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OVER DIT RAPPORT  

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het 
produceren en benutten van Groen Gas binnen de gemeente Olst-Wijhe. Het project is 
uitgevoerd door Saxion en de gemeente Olst-Wijhe.  

Dhr. Johan Wempe (lector Governance) was projectleider voor het gehele project. Hij werd 
hierin ondersteund door mevr. Tanja Abbas (TAB Advies en oud onderzoeker/docent Saxion), 
dhr. Jan de Wit (lector Duurzame Energie, Saxion) en mevr. Linda Kemperink (management 
assistent Saxion).   

Wethouder dhr. C. v. d. Berg, dhr. Hans Kostense en mevr. Loet van der Heijden (na 1 
januari 2010) waren vanuit de gemeente Olst-Wijhe betrokken.  

Het onderzoek is mede uitgevoerd door CCS Energieadvies: Mark van der Werf 
(onderzoeker) en Rene Cornelissen (projectleider).  

Dhr. Gerwin Schimmel en dhr. Anne de Jong, beiden student aan de UT, hebben eveneens 
bijgedragen aan het project door varianten voor de benutting van het biogas te onderzoeken.  

Dhr. Frans Feil van de netwerkorganisatie Bio-energie Oost Nederland (BEON) heeft 
bijgedragen aan de communicatie over het project.  

Veel dank is verschuldigd aan Maaike Mulder-Pol (Enexis), Douwe Koops (Enexis), Coert 
Peters (Rova), Harry Eshuis (GTS), Bouke van der Velde (GTS), Harrie Roetert (Stimuland), 
Gerke Hopster (gebiedscoördinator), Henny Vloedgraven (NVV), Riekes Schoemaker 
(Stegeman), Jan Schokker (Biogreen), Han Jansen (Jansen Wijhe),  Michel Arninkhof 
(Raedthuys), Ton Beune (Raedthuys) en Haayo Spoelstra (Arcadis). Zij hebben allen bijgedragen 
aan het onderzoek. 

De provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe en Saxion hebben het project financieel 
mogelijk gemaakt. De gemeente Olst-Wijhe en Saxion hebben middels een eigen bijdrage het 
project eveneens mogelijk gemaakt. 
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SAMENVATTING  

In de periode januari 2009 tot en met maart 2010 hebben de gemeente Olst-Wijhe en Saxion 
een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het benutten van de binnen de gemeente 
beschikbare biomassa voor de productie van Groen Gas en het invoeden hiervan in het gasnet. 
Het project is mede uitgevoerd door Cornelissen Consulting Services (CCS). De netwerk 
organisatie voor bio-energie BEON heeft bijgedragen aan de communicatie over het project. 
Studenten van de UT hebben eveneens bijgedragen aan het project door varianten voor de 
benutting van het biogas te onderzoeken. De provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe en 
Saxion (middels een eigen bijdrage) hebben het project financieel mogelijk gemaakt. 

Binnen Olst-Wijhe is veel biomassa beschikbaar. De benutting van deze biomassa voor 
energiedoeleinden lijkt voor de hand te liggen.  

De productie van biogas, het opwerken tot aardgaskwaliteit en het invoeden van het Groene 
Gas in het aardgasnet lijkt, gezien het ontbreken van een lokale warmtevraag, een aantrekkelijke 
optie voor Olst-Wijhe.  

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de verwachting dat het tot 
ontwikkeling komen van de productie, het opwerken tot Groen Gas en het invoeden ervan in het 
aardgasnet niet door technische problemen belemmerd wordt, maar dat het vooral 
organisatorische vraagstukken zijn die deze ontwikkelingen tegen houden.  

De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: 
Wat is het aanbod van biomassa in de gemeente Olst-Wijhe, welke afzetmogelijkheden van biogas en bijproducten 
zijn mogelijk en wat zijn de optimale mogelijkheden voor een biogasinfrastructuur? 
 

Ten behoeve van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van de Groen Gas-markt in Olst-Wijhe zijn gesprekken gevoerd met alle mogelijke betrokken 
partijen en zijn enkele kansen financieel doorgerekend.  

 
De inventarisatie van de beschikbaarheid van biomassa die in het kader van het project werd 

uitgevoerd bevestigde de kansen van de productie van Groen Gas uit biomassa. Biomassa is in 
Olst-Wijhe beschikbaar in de vorm van rund- en varkensmest (totaal ongeveer 408.000 ton), 
maar ook in de vorm van co-substraten. Wanneer uitgegaan wordt van (gezamenlijke) vergisting 
op basis van het overschot aan mest is in Olst-Wijhe ruimte voor twee tot vier 
vergistinginstallaties met een capaciteit van maximaal 35.000 ton input van biomassa. In totaal 
kan dan 8 tot 16 mln. Nm3 (aardgas equivalenten) Groen Gas per jaar in Olst-Wijhe 
geproduceerd worden. Wanneer uitgegaan kan worden van een techniek waarbij alle mest 
beschikbaar komt voor energieproductie, bijvoorbeeld door mestraffinage zonder dat sprake is 
van toevoeging van co-substraten, kan meer dan 8 mln. m3 biomethaan geproduceerd worden 
wat neerkomt op ongeveer 9 mln Nm3 (aardgas equivalenten) Groen Gas. 

Groen Gas biedt interessante mogelijkheden voor Olst-Wijhe. Er zijn echter verschillende 
knelpunten die een belemmering vormen voor het ontwikkelen van de productie hiervan. Uit de 
gesprekken bleek dat, ondanks de subsidiemogelijkheden voor de productie van Groen Gas 
(SDE), er drie vraagstukken zijn die (op dit moment) de belangrijkste belemmering vormen voor 
het ontwikkelen van de Groen Gas-productie in Olst-Wijhe: het capaciteitsprobleem, de 
inpassing in het buitengebied en de maatschappelijke discussie rond Groen Gas en tot slot het 
ontbreken van een natuurlijke trekker. 

 
Een drietal scenario´s voor de ontwikkeling van de productie en het invoeden van Groen 

Gas in Olst-Wijhe en daarmee het doorbreken van het “kip ei”-probleem werden in de loop van 
het project zichtbaar: 
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1. Individuele partijen die Groen Gas willen produceren en invoeden worden waar 
mogelijk gestimuleerd.  

2. Groen Gas wordt centraal en grootschalig in een biomassacentrale samen met andere 
“bio based”-producten geproduceerd. 

3. Biogas wordt kleinschalig en decentraal (op boerderij niveau) geproduceerd en in een aan 
te leggen biogasnetwerk ingevoed. Dit netwerk wordt aangeduid met de term Groen 
Gas-hub.  

Genoemde scenario‟s sluiten elkaar niet uit, sterker nog, ze kunnen elkaar aanvullen.  
 

Om de kip ei-situatie te doorbreken wordt de gemeente Olst-Wijhe geadviseerd de volgende 
redeneerwijze/werkwijze te volgen:  

1. Zoek de juiste samenwerkingspartners: de buurtgemeenten, de provincie, de 
netwerkbedrijven (GTS en Enexis) en Rova.  

2. Door terug te redeneren vanuit een situatie in 2015 naar het heden kan met de partners 
een totaalplan ontwikkeld worden voor de Groen Gas-productie in de regio. 

