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Laatste kans om door te starten
CCS blaast vergisters nieuw leven in

Zonde. Al die vergistingsinstallaties in Nederland die de 
afgelopen jaren zijn stilgelegd en werkeloos op het erf 
staan. Begrijpelijk natuurlijk, op een gegeven moment 
bleken deze vergisters niet meer rendabel en haakten 
ondernemers teleurgesteld af. Maar … is dat het dan? 

Bij CCS ENERGIE ADVIES in Deventer vinden ze van niet. 
Veel vergisters zouden eenvoudig weer opgestart kunnen 
worden. Grote investeringen kunnen in een aantal gevallen 
achterwege blijven. Een kleine - zeker in verhouding met 
de oorspronkelijke start/ontwikkelingskosten - financiële 
injectie volstaat. CCS wil kansrijke vergisters nieuw leven 
inblazen. Door samen met de ondernemer de herstart-
potentie in kaart te brengen en SDE+ subsidie aan te vra-
gen. De onderzoekskosten neemt CCS in eerste instantie 
voor haar rekening, laat Ruurd van Schaik van CCS weten. 
‘Pas als de vergister kansrijk blijkt en we er in slagen de 
subsidie binnen te halen, brengen we de onderzoekskos  - 
t en van tweeduizend euro in rekening.’  

Jullie zijn deze missie een paar maanden geleden 
begonnen. Hoe loopt het? 
Van Schaik: ‘we zijn nog niet tevreden met hoe het nu loopt. 
Met een paar ondernemers wordt het concreet en lijkt het 
een succes te worden. Maar we hopen dat er nog wat bij-
komen. Als het hierbij blijft, vrees ik dat te veel vergisters 
die rendabel zouden kunnen draaien, toch stil blijven staan’. 

Waarom loopt het nog niet? 
‘De doelgroep is natuurlijk teleurgesteld in het concept ver-
gisting. Je vergister stilzetten is geen makkelijke beslissing 
en komt vaak na jaren hard werken tegen de stroom in. 
Deze ondernemers hebben veel tegenslag gehad afge-

lopen jaren. Dan sta je niet te trappelen om opnieuw tijd en 
geld in ‘dat ding’ te investeren. 
Begrijpelijk dus, maar met de SDE+ regeling denken wij wel, 
dat de situatie significant anders is dan tijdens de MEP en 
OV MEP. We zien het als onze missie om de onder nemers 
daarvan te overtuigen.’

Hoeveel vergisters staan er stil en hoeveel zijn er kans-
rijk? 
De exacte cijfers zijn ons niet bekend, maar we schatten 
tussen de vijftien en vijftig. Van deze installaties zijn de 
meest kansrijke weer aan het draaien. Van de resterende 
installaties denken wij dat zeker een derde kansrijk is om 
weer winstgevend te gaan draaien. 

En niet kansrijk?
Niet kansrijk is zeker een derde deel ook. Het resterende 
deel is grijs gebied. Wij zien bijvoorbeeld veel kansen in 
het herstarten als monovergister. Dat is in de concentratie-
gebieden eenvoudiger dan in Friesland, terwijl de meeste 
stilstaande vergisters wel in het noorden te vinden zijn. 

Wat is het criterium wel/niet herstarten?
Met bestaande vergisters verschilt het zo mogelijk nog meer 
van geval tot geval dan voor nieuwbouw. Vragen als ‘Wat is 
er nog aanwezig?’, ‘Wat is de onderhoudsstatus?’ en vooral 
‘Wat wil de ondernemer’ zijn het allerbelangrijkst. Dan zijn 
er nog vergisters met restpartijen vervuild digestaat, ver-
gisters die qua milieuvergunning buiten de lijntjes gekleurd 
hebben of installaties met een grote restschuld. 

Wij zien het liefst vergisters op een veehouderijbedrijf of bij 
een loonwerker waar mest beschikbaar is. 

Ruurd van Schaik van CCS ENERGIE ADVIES hoopt dat nog meer onder-
nemers zich aanmelden voor herstart van hun stilstaande vergister.
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Verder moet de ondernemer het nog een eerlijke kans wil-
len en kunnen geven. 

Hoe willen jullie te werk gaan – richting ondernemers?
Wij bieden voor de eerste fase een standaardpakket, met 
een opname van de installatie, investeringsbegroting,  
exploitatieberekening en een SDE+ aanvraag. 
Na SDE+ beschikking biedt CCS de dienst om financiering 
te regelen en daarna de herinvestering en opstart te be-
geleiden. Mocht de ondernemer dat liever zelf of met een 
andere partij doen, dan kan dat uiteraard ook. 

