Voor
de mate van succes zijn uiteenlopende factoren van belang. In dit hoofdstuk gaan
we aan de hand van enkele evaluerende rapporten van omstreeks 2010 en 2020 na
wat deze factoren zijn. Om deze beter te kunnen ordenen, introduceren we hier een
eenvoudig interpretatiekader. Uiteindelijk formuleren we enkele criteria voor optimalisatie en innovatie van biogasprojecten.
3.2 KADER
Zoals gezegd zien we biogas als een socio-technisch fenomeen, een koppeling van
een set technologieën en een aantal maatschappelijke wensen, regels en beperkingen. De ontwikkeling - en innovatie – hiervan laat zich doorgaans door vier verschillende typen factoren bepalen die als schillen om elkaar heen hangen. 28
A) Techniek. De mogelijkheden om slimme, grote of kleine technische veranderingen door te voeren, zoals betere, betrouwbare en efficiëntere onderdelen,
de invoering van ICT of koppeling aan een andere technologie. Hier zijn de
fabrikanten en biogasproducenten het meest nauw bij betrokken.
B) Bedrijf. De mogelijkheden om de technologie goed in het betreffende bedrijf
in te passen; naast betrouwbaarheid en efficiëntie zijn veiligheid, rentabiliteit
en koppelingsopties dan belangrijke eisen. Dit is vooral een zaak van de biogasproducenten.
C) Regio. De inpassingsopties in het grotere lokale of regionale systeem, sociaal,
technisch, economisch en biofysiek, zoals in de regionale productieketens,
welzijn, werkgelegenheid, gemeentelijke steun, samenwerking, ruimtegebruik, afstemming op andere activiteiten, en de verdeling van verantwoordelijkheden, lasten en baten. Hierbij zijn naast de biogasproducent, de gemeente(n), omliggende bedrijven, netbeheerders, afnemers, leveranciers,
omwonenden en bewonersgroepen betrokken.
D) ‘Maatschappij’. De eisen of mogelijkheden van de maatschappij als geheel: de
verdeling van kosten en baten, nationale wetgeving, energie-, landbouw-, en
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milieubeleidsdoelen, regulering en aansluiting markten, concurrentie nationale milieubelasting en maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste
spelers zijn grote energieproducenten en -afnemers, landbouworganisaties,
milieuorganisaties, financiers en nationale en internationale overheden. Dit
alles wordt samen ook wel het ‘systeem’ genoemd.
Vaak wordt voor aanduiding van de belangrijkste factoren op dit ‘hogere’ niveau van
maatschappij of systeem het Engelse acroniem PESTEL gebruikt dat staat voor Politiek, Economie, Sociaal, Techniek, milieu (Environment) en wet (Legal). Ingeval van
duurzaamheid wordt voor economie de term Profit, voor sociaal People en voor milieu
Planet gebruikt. Hoewel deze factoren en vier niveaus niet los van elkaar staan, kiezen we voor deze indeling, vanwege de overzichtelijkheid en in verband met onze
vraagstelling.
In onderstaande gaan we dieper in op de problemen die er zijn en op mogelijke
oplossingen hiervoor, gegroepeerd in de 4 factoren/niveaus. Het doel is tevens criteria te formuleren waaraan verbeteringsmogelijkheden moeten voldoen, toegespitst
op de regionale en lokale schaal. Daarbij hebben we twee ijkpunten genomen, ca
2010 en ca 2020, zodat we kunnen nagaan of er in de loop van het laatste decennium
het belang van factoren is veranderd.
In aanvulling hierop willen we nagaan in welke mate de door twee ons centraal gestelde partijen, Cogas en de lokale initiatieven in Noord Deurningen, beïnvloed zijn
door deze factoren of de mogelijkheid en de bereidheid hebben deze te beïnvloeden.
Om dit in kaart te brengen zijn we nagegaan welke visie of welk doel ze hebben, over
welke middelen en competenties ze beschikken (organisatie, kennis, geld, steun,
menskracht), welke activiteiten ze ondernemen en aan welke netwerken ze deelnemen. Deze vragen komen aan de orde in de hierop volgende hoofdstukken.
3.3 SITUATIE OMSTREEKS 2010
Enkele jaren nadat het rapport “Vol gas vooruit!” in 2006 het licht zag verschenen
enkele studies of rapportages waarin knelpunten staan genoemd en soms ook oplossingen. Zo waren er omstreeks 2010 rapporten van STOWA (2011), Organic Waste
systems/Agentschap NL (2010), Agentschap NL (2010) en Stichting Natuur & Milieu
(SNM) (2011). We gaan kort in op de inhoud van deze studies.
In de in samenwerking met Agentschap NL door de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA) uitgevoerde studie is nagegaan wat de meest gunstige route
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is voor biogasbenutting, toegespitst op de situatie bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI’s). 29 De auteurs constateren als knelpunten onvoldoende overheidssteun, onvoldoende energie-efficiëntie en onvoldoende economische rentabiliteit. Zij vergelijken 7 technische opties die efficiëntie en rentabiliteit kunnen verbeteren en gaan na
wat de meest duurzame zijn (uitgedrukt in CO2 emissie). Bij de onderzochte biovergisters (schaal van 4000.000 tot 2,5 miljoen ton m3/jaar) blijkt dat het gebruik van
brandstofcellen energetisch gunstiger en duurzamer is dan verschillende opties met
WKK en zeker beter dan andere opties (productie groen gas en aanmaak transportbrandstof). Wat betreft terugverdientijd scoren de WKK-opties eveneens beter dan
groen gas en transportbrandstof, hetgeen sterk bepaald wordt door de prijzen voor
de verkochte brandstof. De brandstofcel scoort volgens de onderzoekers op dit punt
zo slecht dat deze alleen na forse verbetering interessant is. Verder denken de onderzoekers dat optimalisatie mogelijk is door efficiëntere bedrijfsvoering, kostenbesparing of extra overheidssteun.
De voor Agentschap NL uitgevoerde studie van Organic Waste systems naar gesubsidieerde vergisters in Nederland komt tot dezelfde drie knelpunten als de STOWAstudie. 30 Door de bredere opzet van de studie identificeert men bovendien andere of
specifiekere knelpunten zoals de aard en kwaliteit van de input zoals mest, de hoogte
van de investerings- en exploitatiekosten en een gebrekkige aansluiting bij andere
bedrijfsactiviteiten of nichemarkten.
Daarnaast achten de auteurs het overheidsbeleid onder de maat omdat er onvoldoende kennis werd verstrekt en de wetgeving niet adequaat was. De onderzoekers
noemen zeven oplossingsrichtingen: technische verbetering van de installaties zodat
energieverliezen teruglopen en de benutting verbetert, betere combinatie met andere
bedrijfsactiviteiten, betere ketenintegratie en aanpassing van het overheidsbeleid,
bijvoorbeeld andere subsidies en regelgeving en een betere georganiseerde kennisdeling. Het meest verwachten de onderzoekers, als het gaat om rentabiliteit, van
schaalvergroting: dit drukt de investeringskosten per kW geïnstalleerd vermogen en
de exploitatiekosten. Kleinere co-vergisters van agrariërs zijn echter zeker in een
opzicht in het voordeel: ze kunnen het digestaat voor een groter deel op het eigen
land gebruiken. De overstap naar productie van groen gas wat op dat moment nog
weinig gangbaar was, wordt eveneens als een wenkend perspectief gezien. De studie
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van Agentschap NL die de status van bio-energie als geheel behandelt, noemt vergelijkbare oplossingen: verbeterde invoer van groen gas in het net, betere overheidssubsidiering en het opzetten van lokale /regionale systemen voor productie en afzet. 31
De studie die in opdracht van Platform Nieuw Gas door de Stichting Natuur en Milieu
(SNM) is verricht legt sterk de nadruk op duurzaamheid en de (maatschappelijke)
kosteneffectiviteit van duurzaam gebruik van biogas, groen gas en biomassa. 32 De
studie omvat ook vergassing van (droge) biomassa. De onderzoekers concluderen
dat van de verschillende biogasopties het de voorkeur heeft om biogas in te zetten
voor de productie van warmte of directe levering aan de transportsector (in vloeibare
vorm, BioLNG), omdat dit de hoogste CO2 reductie oplevert tegen de laagste kosten.
Ze denken dat biogas-hubs, die biogas uit verschillende vergisters verzamelen, hiervoor de beste oplossing zijn. Invoer in het gasnet van groen gas of aanwending via
WKK zijn minder kosteneffectief. Ook ingeval vergassing belangrijker wordt, is volgens de studie invoer van het zo geproduceerde groen gas niet de voorkeursoptie.
De studie pleit voor aanvullende beleidsmaatregelen, zoals wettelijke duurzaamheidseisen aan biomassa en biogas, een verplichting voor veehouders hun methaanuitstoot te reduceren en fiscale stimulering van rijden op biomethaan.
De hindernissen voor optimalisatie van biogasbenutting die omstreeks 2010 worden
genoemd zijn dus divers en betreffen uiteenlopende schaalniveaus: onvoldoende
overheidssteun via kennisverstrekking, subsidie en regelgeving, onvoldoende energie-efficiëntie, onvoldoende economische rentabiliteit, onvoldoende kwaliteit input,
onvoldoende aansluiting bij andere bedrijfsactiviteiten en regio en onvoldoende nichemarkten.
De voorgestelde oplossingen zijn hiermee in overeenstemming: technologieverbetering, identificatie van schaalvoordelen, efficiëntievergroting, bedrijfsintegratie, regionale systemen met ketenafstemming, beter overheidsbeleid en parallelle maatregelen in sectoren zoals landbouw en transport.
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3.4 SITUATIE OMSTREEKS 2020
Omstreeks 2020 zijn weer enkele nieuwe studies en rapportages verschenen. Veel
van de eerder genoemde problemen blijken op dat moment nog niet opgelost. Gememoreerd wordt dat in het algemeen het aandeel duurzame energie trager toeneemt dan in veel andere landen, onder andere door de afwezigheid van water en
hout als energiebron en een zeer goede aardgasinfrastructuur. De gepresenteerde
oplossingen voor de trage ontwikkeling van biogas wijken in veel opzichten niet af
van die rond 2010 werden gesuggereerd, maar op enkele punten wel, en zijn vaak
wat specifieker. De rapporten waar we kort op in gaan zijn die van CBS (2019), CE
Delft (2020), de Hanzehogeschool (2019), Ekwadraat (2020), NVDE (2020), Royal
Haskoning (2021), NEC (2021) en de WUR (2021).
Twee studies kijken terug. De studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
laat zien dat de opeenvolgende subsidieregelingen (Ministeriële regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP), Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
(SDE), Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)) een
grote stimulerende rol hebben gespeeld bij de aanwending van biogas, de precieze
route, de schaal en de behaalde rendementen. 33 Zo namen de belangstelling en de
subsidie voor biogas rond 1980 toe, daarna af om in het laatste decennium weer toe
te nemen. Dit verklaart het grote aantal in bedrijf genomen vergisters die met WKK
warmte en elektriciteit produceren; deze kregen immers enige tijd de voorkeur. Ook
nam na 2016 het aantal kleine vergisters toe, eveneens door subsidie-aanpassingen.
De Ekwadraat studie onderschrijft dit, maar noemt ook de belangrijke sturende werking van de energieprijsontwikkeling. De onderzoekers constateren dat de biogas/groen gas sector en substantiële omvang heeft met meer dan 100 partijen en
een omzet van circa 150 miljoen, vooral door grondstoffenhandelaars en leveranciers, maar ook door bouwers, leveranciers en exploitanten.
De genoemde CBS-studie brengt de ontwikkelingen voor alle hernieuwbare energiebronnen in kaart. 34 De studie signaleert het belang van certificering en richtlijnen
voor het gebruik van biogrondstoffen, om te garanderen – en te stimuleren – dat het
geproduceerde biogas van lokale oorsprong en duurzaam is. De in opdracht van de
Unie van Waterschappen uitgevoerde studie door Royal Haskoning 35 richt zich alleen
op de duurzaamheidsaspecten van verwerking van zuiveringsslib. De studie vindt dat
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WKK tot sterkere CO2 reductie leidt dan groen gas productie maar ook dat de groen
gas productie in principe tot meer CO2 reductie kan leiden door aanpassingen van het
proces, zoals gekoppelde CO2 opslag.
De studie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die biogas in
breed perspectief plaatst, meent dat groen gas een relatief goedkope optie is omdat
de bestaande gasinfrastructuur gebruikt kan worden, maar stelt tegelijk vast dat de
minderheid van groen gas daarvoor gebruikt wordt. 36 De studie verwacht veel van
nieuwe vergassingstechnologie, zeker van de superkritische (water)vergassing waarmee natte fracties zoals mest beter kunnen worden benut. Als belangrijk voordeel
van biogas noemt de studie dat dit het hele jaar beschikbaar is, maar als nadeel dat
de afname in de zomer beperkt is. Daarom pleit de studie voor of lokale netten om
de afstemming beter te regelen of voor groen gasboosters die het gas onder druk
brengen waarna het gemakkelijker op het landelijke net ingevoed kan worden.
Diverse netbeheerders zijn bereid hierin te investeren, zo weet de studie. De studie
bespreekt verder de mogelijkheden om biogas een rol te laten spelen in de kringlooplandbouw. De studie wijst er echter op dat de veestapel niet zal krimpen omdat
andere factoren dat bepalen en dat ook het mestoverschot niet verdwijnt, omdat
digestaat immers ook als mest wordt gezien. Als de wetgeving wordt aangepast kan
het na bewerking de rol van kunstmest overnemen wat wel tot nutriëntenreductie
leidt. De koolstofonttrekking tijdens de vergisting lijkt niet tot grote vruchtbaarheidsvermindering van het digestaat te leiden. Ook juicht de studie de professionalisering
van de groen gassector toe en pleit deze voor een gedragscode en het vergroten van
de transparantie van relevante kennis. Hoewel grootschalige vergisting schaalvoordelen heeft, is de locatiekeuze cruciaal om dit voordeel daadwerkelijk in te kunnen
boeken. Daarom wordt gepleit voor een locatiebeleid. Kleinschalige vergisters op locatie moeten volgens de studie mogelijk blijven omdat dan beter van verse mest
gebruikt kan worden die duurzamer en productiever is. Het prijsverschil met aardgas
is en blijft echter moeilijk te overbruggen omdat kostenreductie niet waarschijnlijk
is. Zelfs bij grote technologische verbeteringen blijft subsidie voorlopig vereist. Ook
verwacht de studie dat trage besluitvorming, weerstand van bewoners in de buurt
van een vergister en aarzeling bij financiers zal voorkomen dat de productie snel en
veel stijgt.
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De eerder genoemde Ekwadraatstudie, uitgevoerd in opdracht van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Nieuw Gas, geeft eveneens een breed perspectief op
biogas, of beter gezegd, groen gas. 37 De studie verwacht dat de huidige betrokkenheid van partijen niet veel zal veranderen maar wel dat vergassing een steeds grotere
rol gaat spelen. De vergoedingen voor hernieuwbare brandstofeenheden maken
groen gas vergeleken met het verleden nu juist interessant, zeker omdat veel subsidieperioden voor WKK aflopen en WKK mogelijk te kampen krijgt met hogere onderhoudskosten. De studie behandelt van de eerder beschreven routes alleen groen gas
en BioCNG/LNG, maar wel nadrukkelijk inclusief vergassing als technologie. De studie
beschouwt slibvergisting, monovergisting, co-vergisting en alles-vergisting als technieken die zich inmiddels bewezen hebben. De laatste twee zijn op dit moment met
afstand de belangrijkste manieren om groen gas te produceren. Van al deze genoemde typen vergisting wordt verwacht dat de bijdrage aan groen gas productie zal
toenemen, mede omdat een aantal vergisters van WKK zullen afstappen. Van de
kleinere mono-vergisters (<400 kW, onder andere de boeren verenigd in de coöperatie Jumpstart die groen gas leveren aan FrieslandCampina) en vooral van enkele
geplande grootschalige vergisters wordt een significante bijdrage verwacht aan de
groen gas productie. Tegelijk ziet men ook de mogelijkheid dat dit proces stokt of
wordt vertraagd vanwege problemen met verkeer, vergunningen en lokale protesten.
Van de vergassingstechnieken denkt de studie dat ze zich in de laatste ontwikkelingsfasen bevinden. Vergassing van droge biomassa waarmee wordt geëxperimenteerd kan een oplossing voor digestaat zijn, terwijl met de innovatieve superkritische
watervergassing, indien die betrouwbaar blijkt, de verwerking van natte biomassastromen zoals (drijf)mest, groen gas productie kan doen toenemen. De studie ziet
ook verbeteringen in de biogasopwerkingstechnieken waardoor minder energie wordt
gebruikt en minder methaan wordt uitgestoten. Ook liggen er kansen, denkt de studie, om CO2 als product af te zetten. Toch blijft de rentabiliteit volgens de studie een
probleem door onder meer hogere onderhoudskosten en het hoge energiegebruik,
maar met door de name de kosten voor grondstoffen en de lage opbrengsten van
restproducten. Ook is een probleem dat veel leveranciers CO2 gecompenseerd aardgas mogen aanbieden wat niet echt groen gas is. Verplichtingen voor bijvoorbeeld
bijmenging in biobrandstof kunnen kansen bieden, meent de studie.
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Al met al ziet de studie zowel kansen als bedreigingen. Technisch verwacht de studie
veel van vergassing en verdere efficiëntieverhoging van de bestaande technologie en
van (betere) afvang van CO2. Op bedrijfsniveau ziet de studie vooral problemen met
projectfinanciering, rendement, onzekerheid over grondstoffen en toenemende concurrentie, terwijl tegelijk de vraag naar groen gas en restproducten zal toenemen,
en certificering kansen kan bieden. Op lokaal en regionaal niveau liggen er mogelijkheden voor regionale hubs en kringloopsystemen, maar mogelijk problemen met lokale weerstand. Nationaal verwacht de studie dat de belangstelling van nieuwe
marktpartijen en het Klimaatakkoord zullen stimuleren en dat de professionaliteit van
de sector toeneemt, maar tegelijk dat de regelgeving belemmerend kan werken en
dat de concurrentie van andere energiedragers toeneemt.
De studie Panorama Groen gas onder redactie van New Energy Coalitions (NEC) is
een venster op de toekomst door de ogen van de groen gassector maar vooral een
feitenrelaas. 38 Het is het resultaat van de samenwerking van een aantal grote belanghebbenden, de Vereniging van Groen Gas Producenten, de Biogas Branche Organisatie, Groen Gas Nederland, GasTerra, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het
doel van de betrokkenen is om het aandeel van groen gas in de energiemix te verhogen en de kennis over de mogelijkheden van groen gas te verbreden en te verdiepen. De studie brengt kennis samen over de verschillende organische stromen en
hun biogaspotentieel, de typen vergisting, de technologie, de energieproductie uit
biogas in de loop van de tijd, de regelgeving. subsidieprogramma’s, de producenten
en andere economische partijen, de projectontwikkeling, de omzetting van biogas in
groen gas, en de toekomstperspectieven. Interessant is dat ook een relatief kleinschalig lokaal initiatief wordt behandeld, en wel dat op Ameland waar een experiment
gaat starten met Autogeneratieve hogedrukgisting (Autogenerative High Pressure
Digestion, AHPD) die efficiënter is dan de gangbare aanpak. Ook deze studie verwacht veel van nieuwe technologie, zoals vergassing en superkritische watervergassing en mogelijk van BioLNG.
De studie die het Centrum voor Energiebesparing (CE) Delft uitvoerde voor Netbeheer Nederland had als doel na te gaan hoeveel groen gas in 2030 aan het aardgasnet
geleverd zou kunnen worden op grond van de lokaal beschikbare biomassa-reststromen en welke locaties daarvoor in aanmerking komen. 39 De onderzoekers hebben
38
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daarbij vier scenario’s ontwikkeld die variëren in drie opzichten, de mate van overheidsondersteuning, de schaal en de beschikbaarheid en toepassing van nieuwe technieken. De mate van overheidsondersteuning blijkt bijvoorbeeld uit de handhaving
en uitbreiding van subsidies, de invoering van CO2 belasting, hogere gasprijzen maar
ook uit een grotere aandacht voor inspraak en betrokkenheid van burgers. De schaal
heeft betrekking op de omvang van de vergister en het industriële karakter dat daarmee gepaard gaat. In de scenario’s met kleine vergisters gaat het om vergisters met
een productie van 40 m3/uur, terwijl bij een grote schaal er op industrieterreinen
grote vergisters (>2000 groen gas productie m3/uur) worden gezet gekoppeld aan
vergassingsinstallaties. Ook deze onderzoekers verwachten dus dat nieuwe technieken een rol van betekenis zouden kunnen spelen, met name de verschillende vormen van vergassing.
Voor hun scenario’s hebben de onderzoekers bepaald wat de ‘technisch beschikbare
biomassa’ is, de hoeveelheid restroom-biomassa die ”beschikbaar kan komen voor
alle mogelijke toepassingen”, in aanmerking genomen dat niet alles beschikbaar is
omdat het niet weg mag of kan worden gehaald, te vervuild is e.d. Vervolgens is de
‘economisch beschikbare biomassa’ bepaald, dat wil zeggen de lokale biomassa die
voor omzetting in groen gas beschikbaar is voor het openbare gasnet. Daarbij zijn
schattingen gemaakt voor de rentabiliteit van groen gas productie, en de vraag naar
biomassa voor andere toepassingen dan groen gas, zoals biodiesel, veevoer en voedsel. De onderzoekers hebben vrijwel alle vormen van biomassaresten hiervoor in
ogenschouw genomen, zoals diverse soorten mest uit de landbouw, GFT, uit bos en
park, RWZI-slib, afval van de voedselindustrie e.d., en van akker- of tuinbouw. In
2017 was van de genoemde stromen vooral veel ‘technisch beschikbaar’ RWZI-slib
(88%), afval papierindustrie (93% ) en GFT (groente, fruit en tuinafval)/ONF (organische natte fractie) (61%), maar weinig mest (14%) en stro (0%). Voor de ‘economisch beschikbare biomassa’ ontstaat volgens de onderzoekers in 2030 het volgende
beeld, afhankelijk van de scenario’s. Voor alle reststromen van biomassa geldt dat
bij krachtige overheidsondersteuning het aandeel veel hoger is dan zonder. Bij drie
reststromen is het onderscheid echter heel groot: RWZI slib (75% beschikbaar bij
wel overheid, 25% zonder) mest (wel 75%, zonder 25%) en granenreststromen (wel
38%, zonder 0%). Bij een krachtige ondersteuning van de overheid zal de groen gas
productie van mest ongeveer op 560 miljoen m3 /jaar uitkomen, en anders, dus zonder sterk overheidsbeleid, zou het enorm veel minder zijn, 280 m3/jaar.
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De onderzoekers zien veel onzekerheden, vooral als het om nieuwe technieken gaat.
De onderzoekers geven tevens aan dat slimme locatiekeuzen de efficiëntie en de
aansluiting op het net verbeteren. Het effect van schaalvergroting is vooral heel sterk
bij hout maar bij mest en andere natte biomassa is schaalvergroting volgens de onderzoekers wel een relevante maar niet de belangrijkste factor (maar overheidsbeleid).
Anno 2019 was de totale productiecapaciteit voor groen gas 0,18 miljard m3, oftewel
minder dan 10% van de beoogde 2 miljard m3 voor 2030. Ook als alle geplande
biovergisters er daadwerkelijk komen zal de productiecapaciteit niet hoger zijn dan
1,6 miljard m3, denken de onderzoekers. Zij concluderen al met al dat het potentieel
van groen gas uit biomassareststromen vooral zeer sterk afhankelijk is van overheidsondersteuning. Ze verwachten dat vooral het aandeel van mest groot zal zijn
(circa 50%), inclusief natte mest, maar dat er veel onzekerheden zijn. Ook gras heeft
potentie, zij het dat de beschikbaarheid van deze stroom nog onzekerder is.
De studie van de Hanzehogeschool had een heel ander doel dan genoemde studies,
omdat deze zich vrijwel geheel richt op het lokale niveau. Het doel was na te gaan of
een coöperatie van boerderijen zelfvoorzienend zou kunnen worden als het gaat om
energie en bemesting, door organische reststromen te gebruiken voor de productie
van energie, groene brandstof en groenbemesting met behulp van een anaerobe
vergister. 40 Ook deze onderzoekers ontwikkelen verschillende scenario’s, maar dan
op het niveau van het bedrijf en de directe omgeving. Variabelen bij deze scenario’s
zijn regionale inpassing, de mate van samenwerking, de technische configuratie van
het systeem, de energie-efficiëntie, de milieu-impact en de economische rendabiliteit.
Met regionale inpassing wordt bedoeld de mate waarin de vergister aansluit bij de
lokale beschikbaarheid van substraat (zoals mest, natuurgras, organische restproducten of mais) en de vraag naar energie. Bij de mate van samenwerking gaat het
om de hoeveelheid boeren die direct bij de vergister betrokken is. Technische configuratie betreft bijvoorbeeld de inzet van een tweede vergister, warmteterugwinning
door middel van warmtepompen en digestaat opwaardering of niet. Met energieefficiëntie wordt binnen het onderzoek de netto energieopbrengst bedoeld en met

