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HET ENERGIEPRODUCERENDE VARKENSCLUSTER 
BESCHRIJVING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 
 

 

 
1.  Inleiding 
 
De Stichting Gezinsbedrijf Plus heeft een locatie (41 ha waarvan ca 23 ha nodig voor het 
cluster) in een landbouwontwikkelingsgebied in gemeente Hof van Twente tot haar beschikking 
om het cluster met varkenshouderijen te realiseren. De stichting wil deze locatie gezamenlijk 
met geïnteresseerde varkenshouders ontwikkelen. Belangrijk aandachtpunt daarbij is dat de 
locatie ruimte dient te bieden aan mogelijke vormen van duurzame energie. Uiteindelijke doel is 
dat per saldo de energie die opgewekt wordt op de locatie in evenwicht is met de energie die de 
varkensbedrijven (en vergistingsinstallatie) aan energie gebruiken. De ambitie is dat er een 
energieproducerend varkenscluster ontstaat.  
 
Het huisvesten van de bedrijven op het cluster biedt niet alleen mogelijkheden om kosten te 
reduceren en opbrengsten te verhogen, maar levert ook een bijdrage aan de beperking van 
veterinaire risico’s, de optimalisering van voedselveiligheid en diergezondheid. Door de 
clustering van bedrijven behoren innovatieve technieken, zoals die op het gebied van 
reststroomverwerking en energieproductie (uit zon, wind en lichaamswarmte van de dieren) tot 
de mogelijkheden. Daarmee kan bespaard worden op het gebruik van fossiele brandstof en 
transportbewegingen (reductie broeikasgas en fijnstof, verkeersveiligheid) waardoor het project 
ook op deze punten aan duurzaamheid wint. Door het unieke karakter van het varkenscluster 
zijn de mogelijkheden van duurzame energie verder uitgewerkt.  
 
In het onderzoek naar duurzaamheid is ook gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden met 
omliggende veehouders. De realisatie van een dergelijk duurzaam en innovatief concept is in 
deze, en onderliggende rapportage van HOST, verder uitgewerkt.  
 
Het proces om te komen tot een energieproducerend varkenscluster is in het voorjaar van 2011 
door een besluit van de gemeenteraad van Hof van Twente tijdelijk tot stilstand gekomen. Nadat 
de gemeenteraad tot twee maal toe haar 
medewerking had toegezegd, besloot zij 
in maart 2011 om de overeengekomen 
uitgangspunten (6 varkensbedrijven en 
een mestverwerkingseenheid) van het 
cluster te verlaten. Tot september 2011 is 
door de Stichting Gezinsbedrijf Plus 
getracht duidelijkheid te krijgen omtrent 
de mogelijke alternatieven, die vanuit de 
gemeente geboden kunnen worden. Tot 
op heden (september 2011) is hier nog 
onvoldoende duidelijkheid over. Het 
onderhavige rapport is nog gebaseerd op 
de uitgangspunten van het varkenscluster 
met 6 gezinsbedrijven die gezamenlijk 
een mestverwerking exploiteren. 
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2.  Achtergrond 
 
Stichting Gezinsbedrijf Plus heeft bij de gemeente Hof van Twente een verzoek ingediend voor 
het vestigen van een cluster van zes varkensbedrijven en een mestverwerkingsbedrijf aan de 
Visschersdijk in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Markelose Broek ten zuiden van 
Markelo. Dit initiatief heeft de naam ‘varkenscluster Markelose Broek’ gekregen. Met het 
realiseren van het varkenscluster beoogt de Stichting Gezinsbedrijf Plus perspectief te bieden 
aan een 6-tal varkensbedrijven. Daarnaast wil zij de gelegenheid aangrijpen om op deze wijze 
inhoud te geven aan een verduurzamingsconcept voor de varkenshouderij in Oost-Nederland.  
 
In de praktijk blijkt dat het voor een individuele varkenshouder lastig is om een nieuwe 
(geclusterde) locatie in een LOG te realiseren. Mede daardoor wordt de gewenste 
verduurzaming van de sector onvoldoende snel gerealiseerd. In Salland/Twente is de Stichting 
Gezinsbedrijf Plus opgericht om wat aan deze situatie te doen. Het doel van de stichting is om 
een zestal bouwblokken in een LOG te realiseren die een dito aantal varkenshouders in de 
gelegenheid stelt hun varkensbedrijf verder te ontwikkelen. Daarbij wordt gedacht aan een 
varkensbedrijf met een omvang van 350 zeugen en ca. 2.500 vleesvarkens. Dit is een 
schaalomvang die past binnen de ontwikkeling van de varkenshouderij in Oost-Nederland. 
Bijzonder is dat deze bedrijven geclusterd gevestigd worden, waardoor ze op een aantal punten 
kunnen samenwerken en daarmee hun bedrijfseconomische positie verder kunnen versterken. 
Het blijven echter zelfstandige varkensbedrijven die op basis van zakelijke afwegingen tot 
samenwerking zullen komen.  
 
In veel gevallen is de schaalgrootte van het individuele bedrijf te gering om bijvoorbeeld 
verwerking van reststromen en energieproducerende/besparende technieken op een 
economisch verantwoorde wijze toe te passen. Clustervorming, zoals geïnitieerd door het 
‘Gezinsbedrijf Plus’, biedt dit perspectief wel. Immers het combineert de kracht van het 
individuele gezinsbedrijf met de schaalgrootte van een groep bedrijven. Bovendien kan bij de 
inrichting en bouw van het cluster rekening worden gehouden met eisen die deze duurzame 
technieken vereisen. Daarnaast wordt door clustering een substantiële besparing gerealiseerd 
op het gebied van agro-vervoerskilometers. Ook hierdoor kunnen besparingen gerealiseerd 
worden, zowel financieel als in het gebruik van fossiele brandstof (diesel), verkeersveiligheid en 
fijnstof.  
 

Om invulling te geven aan het 
varkenscluster zijn gronden verworven en 
overeenkomsten gesloten met 
deelnemende varkenshouders. Daarnaast 
is contact gezocht met omwonende 
veehouders die mogelijk in het project 
willen participeren. Belangrijk 
aandachtpunt is daarbij het tot waarde 
brengen van beschikbare reststromen 
met als nevendoel het lokaal sluiten van 
mineralen- en energiekringlopen. 
Daarmee draagt het cluster bij aan de 
duurzaamheid in het gehele 
landbouwontwikkelingsgebied Markelose 
Broek. 
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3.  Doelstelling en uitgevoerde stappen 
 
In dit onderzoek is met name gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een sluitende 
energiebalans. Daarvoor moeten niet alleen technische vragen worden beantwoord, maar ook 
organisatorische, financiële, markttechnische, logistieke, vergunningtechnische vragen. In dit 
onderzoek is met zowel de varkenshouders als met deskundigen gesproken over de 
mogelijkheden. De doelstellingen van het project zijn als volgt geformuleerd: 
 
- Het uitwerken van een plan van aanpak om te komen tot een sluitende energiebalans in 

eerste instantie voor het varkenscluster, maar ook voor de omgeving 
(Landbouwontwikkelingsgebied Markelose Broek). 

- Het in kaart brengen van de afzetmogelijkheden/hergebruik, en de daarbij behorende 
voorwaarden, van de geproduceerde energie (warmte en elektriciteit) en restproducten.  

- Het uitwerken van technische specificaties en beschrijven van de noodzakelijke 
installaties/proces. 

