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Er zijn nog geen tien monomest-
vergisters in Nederland.
Hoe kan dat?
'lk denk dat in Nederland enkele
honderden veehouders openstaan
voor kleinschalige vergisting. En nog
veel meer die er over hebben nage-
dacht. Je hebt een hele categorie die
zelfs alvast een stal heeft gebouwd
met het idee 'later zeker' te willen
vergisten. Hun stal en bedrijf zijn nu
al ingericht om op enig moment met
monomestvergisting aan de slag te
kunnen gaan.
Daarnaast zijn er ook ondernemers
die op dit moment iets willen realise-
ren. Zij zijn druk bezig met doorreke-
nen, offertes aanvragen et cetera.'

De belangstelling is er dus, maar dat
zieje niet terug in de aantallen
gerealiseerde installaties.
'Dat klopt. We praten al vijf, zes jaar
over monomestvergisting op boer-
derijschaal. Maar in de praktijk zitten
we nog in de pioniersfase. Dit is de
fase van hoge kosten als je iets wilt
ontwikkelen en de fase van onbe-
kend maakt onbemind.
Wat nodig is, is een initiatief waar-
mee we in Nederland in één keer de

pioniersfase voorbij zijn en toegaan
naar een betrouwbaar concept en
een lagere kostprijs.'

Dat kan?
'ln België staan al een stuk of hon-
derd monomestvergisters.
Dat komt enerzijds omdat de ver-
goedingen gunstiger zijn dan in
Nederland. De ondernemer ont-
vangt geld voor groencertificaten,
ook over de stroom die de onderne-
mer zelf gebruikt. En de energie-
prijs ligt er een beetje hoger.
ln België kan het uit om niet per se
dagverse mest te vergisten, maar
gewoon uit een put onder de roos-
tervloer.
Anderzijds: bouwer/leverancier Bio-
lectric heeft in België zijn nek uitge-
stoken door de eerste installaties
aan te bieden in een leaseconstruc-
tie. Hiermee neemt het bedrijf een
deel van de risico's die in Nederland
bij de boer liggen.
ln de Nederlandse situatie is het
heel moeilijk de investering terug
te verdienen.
Met salderen van je eigen stroom
kom je niet snel uit de kosten.'

Wat in België kan, moet hier ook
kunnen?
'ln de eerste plaats is het een kwes-
tie van timing. Waar zit je als veehou-
der op dit moment met je bedrijf?
Heb je bijvoorbeeld recentelijk het
bedrijf overgenomen dan laat je het
de komende jaren wel uit je hoofd
om extra te investeren in monomest-
vergisting. Maar inderdaad, wat in
België kan, zou ook hier moeten
kunnen, maar dan moeten we de
omstandigheden wel een beetje
aanpassen.'

Wat kan/moet de sector zelf doen?
'De pioniersfase achter ons laten, als
sector de handen ineenslaan en
opschalen. Zuivelcoöperatie Fries-
land Campina is hier al enige tijd
mee bezig. Samen met boerenj leve-
ranciers van monomestvergisters,
LTO Noord, Groen Gas Nederland en
overheid wordt geprobeerd mono-
vergisten financieel aantrekkelijker te
maken en dus voor meer mensen
haalbaar.

Minister Kamp heeft milieuambities,
hij wil mestvergisting stimuleren.
Zou hij meer moeten doen dan wat
er nu al gebeurt?
'Kennelijk is het stimuleringsbeleid
van nu niet voldoende. En dus moet
er een schepje bovenop, ik verwacht
ook dat de minister dit zal doen. Hij
kan lokaal produceren en afzetten
stimuleren door ook de levering aan
de omgeving te salderen.
Hij kan samenwerking onder melk-
veehouders stimuleren.
Nodig is ook: duidelijk beleid en con-
tinuïteit van beleid, zodat je als sec-
tor weet waar je op lange termijn aan
toe bent. De allerbeste stimulans is
geld: hij zou iets kunnen doen met
investeringssubsidies. Maar de MIA/
VAMIL-regeling weer invoeren is ook
een mogelijkheid.'

Stel dat de sector alles op alles zet
en dat het rijk optimaal faciliteert,
alle seinen staan op groen.
Wat is dan het perspectief van
monomestvergisting?
'Het is fantastisch als je als veehou-
der of cluster van veehouders in je
eigen energiebehoefte kunt voor-
zien. Dat je wagenpark rijdt op de
energie die je zelf produceert, dat
alle stroom die je nodig hebt komt
van je eigen mest en dat je ook nog
kunt leveren aan je buren. Plus na-
tuurlijk het voordeel in bemesting
wat de vergiste mest heeft. Je doet
aan risicospreiding en je brengt
waarde.
Dit is een plaatje dat mij erg aan-
spreekt en ik denk dat veel boeren
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het zo zien. Als we als sector en over-
heid het blijven doen zoals we het tot
nu doen, groeien we langzaam naar
meer monomestvergisters, een pro-
ces dat wel dertig jaar kan duren
denk ik. Maar als de sector en het rijk
meer doen dan nu... ja, dan kan het
veel sneller gaan'.

“Dan verwacht ik een vliegwieleffect
en kunnen er over drie jaar in
Nederland best eens tweehonderd
monomestvergisters staan.'
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