3. Bouw stapsgewijs aan de Groen Gas-hub. Dit kan ook het stimuleren van individuele 
vergistingsinstallaties en het ontwikkelen van een biomassa centrale omvatten. 

4. Leg een opwerkings- en invoedingsfaciliteit aan. 
5. Richt voor het realiseren van de Groen Gas-hub een Groen Gas bedrijf op. Zo mogelijk 

in de vorm van een coöperatie. 
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ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK  

In de periode januari 2009 tot en met maart 2010 hebben de gemeente Olst-Wijhe en Saxion 
een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het benutten van de binnen de gemeente 
beschikbare biomassa voor de productie van Groen Gas en het invoeden hiervan in het gasnet. 
Het project is mede uitgevoerd door Cornelissen Consulting Services (CCS). De netwerk 
organisatie voor bio-energie BEON heeft bijgedragen aan de communicatie over het project. 
Studenten van de UT hebben eveneens bijgedragen aan het project door varianten voor de 
benutting van het biogas te onderzoeken. De provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe en 
Saxion hebben het project financieel mogelijk gemaakt. De gemeente Olst-Wijhe en Saxion 
hebben middels een eigen bijdrage het project eveneens mogelijk gemaakt. 

Dit onderzoek is niet alleen van waarde voor de gemeente Olst-Wijhe, maar kan ook model 
staan voor andere gemeenten en regio‟s in Overijssel en Nederland waar veel biomassa 
beschikbaar is.  

Binnen Olst-Wijhe is veel biomassa beschikbaar. De benutting van deze biomassa voor 
energiedoeleinden lijkt voor de hand te liggen. De gangbare techniek voor de productie van 
energie uit (natte) biomassa is de vergisting van de biomassa. Daarbij wordt vooral uitgegaan van 
covergisting. De mest wordt gemengd met andere organische restmaterialen. Bij de vergisting van 
het substraat ontstaat biogas. Het restant, het digestaat, kan onder bepaalde condities als 
kunstmestvervanger gebruikt worden. Het biogas kan opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit en 
dan in het aardgasnet ingevoed worden. 

Onder biogas wordt verstaan: gas dat wordt geproduceerd door vergisting van biomassa 
(onder andere gewasresten, vloeibare reststromen en maïs, vaak in combinatie met dierlijke mest). 
Groen Gas is de verzamelterm voor opgewerkt biogas, Synthetic Naturel Gas (SNG), stortgas 
(van vuilstortplaatsen) en gas geproduceerd uit rioolslib, dat geschikt is als vervanger van aardgas.  

Er worden veel nieuwe technieken ontwikkeld om de energie uit de biomassa te benutten. 
Een interessante techniek die onlangs op de markt geïntroduceerd is betreft mestraffinage. 
Hierbij wordt op kleine schaal mest geraffineerd. Uit de mest worden het vrijwel pure methaan 
en de mineralen gehaald. Het methaan kan in het (aard)gasnet ingevoed worden dan wel voor 
andere doeleinden zoals in de mobiliteit gebruikt worden.  

Er zijn ook andere partijen bezig met het ontwikkelen van technieken gericht op pure 
mestvergisting. Hierbij gaat het vooral om grootschalige vergisting van mest zonder toevoeging 
van cosubstraten.  

Biogas wordt veelal gebruikt voor het produceren van elektriciteit en warmte. In dat geval is 
sprake van benutting van het biogas voor Warmte Kracht Koppeling (WKK). Het voordeel van 
elektriciteitsproductie middels een WKK-installatie is dat de elektriciteit vrij eenvoudig in het 
elektriciteitsnet ingevoed kan worden. Het nadeel is dat de warmte die vrij komt meestal niet 
benut kan worden. Hiermee gaat veel kostbare energie verloren. Op plaatsen waar 
warmtebenutting niet mogelijk is heeft het opwerken van het biogas tot Groen Gas en het 
invoeden ervan in het (aard)gasnet de voorkeur.  

De productie van biogas, het opwerken tot aardgaskwaliteit en het invoeden van het Groene 
Gas in het aardgasnet lijkt, gezien het ontbreken van een lokale warmtevraag, een aantrekkelijke 
optie voor Olst-Wijhe.  
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De technologie die nodig is om biogas op te waarderen tot Groen Gas is voorhanden en 
wordt volop toegepast1. Op enkele plaatsen in Nederland wordt het geproduceerde groene gas al 
geïnjecteerd in het aardgasnet. Ook zijn er al speciale tankstations voor bijvoorbeeld bussen of 
vuilniswagens op Groen Gas. Daarnaast biedt bijmenging perspectieven. De Nederlandse 
overheid vereist nu (2010) een bijmenging van 4% biobrandstof in transportbrandstoffen.  

Een Groen Gas-hub is een verzamel infrastructuur van biogas uit meerdere bronnen. Via de 
verzamelstructuur wordt het biogas getransporteerd naar één (of enkele) locatie(s) waar het 
biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit om het vervolgens in het gasnet te injecteren. Het is 
ook mogelijk een deel van het biogas dat via het biogasnet naar het centrale inzamelpunt wordt 
getransporteerd aan het net of op deze centrale locatie te benutten voor toepassingen die geen 
opwerking vereisen. Hierbij gaat het onder andere om toepassing in de mobiliteit en voorts het 
benutten van het biogas in een WKK-installatie. Ook is het mogelijk het biogas te benutten in 
huishoudens en bedrijven waar de branders van de gasinstallatie vervangen worden door flexibele 
branders waarbij gestookt wordt op biogas2.   

De kansen en mogelijkheden om een Groen Gas markt te realiseren zijn de afgelopen jaren 
steeds meer toegenomen. Een aantal ingrediënten op een rij: 

 Het kabinet subsidieert middels de SDE mede de productie van Groen Gas. 

 Certificering van Groen Gas is mogelijk. Hierbij wordt het groene deel van het 
Groene Gas als het ware afzonderlijk verhandelbaar en kan Groen Gas virtueel 
geleverd worden aan afnemers die niet aan hetzelfde lokale net aangesloten zijn als 
de producent van het Groene Gas.  

 De regionale netwerkbedrijven zijn bereid om grote stappen te zetten om het 
invoeden van Groen Gas mogelijk te maken. Ze zijn inmiddels gestart met een 
aantal pilot-projecten om de kwaliteit van het ingevoede Groene Gas te meten. 

 Er zijn partijen die geïnteresseerd zijn in afname van Groen Gas. Hierbij kan 
gedacht worden aan duurzaam inkopende overheden en duurzame bedrijven. 

 Er ontstaan interessante kansen ten gevolge van de koppeling van Rijden op Aard- 
en Groen Gas aan de productie van Groen Gas, zowel bij directe levering aan de 
pomp als bij indirecte of virtuele levering aan de pomp.  