- Het opstellen van een financiële doorrekening van dit energieproducerende initiatief mede 
in relatie tot noodzakelijke investeringen en kosten 

- Het in beeld brengen van de benodigde procedures en vergunningen.  
- Het uitwerken van een op maat gemaakte organisatiestructuur en juridische entiteit voor 

de realisatie en het beheer van de technische installatie/onderneming. 
- Het verkrijgen van inzicht in de mogelijke samenwerkingsvormen met omliggende 

(rund)veehouderijen die willen participeren in dit initiatief. 
- Het zichtbaar maken en uitdragen van de resultaten van dit project naar de 

veehouderijsector (ketenbreed). 
 
Het resultaat van dit project is een uitgewerkt ontwerp voor de energieproducerende en 
reststroom verwerkende installaties, welke daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden op het 
terrein van het varkenscluster in het LOG-Markelose Broek. 
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Om te komen tot het realiseren van de doelstellingen van dit onderzoek is een aantal stappen 
uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van de wensen van de gebruikers (varkenshouders) in 
combinatie met het uitwerken van de technische mogelijkheden en het maken van keuzes 
daarin. Het onderstaande figuur geeft aan hoe dit proces doorlopen is: 
 
Figuur 1. Schematisch overzicht om te komen tot een ‘scherpe’ ontwerpopdracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de uitgangspunten voor het ontwerp gedefinieerd waren, zijn globaal de volgende 
stappen doorlopen: 
 

1. Technologische quickscan 
2. Marktechnische quickscan 
3. Workshop met deskundigen 
4. Haalbaarheidstoets (ruimtelijk) 
5. Uitwerken technische ontwerp 
6. Definitieve financiële doorrekening 
7. Plan van aanpak tot realisatie (spoorboekje) 
8. Organisatiemodel van samenwerking 
9. Afstemming met omgeving 
10. Eindrapportage en projectafronding 

 
Gedurende de afgelopen 2,5 jaar zijn 
deze stappen in de logische volgorde 
doorlopen. In dit rapport wordt 
inhoudelijk over deze stappen 
gerapporteerd. Belangrijk uitgangspunt 
daarbij is dat gekeken is op welke wijze 
biomassastromen binnen het 
varkenscluster gebruikt kunnen worden 
als input voor energie. Daarnaast is ook 
gekeken naar de mogelijkheden van het 
toepassen van zonne-energie op de 
daken van de varkensschuren. Het 
bijgevoegde plaatje van ACRRES laat 
zien hoe het koppelen van stromen in 
de veehouderij vormgegeven kan 
worden. Met deskundigen is uitgebreid 
over deze concepten gesproken. 
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4.  De uitgangspunten voor het ontwerp 
 
Het varkenscluster biedt perspectief voor varkenshouderijen die op hun huidige locatie 
beperkingen in de bedrijfsontwikkeling ervaren. Het gaat hierbij om varkenshouders primair uit 
extensiverings- en/of verwevingsgebieden binnen het concentratiegebied Oost. Binnen het 
cluster is plaats voor zes ‘gezinsbedrijven’ met een omvang van circa 300 zeugen en 2.500 
vleesvarkens per bedrijf (bouwperceel van 1,75 tot 2 ha). Deze omvang is het resultaat van een 
afweging tussen een bedrijfseconomisch noodzakelijke bedrijfsomvang en een maatschappelijk 
verantwoorde schaalgrootte. Bij deze omvang kan de varkenshouder met zijn gezin en/of met 
beperkte ondersteuning het bedrijf runnen. In het project wordt rekening gehouden met 
toekomstige bedrijfsontwikkeling naar een bouwperceel van circa 2,5 ha per bedrijf. Hier kan 
bijvoorbeeld een gesloten varkensbedrijf met 600 zeugen worden gerealiseerd. 
 
Uitgangspunt is dat de zes individuele varkensbedrijven ieder een gesloten bedrijfsvoering 
hebben. Een gesloten bedrijfsvoering betekent dat alle biggen die worden geproduceerd binnen 
het bedrijf worden afgemest. Er worden derhalve geen biggen aan- of afgevoerd van het bedrijf. 
Het bedrijfsgedeelte bestaat uit twee gebouwen: één stal voor de productie van biggen (de 
zeugenstal) en één stal voor het afmesten van vleesvarkens (de vleesvarkensstal). Op basis van 
300 fokzeugen kunnen het aantal gemiddeld aanwezige dieren en het benodigde aantal 
dierplaatsen berekend worden. 
 
Tabel 1. Het aantal dierplaatsen pet varkensbedrijf 

 
 
Bij deze varkensbedrijven is gekozen voor een biologisch luchtwassysteem op de zeugenstal 
waarmee 70% van de ammoniak uit de stallucht wordt verwijderd. In deze stal worden meerdere 
diercategorieën gehouden. Door een luchtwassysteem (‘end-of-pipe’) wordt maximale flexibiliteit 
voor inrichting bereikt. Een biologisch luchtwassysteem voldoet aan de maximale emissie-

waarde voor ammoniak en zorgt tevens 
voor een reductie van geur en fijn stof. 
 
In de vleesvarkensstal is gekozen voor 
het huisvestingssysteem met water en 
mestkanaal, waarvan het mestkanaal is 
uitgevoerd met schuine putwanden. Via 
een rioleringssysteem kan het 
emitterend mestoppervlak worden 
beperkt tot maximaal 0,18 m² per 
vleesvarken. De roosters in de hokken 
zijn uitgevoerd in beton. 
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Op de bedrijven in het varkenscluster zal mest geproduceerd worden. Deze mest zal als input 
dienen voor de mestverwerking en vergisting. Tabel twee laat zien wat de te verwachten 
hoeveelheden mest zijn die per bedrijf op het cluster geproduceerd zal worden. 
 
Tabel 2 Mestproductie per varkensbedrijf per jaar 

 
 
In gesprekken met agrariërs uit de directe omgeving is naar voren gekomen dat er ongeveer 
13.000 m³ rundveemest en 28.000 m³ extra varkensmest beschikbaar is. De ondernemers in de 
omgeving hebben aangegeven mee te willen doen in de mestverwerking. 
 
Door te kiezen voor gesloten varkensbedrijven wordt het vervoer van varkens beperkt tot het 
afvoeren van slachtrijpe vleesvarkens en zo nu en dan aan- en afvoer van fokzeugen. Transport 
van biggen is in dat geval niet nodig. Voor het gehele cluster gaat het gemiddeld om 7 
veetransporten per week. Bij groei van het cluster kan dit toenemen. 
 
Het transport van veevoer naar het varkenscluster heeft het grootste aandeel in het verkeer naar 
het varkenscluster (circa 12 tot 13 vrachtwagens per week). Door samenwerking in het cluster 
kan de aanvoer van veevoer worden geoptimaliseerd. De afvoer van mest kan sterk worden 
gereduceerd door mestverwerking binnen het cluster. Door mestverwerking kan het volume af te 
voeren mest met 80% worden gereduceerd. Voor de varkensbedrijven binnen het 
varkenscluster zal het aantal 
mestafvoer-transporten in fase 1 
daardoor beperkt blijven tot circa 6 
per week. Overig verkeer is de 
aanvoer van strooisel en 
bijvoorbeeld afvoer van overige 
bedrijfsafvalstoffen. In totaal wordt 
dit geschat op 2 vrachtwagens per 
bedrijf per week, ofwel circa 12 
vrachtwagens per week voor het 
cluster. 
 