Ondernemers die gestopt zijn, hebben er vaak helemaal 
geen zin meer in. Wat zouden ze moeten bedenken? 
Dat is heel herkenbaar en ook begrijpelijk. Maar ooit waren 
ze koploper en hebben ze wel in een vergister geïnves-
teerd. Helaas betalen launching customers vaak veel leer-
geld, wat hier zeker gebeurd is. 
Dit jaar biedt de Minister (Economische Zaken) een laatste 
kans om bestaande installaties door te starten. Als je deze 
kans laat liggen, wordt de installatie nooit meer een vergis-
ter en zijn de tanks dure mestopslagen gebleken. 
De sector is de laatste jaren volwassen geworden, de sub-
sidieregeling is verbeterd en kosten zijn gedaald. 
Als de combinatie met mestverwerking gemaakt kan wor-
den ziet een business case er toch echt heel anders uit dan 
tien jaar geleden.  

De bestaande vergister wordt monovergister. Waarom?
Eén van de redenen van veel faillissementen is de prijsstij-
ging van co-producten. De biogaspioniers weten nog dat 
bijvoorbeeld glycerine ooit gratis of zelfs met geld toe, te 
krijgen was. Dat is nu niet meer denkbaar. Hetzelfde is de 
onvoorziene stijging van de maïsprijs. 
De monovergister is in de bedrijfsvoering niet afhanke-
lijk van co-producten en heeft dus ook het prijsrisico van 
co-producten niet. 
Daarnaast kan met de WKK-warmte mest verwerkt worden, 
wat een meerwaarde genereert op de biomassa én een 
nuttig warmtegebruik levert om de warmtebonus te incas-
seren. 
Natuurlijk gaat de capaciteit van de vergister fors omlaag, 
omdat er nog steeds relatief weinig energie in mest zit. 
Maar met de juiste schaalgrootte en extra inkomsten uit de 
mestverwerking zijn wel zwarte cijfers te schrijven. 

No cure no pay? 
Dat klopt. Voor de eerste fase, tot SDE+ aanvraag, werken 
we op no cure no pay basis. Dat durven we aan, omdat 
verlengde levensduur in de eerste SDE+ fase zit. Wordt de 
SDE+ niet beschikt, dan hebben wij iets over het hoofd ge-
zien of de aanvraag niet goed gedaan. 
Dat risico hoort dan ook bij ons te liggen. 

Wat zijn de kosten voor de ondernemer?   
Wordt de SDE+ beschikt dan vragen wij € 2.000, - onaf-
hankelijk van de schaalgrootte van de installatie of het werk 
wat nodig was om tot een aanvraag te komen. Voor de ver-
dere begeleiding daarna - zoals aankoopbegeleiding van 
een nieuwe WKK en revisie van de vergister - werken we 
met maatwerkoffertes. 

Wanneer is jullie missie geslaagd?    
Als er geen enkele vergister-eigenaar is die volgend jaar 
zegt ‘had ik dat maar geweten’. Er is begin deze eeuw 
veel geïnvesteerd in biogasinstallaties en het kan niet zo 
zijn, dat al die installaties stil komen te staan en het verlies  
geleden wordt.

Is er een tijdslimiet/deadline?
Er is zeker een deadline, namelijk september 2017. In sep-
tember of oktober zal de SDE+ weer worden opengesteld. 
Tijdens deze openstelling moeten de aanvragen worden 
gedaan. Daarna is het echt voorbij en zijn de vergistings-
silo’s definitief mestopslag geworden. 
Daarnaast verwachten we binnenkort meer informatie over 
de speciale Tender Monovergisting. Het lijkt erop, dat deze 
eerder opengesteld wordt, mogelijk al in juli. Onder bepaal-
de voorwaarden kunnen bestaande vergisters ook hier een 
SDE+ aanvraag doen. 
In dat geval is de deadline dus nog eerder. 

Voor meer informatie zie: www.cocos.nl

Tekst: SPIN OFF Communicatie  

Meer over de SDE+ 2017
De algemene SDE+ openstelling voor 2017 is tot op ze-
kere hoogte vergelijkbaar met die van  2016. De laatste 
openstellingsfase, tot € 0,15 / kWh, is in 2017 niet meer 
opengesteld. Dat betekent een maximaal fasebedrag 
van € 0,13/kWh voor WKK en € 0,088 voor groen gas. 
Voor vergisting zitten bijna alle categorieën in fase 1. 
Zowel allesvergisting als mestcovergisting kennen in 
fase 1 het maximale tarief voor WKK en Warmte. 
Alleen mestcovergisting hernieuwbaar gas heeft in 
fase 2 een hoger bedrag. 
De mestmonovergisting <400 kW heeft oplopende  
tarieven tot fase 3. 

In de voorjaarsronde was duidelijk het effect merkbaar, 
dat kolencentrales niet meer kunnen aanvragen voor 
bij- en meestook. De meeste aanvragen waren weer 
voor Zon-PV, maar qua capaciteit zijn deze vaak veel 
kleiner dan vergistingsprojecten. 
Voor de najaarsronde is het opnieuw de verwachting 
dat fase 3 aan bod gaat komen. Met name de mest-
monovergisters kunnen hiervan profiteren. 