 
Dit zijn allemaal noodzakelijke voorwaarden voor bedrijven om daadwerkelijk de Groen 

Gas-markt te betreden. Het zijn echter nog geen voldoende voorwaarden. De volgende 
knelpunten zullen de start van een Groen Gas markt belemmeren: 

 Er is sprake van versnippering. Voor de netwerkbedrijven is het lastig om  (landelijk) 
met 1000 tot 2000 invoeders zaken te doen. 

 Er is sprake van grote kostenverschillen bij de productie van Groen Gas. Dit verschil in 
productiekosten wordt bepaald door de kosten van de gebruikte grondstof. 

 Er is sprake van grote kostenverschillen bij de invoeding van Groen Gas. Deze 
worden veroorzaakt door de afstand van het net dat voldoende capaciteit heeft voor 
het invoeden van het Groen Gas. Omdat er veel mogelijkheden zijn voor het 
organiseren van de invoeding zal gezocht moeten worden naar de meest efficiënte 
vorm van invoeden. Dit is het optimaliseringvraagstuk. Bij capaciteitsproblemen heeft 

                                                      
1 Zie de brochure “Opwaarderen tot aardgaskwaliteit van biogas naar Groen Gas”: 
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Brochure%20Opwaarderen%20tot%20aardgaskwaliteit%
20-%20Van%20biogas%20naar%20groen%20gas_tcm24-227638.pdf   
2 Zie: I. Smits, P. Latta, S. Velders, G.van Heijster, J. van Wijnkoop en S. Brussel 
“Haalbaarheidstudie Groen Gas Haaften” een onderzoek uitgevoerd door Alliander in opdracht 
van AgentschapNL. 
http://www.senternovem.nl/mmfiles/Haalbaarheidsstudie%20Groen%20Gas_tcm24-
327091.pdf..  
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het netwerkbedrijf te maken met een keuzeprobleem. Welk gas wordt geaccepteerd 
en welk niet.  

 
Dit alles schetst het grote maatschappelijke belang van de ontwikkeling van een Groen Gas 

markt door de haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden om Groen Gas te produceren, 
op te werken en in het net in te voeden te onderzoeken. Deze haalbaarheid laat zich echter alleen 
onderzoeken door haalbaarheidsstudies uit te voeren voor concrete locaties. De gemeente Olst-
Wijhe biedt goede mogelijkheden voor productie van biogas, die thans grotendeels nog niet 
worden benut. De gemeente is daarom een goede locatie om een haalbaarheidsstudie uit te 
voeren.  

 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de verwachting dat het tot 

ontwikkeling komen van de productie, het opwerken tot Groen Gas en het invoeden ervan in het 
aardgasnet niet door technische problemen belemmerd wordt, maar dat het vooral 
organisatorische vraagstukken zijn die deze ontwikkelingen tegen houden. Door samenwerking is 
het mogelijk de kosten en risico‟s te spreiden en met succes het Groene Gas op de energiemarkt 
te kunnen verkopen. 
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DOELSTELLING,  PROBLE EMSTELLING EN ONDERZ OEKSVRAGEN 

HAALBAARHEIDSSTUDIE  

Vanuit de hiervoor geschetste achtergrond is de volgende tweeledige doelstelling voor de 
haalbaarheidsstudie afgeleid:  

 Inzicht in de optimale combinatie van verzamelen van organische reststoffen, de 
productie, het transport, de opwerking, het invoeden en het verkopen van Groen Gas en 
de bijproducten hiervan in Olst-Wijhe? 

 Vanuit de resultaten van de optimale situatie scenario‟s te ontwikkelen op te stellen voor 
exploitatie van faciliteiten voor productie, opwerking en invoeding van biogas.  

 
Op basis van deze doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

Wat is het aanbod van biomassa in de gemeente Ols-/Wijhe, welke afzetmogelijkheden van biogas en bijproducten 
zijn mogelijk en wat zijn de optimale mogelijkheden voor een biogasinfrastructuur? 
 
Deze vraagstelling is nader uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 
1.  Inventarisatie aanbod biomassa/biogas: 

 Welke organische reststoffen kunnen beschikbaar komen voor vergisting? 

 Welke biogasproductiefaciliteiten zijn reeds aanwezig? 

 Waar bevinden deze organische reststoffen en productiefaciliteiten zich? 

 Welke continuïteit is verzekerd in het aanbod? 

2. Inventarisatie afzetmogelijkheden voor biogas en bijproducten 

 Welke mogelijkheden zijn er voor verkoop van biogas? 

 Welke randvoorwaarden gelden voor invoeding van biogas in het lage-druk 
distributienet? 

 Welke mogelijkheden zijn er voor de benutting van biogas voor mobiliteitstoepassingen 
en andere doelen? 

 Welke mogelijkheden zijn er voor de benutting van het digestaat? 

3. Optimalisatie inzameling, opwerking en invoeding van biogas (biogasinfrastructuur) 

 Wat zijn mogelijke productielocaties? 

 Waar kan opwerking het beste plaats vinden? 

 Waar kan invoeding het beste plaats vinden? 

 Is het opzetten van een biogas-net wenselijk/mogelijk? 

 Is het opslaan van biogas wenselijk/mogelijk? 

 Is het transport van biogas in vloeibare vorm wenselijk/mogelijk? 

 Welke combinaties met elektriciteit opwekking (i.v.m. flexibiliteit) en warmteproductie 
zijn interessant? 

4 Organisatievorm 

 Welke partijen kunnen als exploitant optreden?  

 Wat is de meest geschikte organisatievorm (publieke organisatie, privaat of publiek-
private organisatie, zoals een Groen Gas Bedrijf? 

 Welke rol kunnen investeringssubsidies spelen in het exploitabel maken van 
investeringen. 
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WERKWIJZE  

Ten behoeve van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van de Groen Gas-markt in Olst-Wijhe zijn gesprekken gevoerd met mogelijke leveranciers van 
biomassa waaronder Janssen Wijhe, Stegeman, het afvalinzamelingsbedrijf Rova en de 
netwerkbedrijven Enexis en Gasunie die in dit gebied actief zijn. 
 

Een belangrijke informatiebron betreft de agrariërs in de gemeente Olst-Wijhe. Om hen te 
bereiken is een tweetal biogasbijeenkomsten gehouden (op 15 juni en 7 september 2009). Voor 
deze bijeenkomsten zijn alle agrariërs die in de gemeente Olst-Wijhe werkzaam zijn uitgenodigd. 
Een aantal agrariërs is daarna nog apart geïnterviewd. In bijlage 3 is een overzicht gegeven van 
deze agrariërs.  
 

Het doel van de eerste bijeenkomst op 15 juni 2009 was aanwezigen: 

 te informeren over het biogasproject; 

 draagvlak voor een dergelijk project onder –met name- de agrariërs te peilen en te 
creëren, met name door middel van presentaties van aansprekende voorbeelden uit de 
regio (biogas-installatie Jansen Wijhe en Biogreen); 

 gegevens te verzamelen ten behoeve van het doorrekenen van de mogelijkheden voor 
biogas in de gemeente Olst-Wijhe. Daartoe is een speciaal formulier ontwikkeld (zie 
bijlage 2).  