Het cluster is gepland op een 
locatie van ruim 41 hectare in het 
Landbouwontwikkelingsgebied 
Markelose Broek, waarvan 22 ha. 
beschikbaar zijn voor het cluster. 
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Voor de varkensbedrijven zijn de volgende ruimtelijke kwaliteitseisen opgelegd. 
 

 Twee stalmodellen toepassen 
 Stallen in voorgevelrooilijn minimaal 10 meter verspringend 
 Stallen in achtergevel rooilijn minimaal 15 meter verspringend 
 Maximaal 50% van de stallen aan achterzijde tot op erfgrens bouwen 
 Model groot (vleesvarkens): indicatief 100x35 meter 
 Model klein (zeugen en biggen): indicatief 8x80 meter, geschakeld 36x80 meter 
 Stallen minimaal 8 meter uit elkaar, tussenruimte open houden 
 Langsgevel stal minimaal 10 meter uit erfgrens 
 Kapvorm: zadeldak, dakhelling 20 graden 
 Wanden zijgevels maximaal 3,5 meter hoog 
 Nokhoogte maximaal 11 meter 

 
Op basis van deze uitgangspunten is een inrichtingsschets gemaakt voor de inrichting van het 
cluster en de mestverwerking. Deze schets is van belang m.b.t. de mogelijkheden voor het 
gebruiken van de daken voor het opwekken van elektriciteit en de mogelijkheden van het 
vervoeren van de mest via een persleiding van de varkensbedrijven naar de mestverwerking. 
 
Figuur 2. Inrichtingsschets varkenscluster Markelo incl. mestverwerking 
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5. Projectstappen 
 

5.1  Technologische quickscan 
 
Om te komen tot het energie producerende varkenscluster is het mogelijk om verschillende 
duurzame energiebronnen in te zetten of combinaties van energiebronnen. Daarbij is met 
betrokken personen gekeken naar de duurzame energiebronnen die het beste op het 
varkenscluster toe te passen zijn. 
 
1.  Vergisting van mest en co-substraat en omzetting in elektriciteit en warmte 

De meest gangbare manier om energie op te wekken via vergisting is door elektriciteit en 
warmte te produceren. In de vergister worden mest en co-substraten (bijvoorbeeld agrarische 
reststromen zoals maïs) omgezet in (ruw) biogas, een mengsel van methaan en kooldioxide, 
en een reststroom die mineralen bevat, het digestaat. In een gasmotor wordt dit biogas 
vervolgens omgezet in elektriciteit en warmte. Het digestaat is als dierlijke meststof in te 
zetten bij agrarishe bedrijven in de omgeving van het cluster. 

2.  Vergisting van alleen mest 
De productie van elektriciteit en warmte kan ook gerealiseerd worden door alleen mest te 
vergisten. Ten opzichte van co-vergisting zal een lager rendement gerealiseerd worden 
omdat dierlijke mest relatief weinig energie bevat. Als er gekozen wordt voor een kleinere 
vergister met lagere investeringen of kortere verblijftijd hoeft dit geen bezwaar te zijn. Zeker 
vanuit de mestproblematiek van de landbouw gezien is dit een interessante optie. Door de 
varkensmest direct naar de vergister te pompen kan de meest optimale benutting van de 
mest gerealiseerd worden. 

3.  Vergisting van mest en co-substraat en omzetting in groen gas 
Ruw biogas uit een vergister kan eventueel nog worden opgewerkt tot ‘groen gas’ van 
aardgaskwaliteit. Het gas wordt dan gezuiverd van kooldioxide en andere verontreinigingen, 
op druk en op specificatie gebracht en ingevoed in het gasnet. Voor met name situaties 
waarin er voldoende grondstof is voor een grote vergister, maar waar de warmtevraag 
beperkt is zou dit een interessante productieroute kunnen zijn. 

4.  Vergisting van mest en co-substraat en omzetting in groen transportgas 
Het opgewerkte biogas kan mogelijk ook worden ingezet als brandstof voor voertuigen en 
andere werktuigen die op koolwaterstoffen werken. Wellicht zelfs voor machines binnen het 
varkenscluster zelf. Dit vraagt wel dat bij de keuze van werktuigen rekening wordt gehouden 
met deze bron van brandstof. 

5.  Biomassaverbranding 
Waar vergisting met name geschikt is voor energiewinning uit natte biomassastromen, is 
kleinschalige verbranding geschikt voor energiewinning uit droge biomassa, zoals 
snoeiresten, bijvoorbeeld uit landschapsbeheer. De varkenshouders zullen een locatie 
beheren van ca. 22 ha, waaronder een klein ruilverkavelingsbosje. In het LOG Markelose 
Broek zijn meer houtopstanden te vinden die voor brandbare biomassa kunnen zorgen. 
Verbranding kan zeer kleinschalig worden toegepast in een WKK op een gezamenlijk bedrijf.  

6.  Biobrandstoffen 
Biobrandstoffen als bio-ethanol, biodiesel en pure plantaardige olie worden momenteel 
hoofdzakelijk geproduceerd uit landbouwgewassen, en daarmee is het een interessante optie 
voor de akkerbouwsector. Het varkenscluster beschikt niet over een groot areaal waar 
biobrandstoffen geteeld kunnen worden.  

7.  Windenergie 
Bij grootschalige windenergie denken we aan de gangbare windturbines met vermogens van 
enkele honderden kW. Het cluster zou ruimte hebben om meerdere molens te plaatsen, 
echter het is onduidelijk of er voldoende wind is in het aan de randen glooiende gebied.  
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8.  Zon-PV 
Elektriciteitsopwekking met zonnepanelen wordt algemeen gezien als een optie met een 
groot perspectief, hoewel de investeringskosten nog erg hoog zijn. De grote dakoppervlakken 
van de varkensstallen zijn een kansrijk kenmerk van het varkenscluster. De kostprijs van 
zonnepanelen laat een dalende trend zien en daarmee wordt dit op termijn een interessante 
optie. 

9.  Zon-thermisch 
Warmteopwekking met zonnecollectoren is al redelijk gangbaarder. De kosten van deze optie 
zijn lager dan bij Zon-PV. Wederom is de aanwezigheid van dakoppervlak in combinatie met 
een warmtevraag op het bedrijf een kans voor de sector. Met name verwarming van biggen 
sluit hier op aan. 

10.  Warmte-koude opslag en warmtepompen 
Combinaties van WKO en warmtepompen worden vooral toegepast in de glastuinbouw. 
Echter ook voor de veehouderij kan het interessant zijn. De dagcontinue warmtevraag van 
bijvoorbeeld stallen voor opfok van dieren maakt deze opties vrij geschikt. 

 
Op basis van bovenstaande beschrijvingen kan vooral de veehouderij aan de slag met co-
vergisting, waardoor mest een meerwaarde krijgt (energieopwekking) en een beter imago 
(milieuvriendelijker). Ook kan de warmte in een aantal veehouderijtakken (varkens, kalveren) 
nuttig worden gebruikt. Ondernemers in het landelijk gebied met veel ruimte (in ha’s) en erf- en 
dakoppervlak zullen zich daarnaast richten op het lokaal opwekken van duurzame energie (zon-
pv, warmte via zonnecollector) of levering aan het net (windenergie). Tenslotte kan het 
verbranden van houtige gewassen voor energieopwekking zowel op grote als op kleine schaal 
opgepakt worden. Op het varkenscluster is weinig houtige biomassa beschikbaar. Uiteindelijk is 
gekozen om de opties mbt vergisting en zonne-energie verder uit te werken. 
 