40

Pierie, Dsouza & Sinhaa (2019)

37

emissie CO2 emissie. Bij milieu-impact gebruiken de onderzoekers een geaggregeerde maat waarin gebruik van grondstoffen, effect op mensen en het effect op het
ecosysteem is verdisconteerd. Bij economische rendabiliteit gaat het om de combinatie van kosten, inclusief investeringen, en opbrengsten.
De onderzoekers gebruiken als referentiekader een vergister met een doorvoer van
20.000 Megagram/jaar waarbij wordt geroerd en verwarmd. Transport van biomassa
gebeurt per vrachtwagen. Een deel van het geproduceerde biogas wordt gebruikt in
een kleine ketel om de warmte te produceren voor het vergistingsproces. De rest van
het biogas wordt opgewerkt tot groen gas, dat wordt geïnjecteerd in het landelijk
gasnet. Een gasleiding van een kilometer transporteert het groen gas van de productielocatie naar het injectiestation. De elektriciteit voor de vergister wordt afgenomen
van het landelijke elektriciteitsnet. Het digestaat wordt gebruikt voor lokale bemesting. Er is gekozen voor levensduur van 25 jaar bij de installatie en een afschrijvingstermijn van 15 jaar en de gangbare data voor prijzen zijn gebruikt.
De onderzoekers laten zien dat er op verschillende momenten in het proces optimaliseringsmogelijkheden zijn. Bij de opwaardering van biogas naar groen gas noemen
de onderzoekers verschillende technieken, die op verschillende manier bijdragen aan
de energie-efficiëntie, zoals het gebruik van brandstofcellen of betere scheiding van
droge en natte fractie. Ook het gebruik van biogas voor transport is volgens de onderzoekers een interessante optie. Wat betreft substraat is het onzeker in welke mate
dit ook op een concurrerende andere manier te gelde gemaakt kan worden. Sommige
potentiële bronnen (bermgras, kippenmest) hebben een lage kwaliteit en de onderzoekers vrezen voor de vruchtbaarheid van de grond bij te grote extractie.
Om de milieueffecten te bepalen is een drietal scenario’s vergeleken.
a) CNG: Productie van samengeperst groen gas op basis van biogas
b) Gecombineerde productie van warmte en elektriciteit; alle warmte wordt gebruikt
c) Als c, warmte deels gebruikt.
Scenario b is het meest efficiënt en milieutechnisch het meest aantrekkelijk maar net
als de andere scenario’s, onrendabel. De milieuwinst kan toenemen afhankelijk van
de gebruikte technieken, bijvoorbeeld om biogas op te waarderen of te zuiveren en
de onderzoekers noemen waterscrubbing als een goede mogelijkheid.
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De onderzoekers hebben ook nagegaan wat het effect van samenwerking is in een
coöperatie. Daarvoor zijn drie scenario’s vergeleken.
1) Het referentiescenario. De coöperatie importeert al de energie en het grootste
deel van de fossiele meststoffen. De melkveebedrijven binnen de coöperatie
gebruiken de eigen mest, terwijl akkerbouwbedrijven fossiele energie gebruiken. De brandstof voor de machines, elektriciteit en aardgas worden geïmporteerd.
2) Circulair vergistingssysteem. De coöperatie beheert een circulair symbiotisch
vergistingssysteem; hernieuwbare energie en mest komen van lokale biomassa. Melkveehouders binnen de coöperatie gebruiken het digestaat uit het
vergistingssysteem als meststof. Overtollig digestaat wordt aangewend als
mest voor de akkerbouwbedrijven van de coöperatie en/of wordt opgewerkt
tot groene kunstmest ter vervanging van fossiele kunstmest. Bovendien wordt
de brandstof voor de machines, elektriciteit en het gas, geleverd door het
vergistersysteem. De resterende energie- of kunstmestbehoefte wordt geïmporteerd.
3) Als 2, maar hier worden mestoverschotten van omliggende veebedrijven gebruikt en het overtollige digestaat wordt als meststof tegen marktprijzen op
de markt verkocht.
De onderzoekers passen daarbij verschillende optimalisatieopties toe, met name een
efficiënte WKK-configuratie die het hele systeem van energie voorziet, warmteterugwinning met een warmtewisselaar, een warmtepomp, isolatie, preventie van lekkage,
aanwending groen gas voor landbouwmachines, navergisting, ingeval van mest van
elders optimaal gebruik hiervan, nascheiding digestaat in dunne en een dikker fractie,
en verkoop van mest.
Als de drie samenwerkingsscenario’s vergeleken worden blijken beide circulaire scenario’s een aanmerkelijke energiebesparing op te leveren, en een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting.
De economische levensvatbaarheid, zo stellen de onderzoekers hangt niet alleen van
de baten en kosten voor de direct betrokkenen, de agrariërs, maar ook van andere
nauw betrokkenen zoals de afnemers. Echter, zo concluderen de onderzoekers, de
verliezen van de energiecoöperatie bij invoering van dit systeem overtreffen ruimschoots de gezamenlijke winsten van de andere betrokken partijen. Daarom is dit
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systeem economisch alleen levensvatbaar als er een en ander verandert: de ongunstige regelgeving (die boeren verbiedt organische mest aan te wenden als vervanging
van kunstmest), geen standaardaardgasprijzen meer voor boeren en het invoeren
van gerichte subsidies of kortingen op belasting. De optimalisatiemogelijkheden van
dit systeem omvatten dus niet geheel onverwacht naast technische, diverse sociale
en economische factoren. Via technische optimalisatie en betere samenwerking is
veel winst te boeken, al is voorlopig subsidie nog steeds nodig. Aangezien in het
systeem van de Hanzehogeschool expliciet een circulaire landbouw als doel is gesteld,
is meer nodig om het systeem aantrekkelijker te maken.
In de laatste studie die we aandacht geven, vergelijken Wageningse onderzoekers
de situatie in Nederland, Duitsland en Finland. 41 De studie komt ongeveer tot dezelfde
conclusies als eerder genoemde rapporten. Het overheidsbeleid heeft een zeer grote
invloed, door zowel de duurzaamheidsdoelen, de gekozen subsidievormen, de al dan
niet opgebrachte daadkracht, als de maatregelen in andere sectoren zoals het stimuleren van biomethaan in de transportsector. Daarnaast is van belang hoe markten
zich ontwikkelen. Krijgt een circulaire economie vorm, wordt overgegaan tot certificering en branding en is het mogelijk vat te krijgen op de hoge productiekosten en
lage prijzen voor eindproducten en markten voor gerecyclede nutriënten? Wat betreft
de burgers wordt verwacht dat deze gevoelig blijven voor ‘groen’ consumeren, er
meer samenwerking zal ontstaan tussen boeren en burgerenergie-initiatieven op lokale en regionale schaal maar ook dat ze bij hun oordeel beïnvloed worden door het
relatief slecht imago van biogas en het positieve imago van bijvoorbeeld elektrisch
rijden. De onderzoekers achten het waarschijnlijk dat zich technologische innovaties
voordoen bij biogasinstallaties en -verwerking, maar niet of minder bij met biogas
aangedreven auto’s. Milieuvoordelen van biogas verwacht men door de emissiereductie, nutriëntenrecycling en vergroening maar ook nadelen door emissies van biogasinstallaties en opslaginstallaties.
3.5 CONCLUSIES: HINDERNISSEN, MOGELIJKHEDEN, CRITERIA EN ROUTES
In de besproken recente studies over biogas komen veel van de 10 jaar eerder genoemde problemen en factoren terug. Ook de al dan niet nadrukkelijk genoemde
criteria waaraan optimalisatie of innovatie moet voldoen en mogelijk kansrijke routes
tonen gelijkenis.
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De hindernissen voor optimalisatie van biogasbenutting betreffen nog steeds:


Onvoldoende overheidssteun, waarbij het om de aard, termijn en omvang van
de subsidie en regelgeving gaat, maar ook om het tempo van besluitvorming en
het reguleren van relevante markten via bijvoorbeeld prijsstelling, certificering,
labelling en verplichtstelling



Onvoldoende energie-efficiëntie en kwaliteit van de input, veel onderhoud, onvoldoende technologische vooruitgang



Onvoldoende economische rentabiliteit vergeleken met snel groeiende andere
vormen van duurzame energie, door hoge kosten en lage prijzen voor geleverde
producten, beperkte belangstelling van investeerders en ketenpartijen en onvoldoende aansluiting bij andere bedrijfsactiviteiten



Onvoldoende lokale en regionale inbedding en slecht imago waardoor steun op
veel plaatsen gering is

De voorgestelde oplossingen wijken evenmin veel af van die van tien jaar eerder.


Grote efficiënte vergisters naast lokaal/regionaal goed ingebedde efficiënte
kleine vergisters



Beter technieken, bijvoorbeeld nieuwe vergassingstechnieken, betere CO2 opvang, brandstofcellen



Efficiëntere bedrijfsvoering, door kennisdeling, aangepaste techniek, mestscheiding, afstemming binnen het bedrijf, coöperatieve ondernemingen



Regionale systemen voor biogasproductie/gebruik via biogashubs en kringlooplandbouw, meer coöperatieve structuren



Betere samenwerking van lokale partijen, bedrijven en omwonenden



Betere integratie van productieketens landbouw, verwarming, gas en transport
(BioCNG/LNG) door betere organisatie en samenwerking met afnemers, netbeheerders en verwerkers



Overheidsondersteuning door subsidiering, o.a. via het systeem van hernieuwbare brandstofeenheden en specifiek prijsbeleid



Betere overheidsregulering door een locatiebeleid, certificering en (kunst)mestwetgeving

41

De criteria voor een biogassysteem of -project hangen met de hindernissen samen.
Ze omvatten:
A. technische optimalisatie en innovatie
1.

Efficiëntie: het systeem moet zo energie-efficiënt mogelijk zijn: het wekt
veel energie op en gebruikt weinig. Daarbij gaat het ook om de relatieve
efficiëntie, in vergelijking met bijvoorbeeld zonne-energie.

2.

Betrouwbaarheid: het systeem moet zo betrouwbaar mogelijk zijn;
m.a.w. weinig onderhoud vragen, de gewenste prestaties leveren en geen
ongewenste neveneffecten hebben.

B. bedrijfsoptimalisatie en -innovatie
3.

Rentabiliteit: het systeem moet rendabel zijn; via lage kosten (investeringen en exploitatie) van de installatie en inkoop grondstoffen, en via
hoge opbrengsten. Een belangrijk element is de terugverdientijd van de
installatie.

4.

Bedrijfsvoering en -capaciteit: de vergisting moet goed te organiseren
zijn op het bedrijf en in de keten van aanvoer en afvoer, en aansluiten bij
de aanwezige capaciteit en kennis.

5.

Integratie en kringloop: de biogasproductie moet passen in de rest van
het bedrijfsprofiel, bijdragen tot versterking van het bedrijf als geheel, bijdragen aan kringlooplandbouw, en eventueel nichemarkten.

C. innovatie en optimalisatie betreffende de lokale omgeving/regio
6.

Milieu: de installatie moet nettowinst opleveren voor milieu (bodem,
lucht, water) en natuur, dus niet leiden tot emissie van broeikasgassen, Nuitstoot, hoog materiaalgebruik, ongewenst gebruik van biomassa of het
verdwijnen van soorten. Het gebruik van de biovergister moet aansluiten
bij de ruimtelijke mogelijkheden van de streek en niet concurreren met
andere ruimtegebruikers.

7.

Externe fysieke integratie: de biogasproductie moet gebruik maken van
‘koppelkansen’, bijdragen aan het oplossen van andere problemen in de
regio, zoals verwerking van afval/organische stoffen, een circulaire landbouw, warmtebehoefte e.d.
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8.

Sociale omgeving: de biogasproductie moet geen weerstand maar enthousiasme oproepen bij omwonenden en betrokken lokale partijen zoals
gemeenten of milieugroepen; er mag geen sprake zijn van geuroverlast,
lawaai; het systeem moet zoveel mogelijk bijdragen aan duurzaamheid en
zelfvoorziening van de regio. Er moeten samenwerkingsmogelijkheden
zijn.

9.

Economische betekenis: de biogasproductie moet voor de regio economische waarde hebben door grotere of betere bedrijvigheid en/of afstemming.