Door de deelnemers tijdens de eerste sessie dit formulier te laten invullen, konden de 
deelnemers zelf vaststellen of ze:  

 voldoende biomassa hebben;  

 welke volume aan Groen Gas dat oplevert; 

 welke productielocaties en invoedpunten interessant zijn. 
 

Het door de aanwezigen ingevulde formulier tijdens de eerste bijeenkomst, aangevuld met 
informatie van de gemeente Olst-Wijhe over de potentie aan biomassa, is gebruikt als input voor 
het doorrekenen van alle aangeleverde data over de aanwezige biomassa en de mogelijkheden 
voor de benutting hiervan voor Groen Gas. Dit is gedaan door CCS energieadvies met behulp 
van een door hen ontwikkeld rekenmodel. Dit heeft geleid tot het opstellen van scenario‟s voor 
de exploitatie van faciliteiten voor productie, opwerking en invoeding van biogas. Een belangrijke 
plaats is ingeruimd voor de mogelijkheden van invoeding van biogas in het aardgasnet, met als 
doel een betere energetische benutting van het geproduceerde biogas. In bijlage 1 is de volledige 
rapportage van CCS over de resultaten van het rekenmodel te vinden. 
 

De resultaten van het rekenmodel (en de mogelijke scenario‟s) vormden de input voor de 
tweede bijeenkomst op 7 september 2009. Daarvoor zijn in ieder geval alle betrokkenen van de 
eerste bijeenkomst uitgenodigd. Bovendien is vanuit de gemeente Olst-Wijhe en met inzet van de 
gebiedscoördinator van Olst-Wijhe getracht nog meer agrariërs te interesseren. Het doel van de 
tweede bijeenkomst was tweeledig: 

 De resultaten van CCS Energieadvies te presenteren en te toetsen. 

 Aanbieders van biomassa en potentiële afnemers bij elkaar zetten in een werksessie en 
aan de hand van de informatie van CCS bespreken wat de mogelijkheden voor 
samenwerking en consortia zijn en wat de beste locatie is voor invoeding.  

 
Op basis van de resultaten uit de tweede bijeenkomst en daarop volgende gesprekken met 

geïnteresseerde partijen zijn drie mogelijke routes voor het ontwikkelen van de Groen Gas-
productie in Olst-Wijhe uitgewerkt:  

 het stimuleren van afzonderlijke vergistingsprojecten,  

 het ontwikkelen van een biomassa centrale en  
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 het ontwikkelen van een Groen Gas-hub.  
 

Met mogelijke partners ten aanzien van elk van deze routes zijn gesprekken gevoerd. Op 9 
oktober 2009 heeft een breed overleg plaats gevonden over route 1. Hierbij werd gesproken met 
de heren Ton Beune (algemeen directeur) en Michel Arninkhof van Raedthuys.  
 

Op 1 februari 2010 is gesproken met de heer Haayo Spoelstra van Arcadis over het 
ontwikkelen van een biomassa centrale.  
 

Op 15 april 2010 vond een uitgebreid overleg plaats over de mogelijkheden van de Groen 
Gas-hub. Tijdens dit overleg presenteerden mevr. Maaike Mulder-Pol van Enexis en dhr. Harry 
Eshuis van GTS (Gasunie) hun visie op de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een Groen 
Gas-hub. 
  

Om te zorgen dat de kennis verspreid wordt onder relevante partijen in Overijssel zijn door 
het Bio-Energie cluster Oost-Nederland (BEON) twee presentaties verzorgd. Op 16 september 
2009 werd een presentatie verzorgd door dhr. Hans Kostense. Op 14 april 2010 werd door 
BEON op Saxion te Deventer een bijeenkomst georganiseerd rond Groen Gas. Dhr. Johan 
Wempe verzorgde een presentatie over de resultaten van het project.  
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KANSEN VOOR OLST-WIJHE 

De inventarisatie van de beschikbaarheid van biomassa die in het kader van het project werd 
uitgevoerd bevestigde de kansen van de productie van Groen Gas uit biomassa. Biomassa is in 
Olst-Wijhe beschikbaar in de vorm van rund- en varkensmest (totaal ongeveer 408.000 ton), 
maar ook de in de vorm van co-substraten. In het laatste geval kan gedacht worden aan het 
bermmateriaal (Jansen Wijhe), industrieel afval (Stegeman), gft (Rova), groen materiaal van de 
walkanten en de sloten (Waterschap Groot Salland), het (rest)materiaal dat beschikbaar komt bij 
het verbouwen van maïs en andere landbouwgewassen. 

 

OLST-WIJHE 2010 

Mestproductie per jaar 408.322 ton 

Mestoverschot per jaar 28.691 ton 

Tabel 1: Mestproductie in de gemeente Olst –Wijhe. Kansenkaart Bio-energie Overijssel. 
http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/kansenkaart/kansenkaart.html 

Rundveehouders hebben op dit moment de mogelijkheid om een groot deel van hun mest 
op het eigen land uit te rijden. Geschat wordt dat totaal 30.000 tot 70.0003 ton mest niet 
uitgereden kan worden en afgevoerd moet worden. Deze mest kan in principe gebruikt worden 
voor vergisting. Naar verwachting zal de hoeveelheid af te voeren mest ten gevolge van allerlei 
veranderingen in de sector de komende jaren groter worden. Wanneer uitgegaan wordt van 
(gezamenlijke) vergisting op basis van het overschot aan mest is in Olst-Wijhe ruimte voor twee 
tot vier vergistinginstallaties met een capaciteit van maximaal 35.000 ton input van biomassa. In 
totaal kan dan 8 tot 16 mln. Nm3 (aardgas equivalenten) Groen Gas per jaar in Olst-Wijhe 
geproduceerd worden.  

In het kader van dit onderzoek heeft CCS een onderzoek gedaan naar de financiële 
haalbaarheid van de diverse manieren om vergistingsprojecten te realiseren4. Zowel co-vergisting 
van rundermest, als co-vergisting van varkensmest zijn financieel haalbaar. De meest voor de 
hand liggende benutting van de biomassa voor energie is het produceren van biogas, het 
opwerken tot aardgaskwaliteit en het invoeden ervan in het aardgasnet. 

Wanneer uitgegaan kan worden van een techniek waarbij alle mest beschikbaar komt voor 
energieproductie, bijvoorbeeld door mestraffinage zonder dat sprake is van toevoeging van co-
substraten, kan meer dan 8 mln. m3 biomethaan geproduceerd worden wat neerkomt op 
ongeveer 9 mln Nm3 (aardgas equivalenten) Groen Gas. 

 

                                                      
3 De kansenkaart bio-energie van de provincie Overijssel gaat uit van ruim 28.000 ton overtollige 
mest in de gemeente Olst-Wijhe. Zie: 
http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/kansenkaart/kansenkaart.html . CCS heeft berekend dat 
er sprake is van ruim 66.000 ton overtollige mest. Zie bijlage 1. 
4 Zie bijlage 1. 
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KNELPUNTEN  

Groen Gas biedt interessante mogelijkheden voor Olst-Wijhe. Er zijn verschillende 
knelpunten die een belemmering vormen voor het ontwikkelen van de productie (zie hoofdstuk 
1). Uit de gesprekken bleek dat er drie vraagstukken zijn die (op dit moment) de belangrijkste 
belemmering vormen voor het ontwikkelen van de Groen Gas-productie in Olst-Wijhe: het 
capaciteitsprobleem, de inpassing in het buitengebied en de maatschappelijke discussie rond 
Groen Gas en tot slot het ontbreken van een natuurlijke trekker. 
 