 

 
 
 



 

Het energieproducerende varkenscluster Pagina 11 
 

5.2   Marktechnische quickscan 
 
5.2.1 Mestverwerking 
Vergisting is een goede voorbewerking voor het verwerken van mest. Door vergisting wordt de 
mest homogener en zijn met name vetten afgebroken. Er zijn diverse systemen voor het 
verwerken van mest beschikbaar. Een aantal jaren geleden zijn diverse systemen op de markt 
gebracht. Het systeem met de meeste potentie is momenteel het verwerken van de mest met 
membranen. In deze studie is deze optie meegenomen voor het verwerken van het digestaat. 
 
Proces 
Na vergisting resteert een homogene drijfmest, digestaat genaamd. Voordat membranen het 
digestaat kunnen bewerken zal de mest eerst gescheiden dienen te worden middels een 
mechanische scheiding. Hier zijn diverse typen voor beschikbaar. Gemiddeld zullen ze echter 
een product produceren met een droge stofgehalte van circa 40%. Deze “rulle fractie” hoeft niet 
verder bewerkt te worden maar kan eventueel verder ingedikt worden door het product te 
drogen in bijvoorbeeld een banddroger. Met de beschikbare overschotwarmte kan het product 
gedroogd worden tot boven de 80% droge stof. De dunne fractie wordt middels twee 
verschillende membraantechnieken gescheiden in twee concentraten en schoon loosbaar water. 
De eerste techniek is de ultra filtratie (UF). Deze membranen scheiden alle organische stof af in 
een concentraat met een droge stofgehalte van circa 15%. Wat resteert na ultra filtratie is een 
soort urine bestaande uit water en opgeloste zouten. In de tweede techniek, de omgekeerde 
osmose (OO), worden deze zouten van het water gescheiden waardoor uiteindelijk loosbaar 
water ontstaat en een concentraat met een droge stofgehalte van circa 4 tot 6% met een hoge 
concentratie opgeloste zouten en mineralen. 
 
Afzetmogelijkheden verwerkte mest 
Door het digestaat te bewerken ontstaan vier verschillende producten, te weten: 

 Rulle fractie; 
 Ultra filtratie concentraat; 
 Omgekeerde osmoseconcentraat; 
 Schoon water. 

 
Doordat fosfaat met name organisch gebonden is, komt fosfaat vooral voor in de rulle fractie en 
het ultra filtratie concentraat. Het omgekeerde osmoseconcentraat bevat nauwelijks fosfaat en 
bevat met name stikstof en kalium. Doordat de diverse mineralen gescheiden worden kunnen de 
producten beter worden benut in de bemestingsplannen waardoor meer dierlijke mest kan 
worden afgezet in de landbouw. Daarnaast kunnen de bewerkte producten ook buiten de 
landbouw worden afgezet. 
 
De rulle fractie kan na indroging gepellettiseerd worden en als mestkorrel op de 
consumentenmarkt worden gebracht. Ook kunnen de producten indien ze een hygiënisatiestap 
hebben ondergaan, worden afgezet in het buitenland. Het voormalige ministerie van LNV heeft 
aangegeven dat het een verruiming van de mogelijkheden van kunstmestvervangers tot stand 
wil brengen. Dit zou betekenen dat, onder nader bekend te maken voorwaarden, producten uit 
de mestverwerking geen dierlijke mest meer zijn maar gezien worden als kunstmestvervangers. 
Daarmee worden de producten buiten de landbouw afgezet. 
 
De financiële kant van de afzet van de producten is zeer moeilijk in te schatten. Tegenwoordig 
kost mestafzet geld voor intensieve veehouderijbedrijven met weinig tot geen grond. Indien 
kunstmestvervangers worden geproduceerd dan is het goed mogelijk, dat een neutraal tot 
positief saldo behaald wordt op de afzet van mineralen. Aangezien de markt voor deze 
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producten ontwikkeld dient te worden is het momenteel zeer lastig een kostenplaatje op te 
hangen aan de afzet van deze producten. In de berekeningen wordt daarom voor de afzet van 
digestaat eenzelfde tarief aangehouden als voor de afzet van mest. 
 
Financiële uitgangspunten 
Met een rekenprogramma zijn de verschillende scenario’s doorgerekend op de financiële 
haalbaarheid. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze staan in de volgende 
tabellen weergegeven. Voor de berekening van de kosten van de installatie is uitgegaan van 
bestaande kengetallen. 
 
Tabel 3. Technische uitgangspunten 
 

Omschrijving  Kengetal Eenheid 
 

Draaiuren WKK  8.000 Uur 

Hydraulische verblijftijd  20 Dagen 

Opslag verse mest  20 Dagen 

Opslag digestaat 50 Dagen 

 
 
Tabel 4.  Uitgangspunten mest 
 

Mest Droge stof Organische 
stof 

Methaangehalte Methaangehalte 

  % van droge 
stof  

m3 CH4/ kg OS % CH4 

Vleesvarkensmest  9,0% 66% 0,300 70% 

Zeugenmest 5,5% 63% 0,250 65% 

 
 
Tabel 5.  Mestverwerking 
 

Scenario Totaal 
mest 
(ton) 

Biogas 
(ton) 
 

Digestaat 
(ton) 
 

Rulle 
fractie 
(ton) 
 

Ultrafiltratie 
concentraat 
(ton) 
 

Omgekeerde 
osmose 
concentraat 
(ton) 

Totaal 
verwerkte 
producten 
(ton) 

Water 
(ton) 
 

1 17.700 399 17.301 2.200 2.400 2.500 7.100 10.201 

2 26.550 598 25.952 3.500 3.800 3.900 11.200 14.752 

3  31.550 749 30.801 4.100 4.400 4.500 13.000 17.801 

 
 

Tabel 6.  Financiële uitgangspunten 
 

Omschrijving  Kengetal Eenheid 
 

Rente vreemd vermogen  5 % 

Rente eigen vermogen  15 % 

Afschrijftermijn 10 Jaar 

Technische levensduur project 25 Jaar 

Eigen vermogensinbreng  30 % 
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Tabel 7.  Uitgangspunten exploitatie 
 

Omschrijving  Kengetal Eenheid 
 

Vergoeding elektriciteit op net  € 0,05 €/kWh 

Besparing eigen gebruik elektriciteit € 0,10 €/kWh 

Eigen verbruik elektriciteit en gas 
Scenario 1 elektra 
Scenario 1 gas 
Scenario 2 en 3 elektra 
Scenario 2 en 3 gas 

 
659.617 
150.386 
989.425 
225.579 

 
kWh 
m³ 
kWh 
m³ 

Warmtebenutting  80 % 

Besparing warmte € 0,03 €/kWh 

Afzettarief varkensmest € 20,00 €/ton 

Aannametarief rundermest  € 0,00 €/ton 

Afzettarief digestaat  € 20,00 €/ton 

Afzettarief water € 5,00 €/ton 

Onderhoudskosten 3  % 

 
In deze berekeningen is uitgegaan van de aanname dat de mestverwerking alle elektriciteit die 
netto geproduceerd wordt gebruikt. Er wordt dus geen elektriciteit aan het net of de 
deelnemende bedrijven geleverd. Ook wordt er geen elektriciteit van het net afgenomen. De 
kosten van de installatie zijn afhankelijk van het scenario en worden benoemd bij de 
berekeningen. 
 
Financiële berekeningen 
De kosten zijn voor 3 scenario´s uitgerekend en staan weergegeven in tabel 8. De kosten van 
de vergistinginstallatie zijn door een rekenmodel berekend. De kosten van de 
mestverwerkinginstallatie zijn geraamd op basis van kengetallen. 
 