D. optimalisatie en innovatie op ‘systeem’-niveau: de relatie met landelijk beleid/markten
10.

Inbedding in landelijke energienetten en balancering: biogas moet
bijdragen aan de landelijke energievraag en een optimaal gebruik van netwerken. Biogas moet dus slim afgezet worden, eventueel ingevoerd in het
gasnet. Biogas en de afgeleide producten moeten altijd beschikbaar zijn
voor de consument. Biogas moet bijdragen aan balancering.

11.

Regelgeving en overheidsbeleid: biogas moet aansluiten bij de beleidsomgeving, zoals beleidskaders, infrastructuur, financiële regelingen, implementatie, vergunningsverlening, toezicht, controle en subsidieprogramma’s.

12.

Markt(partijen): biogas of daarvan afgeleide producten moeten interessant zijn voor marktpartijen; er moet aansluiting zijn bij andere sectoren
en ketens zoals landbouw en transport via samenwerking of ondersteunende regelgeving, certificering e.d.

13.

De maatschappelijke kosten en baten: biogas moet een positieve kosteneffectieve nettobijdrage leveren aan economische ontwikkeling, welzijn
en duurzaamheid; dat kan overigens ook betekenen dat ingegrepen wordt
om concurrerende opties anders te beprijzen, zoals CO 2 heffingen of hogere aardgasprijzen.

Gezien de vele criteria, opties, onzekerheden en uiteenlopende schaalniveaus is er
niet een duidelijke en zaligmakende route. Er lijkt beleidsmatig een voorkeur te bestaan voor grootschalige opwekking vanwege economische voordelen, maar zoals
gezegd kleven daaraan nadelen, zoals vragen over rentabiliteit bij investeerders en
problemen met vergunningen. Verschillende grootschalige projecten zijn daardoor
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niet door gegaan zoals Zitta Biogas in Chemelot in Limburg en het door ENGIE geplande project bij het Zeeuwse Rilland. 42 Echter, ook kleinschalige projecten stagneren of komen traag van de grond. Wat betreft de geschetste opties, biogas directe
levering, groen gas, WKK en aanwending voor transport, lijken veel partijen op groen
gas te koersen omdat dit het best aansluit bij de bestaande infrastructuur en behoefte
aan gas van aardgaskwaliteit. De geschiedenis laat echter zien dat de opvattingen
hierover kunnen veranderen. De studies tonen bovendien dat lokale/regionale biogasproductie door agrariërs een begaanbare en aantrekkelijke weg kan zijn, al zijn
er ook hier veel onzekerheden. In ieder geval lijkt van belang te streven naar oplossingen waarin boeren samenwerken om schaalvoordelen te boeken. Via bijvoorbeeld
een coöperatie kan verevening van kosten plaatvinden, maar andere vormen van
kostenondersteuning, door subsidies of zachte leningen blijven nodig. Vrijwel alle
studies vinden dat verdere verbetering nodig blijft, van techniek (zuiniger), van de
biomassasamenstelling (verlaging vochtgehalte, toevoeging additioneel substraat)
en van de co-producten (digestaat, mogelijk meer). Koppeling op bedrijfsniveau of
op regionaal niveau aan verwarming en kringlooplandbouw biedt waarschijnlijk kansen, al zal naarmate de vergistingstechniek verbetert, de kwaliteit van het digestaat
kunnen verminderen. Deling van kennis, bij producenten, afnemers en burgers is
eveneens aan te raden. Herschikking van subsidiestromen, prijzen en verantwoordelijkheden op landelijk niveau zal echter nodig blijven. Ondersteuning door veel overheden, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, netbeheerders, private partijen, toeleveranciers en afnemers, in uiteenlopende sectoren, maar ook agrariërs, ngo’s en
burgers is onontbeerlijk.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201203_9648551942; https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120683/Geen-biovergister-in-Bathsepolder-bij-Rilland
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4. DE ROL EN POSITIE VAN COGAS
Uit bovenstaande is gebleken dat diverse partijen een belangrijke rol spelen om een
biogassysteem te ontwikkelen dat aan de genoemde criteria voldoet. Naast overheden en verschillende type marktpartijen kunnen ook netbeheerders ondersteuning
bieden. Zij zijn verantwoordelijk voor het transport van energie en de kwaliteit en de
capaciteit van de energienetwerken maar zijn eveneens nauw betrokken bij de energievoorziening van de toekomst als geheel. Zeker gezien het regionale karakter van
netbeheerders spelen ze ook een belangrijke rol bij de inpassing van energiebronnen
in de omgeving, de ketenintegratie en de implementatie van overheidsbeleid voor
duurzaamheid en energie.
Vanwege de keuze voor de biogasinnovatie in de regio rond Noord Deurningen en de
essentiële rol van Cogas daarbij richten we onze beschrijving op netbeheerder Cogas.
Leidende vragen zijn: hoe is de organisatie, wat is de visie, welke samenwerkingsverbanden er zijn, welke activiteiten, middelen en competenties zijn er, met name
op het gebied van biogas en wat is de positie van Cogas?
4.1 ORGANISATIE
Voor een begrip van de positie van Cogas betreffende biogas is enige kennis van het
bedrijf noodzakelijk. Cogas is gevestigd in Almelo en werkzaam in Oost-Nederland.
Cogas werd in 1966 als Centraal Overijsselse Gasmaatschappij opgericht door de
provincie op initiatief van de toenmalige gemeenten Ambt Delden, Diepenheim en
Markelo. Het bedrijf groeide uit tot een van de drie energiebedrijven in Overijssel en
was ook verantwoordelijk voor de elektriciteitslevering en de kabel. Het bedient momenteel ongeveer 140.000 klanten. Door de zogenaamde Splitsingswet

moest het
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bedrijf activiteiten op het gebied van energielevering en netbeheer splitsen. Uiteindelijk leidde het ook tot de aanpassing van de naamgeving van bedrijfsonderdelen
en het afstoten van enkele taken. In 2017 kreeg de splitsing zijn beslag. De energielevering ging over naar het bedrijf Electrabel. Binnen Cogas werd de naam Coteq
Netbeheer B.V. gekozen voor het bedrijf dat eerder Cogas Infra en Beheer heette en
dat fungeert als netbeheerder op het gebied van gas en elektriciteit. Het voert een
van de belangrijkste taken van Cogas uit, het transport van elektriciteit en gas. Het
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Deze wet heet formeel Wet Onafhankelijk Netbeheer (2006). Via deze wet werd onder meer geregeld
dat de taken van energieproductie en netbeheer niet door dezelfde partij mochten worden verricht.
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is een van de negen bedrijven van de Cogasgroep die anno 2021 onder de paraplu
van Cogas BV opereren.
Een in het verband van deze studie relevant dochterbedrijf is Cogas Duurzaam B.V.
dat zich inzet voor duurzame energieoplossingen in de gebouwde omgeving, zoals
WKO (Warmte-koudeopslag), biomassaverbranding en biogasproductie. Een ander
hier relevant bedrijf is Cogas Innovatie en Ontwikkeling B.V. dat de kennis over
nieuwe energieoplossingen en duurzame projecten bundelt. Dit dochterbedrijf is
nauw betrokken bij de ontwikkeling van het biogasnetwerk in Twente en initiatieven
om biogas op te werken tot (groen) gas. Ook zaken als de energietransitie en stakeholdermanagement behoren tot de taken van dit bedrijf.
Coteq Netbeheer maakt deel uit van de brancheorganisatie Netbeheer Nederland, en
is daarbinnen een van de kleinere spelers, vergeleken met de grote netbeheerders
Liander, Enexis en Stedin. Coteq Netbeheer netbeheerder verzorgt het transport van
stroom en gas en de aanleg en het onderhoud van een groot deel van het net in de
toegewezen regio, in dit geval met name Twente. De gemeenten in dit gebied zijn
tevens aandeelhouder, te weten Almelo, Borne, Dinkelland. Hardenberg. Hof van
Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
4.2 MISSIE EN VISIE
Al vele jaren hanteert Cogas als kernwaarden veilig, betrouwbaar, betaalbaar en
duurzaam en sinds enige tijd zijn hier nadrukkelijk regionaal en innovatief aan toegevoegd. 44 Verduurzaming of vergroening van de energievoorziening staat al decennia op de agenda, uitgaande van de mogelijkheden van het bedrijf en de regio. Voor
dit doel werd in 2001 het al genoemde Cogas Duurzaam opgericht. Concreet zijn er
bijvoorbeeld in 2017 duurzaamheidsconvenanten afgesloten met de negen aandeelhoudende gemeenten om te komen tot een regionale duurzaamheidsagenda, nam
Cogas deel in een project om burgers te helpen met verduurzaming en is met de
aanleg gestart van het Biogas Netwerk Twente. 45 De nadruk kwam steeds meer op
de rol van biogas en de zogenaamde warmteronde te liggen, terwijl andere routes,
zoals WKO en elektriciteitsopwekking via biomassa, minder aandacht kregen. 46
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Gesprekken Gerard Bauhaus e.a. in 2014 en 2015 en notulen valorisatiepanel CO-RISE 2016
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Een alternatieve aanwending van het aardgasnet en de investering in wat gezien
werd als duurzame gassen, biogas, groen gas en waterstof, kwamen in de loop van
de tijd centraal te staan. Zoals Cogas het zelf schrijft: “De beeldvorming dat we ‘van
het gas af moeten’ dreigt ertoe te leiden dat het uitfaseren van het aardgasnet als
een op zichzelf staand doel wordt gezien. Coteq Netbeheer ziet daar juist een kans
die nu niet volledig benut lijkt te gaan worden. Om het doel van 85-90% CO2 besparing in 2050 te halen ziet we duurzame gassen zoals biogas, groen gas en waterstof
als kansrijke alternatieven voor aardgas in Overijssel.” 47 Op dat moment (2017)
stond de teller op 7 miljoen kuub groen gas/jaar ingevoed op het Cogas-gasnetwerk.
Cogas zoekt behalve naar nieuwe bronnen ook naar samenwerking of, zoals het heet,
'noaberschap’ waarbij met lokale partners wordt samengewerkt, zoals met gemeenten bij stadverwarming en agrariërs rond vergisting. 48 De nadruk op gas komt ook
voort uit de wens van de aandeelhouders (de gemeenten) die vinden dat het gebied
zich minder goed leent voor zonne-energie, windenergie, WKO, geothermie en het
gebruik van hout, terwijl ze warmtenetten duur vinden. 49 Ingenieursbureaus Tauw
en DWA verwachten dat groen gas en biogas een bijdrage gaan leveren aan de warmtevoorziening in Noordoost-Twente. 50 Zij schatten dat de huidige warmtevraag door
isolatiemaatregelen van 2300 TJ tot 2000 TJ kan dalen. De overblijvende vraag kan
volgens hen vooral gedekt worden door individuele warmtepompen en voor de rest
door groene elektriciteit en andere bronnen zoals WKO. Van duurzaam gas verwacht
men een bijdrage van 10%.
In de meest recente energievisie (2020) formuleert Cogas de ambities als
volgt 51:
1. Cogas wil de energietransitie versnellen
2. Cogas wil dat warmtenetten en hernieuwbare gassen de alternatieven voor
aardgas zijn
3. Cogas wil voor 2030 een biogasnetwerk in Twente realiseren met een transportcapaciteit van mimimaal 20 miljoen kuub
4. Cogas wil voor 2030 20% groen gas transporteren door het eigen aardgasnetwerk.