Het capaciteitsprobleem 

Het belangrijkste obstakel dat de invoeding van Groen Gas in het aardgasnet in de weg staat 
betreft de capaciteit van het regionale net van Enexis (8 bar). Gedurende een aantal maanden in 
de zomer is de afname van aardgas uit het lokale Enexis-net nihil of vrijwel nihil. Dat houdt in 
dat er geen invoeding van het Groene Gas in het net van Enexis mogelijk is.  

 

Figuur 1: Gasvraag in Olst-Wijhe in 2008 

Er zijn in principe drie5 mogelijkheden om het capaciteitsprobleem op te lossen: 
1. Een oplossing is om het Groene Gas in het regionale net van GTS (40 bar) in te voeden. 

In de gemeente Olst bevindt zich een zogenaamd Gas Overslag Station (GOS) waar het 
aardgas uit het GTS-net (40 bar) omgezet wordt naar een druk van 8 bar en het aardgas 
in het regionale net van Enexis ingevoed wordt. Het voordeel van het invoeden van het 
Groene Gas in het GTS-net is dat hier voldoende capaciteit is. Een nadeel is dat het 
Groene Gas op druk gebracht moet worden. Het gaat niet alleen om de investering voor 
de installatie om het Groene Gas op de juiste druk te brengen, maar ook om de 
operationele kosten (energie) die met het op druk brengen van het Groene Gas gemoeid 
zijn. Naar schatting levert dit een energieverlies van 15% op. 

                                                      
5 Uiteraard kan er ook voor gekozen worden om gedurende de maanden dat de netcapaciteit 
tekort schiet het overtollige biogas af te fakkelen.  
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Figuur 2: Het Enexis-net (8 en 4 bar) in Olst-Wijhe. In deze figuur is ook zichtbaar op welke locatie een door de 

gemeente Olst-Wijhe verworven boerderij zich bevindt (zie locatie). 

2. Een andere oplossing is om een biogasnet naar Deventer aan te leggen en hier het gas via 
een WKK-installatie om te zetten in elektriciteit en warmte. De warmte kan dan benut 
worden in het warmtenet van Deventer. Biogreen, een coöperatie van boeren die het 
initiatief heeft genomen tot het starten van een vergistinginstallatie in Heeten, wil op 
deze manier het geproduceerde Groene  Gas optimaal benutten.  

3. Een derde oplossing is het combineren van invoeding in het regionale (8 bar) net van 
Enexis en het produceren van elektriciteit middels een WKK installatie wanneer de 
capaciteit van het net ontoereikend is. Het nadeel van deze oplossing is dat je zowel 
moet beschikken over een installatie voor het opwerken van Groen Gas als over een 
WKK installatie. Een tweede nadeel is dat de warmte die niet lokaal afgenomen kan 
worden verloren gaat. Alleen bij grote schaal wordt deze oplossing realistisch. Door het 
combineren van de productie van Groen Gas of het bij elkaar brengen van decentraal 
geproduceerd Groen Gas via een Groen Gas-net kan deze schaal gerealiseerd worden. 

 

In alle gevallen zal er sprake zijn van het aanleggen van biogasleidingen. Er moeten 
biogasleidingen aangelegd worden naar het 8 bar net van Enexis, het 40 bar net van GTS of een 
leiding naar Deventer waar met behulp van een WKK elektriciteit en warmte geproduceerd 
wordt en de warmte in het warmtenet van Deventer wordt afgezet.  
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Figuur 3: Het GTS-net in de regio Olst-Wijhe. Olst-Wijhe bevindt zich in de regio Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Dit 

biedt diverse mogelijkheden voor grootschalige invoeding. 

Het aanleggen van een netwerk door producenten van biogas kan alleen gebeuren wanneer er 
sprake is van goede samenwerking. Dankzij een gezamenlijke aanpak kunnen kosten en risico‟s 
gedeeld worden. Zo ontstaan kosten wanneer de capaciteit van het Enexis-net tekort schiet en er 
partijen van het netwerk afgesloten worden. 

Voor de netbeheerder is het eveneens van belang dat er intensief samengewerkt wordt met 
de producenten van het biogas dat opgewerkt wordt tot Groen Gas en ingevoed wordt. Voor de 
regionale netbeheerder is het lastig om beslissingen te nemen welke producent afgesloten wordt 
zodra de capaciteit van het net ontoereikend is. In een situatie waarin invoeden rendabel lijkt zou 
de situatie zich kunnen voordoen dat aanpassingen aan het regionale net goedkoper zijn dan de 
extra investeringen die private partijen moeten doen om het Groene Gas op plekken in te voeden 
waar de netcapaciteit voldoende is. In dat geval zou een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
doorslaggevend moeten zijn en zou middels samenwerking een verdeling van de kosten en 
gewenst zijn. 

Inpassing in het buitengebied 
Een vraagstuk dat op enkele locaties in Nederland zichtbaar wordt, en in Olst-Wijhe 

ongetwijfeld zal gaan spelen, betreft de schaal waarop de productie van Groen Gas mogelijk is. 
Sommige technieken vergen juist grootschaligheid om zo een efficiënte productie mogelijk te 
maken. Grootschalige vergisting verhoudt zich slecht met het landelijk karakter van het 
buitengebied van Olst-Wijhe. Maatschappelijke druk zal er toe leiden dat grootschalige productie 
niet meer als een agrarische activiteit aangemerkt zal worden en op een bedrijventerrein zal 
moeten plaatsvinden. In het project is daarom steeds uitgegaan van een productieomvang tot 
35.000 ton biomassaverwerking. Waar grootschaligheid rendabeler is zal gekeken moeten worden 
naar de hiervoor geschikte locaties. 

Wanneer echter uitgegaan wordt van mestraffinage hoeft in het geheel geen co-substraat 
aangevoerd te worden. Ook gaat het om kleinschalige installaties die geen inbreuk maken op het 
landelijke karakter van het buitengebied.  
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Een trekker voor een mogelijk samenwerkingsverband 
Tijdens het project bleek dat er sprake is van interesse voor de productie en het invoeden 

van Groen Gas. Dit betrof niet alleen een aantal veehouders, zowel rundveehouders als 
varkenshouders toonden interesse, maar ook andere eigenaren van biomassa gaven blijk van hun 
interesse om mee te werken. De netwerkbedrijven Enexis en GTS zegden eveneens hun steun 
toe aan een project gericht op het invoeden van Groen Gas.  

Hiervoor werd al gesteld dat samenwerking een „must‟ is bij het ontwikkelen van een visie 
voor de benutting van de in Olst-Wijhe beschikbare biomassa voor de productie en invoeding 
van Groen Gas.  