Tabel 8.  Kosten installatie per scenario 
 

Scenario Kosten 
vergisting 

Kosten 
mestverwerking 

Totale kosten 

Scenario 1, 17.700 ton mest €    800.000,- € 400.000,- € 1.200.000,- 

Scenario 2, 26.550 ton mest € 1.000.000,- € 500.000,- € 1.500.000,- 

Scenario 3, 31.555 ton mest € 1.200.000,- € 600.000,- € 1.800.000,- 

 
De gegevens uit bovenstaande tabellen zijn in een rekenmodel ingevoerd. De resultaten staan 
weergegeven in Tabel 9. 
 
Tabel 9.  Resultaat financiële berekening 
 

Scenario ETVT NCW (25 jaar, 
10%) 

Scenario 1  7,6 jaar € 228.850,- 

Scenario 2 6,4 jaar € 562.924,- 

Scenario 3  10,0 jaar - € 66.037,- 
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Op basis van de resultaten blijkt dat scenario 2 het beste economische resultaat laat zien. Hier 
is een aantal redenen voor aan te wijzen. Ten eerste de mesttarieven. Doordat voor additionele 
rundermest geen verwerkingskosten worden gerekend levert scenario 2 meer geld op doordat 
het verschil tussen het aannemen en afzetten van de mest het grootste is. Hieruit volgt dat 
indien rundermest vergist zal worden, een verwerkingstarief gevraagd dient te worden. 
Overigens is het mesttarief een sterk sturende factor. Indien de mesttarieven bijvoorbeeld € 10,- 
per ton bedragen dan bedragen de eenvoudige terugverdientijden van de scenario’s 
respectievelijk 23,5, 19 en 39,7 jaar. 
Ten tweede is de kostprijs per ton voor scenario 2 gunstiger dan van scenario 1 en 3. Dit wordt 
met name veroorzaakt doordat ten opzichte van scenario 1 enkel de schaalgrootte wordt 
veranderd waardoor de kostprijs lager is. Ten opzichte van scenario 3 levert de toevoeging van 
rundermest een extra verhoging van de kosten op terwijl er bijna geen opbrengsten tegenover 
staan. Ook de afzetkosten van water (uitrijden, versproeien, lozen op riool of op 
oppervlaktewater) hebben een grote invloed. Het is afhankelijk van de techniek (kwaliteit water) 
en de mogelijkheden (lozen op oppervlaktewater of riool of op het land brengen) tegen welk 
tarief water kan worden afgezet. 
 
Conclusies 

 Het vergisten en vervolgens verwerken van de mest is financieel haalbaar op basis van 
de uitgangspunten. 

 Het verwerken van de rundermest is financieel niet haalbaar zonder daarvoor een 
verwerkingstarief te vragen. Dit dient verder met omliggende melkveehouders besproken 
te worden. 

 Het tarief voor mest en water heeft een grote invloed op de berekeningen. 

 Het afzetten van het digestaat is nieuw waardoor het niet mogelijk is een goede 
onderbouwing van de financiële kant van de afzet te geven. 

 Om de haalbaarheid beter te onderbouwen wordt aanbevolen om de technische 
concepten verder uit te werken. 

 
 
 

5.2.2 ZON-PV 
Een andere interessante optie voor productie van duurzame energie in het varkenscluster is 
photo-voltaïsche zonne-energie. Een photovoltaïsch(pv) zonne-energiesysteem bestaat uit 
verschillende aan elkaar aangesloten zonnepanelen. Deze panelen maken gebruik van directe 
en indirecte zoninstraling en zetten het zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. De opgewekte 
elektriciteit wordt door omvormers omgezet in bruikbare elektriciteit voor gebruik op de 
varkensbedrijven. Het overschot aan opgewekte elektriciteit “groene stroom”, wordt 
teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. 
 
Zonlicht wordt door de zonnepanelen of pv- modules opgevangen, waarbij het zonlicht wordt 
omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit of gelijkspanning wordt gestuurd naar een omvormer, 
die de gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstoom van 220 volt. De omvormer, is via de 
meterkast gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnet. De op deze manier opgewekte energie 
wordt benut voor de dagelijkse behoefte op de bedrijven. Indien bij helder weer meer energie 
wordt opgewekt dan de dagelijkse behoefte, zal geleverd worden aan het net. ‘s Nachts en op 
meer bewolkte dagen, wanneer de zon niet voldoende energie levert, wordt het tekort aan 
energie geleverd door het elektriciteitsnet. Op deze manier wordt het openbare elektriciteitsnet 
gebruikt als tijdelijke ´buffer´ van energie. Op momenten van overschot wordt dus de ´groene 
stroom´ niet op het cluster geconsumeerd, maar afgeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. 
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Photovoltaïsche zonnepanelen worden meestal op het dak geplaatst. De daken van de 
varkensschuren hebben een hellingshoek van ongeveer 20-25%. Om voldoende energie uit een 
dergelijk systeem te halen, moeten de panelen zoveel mogelijk naar de zon worden gericht. Een 
installatie naar het zuiden gericht is ideaal, maar niet per se noodzakelijk. Met een oriëntatie 
tussen zuidoost en zuidwesten en een hellingshoek tussen 20 en 60 graden wordt nog steeds 
een goed rendement behaald. 
 
Een zonnepaneel bestaat uit cellen. In de zonnecellen vindt omzetting van licht naar elektrische 
spanning plaats, in twee lagen silicium. De toplaag van een zonnepaneel bestaat uit een 
blauwkleurige anti-reflectielaag. Die voorkomt dat zonlicht afkaatst, en verbetert zo de opbrengst 
uit de energie van de zon. Onder de anti-reflectielaag zitten twee plakken halfgeleidend 
materiaal van elk een kwart millimeter dikte. Bij negentig procent van de panelen is dat silicium. 
Als zonlicht op silicium valt, dan absorbeert het silicium een deel van de lichtenergie (De rest 
van het zonlicht warmt het silicium alleen op). De atomen waaruit silicium bestaat, veranderen 
als ze die lichtenergie opnemen: negatieve deeltjes die normaal bij de atomen blijven 
(elektronen), kunnen dan vrij gaan 
bewegen. Er ontstaat dan tussen 
de twee lagen silicium elektrische 
spanning. Als de voor- en 
achterzijde van de siliciumlaag (de 
plus- en minpool) vervolgens met 
elkaar worden verbonden, dan 
verplaatsen de negatief geladen 
deeltjes: er gaat stroom lopen. 
Bovenop het silicium, onder de anti-
reflectielaag, ligt daarvoor een fijn 
lijntjespatroon van metaal (meestal 
zilver). Dat is verbonden met de 
achterzijde van de siliciumlaag, 
waar aluminium met zilver is 
aangebracht. 
 

Met een bevestigingssysteem, worden de panelen op de schuren gemonteerd. Hiervoor zijn 
materialen benodigd die voor de levensduur van het systeem, minstens 30 jaar, weer en wind 
kunnen doorstaan. Hiervoor wordt in de regel een hoogwaardige aluminium legering en roestvrij 
staal gebruikt. De bevestiging van beugels, de hoeveelheid daarvan, en van de te gebruiken 
profielen, zullen bij de bouw van de varkensstallen moeten worden bepaald. De panelen moeten 
stormvast gemonteerd worden. 
 