Coteq, Kwaliteits- en capaciteitsdocument, versie 2017, p. 7
Cogas, jaarverslag 2017
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https://www.stichtingbeon.nl/wp-content/uploads/2017/04/Voshaar-GO-Duurzaam-startbijeenkomst.pdf
50
Tauw & DWA (2019)
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Energievisie Cogas, Vol energie naar morgen, powerpoint-presentatie 2020
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5. Cogas wil dat waterstof een rol speelt in de toekomstige energiemix en wil
dit gas via de eigen netten transporteren
6. Cogas wil dat de hybride warmtepomp een belangrijke rol speelt bij de verduurzaming van de energievoorziening
Cogas zet zijn voornemens om in verschillende praktisch activiteiten zoals lobby, het
stimuleren van kennisontwikkeling, het aangaan van samenwerkingsverbanden en
het stimuleren of starten van proefprojecten voor duurzamere vormen van productie,
transport of gebruik van (duurzame) energie. Het accent bij de duurzaamheidinitiatieven ligt zoals gezegd nadrukkelijk op gasgerelateerde activiteiten, met name gericht op het bevorderen of het verzorgen van de productie, het transport en gebruik
van biogas en groen gas. Cogas wil er toe bijdragen dat gebruik wordt gemaakt van
het regionale mestoverschot en dat deze mest via vergisting of vergassing wordt
verwaard. Cogas is zich daarbij overigens bewust van de onzekerheden die verbonden zijn met de verdere ontwikkeling en toepassing van biogas/groen gas, met name
wat betreft de (overheids)financiering van vergisting op boerderijschaal, de vergunningverlening en de locatiekeuze voor grootschaliger vergisting.
Cogas richt zich voor de vergisting op boerderijschaal in eerste instantie op Noordoost-Twente omdat daar de gemeenten, provincie en melkveehouders de meeste
interesse hebben getoond om een biogasnetwerk aan te leggen. Over een aantal
vragen is echter nog discussie, zoals de omvang, de aard en het eigendom van het
netwerk, de invoeding per tracé, de kosten, de financier en de ketenpartner.
Ook bij de grootschalige vergisting ziet Cogas voor zichzelf een duidelijke faciliterende rol; het bedrijf is niet zelf verantwoordelijk voor de biogasopwekking. Cogas is
optimistisch over de businesscase van biogas, mede omdat het bestaande aardgasnetwerk gebruikt kan worden, maar kent zoals gezegd de onzekerheden.
4.3 SAMENWERKING
Een van de samenwerkingsprojecten van Cogas is de Bio-Energie Cluster Oost-Nederland (BEON) waarin 25 bedrijven en kennisinstellingen deelnemen. Dit cluster zet
zich in voor duurzame energie in het algemeen en bio-energie in het bijzonder. BEON
neemt deel in de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel en is medeondertekenaar van
het Gelders energieakkoord. BEON lanceerde in 2019 een actieplan 52 omdat de aangesloten partijen zich grote zorgen maakten over de ontwikkeling van biovergisting.
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De Jong et al (2019)
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Zelfs bedrijven die door rijk en provincie gesubsidieerd worden, voeren lang niet
altijd hun vergistingsplannen uit omdat de business case te slecht is. Net als Cogas
denkt BEON dat met 20 miljoen ton mest in Oost-Nederland de productie van biogas
via vergisting goede mogelijkheden biedt voor de vervanging van aardgas. Volgens
het plan is een stevige investeringsimpuls nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen. Zo moeten er op korte termijn 30-50 boerderijvergisters komen plus 5-6 regionale vergisters. Dit zou 1 PJ extra aan bio-energie uit biogas opleveren, wat in 2030
verviervoudigd zou moeten zijn. BEON is ook nagegaan wat de oorzaken voor de
stagnatie zijn en welke oplossingen er zijn. Belangrijke oorzaken kwamen we al eerder tegen in allerlei landelijke studies: gebrek aan rendement, aan technologie voor
de nabewerking van mest en aan wetgeving die de aanwending van digestaat als
vervanging van kunstmest mogelijk maakt, grote risico’s, de hoge prijs vergeleken
met andere vormen van duurzame energie, tekortschietende subsidieregelingen en
problemen met vergunningverlening.
De door BEON voorgestelde werkbaar geachte oplossingen noemden we eveneens al
eerder: verhoging en aanpassing van de SDE-subsidie, een explicietere beloning van
de additionele voordelen van mestvergisting, zoals de CO2 reductie, het wettelijk mogelijk maken dat (co)producten uit mest als kunstmestvervanger kunnen worden ingezet, betere kennisdeling met allerlei betrokkenen om vergunningsprocedures te
versnellen, socialisering van groen gas invoeding en een planmatige grotere rol van
biogas als brandstof in de transportsector. Daarnaast is er op bedrijfsniveau en regionaal niveau winst te boeken, denkt BEON, door de oprichting van een aparte vergisting BV, betere samenwerking met de provincie en netbeheerders, betere technologie, optimalisatie van de combinatie met warmteleverantie en mestverwerking en
een goede samenstelling (dikte) en aanvoer van mest. De relatief hoge prijs voor
biogas, meent BEON, wordt deels gecompenseerd door de continue beschikbaarheid.
Verder denkt BEON dat Twente een achterstand heeft ten opzichte van Noord-Brabant die door het opdoen van meer ervaring kan worden ingelopen. Wat financiering
betreft ziet BEON private partijen actiever worden via ‘sale en lease back’ constructies, zoals bij het FrieslandCampina-project Jumpstart. De overheid zou de huidige
subsidieregeling moeten aanpassen zodat de reductie van broeikasgassen meer beloond wordt. De nieuwe mestwetgeving kan gunstig uitpakken voor boerderijvergisting en de nieuwe Europese regelgeving, de Renewable Energy Directive II (REDII),
biedt mogelijkheden voor transportbrandstof uit biogas.
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BEON opteert voor kleinschalige en grootschalige biovergisting. Grootschaliger systemen acht BEON aantrekkelijk vanwege de lage overheadkosten en de duidelijke
relatie met mestverwerking, maar kleine systemen juist vanwege de betere warmteafzet en integratiemogelijkheden op de boerderij. BEON ziet verschillende varianten
op diverse schaalniveaus als kansrijk: a. op boerderijschaal monomestvergisting voor
met name grotere rundveebedrijven, b. op het niveau van bundeling van 3-5 veehouders opwaardering tot groen gas of afzet van biogas bij afnemers met de optie
voor gasopslag in oude gasleidingen, c. op het niveau van de regio mestvergisting
met productie van kunstmestvervangers en/of integratie van regionale mestvergisting met andere industriële processen.
Behalve in BEON werkt Cogas met andere partijen samen in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Cogas-bedrijf Coteq was een van de opstellers van de
conceptrapportage binnen de RES van 2020, samen met de andere regionale netbeheerder Enexis, overheden, Universiteit Twente, Twence, de Twentse afvalverwerker
van 14 gemeenten, en de vereniging van Twentse woningbouwcorporaties Woon. 53
Hoewel de nadruk in de RES ligt op elektriciteit, vormt ook biogas/biomassa een van
de zogenaamde bouwstenen voor de energietransitie. Afstemming van agrarische
activiteiten op de energieproblematiek en de ontwikkeling van een deels door biogas
gevoed regionaal warmtenet zijn twee andere bouwstenen. Biogas is dus in theorie
een belangrijk element van de Twentse energietransitie. De biomassa-bronnen hebben de potentie om 4600 TJ te leveren. Daarbij gaat het ook om Twence en de
RWZI’s. Ook de RES noemt de aanwezigheid van vele niet meer gebruikte leidingen
van Cogas, Gasunie, NAM en andere partijen als een belangrijk pluspunt voor de
opbouw van een biogasnetwerk. Volgens de RES wordt het potentieel bij lange na
niet gehaald. Zo wordt minder dan 5% van de mest vergist. Het meest verwacht de
RES van het biogasnetwerk waarop boerderijen aangesloten kunnen worden en dat
direct biogas kan aanleveren of omzetten in groen gas. Zo kunnen de efficiëntie en
het rendement toenemen. Grootschaliger oplossingen kunnen direct leiden tot groen
gas. Ook de RES denkt dat om dit alles te realiseren er nog veel nodig is, zoals
technologische verbeteringen, betere samenwerking en subsidiegelden. Veel van de
uitvoering in de RES is overigens nog onduidelijk zoals de financiële gevolgen voor
de diverse partijen en de precieze keuzes die de gemeenten maar ook bijvoorbeeld
de woningcorporaties willen en kunnen maken bij de warmtetransitie. Evenmin is
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duidelijk in welke mate de pilots kunnen worden opgeschaald of toegepast in andere
situaties en wat de rol van de marktpartijen kan zijn.
Buiten BEON en de RES is Cogas nog op andere manieren verbonden met lokale en
regionale partijen. De gemeenten vormen de aandeelhouders, maar verstrekken ook
vergunningen, terwijl de provincie subsidies verstrekt en eveneens activiteiten kan
reguleren. Cogas werkt samen met regionale en gemeentelijke partijen zoals in Energiek Almelo, met de gemeente, de milieufederatie, het IVN en anderen, met Ennatuurlijk voor exploitatie van warmtenetten en binnen Twence. Met een hogeschool,
de TU, woningcorporaties, agrariërs en bedrijven is contact in het kader van de eerder genoemde projecten, terwijl Cogas deelneemt in verschillende landelijke koepels,
van bijvoorbeeld netbeheerders. 54
4.4 ACTIVITEITEN ROND BIOGAS
De nu al verschillende malen genoemde opties voor biogas maken onderdeel uit van
de verkenningen die Cogas uitvoert. Een daarvan is de samenwerking met afvalverwerker Twence die biomassa van verschillende origine opwerkt tot groen gas, ook
mest.
De andere, tevens de belangrijkste, optie is de ontwikkeling van een biogasnetwerk
waarop door individuele boeren uit de regio geproduceerd biogas wordt ingevoerd.
Deels wordt dit op verschillende locaties opgewaardeerd tot groen gas. Een van de
vereisten is inzicht te krijgen in de regionale mestproductie. Cogas heeft daartoe
onderzocht wat de potentie per bedrijf is voor biogasproductie. Vervolgens is nagegaan wat met het oog op de beste business case interessante clusters van bedrijven
zijn. Het idee is dat clusters van boeren samenwerken bij de productie van biogas
om de efficiëntie en rentabiliteit te bevorderen. Een SDE-subsidie voor afzonderlijke
boerderijvergisting levert geen goede business case op. Daarnaast is en wordt bepaald welke transportmogelijkheden er zijn met behulp van de oude leidingen van
Gasunie en NAM. Deze leidingen zouden gekoppeld kunnen worden aan de productielocaties. Een derde vereiste is zicht te krijgen op de afnamemogelijkheden, naar
de industrie, voor warmte of opwerking tot groen gas. Cogas staat nu voor de vraag
hoe dit alles verder kan worden geoptimaliseerd, de productie, het transport en de
afname. Een serieuze mogelijkheid lijkt om de energie deels voor warmte te gebruiken, deels op te werken tot groen gas.
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Bij de technische en financiële optimalisatie realiseert Cogas zich dat moet worden
afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de landbouw maar ook op die van
andere partijen, zoals gemeenten en bewoners, bijvoorbeeld in het kader van de
Regionale Energie Strategie (RES).
Het beoogde biogasnetwerk zou ongeveer 100 km lang zijn, met oude en nieuwe
leidingen.
Een van de vragen is hoe je boeren bij elkaar brengt. Op dit moment zijn alleen de
data van de ruim 1100 boeren bekeken als het gaat om mestproductie. Er is nog niet
met boeren gesproken omdat Cogas eerst een goed aanbod wil kunnen doen. De
bereidheid en mogelijkheden voor boeren om deel te nemen aan dit project zijn dus
nog onbekend.
Het accent ligt nu op monovergisting omdat co-vergisting duur is en de markt lastig.
Er zijn verschillende manieren om tot een financieel gezond systeem te komen en
daaruit is nog geen keuze gemaakt. Je kunt de kosten socialiseren, je kunt CO2 uit
biogas als product beschouwen, en je kunt proberen geld te genereren uit de vermindering van ammoniakuitstoot. Om daarmee verder te komen wil Cogas eerst de
drijfveren van boeren beter in kaart brengen maar het bedrijf verwacht dat biogas
een interessante nieuwe inkomstenbron voor boeren kan zijn.
Wellicht is het ook mogelijk opgewekt groen gas voor transport aan te wenden of
digestaat als product af te zetten, maar dit hangt er van af of er voldoende afnemers
zijn. Cogas heeft weinig greep op de omvang van de vraag en het aanbod maar is
wel in staat de producenten en afnemers bij elkaar te brengen.
Binnen het systeem van een biogasnetwerk zijn verschillende organisatie- en verdienmodellen mogelijk. Een daarvan is zoals het in Noord Deurningen plaatsvindt
maar er kunnen ook andere verdelingen van verantwoordelijkheden en kosten zijn
en mede-investeringen door Cogas. Aan het biogasnetwerk kunnen wellicht nog andere partners gekoppeld worden, bijvoorbeeld industriële partners en daarvoor lijken
enkele serieuze kandidaten te zijn. Verwarming van woonwijken is waarschijnlijk erg
moeilijk omdat biogas de concurrentie met aardgas niet aankan. Gemeenten lijken
wel belangstelling te hebben voor het biogasnetwerk. Een van de uitdagingen is de
(on)balans. De vergisters draaien het hele jaar door; de vraag is of je moet opslaan
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of jaarrond afname garanderen. Een van de mogelijkheden voor opslag vormen de
oude zoutkoepels.
Cogas wil zich op verschillende manieren sterk maken om dit biogasnetwerk tot een
succes te maken. Niet alleen wordt gestreefd naar wat Cogas noemt een “actief vergistingsbeleid” op regionaal en nationaal niveau maar ook naar een nauwe samenwerking tussen de betrokkenen en een beleid om de juiste subsidies te verkrijgen.
Op landelijk niveau streeft Cogas naar aanpassingen van de wet- en regelgeving. 55
4.5 POSITIE COGAS
De positie van Cogas in de energietransitie en bij de verdere ontwikkeling van het
biogasnetwerk is nog niet uitgekristalliseerd en wordt mede bepaald door landelijke
wetgeving en de wensen van de gemeenten-aandeelhouders.
Op dit moment is Cogas netbeheerder en kennispartner maar Cogas ambieert meer.
Of deze ambitie geëffectueerd wordt hangt af van onder andere de vormgeving van
de Warmtewet en de mate waarin Cogas meer bedrijfsmatig kan opereren. De gemeenten bepalen als aandeelhouders mede de speelruimte en slagkracht van Cogas.
Uit de verkoop van het kabelbedrijf in 2020 zijn aanzienlijke hoeveelheden geld beschikbaar gekomen maar of deze ter beschikking komen voor investeringen van
Cogas is ongewis. De beleidsmatige ruimte binnen het bedrijf wordt ook nog op een
andere manier begrensd: door de manier waarop deze gemeenten gunnen. Zij zouden er namelijk voor kunnen kiezen marktpartijen te vragen vorm te geven aan innovaties van het energiesysteem in plaats van de netbeheerders. Daarnaast spelen
de afnemers een rol. Van de woningbouwcorporaties lijken sommige interesse te
hebben in groen gas. Omdat het de regio goed kent, verwacht Cogas goed aan te
kunnen sluiten bij bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties.
Een van de kernproblemen voor Cogas – en andere partijen – is dat er geen regie
lijkt te zijn waarbij de maatschappelijke kosten en baten leidend zijn. Is zoveel elektrificatie wel verstandig bijvoorbeeld? En letten marktpartijen niet vooral op de kosten van de eindgebruikers en niet op maatschappelijke kosten? Een door Cogas gelanceerd idee is een energietransitiefonds dat een rol kan spelen bij financiering van
nu nog ogenschijnlijk niet rendabele investeringen. Er worden wel pogingen gedaan
vorm te geven aan de door Cogas gewenste discussie over de maatschappelijke baten en kosten en de rol van netbeheerders, maar deze is zeker nog niet ten einde.
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4.6 BETROKKENHEID COGAS BIJ PROJECT NOORD DEURNINGEN
Vanuit de behoefte van Cogas om zich met biogas en lokale en regionale initiatieven
bezig te houden, en burgers nauwer te betrekken bij de energietransitie heeft Cogas
in 2013 het initiatief van enkele boeren en burgers om te komen tot een lokaal biogasnetwerk ondersteund.
Omdat Cogas zich op enig moment vanwege de veranderde wetgeving niet meer met
productie mocht bezig houden, maar alleen met netbeheer, verschoof rond 2015 de
focus van het bedrijf. Omdat duurzame innovatie en tot op zekere hoogte opslag wel
belangrijke taken bleven, was en bleef dit Noord Deurningen project interessant.
Cogas wilde graag betrokken worden bij dit project waarin van mest op een slimme
manier biogas gemaakt kon worden. 56 Doordat er al leidingen lagen kan een eigen
onafhankelijk biogasnetwerk ontstaan waar een aantal veehouders en afnemers op
aangesloten kunnen worden en dat wellicht als opslagsysteem kon fungeren. Doordat
elke boer zelf zou vergisten en geen omvorming tot aardgas nodig was, zouden de
overlast en kosten beperkt blijven. De coöperatie van 6-7 boeren zou het biogas
verwerken en Cogas zou het via een speciale leiding transporteren naar twee bedrijven die de warmte gebruiken voor het productieproces om het opwarmen van de
bedrijfslocatie. Volgens de eerste plannen zou het gaan om in totaal 2 tot 2,5 miljoen
m3 biogas. De relatie tussen agrariërs en industriële afnemers maakte dit project ook
interessant voor Cogas. 57 Een groot deel van deze plannen is uitgevoerd of in uitvoering.
In 2020 kwam naar buiten dat er problemen waren. Zo was het rendement beperkt.
Ook verliep de communicatie stroef, mede door enkele personele wisselingen, maar
zeker ook door inhoudelijke verschillen van mening. Zo was er tussen de boeren en
Cogas discussie over de borging van kwaliteit en veiligheid en over de kosten daarvan. Het project was op dat moment in technische zin grotendeels gerealiseerd maar
door fluctuaties in vraag en aanbod functioneerde het systeem niet optimaal. Cogas
wilde op dat moment meer inzetten op een regionaal biogasnetwerk, met een grootschaliger aanpak omdat dit financieel aantrekkelijker is. 58 Ook zag Cogas graag een
constructie waarbij productie, levering en transport meer werden gecoördineerd omdat dit een versnelling zou kunnen geven. Inmiddels is een groot deel van de technische problemen opgelost.

56
57
58

Notulen valorisatiepanel CO-RISE-project 2016
Notulen valorisatiepanel CO-RISE-project 2017
Notulen valorisatiepanel CO-RISE-project 2020

54

4.7 CONCLUSIE: COGAS EN DE REGIONALE BIOGASONTWIKKELING
Wat is op basis van voorgaande de rol die Cogas kan spelen in de regionale ontwikkeling van biogas? Deze vraag omvat twee aspecten. Allereerst, wat is de potentie
van Cogas, gelet op de visie, aard, capaciteit en positie van de organisatie? In de
tweede plaats, hoe verhoudt Cogas zich tot de criteria voor optimalisatie van biogasprojecten, of anders gezegd, op welke factoren hebben de activiteiten van Cogas
betrekking en welke beïnvloedingsmogelijkheden zijn er?
Cogas kiest expliciet voor duurzame innovatie op regionale schaal. Dit vinden we
terug in de kernwaarden, organisatie en activiteiten, en in de samenwerkingsverbanden waarin Cogas functioneert. De potentie is er dus zeker.
Als we de mogelijkheden van Cogas vergelijken met de geformuleerde criteria voor
een optimaal biogassysteem, dan heeft Cogas lang niet overal invloed op. Wat betreft
de technologie en de inpassing van deze technologie in het bedrijf van de producent,
is de invloed beperkt. Wel beschikt Cogas over enige kennis op dit terrein en kan het
bedrijven adviseren en faciliteren dat er innovatieve pilots starten. Ook als het gaat
om nationaal beleid, markten en het maken van een maatschappelijke afweging is
de invloed niet groot. Omdat de beleidskaders van de rijksoverheid zeer bepalend –
en beperkend – zijn voor de mogelijkheden, is Cogas via bijvoorbeeld Netbeheer
Nederland en de groen gassector wel betrokken bij lobby’s om deze zo aan te passen
dat aan deze criteria voldaan kan worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om betere
regelgeving voor de aanwending van digestaat voor kunstmest, de duur van subsidieregelingen, certificering van groen gas en de prijsstelling van gas. Cogas is door
wettelijke kaders en de afhankelijkheid van aandeelhouders ook beperkt in het ontwikkelen van regionale activiteiten die te ver afliggen van netbeheer. Tegelijk kan op
regionale schaal via bijvoorbeeld RES en BEON wel invloed worden uitgeoefend. De
potentie van Cogas betreft juist de criteria die betrekking hebben op regionale inpassing. En uiteraard op het gebied van de kwaliteitszorg en de koppeling aan het net.
Op regionale schaal kent Cogas de bronnen, inclusief de mestproductie, de omgeving,
de infrastructuur, de betrokkenen en de behoeften en het bedrijf heeft kennis en
organisatorische kracht om vorm te geven aan (biogas)energiesystemen. Daar ligt
de kracht van Cogas en daar liggen beïnvloedingsmogelijkheden. Dat kan gaan via
overleg met de agrarische sector, bedrijven, ngo’s en overheden, het bijdragen aan
visievorming over bos- en landschap, de afstemming van afvalstromen en de koppe-
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ling van warmtevoorziening en -landbouw. En niet te vergeten via concrete initiatieven zoals het biogasnetwerk en het energiefonds. Hoewel grote spelers als de provincie en enkele biogasproducenten op dit niveau evenzeer belangrijk zijn, en ondanks de amputatie door de Splitsingswet, is Cogas de partij die op veel vlakken
betrokken is en kan zijn bij biogas.
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5. NOORD DEURNINGEN EN ANDERE ENERGIE-INITIATIEVEN
Bij het biogasinitiatief in Noord Deurningen waren behalve Cogas twee nauw verwante lokale organisaties betrokken, Energie Coöperatie IJskoud en Stichting Duurzaam Noord Deurningen. Om hun rol in perspectief te plaatsen gaan we wat dieper
in op deze organisaties en vergelijken we ze met andere lokale energie-initiatieven.
In het algemeen spelen dit soort bottom-up energie-initiatieven steeds vaker een rol
in de energietransitie, bijvoorbeeld omdat ze tot nieuwe of beter aan de omgeving
aangepaste technologieën komen en deze verspreiden, omdat er door hun toedoen
nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan of omdat door hen op plaatsen activiteiten worden ondernomen waar dat anders niet zou zijn gebeurd. 59 De ruim 600 energiecoöperaties en vergelijkbare initiatieven in Nederland hebben zeker een rol gespeeld bij het versnellen van de toepassing van windenergie en zonne-energie in
Nederland. Gebleken is echter dat dit soort burgerinitiatieven niet altijd succesvol
zijn. Uit veel onderzoek blijkt dat coöperaties moeite hebben een rol te spelen als het
gaat om relatief complexe systemen zoals windmolenparken of warmtenetten. Problemen waar veel energiecoöperaties mee kampen zijn vergelijkbaar met die van
ondernemers in de biogassector, zoals gebrek aan kennis, subsidie, passende regelgeving en andere overheidssteun. En ook zij moeten voldoende steun in de betreffende buurten of wijken zien te krijgen om als een serieuze gesprekspartner te kunnen worden beschouwd. Het vinden van investeerders en marktpartijen is evenmin
eenvoudig, ook omdat deze niet gewend zijn met dit soort burgerinitiatieven om te
gaan. Dit alles kost de nodige tijd en de voortdurende inzet van enkele leden. Naast
voldoende kennis, een goede inbedding, voldoende leden of aanhang, is dus een
goed netwerk, een aantal krachtige ‘trekkers’ en een lange adem nodig. Bovendien
moeten ze kunnen beschikken over de juiste technologie en de biofysieke omstandigheden geschikt zijn. Daarnaast moeten ze kunnen rekenen op tenminste een partij
die mentaal, financieel of technisch op een of andere manier ondersteunt zoals een
kennisinstelling, bedrijf of overheid. 60 Vaak worden gemeenten als partners gezien
maar het kan ook gaan om netbeheerders of waterbedrijven. Diverse netbeheerders
hebben Buurkracht opgezet, juist om bewoners te informeren en activeren als het
gaat op verduurzaming van hun woonomgeving. In veel provincies en steden werken

59
60

Van der Waal (2021); Van der Windt, Van der Schoor en Bouw (2021)
Van der Windt, Van der Schoor & Bouw (2021)

57

netbeheerders of nutsbedrijven en energiecoöperaties nauw samen zoals in Groningen, Amsterdam en Heeten. Ook HierOpgewekt, een landelijk kenniscentrum voor
met name energiecoöperaties, wordt ondersteund door netbeheerders.
In onderstaande zullen we eerst de organisaties in Noord Deurningen kort schetsen
en ze daarna vergelijken met enkele min of meer verwante energie-initiatieven in
Nederland. Nu kan al gezegd worden dat het hier om een bijzonder geval gaat. In
Nederland bestaan niet veel voorbeelden van burgerenergiecoöperaties die zich bezighouden met groen gas of biogas. Er zijn in het verleden pogingen gedaan, onder
meer op enkele Waddeneilanden en in het Groningse Zijldijk, maar deze zijn niet van
de grond gekomen. Ook nu zijn er nog wel andere voorbeelden, maar IJskoud is in
verschillende opzichten met afstand het verst. Wel zijn er al langere tijd initiatieven
van boeren die groen gas produceren, soms ook in coöperatief verband.
Leidende vragen bij de beschrijving van de twee organisaties zijn wat de missie is,
wat de aard en kracht van de organisatie is, welke activiteiten er worden ondernomen, met name betreffende biogas, en welke samenwerkingsverbanden er zijn.
5.1 STICHTING DUURZAAM NOORD DEURNINGEN EN ENERGIECOÖPERATIE
IJSKOUD