Tijdens het project werd echter duidelijk dat er geen logische trekker is voor een 
samenwerkingsproject.  

Dit betreft met name de veehouders als mogelijke trekkers van een consortium. Veehouders 
zien de productie van bio-energie vooral als een mogelijkheid om hun mestprobleem op te lossen 
en (nog) niet als een nieuwe bedrijfsactiviteit : 

 Voor de rundveehouders geldt dat zij geen of vrijwel geen mestprobleem hebben. 
Doordat in het najaar van 2009 de derogatie verlengd werd zijn zij in staat om per 
hectare maximaal 250 kg stikstof uit te rijden in plaats van de toegestane 170 kg. 

 Voor de varkenshouders geldt dat zij op dit moment nog over routes beschikken 
waardoor zij hun mest goedkoper kunnen afvoeren dan de prijzen die berekend worden 
voor afvoer via een vergister. 

 Ook komen op de veehouders ontwikkelingen af die gepaard gaan met grote 
onzekerheden. Dat betreft o.a. de eisen met betrekking tot de stallen (2013) en 
bijvoorbeeld het verdwijnen van de melkquota (2015).  

Verschillende veehouders gaven aan een eventueel project onder bepaalde condities te willen 
steunen. Zelf een samenwerkingsverband organiseren en investeren in zaken die niet direct het 
boerenbedrijf ondersteunen is echter niet realistisch.  

Andere private partijen hebben interesse om de haalbaarheid van een vergistingproject te 
onderzoeken. Ook voor hen geldt dat de beschikbaarheid van biomassa en een geschikte locatie 
voorwaarden zijn voor een succesvol project. Het gaat hier dan om afzonderlijke projecten en 
niet zozeer het organiseren en investeren in een netwerk. 

Enkele publieke bedrijven hebben eveneens aangegeven een rol te willen spelen bij het 
ontwikkelen van een visie hoe de Groen Gas-productie in Olst-Wijhe ontwikkeld kan worden en 
hier mogelijk in te kunnen investeren. Zij zien hun rol vooral als ondersteunend en feliciterend.  

Iedereen is positief. Ziet kansen, maar verwacht dat anderen het initiatief nemen. Kortom, 
een klassieke “kip ei”-situatie.  
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DRIE SCENERIO’S VOOR  HET ONTWIKKELEN VAN GROEN GAS -PRODUCTIE 

IN OLST-WIJHE 

Een drietal scenario´s (routes) voor de ontwikkeling van de productie en het invoeden van 
Groen Gas in Olst-Wijhe en daarmee het doorbreken van het “kip ei”-probleem werden in de 
loop van het project zichtbaar: 

1. Individuele partijen die Groen Gas willen produceren en invoeden worden waar 
mogelijk gestimuleerd. De gemeente Olst-Wijhe heeft onlangs een boerderij gekocht. 
Hier zijn wellicht mogelijkheden voor het starten van een eerste project. Er is een 
projectontwikkelaar geïnteresseerd om hier de mogelijkheden van een concreet project te 
onderzoeken. 

2. Een tweede optie is dat Groen Gas centraal grootschalig in een biomassacentrale 
geproduceerd wordt. Ten noorden van Wijhe wordt een bedrijventerrein ontwikkeld 
waar dit wellicht gerealiseerd kan worden. Een dergelijke grootschalige verwerking van 
biomassa maakt andere vormen van bedrijvigheid mogelijk. De gemeente Olst-Wijhe wil 
samen met een ingenieursbureau de haalbaarheid van dit scenario onderzoeken. 

3. Een derde optie is dat biogas kleinschalig en decentraal (op boerderij niveau) 
geproduceerd wordt en in een aan te leggen biogasnetwerk ingevoed wordt. Dit netwerk 
wordt aangeduid met de term Groen Gas-hub. Een Groen Gas-hub is in feite een 
fijnmazige biogasinfrastructuur die de mogelijkheid biedt om het op boerderij niveau 
geproduceerde biogas naar een centraal punt te transporteren en het hier op te werken 
tot Groen Gas en het in het aardgasnet in te voeden. Waar mogelijk wordt het biogas 
rechtstreeks van de Groen Gas Hub afgenomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren daar 
waar sprake is van voldoende warmtevraag zodanig dat het plaatsen van een op biogas 
gestookte WKK-installatie rendabel is. Het is ook mogelijk dit biogas te benutten voor 
mobiliteittoepassingen zoals bijvoorbeeld bij een tankstation. Het Groene Gas dat niet 
decentraal afgenomen wordt, kan centraal worden opgewerkt tot en wordt in het 
regionale net van Enexis ingevoed en waar het Enexis-net onvoldoende capaciteit heeft 
wordt het in het GTS-net ingevoed.  

Genoemde scenario‟s sluiten elkaar niet uit, sterker nog kunnen elkaar aanvullen. Dat geldt 
met name voor de scenario‟s 1 en 3. Scenario 3 lijkt van waarde in situaties waarbij sprake is van 
niet-overtollige mest die op boerderijniveau verwerkt kan worden. Scenario 1 kan parallel tot 
ontwikkeling komen en dan ingezet worden voor de mest die afgevoerd moet worden. Ook kan 
een combinatie van scenario 2 en 3 aantrekkelijk zijn. Met name wanneer voordeel ontstaat door 
grootschalige vergisting, verwerking van het digestaat en centrale opwerking van het biogas tot 
Groen Gas. Het biogas (of methaangas) dat via de Groen Gas-hub wordt aangevoerd kan samen 
met het biogas dat in de biomassacentrale geproduceerd wordt opgewerkt worden tot Groen Gas 
en in het aardgasnet ingevoed worden.  

Grootschaligheid lijkt met name van waarde in situaties waarbij sprake is van co-vergisting 
waarbij gebruik wordt gemaakt van mest die hoe dan ook afgevoerd moet worden. Het is dan de 
vraag wat de optimale schaal is. De keuze is dus eerder tussen scenario 1 en 2. Beide 
mogelijkheden kunnen gecombineerd worden met scenario 3.  
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ADVIES AAN DE GEMEENTE OLST-WIJHE  

Tijdens het project werd het steeds duidelijker dat een route waarbij vanzelf de Groen Gas-
productie binnen Olst-Wijhe op gang zal komen niet realistisch is.  

Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van de situatie. Veel partijen moeten 
samenwerken om invoeding van Groen Gas in het net mogelijk te maken. Voor de partijen die 
over biomassa beschikken geldt echter dat de productie van Groen Gas een nieuwe activiteit is 
die naast de bestaande activiteiten ontplooid moet worden.  

Aanpak in 5 stappen 
Om de kip ei-situatie te doorbreken wordt de gemeente Olst-Wijhe geadviseerd de volgende 

redeneerwijze/werkwijze te volgen: 

Stap 1: De gemeente zou het beste voor de ontwikkeling van de Groen Gas-productie de 
samenwerking kunnen zoeken met de provincie Overijssel, de gemeenten Deventer en Raalte, de 
netwerkbedrijven Enexis en GTS en mogelijkerwijs Rova. Het vraagstuk overschrijdt de grenzen 
van de gemeente. 