De omvormer, zet de door de zonnecellen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. De 
omvormer zorgt ervoor dat de PV-installatie het maximale vermogen afgeeft (Maximum Power 
Point). De spanning van een zonnecel is te laag om bruikbaar te zijn: slechts een halve Volt. 
Bovendien is dat gelijkstroom, terwijl het elektriciteitsnet uit wisselstroom bestaat, van 230 Volt. 
Door veel zonnecellen in serie te schakelen, telt de spanning op tot 12 of 24 volt, afhankelijk van 
het type paneel. De omvormer maakt er vervolgens 230 Volt wisselstroom van. 
 
De bedrading zorgt voor de verbinding van de diverse onderdelen van de installatie. Van 
panelen naar omvormer. Van omvormer naar de meterkast. Het is van het allergrootste belang 
dat de kabeldikte wordt aangepast aan het vermogen van uw installatie en de afstand van de 
diverse onderdelen onderling. Hoe langer een kabel wordt, hoe groter het verlies. Dit is op te 
vangen door de kabeldikte aan te passen. 
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Oppervlakte (zonne)daken  
In het varkenscluster zijn een zestal bedrijven gevestigd. In de eerste fase zullen de schuren 
een afmeting hebben van ca. 80 bij 30 meter. De dakhelling zal naar verwachting ruim 20 
graden bedragen. Vier van de varkensbedrijven hebben de dakhelling op het zuidoosten liggen 
terwijl twee bedrijven hun dakhelling op zuidwest gericht hebben liggen. Effectief hebben de 
bedrijven een maximaal dakoppervlakte van ongeveer 75 bij 12 meter beschikbaar om te 
voorzien in hun elektriciteitsvoorziening. Het is nog niet duidelijk hoe de ventilatie openingen in 
de daken vorm gegeven zal worden. 
 
Kosten en elektrabehoefte 
De terugverdientijd voor zonnepanelen is met name afhankelijk van: 

 prijs zonnepanelen 
 energieprijs 
 opbrengst van de zonnepanelen 
 subsidiemogelijkheden 

 
Een zonnecelinstallatie bestaat uit de PV-panelen, dakconstructie, een omvormer (van gelijk- 
naar wisselstroom), elektriciteitskabels en kosten voor de installatiewerkzaamheden, huur 
hijskraan, etc. Er zijn veel verschillende soorten PV panelen op de markt verkrijgbaar, zowel van 
Nederlands fabricaat als vervaardigd in o.a. China. De verschillen in de panelen zit met name in 
het piekvermogen; hoeveel stroom wekt een paneel maximaal op. (onder ideale zonnige 
omstandigheden en hellingshoek). De kosten hangen uiteraard ook samen met het aantal 
panelen en de complexiteit van de installatie. 
 
Tabel 10. Maximaal elektra verbruik per varkensbedrijf 
 

Elektraverbruik  Hoeveelheid Totaal 
 

Vleesvarkensstal   

Combi luchtwasser 70% 26.280  

Ventilatie 68.824  

Verlichting 5.877  

Watervoorziening 10.804  

Voerinstallatie 2.190  

schoonmaak 1.562  

Totaal  115.537 kWh/jaar 

   

Zeugenstal   

Combi luchtwasser 70% 26.280  

Ventilatie 30.442  

Verlichting 13.930  

Voerinstallatie 2.327  

schoonmaak 3.715  

Totaal  76.693 kWh/jaar 

   

Woning  3.000 kWh/jaar 

10% onvoorzien  19.523 kWh/jaar 

   

Totaal  214.753 kWh/jaar 
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Businesscase 
In het geval van een jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 200.000 kWh per bedrijf 
betekent dit dat er een groot aantal panelen geplaatst dient te worden. Voor een dergelijk 
jaarvermogen zijn ca. 950 panelen noodzakelijk. Het gaat dan om een investering van naar 
schatting € 500.000 tot € 600.000. Op basis van een zakelijk contract met een kWh prijs van ca 
0,15 euro levert dit een jaarlijkse besparing aan elektrakosten op van € 30.000,--. Nog los van 
de rentelasten resulteert dit in een terugverdientijd van tegen de 20 jaar. In een meer 
conservatief scenario moet uitgegaan worden van een elektriciteitsprijs van 0,10 €/kWh, dan zal 
de terugverdientijd boven de 30 jaar uitstijgen. 
 
De varkensbedrijven kunnen een aantal fiscale financiële voordelen benutten bij de aanschaf 
van een zonnepaneelsysteem. Omdat de zonnepanelen als bedrijfsinvestering gebruikt worden 
kan de BTW verrekend worden. Belangrijker is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met de EIA 
kan de ondernemer 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe 
financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; dit bedraagt netto ongeveer 10% 
van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kan toegepast worden naast de ‘gewone’ 
investeringsaftrek. 
 
Conclusies 

 Het toepassen van zonnepanelen is op dit moment nog niet interessant voor de 
varkenshouderijbedrijven. Met name vanwege de hoge investeringskosten. 

 Het verkrijgen van subsidie op de geproduceerde elektriciteit, dan wel een 
investeringssubsidie kan de exploitatie interessanter maken.  

 De prijzen van zonnepanelen nemen geleidelijk af. Een halvering van de prijzen of het 
verhogen van de piekbelasting van de panelen zal noodzakelijk zijn om te komen tot een 
economisch interessante businesscase. 

 In het kader van het energieproducerend varkenscluster wordt op dit moment de 
businesscase voor zonne-energie niet verder uitgewerkt, vanwege het geringe 
economische perspectief. 

 
 

5.3.  Expert-workshop 

De resultaten van de technische en markttechnische analyse zijn in een workshop besproken. 
Daarbij is geconcludeerd om met name in te zetten op het verwerken van de mest en daarbij te 
komen tot energieproductie. De belangrijkste overwegingen daarbij zijn: 
 

 Verwerking en vergisting op locatie is het meest economisch interessant. 

 De geproduceerde warmte kan gebruikt worden op het cluster (wanneer er geen 
droogtechniek wordt toegepast). 

 De geproduceerde duurzame elektriciteit is waarschijnlijk meer dan genoeg om de vraag 
van het cluster en de installatie te dekken. Er kan zelfs geleverd worden aan het net. 

 Het aantal transportbewegingen wordt verkleind door verwerking van digestaat 
en mest. 

 De af te zetten producten hebben een toegevoegde waarde ten opzichte van de afzet 
van mest of digestaat. In de toekomst kan wellicht concentraat worden aangemerkt 
als kunstmest, waardoor het verbruik van kunstmest kan worden verlaagd. 

 
Aangezien de uitwerking van de technische als ook de financiële aspecten van groot belang zijn 
om te komen tot realisatie, is besloten om een werkgroep op te starten met daarin de direct 
betrokken partijen. Deze werkgroep heeft het bedrijf HOST begeleid bij het opstellen van een 
uitgebreide haalbaarheidsanalyse. Deze analyse is in een aparte studie/rapportage uitgewerkt. 
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5.4  Haalbaarheidstoets (ruimtelijke analyse) 
 
Een belangrijk aandachtspunt was de situering van de varkensbedrijven en de mestverwerkings-
eenheid op de beschikbare locatie. Clustering biedt vanuit het integrale perspectief van het 
gebied Markelose Broek voordelen in vergelijking met niet-clustering. Het clusteren van 
bedrijven en mestverwerking kan landschappelijk voordelen bieden als bestaande bedrijven 
worden verplaatst uit extensiverings- of verwevingsgebieden en als het nieuw aan te leggen 
cluster landschappelijk wordt ingepast. Het milieu is vooral gebaat bij de gezamenlijke 
mestverwerking en logistieke voordelen die aan clustering zijn verbonden. Tenslotte biedt de 
geclusterde vestiging de varkenshouders een belangrijk bedrijfseconomisch voordeel van 
ongeveer € 86.500 per bedrijf per jaar. Daar komt bij dat bij geclusterde vestiging middels de 
Stichting Gezinsbedrijf Plus circa 20 hectare cultuurgrond beschikbaar komt voor 
structuurverbetering van enkele omliggende rundveebedrijven. In overleg met de Wageningen 
Universiteit zijn vervolgens de drie onderstaande inrichtingsvarianten vergeleken. 
 