In 2011 werd de Stichting Duurzaam Noord Deurningen opgericht met het doel het
dorp Noord Deurningen binnen 8 jaar energieneutraal te maken. 61 De stichting kwam
voort uit een initiatief van de kernraad Noord Deurningen die samen met de gemeente een plan schreef voor de prijsvraag ‘Duurzaamste Dorp van Overijssel’. Het
plan kreeg de zesde prijs waarmee de stichting opgezet kon worden en enkele activiteiten uitgevoerd.
Er kwam een bestuur dat momenteel uit negen leden bestaat. De voorzitter is al ruim
10 jaar betrokken bij de stichting. Activiteiten waren bijvoorbeeld de isolatie van
woningen, het uitvoeren van een energiescan voor Noord Deurningen en het onderzoek naar mogelijkheden voor zonnepanelen, waterkracht en biovergisting. Uiteindelijk zijn ook daadwerkelijk op een aantal daken van woningen en bedrijven zonnepanelen geplaatst. De stichting functioneert nog steeds min of meer als werkgroep
van stichting Kernraad Noord Deurningen en maakt ook gebruik van de website hiervan. De stichting startte allerlei projecten maar probeert ook op andere manieren
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bewoners bij de activiteiten te betrekken, zoals via informatieavonden, nieuwsbrieven en enquêtes. De stichting is zeer actief als het gaat om het benaderen van overheden en andere instanties en is succesvol bij het verkrijgen van subsidies. Via de
leden en andere betrokkenen, maar ook via adviseurs, probeert de stichting kennis
te ontwikkelen die voor de projecten van belang zijn, met name voor zonne-energie
en biogas.
In 2013 werd een stuurgroep opgericht, samen met Cogas Duurzaam en de Stichting
Stimuland Overijssel, om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor een biogasnetwerk. In 2014 kreeg het plan voor zo’n biogasnetwerk steeds meer vorm en werden de plannen gepresenteerd op de tweede Energy Pitch Overijssel. LEADER, een
overheidsinstantie voor plattelandsontwikkeling, was bereid te ondersteunen en uiteindelijk is de haalbaarheidsstudie door Cornelissen Consulting Servies (CCS energieadviseurs) uitgevoerd. Deze betrof zowel mestvergisting als zonne-energie op de
boerderij.
Een belangrijke gebeurtenis was dat de stichting in 2015 de eerste prijs won in de
Energie uit Energy Pitch Bio-energiebuurten uit Overijssel van Natuur en Milieu Overijssel en de Initiatieven Makelaardij Overijssel. De prijs van 30.000 euro fungeerde
als ontwikkelbudget waarmee Stichting Duurzaam Noord Deurningen het bio-energieproject voor buurten verder vorm kon geven.
Toen duidelijk werd dat er subsidie zou worden verstrekt voor het biovergistingsplan
is de Energie Coöperatie IJskoud U.A. opgericht. Deze koos als missie “gezamenlijk
te kijken naar de wereldproblemen en ze lokaal op te pakken door oplossingen te
bedenken én direct uit te voeren in de praktijk.”
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Meer concreet ging het om de in-

en verkoop van duurzame energieproducten en -diensten, oftewel om de productie
en levering van duurzaam biogas. Het daarmee verbonden biogasnetwerk is het centrale thema gebleven.
Door eigen kennis en kennis van adviseurs wordt geprobeerd een eigen systeem van
productie, verwerking en afzet te organiseren. Daarmee wil de coöperatie de landbouw duurzamer maken, maar daarnaast schenken verschillende leden nadrukkelijk
aandacht aan natuurbeheer.
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Bij de oprichting is open gehouden dat ook anderen participeren, bijvoorbeeld plaatselijke bewonersgroepen en grote partijen. De coöperatie heeft sinds het bestaan
een beperkt aantal leden gehad, anno 2021 zes, maar deze, vooral de voorzitter,
manifesteren zich krachtig. De coöperatie heeft veel energie gestoken in het opzetten
van het biogasnetwerk en zocht en kreeg daarvoor veel publiciteit, in de regionale
en landelijke pers en in landbouwbladen. 63 Lokale samenwerking is er onder andere
via de Stichting Duurzaam Noord Deurningen, waarvan sommige leden bestuurslid
zijn. Via de kernraad Noord Deurningen zijn er directe relaties met andere dorpsactiviteiten. De samenwerking beperkt zich echter niet tot het dorp. Zo wordt er samengewerkt met een soortgelijk initiatief in Bathmen. Ook zijn er contacten met de
provincie, gemeenten en landbouworganisaties en mengt IJskoud zich bijvoorbeeld
met zienswijzen in discussies over de toekomst van de lokale en regionale energievoorziening. Onder meer via een website en bijeenkomsten worden de contacten met
andere belangstellenden onderhouden, binnen en buiten het werkgebied.
Cogas is bij dit biogasproject betrokken gebleven en heeft het op verschillende manieren ondersteund, al is de samenwerking nooit geformaliseerd. Ook de provincie
heeft verschillende steun verleend, niet in de laatste plaats financieel, terwijl hogeschool Saxion een onderzoeksproject is gestart om de technische en economische
aspecten van het biogasproject in kaart te brengen.
5.2 BOEREN EN BURGERS: BATHMEN, WIJNJEWOUDE, DE ACHTERHOEK EN
BOVEN PEKELA
Zoals gezegd zijn er niet veel initiatieven die vergelijkbaar zijn met die in Noord
Deurningen. Van de bestaande energiecoöperaties in Nederland lijkt op dit moment
de Coöperatie Noaber Energie uit het Overijsselse Bathmen het er het meest op.
Deze werkt samen met de boerencoöperatie OXE Geeft Gas. De coöperatie voert
uiteenlopende projecten uit, met name gericht op zonne-energie en woningisolatie,
maar ook op biogas uit mest. Net als in Noord Deurningen is het de bedoeling direct
biogas te leveren aan een industrie, in dit geval in Deventer, of eventueel aan een
woonwijk, in dit geval in Bathmen. De gelijkenis met Noord Deurningen is niet toevallig: er zijn veel contacten gelegd, onder andere in het in het project NOABER van

Zie o.a. https://www.ad.nl/oldenzaal/boer-in-Noord oost-twente-ploegt-steeds-vaker-samenvoort~a49a2b24/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; https://www.boerderij.nl/melkveehouders-halen-eigen-regio-van-aardgas-af; https://www.tubantia.nl/dinkelland/biogasnetwerk-Noord
deurningen-is-klaar~a63fb537/
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hogeschool Saxion. 64 Voor zover bekend zijn de vergisters wel in werking maar wordt
er (nog) geen biogas geleverd. 65
Ook het project in het Friese Wijnjewoude is enigszins vergelijkbaar met dat in Noord
Deurningen. De Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (2015) heeft als leden inwoners van Wijnjewoude en richt zich op een breed scala aan activiteiten waaronder
zonneweiden en energiebesparing. Een van de projecten is biovergisting, maar het
plan is om het biogas, anders dan in Noord Deurningen, op te waarderen naar groen
gas. De geplande vergister in Opsterland is bovendien aanzienlijk groter en moet van
circa 20 veehouders uit de omgeving de mest verwerken. Deze zal onderdeel van
een energiepark zijn dat ook opslag en zonneproductie omvat. Er is weerstand bij
een deel van het dorp omdat men onvoldoende profijt verwacht en wel milieuoverlast. Het terrein in sinds 2019 in handen van de coöperatie, die voor de vergister
samenwerkt met de 20 veehouders. Voor hen is mestvergisting per bedrijf niet rendabel, maar collectief georganiseerd waarschijnlijk wel. Het groene gas zal als het
plan doorgaat worden afgezet in woningen in Wijnjewoude. Partners zijn Gasunie,
RVO.nl, de gemeente Opsterland, de provincie Friesland en LTO-Noord. 66 Vanwege
de weerstand is de uitvoering van het plan in 2020 voorlopig gestopt en wordt er nu
gezocht naar de beste vorm om het uit te voeren.
Een ander voorbeeld is de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij
Coöperatie (Agem) uit de Achterhoek. Dit is een bijzonder coöperatie omdat het een
koepelcoöperatie is met (in 2021) als lid acht gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties. Behalve op besparing en andere duurzame bronnen richt Agem zich ook
op biogas. Als een van de weinige coöperaties neemt deze groen gas af van een
boerderij, de proefboerderij De Marke in Hengelo. 67
Ook in het Groningse Boven Pekela wil de al langer bestaande energiecoöperatie
Pekela Duurzaam naast de projecten rond isolatie en zonne-energie biogas gaan produceren. Samen met Stichting Samen Energie Neutraal, de gemeente en twee adviesbureaus is gewerkt aan een plan om biogas op te wekken uit afval, menselijke
uitwerpselen en mest, met productie van groen gas als doel. Het beoogde procedé is
echter anders dan elders omdat hier vergisting onder hoge druk is voorgesteld (de
https://www.saxion.nl/onderzoek/areas-and-living/duurzame-energievoorziening/noaber
https://www.stichtingbeon.nl/wp-content/uploads/2021/03/Presentatie-Saxion-NOABER.pdf
66
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zogenaamde Autogenerative High Pressure Digestion). 68 Er zijn nog enkele projecten
van dit soort energiecoöperaties gericht op mest, bijvoorbeeld in het Drentse Westerveld en het Groningse Hogeland, maar die zijn zich nog aan het oriënteren. 69
5.3 BOERENCOÖPERATIES EN BIOGAS: MESTAC, AGROKRACHT, AGROGAS EN
JUMPSTART
Er waren of zijn verschillende coöperaties van boeren die zich richtten of willen richten op biogas. Vooral in het Zuiden van Nederland namen agrarische coöperaties al
geruime tijd geleden hiervoor initiatieven. Zo is er het in Limburgse Ysselstein gevestigde Mestac uit 1989 met ruim 300 leden, grotendeels veehouders in ZuidoostNederland. 70 Daarnaast heeft bijvoorbeeld Agrokracht uit het Noord-Brabantse Wanroij, met 30 leden, in 2005 het biogasinstallatie Cleanergy opgezet. 71
Een recenter voorbeeld is het Gelderse AGroGas u.a. (2017) die één of meer biogasinstallaties wil opzetten. De coöperatie heeft ongeveer 80 Achterhoekse of Liemerse
leden. Varsseveld AGroGas is initiatiefnemer van de bouw van een biogasinstallatie
in Varsseveld waar opgewaardeerd zou worden naar groen gas en een productie zal
hebben van 8,5 miljoen kubieke meter per jaar. Er is echter verzet uit de buurt en
van milieuorganisaties. 72 Zij vrezen dat de installatie, die 100.000 kubieke meter
drijfmest en 30.000 ton kippenmest zou verwerken gevaar en overlast zou opleveren,
met name door de risico’s van CO2 opslag en geuroverlast. April 2021 werd bekend
dat door problemen met de vergunning het plan in Varsseveld niet doorgaat. 73 Ook
de vergevorderde plannen van een Drentse coöperatie voor een biogasproject bij
Zwiggelte gingen niet door. 74
Eveneens recent en wel functionerend is het in 2016 gestarte project Jumpstart van
de grote zuivelcoöperatie FrieslandCampina die samen met het bedrijf Biogas de le-

https://www.dvhn.nl/economie/Boven-Pekela-Ansen-en-Ameland-krijgen-gas-uit-eigen-uitwerpselen24071862.html
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https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2018/06/13/cleanergy-met-goed-rapport-vast-in-wachtruimte;
https://www.stal-en-akker.nl/artikel/208006-recyclingbedrijf-wil-mestverwerker-cleanergy-kopen/
72
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den monomestvergisters aanbiedt, ofwel met WKK ofwel voor groen gas, om duurzamer te boeren en extra inkomsten te krijgen. 75 Anno 2021 doen zo’n 40 bedrijven
mee. 76
5.4 BURGERCOÖPERATIES EN BIOGAS: ZELHEM, EMMELOORD, AMELAND EN
AMSTERDAM
Zoals gezegd produceren of betrekken heel weinig ‘burgerenergiecoöperaties’ biogas
of groen gas afkomstig van mest. 77 Enkele burgerenergiecoöperaties richten zich wel
op met andere substraten geproduceerd biogas. Productiecoöperatie BioZon Achterhoek in het Gelderse Zelhem wint groene stroom uit stortgas van een voormalige
vuilstortplaats. Ook Productiecoöperatie Emmeloord Opgewekt wint stroom uit stortgas, biogas uit gestort huisvuil. De Amelander Energie Coöperatie (AEC) werkt mee
aan een plan voor biogasproductie met hoge drukvergisting van rioolslib met groente,
fruit en etensresten, gebruikmakend van dezelfde techniek als die men in Boven Pekela wil gebruiken. De AEC werkt samen met onder meer de gemeente, GasTerra,
Eneco, TNO en Liander. De coöperatie Amsterdam Energie in Amsterdam produceert
al sinds 2014 biogas uit broodresten van buurtbewoners. En er zijn meer plannen in
ontwikkeling zoals van het Zuid-Hollandse Deltawind die nagaat wat de kansen zijn
van groen gas uit zeewier.
5.5 IJSKOUD EN DUURZAAM NOORD DEURNINGEN IN PERSPECTIEF
Uit bovenstaande is eens te meer naar voren gekomen dat de combinatie IJskoud/Duurzaam Noord Deurningen zeer bijzonder is. Van de vele honderden bestaande energie-initiatieven die door burgers gedragen worden, is er niet een met
een zo vergevorderd project waarbij mest op een soortgelijke manier aangewend
wordt voor biogas. Sowieso is biogas als energiebron onder dergelijke burgerinitiatieven niet populair en een aantal pogingen is mislukt. De energiecoöperaties die met
biogas bezig zijn, kiezen meestal voor andere substraten dan mest. Bovendien gaat
het vrijwel altijd om opwaardering tot groen gas. Er lijken bovendien maar zeer weinige energiecoöperaties te zijn waarin burgers en boeren op deze manier samenwerken. Dat de doorgaans weinig kapitaalkrachtige en relatief kleine burgercoöperaties
huiverig zijn heeft enkele voor de hand liggende oorzaken. Bij mestvergisting gaat
het om dure in de huidige situatie niet rendabele investeringen en hoge exploitatie-

https://www.frieslandcampina.com/nl/news/meer-keus-voor-energie-uit-mest/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/16/na-aarzelende-start-komt-jumpstart-op-stoom
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https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/groen-gas-en-energiecooperaties-praktijkvoorbeelden;
https://www.n-tra.nl/wp-content/uploads/2018/12/RVO-Groen-gas-voor-energiecooperaties.pdf
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kosten, en een relatief lage energie-efficiëntie. Ook de complexe keten en organisatievorm, in vergelijking met zon en wind, speelt waarschijnlijk een rol. Daarbij tellen
voor hen tot nu toe negatieve milieueffecten van biogas zwaarder dan die van zonneen windenergie, terwijl positieve milieueffecten van biogas juist niet veel aandacht
krijgen. Als laatste speelt waarschijnlijk een rol dat veel burgers direct met zonneenergie op hun dak aan de slag kunnen gaan en vrij simpel kunnen deelnemen in of
aan windenergieprojecten maar dat dit veel lastiger is bij biogas door mestvergisting.
Als we de twee Noord Deurningse organisaties met andere Nederlandse burgerinitiatieven vergelijken op andere punten dan maken ze een sterke indruk doordat ze goed
gebruik maken van de sociaal-culturele en biofysieke omstandigheden. Ze beschikken over een aantal ‘trekkers’, een goede organisatie en contacten met de bevolking.
Ook hebben ze via diverse communicatiemiddelen contacten met overheden, andere
publieke en private partijen en beschikken ze over relevante kennis en innovatiekracht. Voor een deel van de problemen met biogas, zoals inbedding in de omgeving,
efficiëntie en afzet, is in principe een oplossing bedacht. Ook zijn in Cogas en de
provincie sterke partners gevonden. Beide lokale organisaties kiezen zeer nadrukkelijk voor lokale duurzame innovatie, zoals blijkt uit de doelstellingen en activiteiten.
De bijdrage aan innovatie en optimalisatie van biogassystemen betreft vooral de
technologie en de inpassing daarvan in het bedrijf. Er is daarvoor eigen kennis ontwikkeld, kennis gecombineerd en uitgedragen, zoals het eigen biogassysteem en de
koppeling aan andere bedrijfsactiviteiten. Het gaat daarbij duidelijk om een proces
van trial en error, waarbij al doende geleerd wordt. Organisatorisch hebben de cooperatie en de stichting continuïteit getoond, terwijl er betrokkenheid bij en ondersteuning door de lokale gemeenschap is. Er is bovendien samengewerkt met de verwante coöperatie in Bathmen en lokale partijen. Ook geldmiddelen worden telkens
weer gevonden, uit prijsvragen, provinciale subsidies en landelijke programma’s. In
samenwerking met anderen in de regio is gezocht naar regionale oplossingen die
passen bij de omgeving, niet milieubelastend zijn en aansluiten bij de bedrijvigheid
en energiebehoeften. Nadrukkelijk worden ook natuurdoelstellingen nagestreefd.
Tegelijk gaat het om een experimenteel project waar veel organisatie, geld en kennis
mee gemoeid is. De business case en de toekomstige organisatie zijn nog onzekere
factoren. Het is onvermijdelijk dat er een partner bij betrokken is die ondersteunt,
zoals in dit geval een netbeheerder, een overheid en, in mindere mate, een kennisinstelling.
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De bijdrage aan innovatie op ‘hogere’ niveaus zoals markten en overheidsbeleid kan
niet anders dan beperkt zijn, maar er is wel handig gebruik gemaakt van de beleidsmatige ruimte.
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6. PROJECT NOORD DEURNINGEN
In dit hoofdstuk staat het biogasproject in Noord Deurningen centraal dat voortgekomen is uit de Stichting Duurzaam Noord Deurningen met ondersteuning van Cogas.
Het is vanaf het begin nadrukkelijk bedoeld als een innovatief project dat in verschillende opzichten bij wilde dragen aan de regionale verduurzaming van de energievoorziening en van andere sectoren, met name de landbouw. Er werd gezocht naar
innovatie en optimalisatie van zowel de technologie, de afstemming van energieopwekking op de rest van de bedrijfsvoering, de inbedding in de omgeving, als de samenwerking van burgers, boeren en bedrijven, overheden en netbeheerders. De
voorbereidingen van het project startten ongeveer in 2013 en het project doorliep
een aantal te onderscheiden stappen, de voorbereiding, de start, een fase van een
zekere stagnatie en een nieuwe impuls. Deze stappen worden hieronder beschreven
terwijl aan het eind van het hoofdstuk het project wordt vergeleken met de criteria
voor een succesvol en duurzaam biogasproject.
6.1 STAP 1: VOORBEREIDING, DOEL EN OPZET
Het initiatief voor een lokaal duurzaam energieproject werd geboren in samenspraak
tussen de Stichting Duurzaam Noord Deurningen en enkele agrariërs. Deze stichting
had zoals eerder beschreven de ambitie Noord Deurningen energieneutraal te maken.
Ook biogasproductie en levering zou daartoe moeten bijdragen, waardoor Cogas een
voor de hand liggende partner was. Eind 2013 sloten Cogas en de Stichting Duurzaam
Noord Deurningen in verband hiermee een samenwerkingsovereenkomst. Cogas nam
tevens zitting in de voor het project bedoelde stuurgroep, waar naast de Stichting
Duurzaam Noord Deurningen ook Stimuland zitting had (een stichting die duurzame
projecten ontwikkelt). Cogas zou vanaf dat moment de stichting financieel en met
kennis ondersteunen, met name gericht op de realisatie van een biogasnetwerk. 78
In een vroeg stadium gaven ongeveer 20 boeren aan belangstelling te hebben. De
betrokken boeren kennen elkaar goed en sowieso is de sociale samenhang in dit
gebied vrij groot.
Besloten werd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden
van biogas maar ook naar die van zonnepanelen. Biogasproductie via vergisting was
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op zich niet nieuw. Wel nieuw was de directe koppeling van mest van de relatief grote
hoeveelheid melkveehouders rond de dorpen Noord Deurningen en Denekamp aan
de grote constante behoefte aan gas van enkele bedrijven in Denekamp. De provincie
was bereid ongeveer 100.000 euro uit te trekken voor het project, als subsidie Lokale
energie-initiatieven (LEI). Dit zou in de loop van de tijd worden uitgekeerd, afhankelijk van de voortgang van het project. De eerste tranche was voor de haalbaarheidsstudie. Het rapport van deze haalbaarheidsstudie verscheen in 2014. 79
De studie had voor 5 uitgangspunten gekozen. Allereerst zouden de vergisters alleen
op het eigen bedrijf geproduceerde mest gebruiken en sowieso geen materiaal vergisten dat als veevoer kon worden gebruikt. Verder werd gestreefd naar eenvoudige
installaties om de storingsgevoeligheid te minimaliseren en de kosten beheersbaar
te houden. Daarnaast zou het opgewekte biogas direct gebruikt worden in een daarvoor geschikte gasketel en niet via te duur geachte technieken tot aardgaskwaliteit
worden opgewaardeerd. In de vierde plaats werd het biogas getransporteerd door
een speciaal aan te leggen biogasleiding. Tenslotte moesten alle deelnemende partijen voordeel hebben bij deelname in het project.