Het is gewenst om samen met deze partners te redeneren vanuit de mogelijkheden die de regio 
biedt. Hoe ziet over pak weg 5 jaar, wanneer de Groen Gas-productie goed ontwikkeld is, de 
situatie er in Olst-Wijhe en de regio uit.  

Op basis van deze visie kan gekeken worden welke acties en partijen nodig zijn om de Groen 
Gas-productie daadwerkelijk te realiseren.  

Vervolgens zou onderzocht kunnen worden welke scenario‟s mogelijk zijn. 

Stap 2: Biogasleidingen zullen in alle scenario‟s een rol spelen. 

 Er zal (ten minste ten dele) sprake zijn van decentrale verwerking van mest en 
andere biomassa, en productie van biogas. Voor de mest die decentraal verwerkt 
wordt (de scenario‟s 1 en 3) geldt dat hiervoor biogasleidingen aangelegd moeten 
worden om het gas op die plekken in te voeden waar dit mogelijk is.  

 Voor het leveren van biogas aan een WKK-installatie ten behoeve van het 
warmtenet van Deventer zullen eveneens biogasleidingen aangelegd moeten worden. 

Juist hier ligt de complexiteit. Mogelijke producenten van biogas worden door alle stappen die 
buiten de productie van biogas gezet moeten worden, en alle bijbehorende investeringen, 
weerhouden van het ontwikkelen van deze mogelijkheden. Het op gang brengen van de 
biogasproductie staat of valt bij het ontwikkelen van een biogasnet. 

De vraag is dan hoe dit biogasnetwerk er uit ziet wanneer de meest optimale combinatie van 
decentrale productie van biogas, lokale benutting van biogas en invoeding gerealiseerd is. In Olst-
Wijhe lijkt het GOS (gas overslag station) een aantrekkelijke locatie. Het is echter wenselijk om 
op regionaal niveau te redeneren en uit te gaan van alle mogelijk interessante invoedpunten, maar 
ook de biogasleiding vanuit Heeten naar Deventer zou in de beschouwing betrokken moeten 
worden.  

In feite gaat het hier om het ontwikkelen van een Groen Gas-hub: een verzamel infrastructuur 
van biogas waarbij het uit meerdere bronnen komende biogas wordt getransporteerd naar 
afnemers aan het biogasnet en naar een (of enkele) locatie(s) waar het biogas wordt opgewerkt tot 
aardgaskwaliteit om het vervolgens in het gasnet te injecteren.  
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Op basis van de genoemde drie variabelen zou een potloodtekening voor de Groen Gas-hub 
getekend kunnen worden. Hierin wordt uitgegaan van de situaties die volgens de drie scenario‟s 
zouden kunnen ontstaan. 

Stap 3: Het ligt voor de hand om te starten met het aanleggen van het biogasnet (zoals in de 
potloodtekening geschetst) voor zover en op het moment dat er daadwerkelijk biogas 
geproduceerd wordt. Concreet houdt dit in dat rond de beoogde invoedpunten steeds grotere 
concentrische cirkels getrokken worden. Bij voorkeur worden de eigenaren van biomassa binnen 
de eerste cirkel in eerste instantie gestimuleerd de productie van biogas op gang te brengen. In 
principe wordt het biogasnet tot aan de erfgrens van de boerderij gelegd. De producent van 
biogas heeft alleen de zorg voor het invoeden van het biogas in de Groen Gas-hub. 

Stap 4: Bij de invoedpunten worden faciliteiten aangelegd voor het opwerken van het biogas tot 
aardgas-kwaliteit. De omvang van de installatie is zodanig dat deze opschaalbaar is tot een 
capaciteit die nodig is voor de opwerking van al het voorziene biogas tot aardgaskwaliteit.  

Stap 5: Voor het oprichten en in werking hebben van de Groen Gas-hub wordt een nieuwe 
rechtspersoon opgericht. Het is aantrekkelijk om hiervoor de vorm van een coöperatie te kiezen, 
mogelijk gecombineerd met een BV waarbij de aandelen voor een bepaald percentage in handen 
zijn van een coöperatie. Binnen een coöperatiestructuur is het mogelijk om alle betrokken 
partijen (producenten van het biogas en afnemers van het Groene Gas of het biogas) te laten 
participeren.  

 

Aandachtspunten 
De beschikbaarheid van rundermest voor vergisting of raffinage hangt af van de 

mogelijkheid om deze mest op boerderij niveau te kunnen verwerken en de mogelijkheid om het 
digestaat als kunstmestvervanger uit te kunnen rijden. Concreet zou dit inhouden dat op 
boerderij niveau rendabele technieken voorhanden zijn om de mest te verwerken. De hier 
geschetste mestraffinagetechniek vergt een beperkte aanpassing van de mestwetgeving. De 
materialen die via deze techniek gescheiden worden zullen met behoud van de derogatie-
ontheffing uitgereden moeten kunnen worden. Ook zullen in veel gevallen twee tot drie 
boerderijen als eenheid aangemerkt moeten worden. 

Een tweede aandachtspunt bij het inzetten van mestraffinage betreft de vermenging van 
biomethaan met een hoog methaan gehalte (94 tot 96%) in het biogasnet waar ook vergistingsgas 
(met een methaan gehalte van 62%) in ingevoed wordt. 

Bij het GOS zou zowel biogas opgewerkt kunnen worden tot aardgaskwaliteit en ingevoed 
kunnen worden in het lokale Enexis-net. Wanneer de capaciteit van dit lokale net tekort schiet 
zou het biogas opgewerkt, op een druk van 40 bar gebracht en ingevoed kunnen worden in het 
GTS-net. 

DE ONTWIKKELING VAN EEN GROEN GAS-HUB IN 5 STAPPEN 

Stap 1: Het zoeken van samenwerkingspartners 

Stap 2: Het ontwikkelen van een totaalplan voor de biogasleidingen, opwerking tot aardgaskwaliteit en invoeding in 
het aardgasnet  

Stap 3: Het stapsgewijs opbouwen van een biogasnet rond invoedpunten 

Stap 4: Het aanleggen van een opwerkings- en invoedingsfaciliteit 

Stap 5: Het oprichten van een rechtspersoon voor de Groen Gas BV. Bij voorkeur een coöperatie eventueel in 
combinatie met een BV. 
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Afhankelijk van het lokale gebruik van gas zou besloten kunnen worden om het gehele lokale 
Enexis-net in Olst-Wijhe (of een deel hiervan, mogelijk de gehele regio) om te bouwen tot Groen 
Gas-hub. In dat geval functioneert het aardgasnet bij een te grote lokale afname aan biogas als 
back up van de Groen Gas-hub.  

Concrete acties 
De gemeente Olst-Wijhe wordt voorgesteld om: 

1. In overleg te treden met genoemde partners voor het starten van een 
samenwerkingsverband en een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de ontwikkeling van 
de Groen Gas-productie in de gehele regio en daarbij terug te redeneren vanuit 
verschillende mogelijke eindsituaties waarbij het biomassa potentieel optimaal benut 
wordt voor de productie van bio-energie. 