Figuur 3 Drie inrichtingsvarianten (1x6, 3x2 en 6x1) 
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Op basis van dit deelonderzoek kan worden geconcludeerd dat de verschillen tussen de drie 
onderzochte inrichtingsvarianten van het cluster beperkt zijn, en vooral betrekking hebben op a) 
de landschappelijke inpassing, en b) de kwaliteit van de resterende kavels die gebruikt kunnen 
worden voor structuurverbetering van de omliggende bedrijven. Op de andere aspecten 
(leefomgeving, milieu, economie) doen de drie clustervarianten niet of nauwelijks voor elkaar 
onder. In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van clustering, in de drie varianten, 
samengevat, ook in vergelijking met niet-clustering. 
 
Tabel 11.   Voor- en nadelen clustervarianten en niet-clustering 

 Niet-clustering Clustervariant 1 Clustervariant 2 Clustervariant 3 

Leefomgeving Geen extra 
gezinnen  

Impuls 
voor gebied 

+ 
 

Impuls 
voor gebied 

+ 

Impuls 
voor gebied 

+ 

Landschap Landschappelijke 
inpassing niet op 
elke locatie 
mogelijk 

Mogelijkheden 
voor 
extra kwaliteit 

+ 
 

Mogelijkheden 
voor 
extra kwaliteit 

+/- 

Verrommeling, 
verstening 

-/- 

Milieu Geen centrale 
mestverwerking, 
extra transport  

Centrale 
mestverwerking 

+ 
 

Centrale 
mestverwerking 

+ 

Centrale 
mestverwerking 

+ 

Economie Gezamenlijk 
investeren en aan- 
en verkopen 
minder goed 
mogelijk, 
extra transport 
 

Voordeel 
€ 87.300 per 
bedrijf per jaar 

Voordeel 
€ 86.500 per 
bedrijf per jaar 

Voordeel 
€ 85.500 per 
bedrijf per jaar 

Structuur-
verbetering 
rundveebedrijven 

Geen extra grond 
beschikbaar 

 
+ 

 
+ 

 
-/-  

(versnipperd) 
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Op grond van het uitgevoerde onderzoek naar de drie inrichtingsvarianten is geconcludeerd dat 
het mogelijk is om te komen tot een duurzame geclusterde vestiging van varkensbedrijven op de 

locatie in het LOG-Markelose Broek, dit in 
overeenstemming met de doelstellingen van het 
Reconstructieplan Salland-Twente. De voordelen 
in vergelijking met niet-geclusterde vestiging 
liggen met name op het gebied van milieu, 
economie, logistiek en efficiënt ruimtegebruik.  
 
Bij de beoordeling van de gevolgen van 
clustering voor het landschap is het bieden van 
ruimte voor de ontwikkeling van varkenshouderij 
in het LOG als vertrekpunt genomen. Er zijn 
overigens zeker mogelijkheden om de 
geclusterde bedrijven op een goede manier in 
het landschap in te passen door de plaatsing van 
het cluster op enige afstand van de 
Visschersdijk, het aanbrengen van robuuste 
landschapselementen en het gebruik van 
architectuur. Op basis van deze uitgangspunten 
is gekomen tot de volgende indeling van het 
cluster. 
 

 
Nadat de hoofdinrichting van het varkenscluster tot stand is gekomen is gewerkt aan het verder 
uitwerken en inrichten van de aan de Visschersdijk gelegen mestverwerking. Voor deze 
mestverwerking zijn de volgende ruimtelijke ontwerpeisen geformuleerd: 
 

 Positie hoofdgebouw aan de zijde van de doorgaande weg 

 Richting nok dwars op hoofdweg 

 Entree hoofdgebouw (infocentrum) aan binnenhof 

 Silo’s vanaf hoofdweg gezien achterop terrein 

 Schakeling van volumes (modulen), indicatief 20x5 meter, 

 Hoogte 7 meter, goothoogte 6 meter 

 20% van gebouwoppervlak hoger, maximaal 10 meter, 

 Goothoogte 9 meter 

 Dakkap: geschakelde zadeldaken, hellingshoek 20 graden, geen overstekken 

 Wel deels luifel bij verbijzonderingen, bijvoorbeeld bij entree 

 Infocentrum 
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5.5  Uitwerking van het technische ontwerp 
 
In het onderzoek van HOST wordt in het voorgestelde concept de varkensmest in een dikke en 
dunne fractie gescheiden middels flotatie. De flotatie wordt zo uitgevoerd dat er een 
verpompbare dikke fractie overblijft. Deze fractie wordt vervolgens geleid naar een vergister. Het 
toevoegen van rundveemest is wenselijk in de vergister om zo een goed menu te verkrijgen, die 
aan alle randvoorwaarden voor vergisting voldoet. De dunne fractie wordt verder verwerkt in een 
omgekeerde osmose stap. Om de uit het digestaat verkregen producten exportwaardig te 
maken moet hygiënisatie worden toegepast op de digestaatstroom voor verdere verwerking. 
Hiermee worden o.a. zaden en ziektekiemen onschadelijk gemaakt. Het digestaat wordt na 
vergisting en eventuele hygiënisatie verwerkt middels een zeefband zodat de af te zetten stroom 
zo klein mogelijk wordt. 
 
De dunne fractie uit de zeefbandpers kan verder verwerkt worden. Hiervoor zijn twee opties 
beschikbaar: 1) flotatie gevolgd door omgekeerde osmose of 2) een decanter en ultrafiltratie 
gevolgd door omgekeerde osmose. In beide gevallen zijn de technieken complex en gevoelig. 
Dit heeft met name te maken met het feit dat hier een digestaat stroom uit mestvergisting 
verwerkt moet worden. Dit heeft in de praktijk nog niet probleemloos gewerkt. In het concept 
voor dit project is voor flotatie (gevolgd door omgekeerde osmose) gekozen. Deze techniek 
wordt op basis van de huidige stand van de techniek, het meest succesvol geacht. 
 
De hoeveelheid af te zetten stromen    Figuur 3.    Schema technische ontwerp 
(concentraat en dikke fractie) ligt in 
de orde van grootte van 40-65 % 
van de totale ingaande mest met het 
huidige voorgestelde concept. Dit is 
hoger dan de beoogde hoeveelheid 
van 37 % van de ingaande mest. Dit 
wordt veroorzaakt door de 
hoeveelheid concentraat die ook 
dient te worden afgezet. Om de af te 
zetten hoeveelheden verder te 
verkleinen is het mogelijk om de 
dikke fractie digestaat (DS 30%) 
verder te drogen naar een 
droogstofgehalte van 85 % en/of het 
concentraat deels in te dampen. 
Voor drogen en indampen is warmte 
nodig en deze stap wordt bij 
voorkeur uitgevoerd met 
restwarmte. 
 