Figuur 1. Het biogasleidingnet in de haalbaarheidsstudie (Bijnagte, 2014).
79

Bijnagte (2014)
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In het in de haalbaarheidsstudie ontvouwde plan zouden er uiteindelijk 20 vergisters
op melkveebedrijven komen en drie gasafnemers, twee op het industrieterrein van
Denekamp en een net buiten Denekamp, het klooster van Denekamp, een zorginstelling. Op termijn zou ook het zwembad Dorpert Esch in aanmerking komen voor
aansluiting. Volgens dit plan kwam er een leidingsysteem waarop zowel de leveranciers als de afnemers aangesloten werden, aan te leggen door Cogas (zie figuur 1
voor het gepande leidingnet). Het plan voorzag ook in een gefaseerde opbouw vanuit
de gedachte dat er in Nederland nog geen ervaring was met een systeem als dit en
er ruimte moest zijn om te leren. Gedacht werd aan twee fasen. In de eerste fase
zou het om 6 vergisters gaan, een deel van de leiding en een afnemer, het bedrijf
Bonfait in Denekamp. In de tweede fase zou de rest volgen. Deze fasering werd niet
alleen verstandig geacht om te kunnen leren van de ervaringen maar ook omdat zo
met een overzichtelijk aantal partijen kon worden begonnen. Uiteindelijk was een
investering van 3 miljoen euro nodig en daarnaast 1,2 miljoen euro voor de leiding.
Het plan ging ervanuit dat er na subsidie nog 1,9 miljoen euro door de boeren opgebracht moest worden en dat bij een jaarlijkse winst van 3 ton de terugverdientijd
ongeveer 6 jaar was. Gerekend werd op een jaarlijks productie van 1,5 miljoen
kuub/jaar. Daarmee zou naar schatting 2,7 miljoen kg C02 uitstoot per jaar vermeden
worden. 80 Vergeleken met zonnepanelen die ook onderdeel uitmaakten van de haalbaarheidsstudie was biogas gunstiger.
Dat de studie kiest voor afzonderlijke vergisters en niet voor een centrale vergister
(die schaalvoordelen heeft en de mogelijkheid naar groen gas opwaardering mogelijk
maakt) heeft verschillende redenen. Allereerst vreesde men dat als digestaat van
een centrale vergister weer onder de boeren als mest werd verdeeld, ziektekiemen
werden verspreid. Bovendien kunnen door de gezamenlijke en directe afzet binnen
een beperkt gebied kosten bespaard worden zodat het voordeel van een centrale
vergister deels wordt gecompenseerd.
In de haalbaarheidsstudie wordt biogaslevering aan een glastuinbouwbedrijf besproken maar als optie geschrapt omdat de afname van biogas van dat soort bedrijven
seizoensgebonden is en men geen bufferingsmogelijkheden ziet. Ook andere opties
worden in de studie overwogen, zoals mestverwerking binnen de regio, export van
biogas naar Duitsland en opwaardering naar groen gas of WKK maar deze eveneens
verworpen omdat ze niet mogelijk, niet zinvol, riskant, duur of niet efficiënt zijn.
80
Deze schatting van destijds is volgens Cogas te hoog. Volgens Cogas geeft 1,5 miljoen m3 biogas een
reductie van 1,2 miljoen kg CO2.
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Daarom is gekozen voor directe levering aan de afnemers, die de biogas omzetten in
warmte of elektriciteit. De beoogde bedrijven, Byk, een bedrijf dat halffabricaten
maakt voor de verfindustrie, en Bonfait, een bedrijf dat kant-en-klaar maaltijden
bereidt, kunnen dit op eenvoudige wijze doen omdat het maar om enkele branders
gaat. Bij huishoudens zou het om veel CV-installaties gaan die omgebouwd moesten
worden. Bovendien hebben deze twee bedrijven continue aanvoer nodig wat buffering niet nodig maakt.
Cogas zou volgens het in de haalbaarheidsstudie ontvouwde plan een belangrijke rol
krijgen, gezien zijn duurzame ambities, ervaring met aanleg en beheer van gasnetwerken en de mogelijkheid oude gasleidingen van Cogas voor buffering te gebruiken.
Bovendien leek Cogas bereid te zijn de exploitatie van het netwerk op zich te nemen.
Om het plan voor de veehouders zo aantrekkelijk mogelijk te maken werd niet alleen
gekozen voor eenvoudige vergisters maar ook voorgesteld om zoveel mogelijk gebruik te maken van verse mest. Men verwachtte uit 1 ton (runderdrijf)mest 24 kuub
biogas te halen met een methaan % van 55. 81 Immers, hoe sneller de verse mest
aangewend wordt, hoe meer biogas. 82 Ook was niet in co-vergisting voorzien wat het
minder complex maakte. Toch waren allerlei voorzieningen nodig, gasbeveiliging om
gas te kunnen laten ontsnappen indien nodig, een gasanalyse-apparaat om de samenstelling te kunnen controleren en een besturingssysteem om de roerwerken aan
te sturen, de in- en afvoer en de blower die het biogas in de leiding blaast. Een
houtsnipperkachel zou de temperatuur op 38 graden houden. Verder waren nodig
een mestopslagplaats, mestmixer, mestpomp, debietmeter en leiding. Al met al zou
het bij een gemiddeld bedrijf om een totale investering van ongeveer 150.000 euro
gaan.
Voor de financiering dacht de studie aan de provincie, de belastingdienst (via de
energie-investeringsaftrek), SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie)-subsidie en inkomsten van de afnemers.. Uit het financiële plan bleek dat de
inkomsten en uitgaven per bedrijf nogal varieerden en daarmee de terugverdientijd,
en wel van 2,2 tot 9,5 jaar. Als er toch voor covergisting zou worden gekozen, met

Volgens Cogas is deze schatting van destijds te laag, het zou eerder gaan om circa 35 kuub.
In een paar dagen neemt dat met 50% af: https://groen gas.nl/documenten/factsheet-de-bijdragevan-monomestvergisting-aan-grootschalige-mestverwerking.pdf
81
82
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tarwegistconcentraat, zou de biogasproductie verviervoudigen en de terugverdientijd
voor alle bedrijven hooguit 7,3 jaar zijn.
Hoewel volgens deze studie de aanleg van de leiding relatief duur zou zijn als dit door
Cogas werd gedaan, in vergelijking met een commerciële partij, werd toch voorgesteld met deze netbeheerder in zee te gaan, gezien de grote ervaring die Cogas heeft.
Ondanks dat het plan ervan uit ging dat aanvoer en afname van biogas goed op
elkaar afgestemd zouden worden, werd gepleit voor een constructie waarbij de afnemers indien nodig op aardgas kunnen terugvallen. De producenten op hun beurt
moesten kunnen rekening op continue afname, om affakkelen te voorkomen, en
voorgesteld werd dat per contract te regelen.
De haalbaarheidsstudie suggereerde een coöperatie op te richten voor de uitvoering
van het plan en de exploitatie van het biogassysteem, met alleen de veehouders als
leden omdat partijen als de afnemers, Cogas en de stichting Duurzaam Noord Deurningen andere belangen hebben. Het plan noemt het belangrijk dat de bevoegdheden
goed worden vastgelegd maar werkt dat niet uit. De financiering van de vergisters
en bedrijfsaanpassingen zou via de SDE-subsidie gedaan worden door de afzonderlijk
veehouders, die immers eigenaar zijn. De exploitatie van de leiding zou een zaak
kunnen zijn voor een externe partij, de coöperatie of Cogas. Als het Cogas werd
zouden volgens dit plan de deelnemende partijen minstens 25% moeten betalen als
bijdrage in de investeringskosten. Volgens het plan zou de coöperatie een deel van
de biogasleiding en de branders bezitten maar het precieze aandeel wordt in het plan
open gelaten. Gesuggereerd wordt de vergisters eigendom te laten zijn van de veehouders, om praktische overwegingen. De coöperatie zou ook de contacten met de
gasafnemers onderhouden en de productie van biogas regelen. Het verdiende geld
zou volgens het plan gebruikt worden om Cogas te betalen, voor vermogensopbouw
en voor terugbetaling aan de boeren voor hun investeringen. Ook stelt het plan voor
geld te investeren in een te vormen duurzaamheidsfonds van de Stichting Duurzaam
Noord Deurningen. Kort maakt het plan melding van een centrale computeraansturing van het systeem maar dit wordt niet uitgewerkt. Het plan voorziet verder in
aanpassing van de stallen zodat snelle mestafvoer geregeld wordt. Met vergunningen
worden geen problemen verwacht.

De haalbaarheidsstudie noemt twee mogelijke vervolgstappen, of preciezere uitwerking van het plan, of het starten met de uitvoering van fase 1. Diverse zaken zouden
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verder uitgewerkt moeten worden zoals de omvang van het leidingnet, de optimalisatie van de vergisters en de afstemming van productie en afname. Voorgesteld werd
om al een bouwteam te formeren met daarin de veehouders, de Stichting Duurzaam
Noord Deurningen, Cogas, Stimuland, potentiële aannemers en CSS, de opsteller van
de haalbaarheidsstudie, eventueel aan te vullen met de provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland, de beoogde afnemers Bonfait/Byk/Klooster van Denekamp en
een agrarisch accountant.
6.2 STAP 2: OPZETTEN BIOGASNETWERK
Met de haalbaarheidsstudie als uitgangspunt werd besloten fase 1 van het plan te
gaan uitvoeren. Aanvankelijk waren er 9 landbouwers die mee wilden doen, later 7
en uiteindelijk 6. De bouw van de eerste vergister startte in 2016. De betrokken
boeren hadden gemeen dat ze willen bijdragen aan de opwekking van duurzame
energie en aan een meer milieuvriendelijke landbouw. Mede gezien de schommelende prijs van melk en de overheidspolitiek, hadden ze bovendien behoefte aan een
nieuwe inkomstenbron. De meeste van de veehouders hadden circa 100 koeien maar
soms veel meer. Een van hen beheert ook natuurgebied.
In grote lijnen werd het plan uitgevoerd zoals in de haalbaarheidssubsidie is beschreven. 83 Cogas ging de leiding aanleggen en exploiteren en voor de financiering werd
subsidie bij de provincie en het rijk aangevraagd. Het Energiefonds Overijssel verstrekte aan Cogas Duurzaam BV een dertienjarige lening van ruim 1 miljoen euro om
de exploitatie van de biogasleiding mogelijk te maken. De veehouders kregen de
gevraagde SDE-subsidie. Ook kregen vijf veehouders een provinciale investeringssubsidie uit de Tenderregeling Hernieuwbare Energie. Daarnaast werd door Cogas,
mede namens IJskoud met succes een DEI-subsidie (Demonstratie Energie Innovatie-subsidie) van 1.6 miljoen euro aangevraagd. De vergunningverlening verliep
voorspoedig, daarbij bijgestaan door een professioneel adviseur. 84 De betrokken
overgebleven agrariërs verenigden zich in de energiecoöperatie IJskoud.
De stallen zijn aangepast zodat mest en urine worden gescheiden en methaan en
ammoniak niet in de stal vrijkomen. Elke boer heeft een eigen vergister die qua
grootte en ontwerp iets verschillen. Er wordt mest vergist met 5% bijmenging van
organisch materiaal uit de voedingsindustrie, niet met organische stoffen van elders.