2. Met een private partij een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het starten van een 
vergistingsproject. Hierbij is het wenselijk ook te onderzoeken op welke wijze dit past in 
de omvattende visie zoals onder 1 beschreven. 

3. Een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden van een 
biomassacentrale. Hierbij is het wenselijk ook te onderzoeken op welke wijze dit past in 
de omvattende visie zoals onder 1 beschreven. 

4. Samen met partners, die ook in staat zijn bereid zijn risicodragend te participeren, een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het oprichten van een bedrijf voor het starten 
van en het en in werking hebben van een Groen Gas-hub.  
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Rapportage CCS Energieadvies. 
Bijlage 2:  Interviewformulier in het kader van het onderzoek “Kansen voor Groen Gas in 

Olst-Wijhe”. 
Bijlage 3:  Agrariërs/biomassa eigenaren die interesse hebben getoond voor Groen Gas door 

deelname aan de twee bijeenkomsten en/of het geven van een interview. 
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BIJLAGE 1 :  RAPPORTAGE CCS ENERGIE ADVIES  
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 BIJLAGE 2:  INTERVIEWFORMULIER IN HET KADER VAN HET ONDERZ OEK 

“KANSEN VOOR GROEN G AS IN OLST WIJHE”   

 

Gegevens m.b.t. interview en de geïnterviewde persoon 

 
Datum interview:    ………………………………………………………………………. 

 
Naam interviewer:  ………………………………………………………….……………. 

 
Naam geïnterviewde: ……………………………..………………………………………. 

 
Organisatie geïnterviewde: …………………………….…………………………………. 

 
Functie geïnterviewde: …………………………….…………………………………. 
 

Adres geïnterviewde: ………….…………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer geïnterviewde: ………..…………………………………………………. 
 

Email adres geïnterviewde persoon (graag in blokletters): ………………………………… 

 

Begeleiding: 

Hans Kostense: h.kostense@olst-wijhe.nl, 06-25467637 

Tanja Abbas: t.c.abbas@planet.nl,  06-53288435 

Johan Wempe: j.f.d.b.wempe@saxion.nl, 06-30380081 
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Gegevens over het interview zelf en de rapportage hier over 

De volgende informatie wordt vooraf besproken met de geïnterviewde persoon: 

1. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Governance van Saxion 

2. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, de gemeente 
Olst-Wijhe en Saxion 

3. Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten  

4. De bedrijfsgevoelige informatie wordt met zorg behandeld en zal niet publiek worden 
gemaakt zonder toestemming van de geïnterviewde. De rapportage zal anoniem zijn. Wel 
worden de namen van de geïnterviewde personen en organisaties/bedrijven opgenomen. 

5. De eerste resultaten worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op ….april 2009. De 
geïnterviewde persoon wordt verzocht de datum alvast te reserveren. Er volgt nog een 
uitnodiging. 

6. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de slot conferentie over de kansen voor 
Groen Gas in Olst-Wijhe. De geïnterviewde persoon is van harte welkom. Er volgt nog 
een uitnodiging. 

 

Vragen 

1. Wat is uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik? 

2. Wat is uw jaarlijkse gasverbruik (eventueel ook propaan)? 

3. Wat is uw warmtegebruik? 

4. Hebt u zich eerder reeds verdiept in de mogelijkheden van de productie van Groen Gas of 
Groene Stroom uit de biomassa waar u over beschikt? 
Zo ja: Wat waren uw bevindingen? 

5. Zou u een vergistingsinstallatie op uw terrein willen en kunnen hebben? 

6. Over welke vormen van biomassa, die mogelijk beschikbaar is voor vergisting, beschikt u per 
jaar? 

Type 
biomassa 

# 
Ton 

Fluctuatie 
hoeveelheid: 
Minimum/maxim
um 

Prijs/Afze
tkosten per 
ton (+/-)  

Fluctuatie 
prijs 

Varkensmest     

Rundermest     

Kippenmest     
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Landbouwre
ststoffen (welke) 

    

Reststoffen 
voedingsmiddele
nindustrie 

    

Gft     

rioolslib     

Ander:     

     

 
 

7. Kent u in uw buurt nog collega‟s die over geschikte biomassa beschikken? 
Graag aangeven naam en adres van mogelijk geïnteresseerde ondernemer. 

8. Over hoeveel land beschikt u om het digestaat uit te rijden? 
 

9. Kunt u en wilt u investeren in een vergistingsinstallatie? 
Er zijn subsidieregelingen voor de productie van Groen Gas en groene electriciteit. WKK‟s, 
gasopwerkingsinstallatie en mogelijk ook biogasleidingen komen in aanmerking voor de EIA. 

10. Zijn er in uw buurt mogelijke grote afnemers van warmte of van gas? 
In veel gevallen is het omzetten van Groen Gas in stroom en warmte het meest aantrekkelijk.. 
Waar warmteafname niet mogelijk is invoeding in het gasnet veelal het meest aantrekkelijk.. 
Uiteraard is directe afname weer aantrekkelijker dan invoeden in het aardgasnet. 
 
Zo ja: welke afstand van de beoogde vergistingsinstallatie? 

11. Is er in de buurt een benzinepomp waar mogelijk getankt zou kunnen worden op aardgas en 
Groen Gas? 
 
Zo ja: welke afstand van de beoogde vergistingsinstallatie? 
 

12. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met andere partijen die over biomassa beschikken om 
samen Groen Gas te produceren? 

Zo ja, aan welke partijen denkt u? 

 



 
45 

 

BIJLAGE 3:  AGRARIERS /BIOMASSA EIGENAREN DIE INTERESSE HEBBEN 

GETOOND VOOR GROEN GAS DOOR DEELNAME AAN DE TWEE 

BIJEENKOMSTEN EN/OF HET GEVEN VAN EEN IN TERVIEW 

Naam Postcode en plaats 

E. Jansen 8121 RA Olst 

J. Freriks 8121 RN Olst 

J. Vloedgraven 8121 RE Boskamp 

Wim Lankhorst 8131 SG Wijhe 

E. ten Have 8121 RD Olst 

Han Jansen 8131 PW Wijhe 

J. van Ommeren 8131 SV Wijhe 

Riekes Schoemaker (Stegeman) 8131 PM Wijhe 

Mieke Vossebeld 8124 PH Wesepe 

F. Strijdveen@ 8131 RW Wijhe 

P. Boons 8196 KP Welsum 

Jan van der Weerd 8196 KK Welsum 

Gert - Karel Bruggert 8198 KP Marle 

Groot Swaaftink 8131 SX Wijhe 

Ferdinand Giesen  8131 SV Wijhe 

Boudewijn Giesen 8131 SR Wijhe 

Andries Slingerland 8121 SH Olst 

Dhr. Holtkuile 8131 RS Wijhe 

Gerrit van Werven 8121 SH Olst 

Dhr. Loeters 8121 PM Wijhe 

Gerard Heideman 8131 PV Wijhe 

Harold Logtenberg 8121 RP Olst 

Dhr. Kruit 8131 RL Wijhe 

Ben ten Have 8121 RV Olst 
 