https://ijskoud.eu
https://www.farmconsult.nl/nieuws/project-biogas-en-bijvangst-interessante-neventak-voor-cooperatie-ijskoud.aspx
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Het biogas wordt van de boerenerven via aantakking op de centrale leiding rechtstreeks naar de afnemers geleverd, die 24 uur per dag de hele week aanvoer hebben.
Het biogas werd aanvankelijk op lage druk in de leidingen gebracht om het rendement te verhogen. De boeren hebben een groot deel van de installatie zelf gebouwd,
het invoersysteem, het besturingssysteem, aangevuld met zo voordelige mogelijke
onderdelen zoals een gasregelaar.
Het digestaat wordt gebruikt om de gewassen te bemesten. In 2020 is het digestaat
voor het eerst als bemesting gebruikt en is onderzoek gestart om het effect te onderzoeken, samen met de Universiteit Wageningen (WUR). 85 Naast digestaat en biogas kan het systeem ook strooisel opleveren voor de stallen. De mest wordt continue (elk uur) van de speciale stalvloer geschraapt en naar de vergister gepompt wat
de efficiëntie sterk verhoogt.
Behalve veehouders vielen ook beoogde afnemers af. Byk en niet Bonfait is de belangrijkste afnemer geworden en daarnaast kwekerij Aarninkhof in Denekamp. De
afhankelijkheid van twee afnemers wordt door de coöperatie wel als een onzekere
situatie ervaren. Daarom wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal afnemers.
Een van de afnemers is bovendien een kweker die ‘s zomers minder stookt. Aangezien ‘s zomers de koeien in de wei zijn, sluit dat redelijk aan op de productie van de
vergisters, maar de voorkeur hebben klanten die continu kunnen afnemen. Tegelijk
ontstond op enig moment de gedachte aan een drogerij waarmee in het groeiseizoen
hout, gras en anders producten gedroogd kunnen worden.
Al met al is in december 2019 de eerste fase van het netwerk officieel geopend door
Cogas en IJskoud in aanwezigheid van bestuurders van de provincie en gemeente en
overige betrokkenen. 86
Ondertussen werd met de voorbereiding van fase 2 begonnen, de uitbreiding van het
biogasnetwerk en het aantal boeren, om het biogasnetwerk verder te stabiliseren. 87
IJSKOUD hoopte in het dorp de kerk, het dorpshuis en 22 woningen met het biogas
te kunnen verwarmen. Daarbij rekende men op verdere technologische innovatie.
Ondertussen werd en wordt in de praktijk geleerd. De ideeën van de boeren dat dit
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https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/1072/cooperatie-ijskoud-wil-twents-biogasnetwerkgraag-opschalen
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https://www.cogas.nl/Nieuws/art/677128/biogasnetwerk-Noord deurningen-officieel-geopend.
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systeem veel efficiënter is dan WKK en dat biogas direct geleverd kan worden aan
afnemers blijken te kloppen. Ook aan de zijde van de afnemers is innovatie. Een van
de afnemers heeft een oude ketel vervangen door een zeer moderne ketel, met extra
warmteterugwinning en een condensor waardoor het rendement toeneemt. De afnemers hebben een duo-brander zodat die ook gevoed kan worden met aardgas.
6.3 STAP 3: PROBLEMEN OP UITEENLOPEND VLAK
In de loop van 2020 kwam naar voren dat er enkele problemen waren ontstaan bij
het biogasnetwerk. De relatie tussen IJskoud en Cogas was op dat moment bekoeld
en op enig moment stopte de communicatie zelfs. De problemen speelden al eerder
en begonnen ruim voor de ingebruikname in 2019. Wat er precies is gebeurd is niet
in openbare stukken vastgelegd, maar zeker is dat er over en weer grote onvrede
was en dat het project met de grootste moeite en alleen door inspanningen van derden voort kon gaan. IJskoud had klachten over het tempo waarin Cogas de afgesproken diensten leverde en de kwaliteit ervan. Bovendien was de coöperatie wat teleurgesteld in het in haar ogen weinig innovatieve karakter van Cogas en de voorkeur
die Cogas aan de dag legde voor beproefde oplossingen en apparatuur van standaardleveranciers die doorgaans vrij duur waren. IJskoud wilde juist kiezen voor de
eigen nieuwe oplossingen en een flexibele werkwijze, uitgaande van de eigen kennis
en die van de eigen adviseurs. Cogas was ontevreden over de voorstellen van de
boeren omdat deze in de ogen van Cogas niet de gewenste technische kwaliteit hadden en niet aan de juiste veiligheidseisen voldeden. Door de gebrekkige afstemming
dreigde het project al in een vroeg stadium te stagneren en financiële schade op te
lopen, en kwam de voortgang ernstig in gevaar.
Deze problemen hadden verschillende oorzaken, maar de diagnose over het relatieve
belang hiervan loopt bij de betrokken partijen niet geheel parallel. Een van genoemde
problemen is dat het aantal boeren iets kleiner was dan verwacht en de gewenste
hoeveelheid biogas niet kon worden geleverd. Een tweede genoemd probleem is dat
een van de beoogde innovaties niet goed werkte, het op lage druk verplaatsen van
het biogas. Een derde genoemd probleem is dat de compressor niet naar behoren
functioneerde en dat daardoor vaak afgefakkeld moest worden. Een vierde probleem
dat is genoemd is dat anders dan aanvankelijk was gedacht er toch een kwekerij als
afnemer fungeerde die niet het hele jaar door biogas kon verwerken. Deze problemen
waren deels van technische aard en in principe oplosbaar. Deels zijn deze ook opgelost. Het biogas wordt nu naar afnemer Byk via de buffer op hoge druk afgeleverd.
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Door de discussie over onderlinge afstemming en de kwaliteit van het systeem kwamen de partijen echter verder van elkaar te staan. IJskoud wilde graag zelf meer
zeggenschap hebben, ook over het netwerk. Daarnaast ontstonden financiële problemen en discussies over vergoedingen.
Ondertussen wilden de betrokken gemeenten en ook de provincie graag dat het project succesvol werd voorgezet. De provincie had grote ambities op het gebied van
duurzaamheid en streefde er naar dat in 2023 10 PJ energie met biomassa zou worden geproduceerd. Zo’n 10% daarvan zou uit vergisters komen, deels uit grote, deels
uit kleine vergisters. De provincie zag dit project als voorbeeld, een project bovendien
dat bijdroeg aan het zo efficiënt mogelijk sluiten van de kringlopen op het landbouwbedrijf en aan een duurzame landbouw. 88
Nadat het project in zwaar weer was gekomen en de verhouding tussen hoofdrolspelers verslechterd, zijn in overleg met de provincie en de betrokken gemeenten een
aantal stappen gezet om elkaar weer te vinden. Het plan was immers nog steeds om
na de ingebruikstelling van het eerste netwerk, ook de tweede fase van het project
te laten ingaan, oftewel de uitbreiding van het aantal boeren en van het netwerk.
Een van de stappen was dat door de gemeente Dinkelland een kwartiermaker werd
aangesteld met als opdracht te bepalen welke organisatievorm het beste bij de uitbreiding van het biogasnetwerk kan worden gekozen en welke partijen hieraan zouden moeten deelnemen. De bevindingen daarvan zijn in 2021 gerapporteerd. 89 Onderdeel van de opdracht was ook terug te kijken op de tot dan toe gekozen organisatievorm en werkwijze. Eerder was door Cogas, de provincie en IJskoud besloten
een extern bureau te vragen naar de technische constellatie te kijken en vervolgens
het huidige ontwerp met de oorspronkelijke plannen uit 2015 te vergelijken. Daarvan
kwamen de eindresultaten eind 2020 beschikbaar
6.4 SITUATIE ANNO 2021; EVALUATIES EN VERVOLG
Gezien de gevoeligheid van de informatie is de gedetailleerde inhoud van de bevindingen van de kwartiermaker over de eerste en de tweede fase en van de technische
evaluatie van het externe bureau niet openbaar. In grote lijnen zijn de conclusies
van het externe bureau dat het systeem technisch niet overal goed werkte door een
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onbalans in aanbod en afname en dat de engineering onvoldoende is geweest. Doordat het besturingssysteem en dus de communicatie tussen de systeemonderdelen
niet goed functioneerden en omdat de compressor evenmin altijd voldeed, waren er
soms leveringsproblemen en moest er noodgedwongen worden afgefakkeld. Hierdoor
kon minder biogas dan gepland aan de afnemers verkocht worden, en werden minder
inkomsten gegenereerd. Cogas denkt dat daarbij een belangrijke rol speelde dat de
aanvankelijke idee om met lage druk te leveren niet werkte. Toen dit werd aangepast
leidde dit tot meer stabiliteit in het net.
Ook de veranderingen in de aanvoer en afname speelden een rol. Doordat uiteindelijk
3 van de oorspronkelijk 9 veehouders waren afgehaakt, werd er minder kuub geleverd dan gepland. De beoogde hoeveelheid van 1.5 miljoen m3 per jaar is niet meer
realistisch, maar eerder circa 900.000 m3 per jaar. Daarnaast was de levering ongecontroleerd en onregelmatig. De afname was eveneens kleiner dan verwacht en
eveneens niet continu. Byk nam als enige vanaf het begin biogas af, zij het dat Byk
in 2019 ook nog deels aardgas gebruikte. Met de levering aan Byk gaat het inmiddels
goed, na de drukverhoging en aanpassing in de afleverset. Byk neemt nu continu
100% biogas af en de boeren kunnen dit leveren. De tweede aanvankelijke beoogde
afnemer haakte zoals gezegd echter af. Weliswaar kwam kweker Aarninkhof daarvoor
in de plaats maar deze neemt niet het hele jaar af zodat er zomers een overschot is
bij een lage vraag van Byk. Daar is overigens wel een oplossing voor gevonden door
IJskoud. Als proef is het eerder geopperde idee uitgevoerd: het overschot aan biogas
wordt gebruikt voor een gehuurde grasdrogerij bij één van de boeren. Het plan van
de coöperatie is om als de proef slaagt definitief een grasdroger te plaatsen. Gezocht
wordt nog wel naar andere manieren van buffering. De nabije grote leiding met de
naam Dikke Berta is een mogelijkheid, maar deze is niet voldoende.
Naar aanleiding van de bevindingen van het externe bureau zal gezocht moeten worden naar een optimaal centraal besturingssysteem voor een betere afstemming van
productie en afzet en een meer continue vergisting en invoer van biogas. Deze taak
ligt op het bordje van IJskoud die het zelf ontworpen besturingssysteem wil aanpassen. Over de operationele zaken hebben Cogas en IJskoud inmiddels weer contact
en beide willen het transport en het afleveren van biogas continueren.
Uit de rapportage van de kwartiermaker bleek dat er onvoldoende afspraken over de
verantwoordelijkheden waren gemaakt en dat wel gemaakte afspraken niet goed
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waren vastgelegd. Ook was er onvoldoende geregeld overleg geweest tussen de direct betrokkenen en waren er weinig stukken waarin de voortgang van het project,
zoals een urenregistratie, en het overleg hierover waren vastgelegd.
Niet alleen deze twee rapportages laten zien dat het project nog verbeterd moet
worden. Ook uit het onderzoek van de Hogeschool Saxion bleek dat het project in
Noord Deurningen “financieel nog te spannend” is om “op grote schaal uitgerold te
worden. Technisch en organisatorisch zijn verbeteringen nodig.” 90
Voor de tweede fase zijn dus aanpassingen nodig. Voorgesteld is te komen tot een
structuur met een nieuwe entiteit waarin IJskoud, de vier meest betrokken gemeenten en het Energiefonds Overijssel deelnemen. Deze entiteit wordt verantwoordelijk
voor de technische en met name organisatorische vormgeving van het project in de
volgende fase. Het Energiefonds Overijssel zou daarbij financieel kunnen ondersteunen, via een lening en/of via participatie. Daar de provincie Overijssel de enige aandeelhouder is van dit fonds en als enige de beschikkingen moet goedkeuren, toont
de provincie andermaal zijn betrokkenheid bij dit project.
Dat er zaken mis zijn gegaan rond het project Noord Deurningen heeft dus verschillende oorzaken. Het gaat om een innovatief project waarbij productie en afname van
biogas goed op elkaar moeten worden afgestemd en dat is lastiger gebleken dan
gedacht, mede door onzekerheden over de levering en afname van biogas. Ook gaat
het om nieuwe verdienmodellen en nieuwe organisatievormen. Samenwerking op
deze manier is nieuw en was in dit project niet goed formeel geregeld.
Daarnaast is er een verschil in belevingswereld of (bedrijfs)cultuur. Boeren willen
graag zo goedkoop mogelijk produceren en snel en innovatief opereren. Cogas vindt,
alleen al om wettelijke redenen, dat het bedrijf goed moet waken over bijvoorbeeld
de veiligheid en dat daar tijd en geld mee gemoeid mogen zijn. Bij gastransportsystemen worden doorgaans beproefde standaarden gebruikt die meestal duurder zijn.
Naast technische problemen, problemen met verantwoordelijksdeling en cultuurverschillen speelden mogelijk enkele personele wisselingen een rol. Daarnaast is geen
zichtbaar gevolg gegeven aan de constatering van de haalbaarheidsstudie dat het
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hier om een pilot gaat waaruit geleerd moet worden. Er is in ieder geval geen samenwerkingsvorm gevonden om dit leren samen te laten plaatsvinden.
Dat het project is doorgezet en succesvol kan worden heeft te maken van de intrinsieke motivatie van de betrokkenen maar ook met de aanhoudende en grote steun
van de overheden, met name de provincie. De provincie volgde het project vanaf de
planfase tot de officiële de opening van het project nauwgezet. Indien nodig heeft de
provincie het project ondersteund om tot realisatie en afronding te komen, ook financieel.
De grote externe druk om het project te laten slagen werd door de direct betrokkenen
is zeker als zodanig ervaren. Waarschijnlijk is het project, ondanks de vele problemen, mede door deze druk gecontinueerd.
Al met al lijken de projectdeelnemers van zins de schouders eronder te zetten en het
project tot een succes te maken. Voor de tijd die volgt moeten echter nog verschillende hobbels genomen worden. De technische configuratie van het systeem lijkt nu
naar behoren te functioneren en hier zijn waarschijnlijk nog maar weinig aanpassingen vereist. Wel moet er nog overeenstemming bereikt worden over de financiën en
de organisatie. De voorgestelde nieuwe organisatiestructuur zal daarbij heel belangrijk zijn. Het lijkt erop dat de betrokken partijen bereid zijn de stap te zetten om tot
deze structuur over te gaan, maar na alles wat er gebeurd is zal dit vermoedelijk
enige tijd kosten. Naar verluidt zal er in het vervolg niet alleen aandacht zijn voor de
organisatie van productie, distributie en afzet, de financiën en organisatie maar ook
voor de verschillende (bedrijfs)culturen. Of zoals een Cogas-vertegenwoordiger het
zei, “het samenbrengen van de bedaarde ambtelijke maar degelijke cultuur van
Cogas en de innovatieve ondernemende cultuur van de veehouders”. Het plan is dan
ook in deze organisatie iemand een centrale rol te geven die de verschillende partijen
goed kent en hun vertrouwen heeft. Verder is financiering van fase 2 waarin 18 boeren deelnemen nog een belangrijke kwestie, maar mogelijk is het Energiefonds Overijssel van de provincie een van de bronnen waaruit geput kan worden.
Wat de rol van Cogas zal zijn is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk beperkt deze zich
in dit geval tot dienstverlener. Cogas ambieert bij vervolgprojecten de rol van gridoperator zodat problemen zoals die zich voordeden bij Noord Deurningen kunnen
worden voorkomen, en wil een grote rol bij de invoer en afgifte van biogas/groen gas
bij bedrijven spelen, om de stabiliteit te bewaken. Cogas wil zeker verder met het
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model dat bij Noord Deurningen is gebruikt maar ook ruimte geven aan andere vormen van boerenparticipatie, anders dan het coöperatieve model. Ook zoekt Cogas
verder naar verschillende manieren om biogas aan te wenden. Naast de invoeding
van groen gas in het net kan het eventueel aangewend worden voor transport, afhankelijk van het businessmodel en dus de financieringswijze van het biogasnetwerk
en of er socialisering van kosten plaatsvindt.
6.5 CONCLUSIES BIOGASINNOVATIE NOORD DEURNINGEN, CRITERIA EN
SAMENWERKING
Ondanks de regionale, innovatieve en duurzame ambities en activiteiten van Cogas
en ondanks de twee vrij krachtige lokale initiatieven IJskoud en Duurzaam Noord
Deurningen, was de ontwikkeling van het biogasnetwerk Noord Deurningen een uitdagend project waar lang niet alles goed verliep.
Eerder noemden we al belangrijke oorzaken, de technische problemen, onduidelijke
afspraken over de verantwoordelijkheden en cultuurverschillen. Het systeem lijkt
technisch, economisch en organisatorisch nog steeds zeer de moeite waard en innovatief maar is duidelijk nog in ontwikkeling. Het voldoet in principe of deels aan veel
van de gestelde criteria voor een succesvolle biogasprojectinnovatie (zie tabel 6.1).
Het is in theorie energie-efficiënt, betrouwbaar, rendabel, goed inpasbaar in de bedrijfsvoering en te verenigen met andere bedrijfsactiviteiten maar het functioneert
nog niet optimaal. Zeker draagt het bij tot een milieuvriendelijke vorm van energiegebruik en kringlooplandbouw, waardoor emissies beperkt worden en minder grondstoffen nodig zijn. Ook is door de samenwerking met de stichting Duurzaam Noord
Deurningen en anderen in de streek er een duidelijke regionale inpassing, in sociaal,
ecologisch en economisch opzicht. Ondanks haperingen met aan- en afvoer, is de
netaansluiting door het eigen netwerk in principe in orde. Tot nu toe is het eenvoudig
aansluiting te vinden bij regelgeving en subsidiekanalen maar het aantal afnemers is
nog beperkt en in het algemeen is de toekomst van de rijksoverheidssubsidie onzeker. In welke mate dit systeem in vergelijking met ander biogas- of andere energiesystemen de voorkeur verdient, valt nog niet te zeggen.

78

Tabel 6.1. Vergelijking project Noord Deurningen met criteria voor biogasprojecten
en veranderingsmogelijkheden
Criterium
Energie-efficiëntie
Betrouwbaarheid
Rendabel voor bedrijf

Organiseerbaar

Nu
Nog niet optimaal, wel
nieuwe methoden gebruikt
Nog niet optimaal
Nog niet optimaal, wel
nieuwe benaderingen,
technisch (stal, alleen
biogas, e.a.) en organisatorisch (coöperatie)
Nog niet optimaal

Veranderingsmogelijkheden
Verdere optimalisatie mogelijk
Beter sturingssysteem, balancering
Waarschijnlijk beter door technische optimalisatie, opschaling
Betere bestuursstructuur met
partijen, monitoring
Wellicht optimalisatie

Bijdrage andere doelen
en activiteiten bedrijf
Bijdrage milieukwaliteit
Bijdrage potentie/ruimte
streek

Ja, mestgebruik, natuur

Aansluiting wensen
streek

Goed ingebed

Bijdrage lokale economie

Directe levering bedrijven energie e.a.

Uitbreiding net en afnemers

Inpasbaarheid net, kwaliteit levering

Nog niet optimaal, eigen net

Betere balancering en besturingssysteem

Past bij regelgeving/beleid

Is zoektocht, regionale
overheid zeer ondersteunend

Landelijke wetgeving nodig,
specifiek voor lokale projecten

Potentie markt(en)

Nog in onderzoek

Onzeker

Maatschappelijke balans
positief, economisch, sociaal en milieu

Nog niet te zeggen

Verder onderzoeken door
brede monitoring op verschillende schaal, opzetten zusterprojecten elders, agenderen
probleem, lobby

Lukt redelijk
Past goed in streek
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Efficiëntie vergroten
Branding, betere samenwerking Cogas en andere organisaties
Succes uitdragen, samenwerking verbreden

7. CONCLUDERENDE OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
Aan het begin van deze notitie stelden we enkele vragen, met als overkoepelende
vraag: in welke mate kan Noord Deurningen een voorbeeldfunctie vervullen voor
lokale en regionale biogasprojecten, en wat zijn de kritische factoren?
De vragen waren:
1) Op welke manieren kan biogas bijdragen aan de energievoorziening, met
name lokaal?
2) Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er, in technische en niet technische
zin?
3) Wat is de rol van Cogas in vergelijking met andere belangrijke partijen?
4) Wat is de rol van lokale initiatieven/energiecoöperaties zoals in Noord Deurningen?
5) Hoe is biogasproject in Noord Deurningen verlopen?
7.1 BIOGAS EN OPTIMALISATIEMOGELIJKHEDEN
Voor de antwoorden op de eerste twee onderzoeksvragen, over de bijdrage van biogas en de optimalisatiemogelijkheden, met name op lokaal niveau, leunen we zwaar
op de eerder in deze notitie besproken literatuur. Uitgaande van de door ons op grond
daarvan opgestelde overzichten van hindernissen, criteria en mogelijke oplossingen
vatten we het beeld als volgt samen.
Hoewel er accentverschillen zijn, doemt uit de meeste serieuze rapporten hetzelfde
beeld op. Biogas is aan een trage maar gestage opmars bezig. Biogas wordt gezien
als een gas dat bij kan dragen aan een duurzame energievoorziening. Daarbij zijn er
verschillende technologische, organisatorische en sociaaleconomische mogelijkheden, met als hoofdroutes WKK, in toenemende mate groen gas, en biogas als directe
energiebron, met kleinschalige en grootschalige varianten.
Op technisch gebied wordt nog steeds gezocht naar verbeteringen. Er valt waarschijnlijk nog optimalisatie op het gebied van rentabiliteit en energie-efficiëntie te
verwachten maar vergeleken met andere energiebronnen blijven deze vermoedelijk
relatief laag. Van nieuwe vergassingstechnieken wordt veel verwacht maar voorlopig
bevinden deze zich in de pilotfase en zijn deze nog niet voldoende betrouwbaar. Ook
schaalvergroting zou uitkomst kunnen bieden, maar heeft verschillende nadelen.
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Voor veel bedrijven is in de huidige situatie biogas niet rendabel en omdat rentabiliteit van nogal wat factoren afhangt, zoals investeringen, exploitatie, prijzen van
grondstoffen en eindproducten, alsmede de mate waarin marktpartijen en overheden
bijdragen leveren, is de oplossing van dit probleem met onzekerheden omgeven. Het
komt ook tot uiting in het matige succes van vergisters van veel boerencoöperaties
en het afblazen van grote vergistersprojecten. De inpassing van biovergisters in de
bedrijfsvoering van agrariërs is in principe goed mogelijk maar de combinatie bij
kringlooplandbouw is nog niet wijdverbreid. En hoewel sommige marktpartijen meer
belangstelling tonen zijn het combineren van waardeketens en het ontwikkelen van
nichemarkten nog niet ver gevorderd. Op regionaal en nationaal niveau zijn echter
ontwikkelingen gaande die kansen kunnen bieden. Biovergisting kan immers bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie en reductie van broeikasemissie en grondstoffengebruik, bij een goede bedrijfsvoering, vermoedelijk zonder zelf (veel) extra
milieuproblemen te veroorzaken. De koppeling aan regionale sectoren zoals milieuvriendelijke landbouw, verwerking van afval/organische stoffen en warmtevoorziening is eveneens een interessante optie, al moet deze nog wel verder vorm krijgen.
Gezien het potentieel aan organisch afval, en met name mest, is substraat in kwantitatief opzicht waarschijnlijk geen probleem. De kwaliteit (en de prijs) van goed substraat mogelijk wel. Veel studies pleiten voor regionale systemen en netten. Juist op
regionaal en lokaal niveau kan biogas een rol spelen, mits de infrastructuur, aanvoer
en afzet te organiseren zijn. De vormgeving van de technische en organisatorische
biogasvoorziening op deze schaal vraagt innovatie en aangepaste technische systemen. Het vereist ook samenwerking, bijvoorbeeld door gezamenlijk onderhoud en
inkoop van producenten en door betere afstemming op lokale afnemers, bewonersorganisaties en partijen op het gebied van circulaire landbouw, natuur – en landschapsbeheer en warmtevoorziening. De collectief ontworpen en beheerde windmolens in Groningen kunnen daarbij als voorbeeld dienen. 91
De grote en naar het lijkt toegenomen weerstand van bewoners en milieugroepen
tegen biogas, zelfs tegen lokale initiatieven, wordt algemeen als een serieuze drempel ervaren en kan zich soms op regionaal en lokaal niveau krachtig manifesteren.
Duidelijker moet worden aangegeven hoe, wanneer en waarom biogas als ‘groen’
kan worden gezien. Het soms gepropageerde locatiebeleid zou leiden tot een (verdere) industrialisatie van de biogas- en mestsector waarvan nog onzeker is hoe dit
uitpakt. Het alternatief is de nadruk verder te verschuiven naar lokale initiatieven
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van boeren en burgers waarbij in een vroeg stadium wensen en noden bij elkaar
gebracht worden en gezocht naar economische en andere meerwaarde voor de
streek. Het moet gaan om ‘ons biogas’.
Een groot deel van de problemen – en dus de oplossingen – liggen echter meer op
‘hoger’ niveau. De behoefte aan duurzame energiebronnen en milieuvriendelijke vormen van gas is groot en zal toenemen. Groen gas kan gemakkelijk in het net gevoed
worden, en het kan bijdragen aan de balancering van de energievoorziening. De
overheid is blijkens het subsidiebeleid zeker genegen biogasprojecten te steunen
maar de dynamiek van het subsidiebeleid is vrij groot. De beleidsbeweging van groen
gas naar WKK en weer terug, van groot naar klein en groot, is voor producenten niet
bemoedigend. Het jarenlange consistente beleid in Duitsland heeft daar een enorme
positieve – zij het dure – wending veroorzaakt in de biogassector. Een stevig, duurzaam groen beleid waarin implementatie, regelgeving en subsidieschema’s elkaar
aanvullen ontbreekt in Nederland, maar dat kan veranderen door de snel groeiende
behoefte aan hernieuwbare energiebronnen. De marktpartijen aarzelen, maar met
een stabiel beleid, certificering, verplichte afname en ketenaansluiting is hier wellicht
iets te winnen. Samenwerking met andere partijen, netbeheerders, gemeenten, andere organisaties, energieproducenten en bewoners/consumenten, wordt vaak als
cruciaal gezien maar krijgt langzaam vorm.
Blijft de vraag wat de balans is van maatschappelijke kosten en baten. Of biogas een
positieve kosteneffectieve nettobijdrage kan leveren aan zowel economische ontwikkeling, welzijn en duurzaamheid is de grote vraag. En ook of deze bijdrage veel groter
of kleiner is dan andere oplossingen, gegeven ook de grote opgaven op het gebied
van landbouw en warmte. Zo’n balans is niet in beton gegoten. Wanneer CO2 of aardgas anders beprijsd wordt of BioLNG verplicht wordt gesteld in de transportsector
kunnen zaken gaan verschuiven. De studies geven op dit soort vragen nog geen
duidelijk antwoord. Een multicriteria-analyse met verschillende varianten kan helpen
de voor- en nadelen hiervan, ook op verschillende schalen, beter in kaart te brengen.
Dat biogas en groen gas een rol gaan spelen is vrijwel zeker, gezien de duurzaamheidspotentie, maar veel partijen, ook de netbeheerders en de koepelorganisatie
NVDE, zijn het er over eens dat het zeer moeilijk zal worden de biogasdoelen van de
rijksoverheid te behalen. Uit de eerder aangehaalde studie van CE Delft, zo zagen
we, blijkt dat de kabinetsambitie uit het Klimaatakkoord om tot een productie 2 mil-
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jard m3 groen gas te komen gebruikmakend van lokale reststromen alleen realiseerbaar is indien de overheid dit sterk ondersteunt en bij forse technische innovaties bij
mestvergisters, mestvergassers en opwaarderingsinstallaties. 92
7.2 ROL EN POSITIE COGAS
Uit de eerder genoemde studies blijkt dat een verschillende grote partijen zich bezighouden met biogas, met name met groen gas, en dat er inmiddels grote belangen
mee zijn gemoeid. Wat kan hierbinnen de rol zijn van Cogas? Voor het antwoord op
deze derde onderzoeksvraag, over de positie van Cogas, kunnen we kort en lang zijn.
Het korte antwoord is dat netbeheerders een belangrijke en misschien wel cruciale
rol kunnen en willen spelen bij de verder ontwikkeling van biogas, zoals Liander,
Enexis en Cogas bijvoorbeeld laten zien door hun deelname in lokale en andere projecten. De ambities, kernwaarden, organisatie en activiteiten van Cogas zijn daarop
ook afgestemd, met zelfs een sterke nadruk op de regionale energietransitie met
biogas. Ook ligt er een schat aan ervaring bij Cogas met transport, regelgeving, afstemming, prijsvorming en dergelijke. Netbeheerders zouden met gepaste trots een
cruciale rol kunnen vervullen als relatief onafhankelijke regionale duurzame nutsbedrijven.
Het lange antwoord is dat netbeheerders hun rol moeten zien te vinden in de nieuwe
maatschappelijke en bestuurlijke omgeving. In deze omgeving eisen burgers steeds
meer een rol, als consument, als producent en indien ze georganiseerd zijn, als partner of opponent. Daarbij past misschien juist enige bescheidenheid. Bijvoorbeeld in
Noord Deurningen bleek het lastig om de wensen van alle partijen goed op elkaar af
te stemmen. De netbeheerders zullen dus meer oog moeten hebben voor kennis,
mogelijkheden en wensen van lokale initiatieven. Een ander belangrijke kwestie is
de wettelijke rol na de Splitsingswet. Doordat Cogas geen directe betrokkenheid heeft
bij de gehele energieketen, inclusief productie, opslag en afname, is de slagkracht
beperkt. Gezien de grote maatschappelijke opgaven en de noodzaak voor afstemming is het de vraag of deze situatie de voorkeur verdient. Tenslotte is er de positie
van de aandeelhouders, de gemeenten. Gemeenten spelen hier soms een curieuze
rol. Daar waar netbeheerders - en bewoners - meer willen en kunnen bijdragen aan
de energietransitie, ontnemen sommige gemeenten in hun rol als aandeelhouder net-
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beheerders de mogelijkheid meer te ondernemen en te investeren omdat deze gemeenten een vast rendement eisen van hun netbeheerder of op andere manier de
winst als inkomstenbron gebruiken.
De energietransitie is (ook) voor Cogas een avontuur waarvoor flexibiliteit, innovatie,
ondernemerschap en nieuwe partnerschappen gevraagd worden, en er tegelijk duidelijke beperkingen zijn.
7.3 ROL EN POSITIE ENERGIECOÖPERATIES, IN HET BIJZONDER IJSKOUD
De regering beoogt een grote rol van biogas en groen gas in de energietransitie, de
belangen nemen toe en velen pleiten voor schaalvergroting en industrialisatie van
biogas en met name groen gas. De vraag is wat kleine partijen zoals agrarische productiecoöperaties of energiecoöperaties hier nog kunnen betekenen. Of zoals onze
vierde onderzoeksvraag luidde: wat is de rol van lokale initiatieven/energiecoöperaties zoals in Noord Deurningen?
Zoals eerder aangegeven kunnen energiecoöperaties op verschillende manieren een
rol spelen bij de versnelling van de transitie, door het bedenken of verspreiden van
nieuwe technologie, verdienmodellen of organisatiemodellen. Op papier, zoals in het
Klimaatakkoord, steunt de rijksoverheid burgerbetrokkenheid, via inspraak en medeeigendom. In verschillende gremia spelen coöperaties een rol en bepalen mede de
richting van de transitie. De nadruk ligt zoals gezegd echter op kleinschalige zonneen windenergieprojecten omdat complexe systemen zoals warmtenetten of opslag en
balanceringssystemen veel vragen van dit soort coöperaties. Weinig energiecoöperaties houden zich bezig met biogas en verschillende pogingen het wel te doen zijn
gestrand. Complexiteit speelt een rol maar ook weerstand onder de bevolking, die
zelfs bij een door veel boeren en burgers positief ontvangen initiatief als in Wijnjewoude tot stagnatie leidde. IJskoud is samen met Duurzaam Noord Deurningen voor
zover bekend het enige initiatief waarin boeren en burgers samenwerken en waarin
biogas direct geleverd wordt aan afnemers. Samen voldoen ze aan de voorwaarden
die doorgaans aan energiecoöperaties gesteld worden: een duidelijke visie, kennis,
‘trekkers’, en de capaciteit om steun onder de bevolking, bij overheden en bedrijven
te verwerven, en slim gebruik te maken van de biofysieke omstandigheden en technologie. De positie van IJskoud is sterk door veel lokale kennis en steun en door de
innovatieve kracht. Het is in veel opzichten een uniek samenwerkingsverband met
een uniek project.
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7.4 HET VERLOOP VAN HET BIOGASPROJECT IN NOORD DEURNINGEN
De laatste onderzoeksvraag betrof het verloop van het biogasproject in Noord Deurningen. Feit is dat het beoogde resultaat er min of meer is, een functionerend collectief biogassysteem met twee afnemers, en gedragen door de coöperatie IJskoud en
Cogas. Toch ging er bij dit project een en ander mis. Er is en was steun, politiek,
financieel en technisch, en er is een bijzonder project tot stand gekomen. De destijds
gemaakte haalbaarheidsstudie maakte een degelijke indruk maar liet sommige zaken
open, die later niet of onvoldoende zijn uitgewerkt. Zowel technisch, sociaal als organisatorisch waren er problemen. Veel valt te verklaren uit enkele onhandige manoeuvres, onduidelijke afspraken en niet altijd adequate technologie. Van enige afstand gezien was er echter op elk van deze fronten sprake van een leerproces. De
kunst is dit te benoemen en te accepteren. De huidige voorstellen voor het verbeteren van de technologie, de organisatie en de afstemming kunnen hieraan bijdragen.
De wil, het enthousiame en het elan van het begin lijken terug te keren en dat is
eveneens van wezenlijk belang
7.5 NOORD DEURNINGEN ALS VOORBEELD EN KRITISCHE FACTOREN
In hoeverre kan het biogasproject in Noord Deurningen nu een voorbeeldfunctie vervullen voor lokale en regionale biogasprojecten? In de eerste plaats laat het project
zien dat het mogelijk is om een biogasproject op een geheel nieuwe manier vorm te
geven, door biogas niet te gebruiken voor elektriciteitsopwekking of op te werken tot
groen gas, maar als directe bron. Het laat ook zien dat een betrekkelijke kleine groep
veehouders met enkele burgers in staat is om zo’n project te starten. Waar andere
soortgelijke projecten ook hun iconische voorbeelden hebben zoals Zeeuwind in
Zeeland voor wind, Zonnedorpen in Zijldijk voor zon of Thermo Bello in Culemborg
voor warmte

, zo is IJskoud bij uitstek de pionier als het om biogas gaat. Met de
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visie, opgebouwde kennis en de opgedane ervaring kan het project een voorbeeldfunctie vervullen voor projecten elders. Dat vereist echter wel een en ander. Degene
die het project draagt, bijvoorbeeld een nieuwe Lokale Biogasgroep, zal moeten beschikken over de nodige kennis van de technologie, bedrijfsvoering en de streek, een
organisatie moeten zijn met een duidelijke visie op energie en omgeving en met
continuïteit, een duidelijk en geïntegreerd plan hebben en dienen te kunnen beschikken over enkele mensen die dit met grote gedrevenheid en kennis van zaken vorm
geven. Bovendien moet er op de juiste wijze geproduceerd kunnen worden, met een
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optimale verwerking van mest, er een leidingnet zijn, en niet te vergeten bereidwillige afnemers. Zo’n net is niet overal voorhanden en kostbaar om aan te leggen. Ook
moet er steun van de bevolking zijn, liefst in geïnstitutionaliseerde vorm zoals in een
energiecoöperatie, -stichting of -werkgroep. Mogelijkheden om biogasproductie behalve aan bedrijfsactiviteiten aan de karakteristieken van de streek te koppelen zijn
eveneens cruciaal. Dan moeten de lokale en andere overheden bereid zijn via subsidie en regelgeving steun te bieden. Sowieso moet er een krachtige partner zijn die
ondersteunt, een bedrijf, netbeheerder of gemeente, liefst ook een kennispartner
zoals een universiteit, hogeschool of een ingenieursbureau. IJskoud heeft samen met
Duurzaam Noord Deurningen, Cogas en overheden het project opgezet en had het
niet alleen gekund.
Daarnaast is het louter betrekken van verschillende partijen bij een project als dit
niet voldoende gebleken. Het vereist een goed functionerend formeel samenwerkingsverband van de meest direct betrokken partijen met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, dat bovendien expliciet stilstaat bij leerervaringen. Samen moet
vorm gegeven worden aan zorgvuldige bedrijfsvoering, energie(boeren)vakmanschap, slimme financieringsconstructies en handige koppelingen in het biogassysteem waarbij weinig energie verloren gaat.
Dit alles geeft meteen antwoord op de vraag wat kritische factoren zijn. Dan hebben
we het nog niet over de externe kritische factoren zoals een stabiel en ondersteunend
overheidsbeleid, interesse van marktpartijen en gunstige prijzen voor energie en met
energieproductie gerelateerde producten zoals substraat en CO2.
Zeker voor coöperaties en netbeheerders in gebieden met veel mest liggen er waarschijnlijk mogelijkheden. In bepaalde delen van het land zal het echter eenvoudiger
zijn dan elders, bijvoorbeeld afhankelijk van de saamhorigheidstraditie, mogelijke
partnerschappen, de aanwezigheid van gemengde bedrijven, interesse van overheden en de infrastructuur.

86

7.6 SUGGESTIES VOOR VERVOLG, KENNISAGENDA EN ACTIEAGENDA
Eerder gaven we al aan waar knelpunten liggen als het gaat om de bijdrage van
biogas aan de energietransitie. Deze kunnen omgezet worden in een actie- en kennisagenda. Ook hier gaat het weer om de al vaak genoemde dimensies: de technische, financieel-economische, organisatorisch-institutionele, milieu/ecologische en
de beleidsmatige dimensies, inclusief de juridische aspecten. 94
Wat betreft kennis gaat het om beter zicht te krijgen op de verschillende opties en
hun voor- en nadelen, voor verschillende regio’s en ruimte- en tijdschalen. Concreet
is de vraag: wat zijn voor- en nadelen van kleinschalige en grootschalige biogasprojecten, en voor wie? Voor het nationale en regionale schaalniveau kan een multicriteria-analyse gebruikt worden om dit handen en voeten te geven. Tegelijk moet verder onderzocht worden van de koppeling tussen sectoren kan betekenen, productie
van biogas, verwarming en landbouw, en welke financiële mechanismen mogelijk zijn
om een stabiele financiële situatie te verkrijgen. Eerder formuleerden we al een belangrijk overkoepelend criterium voor de beoordeling van biogas en groen gas, te
weten de afweging van maatschappelijke kosten en baten, oftewel de nettobijdrage
aan economische ontwikkeling, welzijn en duurzaamheid. Het is nog niet duidelijk
hoe deze afweging uitpakt en hier vervolgens op gestuurd kan worden, met marktinterventie of andere maatregelen, bijvoorbeeld via convenanten met sectoren als
woningcorporaties of OV-bedrijven, of via regelgeving. Hier ligt ook een onderzoeksvraag. Op boerderij- en regioschaal zou dit eveneens uitgezocht kunnen worden,
door een modellering van diverse kosten en baten, energie-efficiëntie en milieu-impact en onderzoek naar belangenafweging. Het is zeer aan te bevelen een langjarig
monitoringprogramma op te stellen op bedrijfs- en regioschaal, samen met kennisinstellingen, om de verschillende aspecten en dimensies te volgen, zodat optimaal
lering getrokken kan worden.
Wat actie betreft gaat het in de eerste plaats om voort te gaan met pilots, liefst in
verschillende regio’s en liefst in verschillende vormen. Daarnaast kan in de praktijk
verkend worden wat de bandbreedte is van de wensen en mogelijkheden van betrokken partijen, als het gaat om doelen, samenwerking en ondersteuning. Net zo belangrijk is dat de voortgang van dit soort projecten gedurende een behoorlijke periode gegarandeerd is, zodat de ontwikkelingen op de genoemde aspecten en dimensies goed en langdurig gevolgd worden, niet alleen technisch-economisch maar ook
wat betreft de sociale dynamiek en duurzaamheidsaspecten. Op grond van de zo
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verkregen inzichten kan bijgesteld worden. Een mogelijkheid is ook om voor dit soort
projecten een breed exploitatie- en/of regie-orgaan te vormen, breder dan de huidige
instellingen. Mogelijke deelnemers zijn bijvoorbeeld milieu-, natuur en landbouworganisaties en energiecoöperaties, naast overheden, producenten, netbeheerders en
bedrijven. Netbeheerders kunnen daarin verschillende rollen spelen: dienstverlener,
medeontwerper, regisseur, participant, hoofdverantwoordelijke of begeleider, mede
afhankelijk van de ambitie van de netbeheerder en mogelijkheden die wetgeving en
aandeelhouders bieden. Verder zouden de gestarte experimenten met verschillende
typen van vergassing moeten worden doorgezet, zeker ook met technieken die op
kleinere schaal werken. 95
Daarnaast zou gevraagd kunnen worden om een experimenteerregeling waarbij wetgeving en subsidieverlening in overleg met projectuitvoerders tijdelijk aangepast
worden om het effect te zien. Zo kan nagegaan worden hoe door regelgeving duurzaamheid in de hele waardeketen van bio-energie kan worden gewaarborgd om de
voordelen te maximaliseren en de mogelijke negatieve effecten te minimaliseren,
bijvoorbeeld door betere afstemming op warmtewetgeving of landbouwregelgeving.
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