Voor een verdere beschrijving van 
de procestechnologie wordt 
verwezen naar het rapport van 
HOST getiteld ’Haalbaarheids 
analyse varkenscluster, 
Gezinsbedrijf Plus, Markelose 
Broek’. 
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5.6       Definitieve financiële doorrekening 
 
Op basis van de informatie uit de haalbaarheidstoets is een verdere financiële doorrekening 
gemaakt. Hieruit blijkt dat de terugverdientijd van de installaties voor de verschillende opties aan 
de hoge kant is. Hij varieert voor de verschillende cases tussen de 20 en 80 jaar. Echter dit 
wordt met name veroorzaakt door de voorzichtige aannames voor de afzetkosten van mest. 
Verder zal in deze paragraaf duidelijk worden dat de haalbaarheid van de installatie sterk kan 
variëren, afhankelijk van de gekozen aannames. 
In deze haalbaarheidsanalyse is er van uit gegaan dat er SDE (SDE 2010) vergoeding wordt 
gegeven over de geproduceerde elektriciteit. Wanneer dit niet het geval zou zijn zouden alle 
cases verliesgevend zijn. De SDE-vergoeding zal in de toekomst veranderen, waardoor de 
vergoeding wellicht lager zal uitvallen. 
 
In onderstaande tabel staan de aannames zoals ze in de financieel economische berekeningen 
zijn uitgevoerd. 
 
Tabel 12. Aannames haalbaarheidsanalyse Opbrengsten 
 

Aannames haalbaarheidsanalyse Bedrag Eenheid 

Opbrengsten   

Inkoop rundveemest 11,5 €/ton 

Inkoop varkensmest  11,5 €/ton 

Afzet gedroogd digestaat (85%DS)  20 €/ton 

   

Kosten   

Aardgas voor warmte 0,25 €/Nm3 

Inkoop glycerine 170 €/ton 

Afzetkosten varkensmest cluster  12,5 €/ton 

Afzetkosten digestaat  12,5 €/ton 

Afzetkosten dikke fractie digestaat (30% DS)  10 €/ton 

Afzetkosten concentraat  5 €/ton 

Lozen permeaat 1  €/ton 

   

 
 
In de verdere financieel-economische analyses zijn de volgende cases uitgewerkt: 
 
Case 1: Vergisting en verwerking 
Case 2: Vergisting en verwerking en drogen dikke fractie uit de zeefband in een wervelbed 
Case 3: Vergisting en verwerking en indampen concentraat 
Case 4: Vergisting (zonder verwerking) 
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Tabel 13. Jaarlijkse opbrengsten voor de 4 casus 
 

 
 
De hoogte van de SDE subsidie is afhankelijk van de lokale warmteafzet uit de WKK. Wanneer deze warmte wordt ingezet voor drogen valt 
deze vergoeding lager uit dan wanneer deze warmte kan worden toegepast in het cluster. Voor case 1 en 3 kan de warmtevraag van het 
cluster in fase 1 volledig gedekt worden, waardoor de SDE vergoeding in die gevallen maximaal is. 
De verwerkingsinstallatie is interessant wanneer de producten zoals dik digestaat en concentraat een toegevoegde waarde t.o.v. mest 
hebben, waardoor de afzetprijs lager is dan die van mest. In eerste instantie is de inkoopprijs van mest laag ingeschat op 11,5 euro/ton. 
Wanneer deze prijs stijgt dan wordt de terugverdientijd van de cases respectievelijk 12, 12 en 24 jaar zonder SDE en 5,6 en 8 jaar met 
SDE. Op deze wijze kan dus de terugverdientijd aanzienlijk verlaagd worden. 
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Tabel 14. Jaarlijkse kosten voor de 4 casus 
 

 
 
De afzetkosten van het concentraat zouden aanzienlijk gereduceerd kunnen worden, wanneer deze aangemerkt zou kunnen worden als 
kunstmest. Bij nul afzetkosten voor het concentraat zou de terugverdientijd teruglopen naar respectievelijk 13, 17 en 36 jaar (met SDE, 
zonder POR). Zonder SDE en zonder POR zou deze case geen winst geven. 
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Tabel 15. Terugverdientijden voor de 4 casus 
 

 
 
Uit deze korte gevoeligheidsanalyse blijkt dat de haalbaarheid van het project gunstig is wanneer de POR rechten worden binnen gehaald. 
Wanneer er geen POR rechten worden verleend is de installatie economisch niet rendabel, tenzij de mestafzet prijzen oplopen tot rond de 
30 euro per ton. Wanneer er wel POR rechten worden verleend moet daarnaast óf SDE-subsidie worden toegekend óf moeten de afzet 
kosten van mest hoog zijn (rond de 20 euro), wil de gehele installatie economisch rendabel zijn. 
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5.7.  Plan van aanpak tot realisatie 
 
Onder een aantal voorwaarden blijkt dat het energieproducerend varkenscluster financieel 
haalbaar is. Op basis van deze financiële haalbaarheid  is een overzicht gemaakt van alle 
planologische stappen die gezet moeten worden om tot realisatie te komen. 
 
De partiële herziening van het bestemmingsplan is een eerste stap richting realisatie van het 
varkenscluster. Om het varkenscluster feitelijk te realiseren moeten nog diverse andere 
besluiten worden genomen. 
 
Tabel 16. Te nemen besluiten mbt realisatie cluster en mestverwerking 
 

Te nemen besluiten door 

partiële herziening van het bestemmingsplan* B&W Hof van Twente en gemeenteraad 

Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer - 
varkenshouderij* 

B&W Hof van Twente 

Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer - 
mestverwerking* 

GS Overijssel 

Bouwvergunning(en) * B&W Hof van Twente 

Aanlegvergunning voor graven/dempen 
watergang 

B&W Hof van Twente 

Vergunning(en) artikel 19d 
Natuurbeschermingswet 1998  

GS Overijssel 

Watervergunning Waterschap Rijn en IJssel 

 
 

Bij inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zullen de met 
een * gemerkte vergunningen opgaan in één of meerdere omgevingsvergunning(en). Indien een 
Natuurbeschermingswetvergunning nodig is wordt deze ‘aangehaakt’ aan de 
omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor het verlenen van een milieu- of 
omgevingsvergunning ten behoeve van een varkenshouderij binnen het varkenscluster is het 
college van burgemeester en wethouders. 
 
Ten aanzien van een milieuvergunning voor de mestverwerkingsinstallatie is het college van 
gedeputeerde staten van Overijssel bevoegd gezag. Gedeputeerde staten zijn bevoegd als 
jaarlijks 25.000 m³ of meer van buiten de inrichting afkomstige dierlijke of overige organische 
meststoffen worden bewerkt of verwerkt (categorie 7.4 uit bijlage 1 van het Inrichtingen en 
vergunningenbesluit). Indien de mestverwerkingsinstallatie wordt geëxploiteerd als afzonderlijke 
onderneming, moet de mest die binnen het cluster wordt geproduceerd worden gezien als van 
buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen. De totale mestproductie binnen het 
varkenscluster (fase 1) is circa 30.000 m³. Tevens kan ook mest van omliggende veehouderijen 
worden verwerkt. Het gaat dan naar schatting om 10.000 tot 15.000 m³ mest per jaar. 
 
Ten aanzien van de planning is een balkendiagram opgesteld met daarin de noodzakelijke 
stappen die voor realisatie genomen dienden te worden. Daarin is er vanuit gegaan dat de 
Gemeenteraad van Hof van Twente zou handelen conform haar twee eerdere besluiten. Zodra 
duidelijk is welke ruimte de gemeenteraad van Hof van Twente zal bieden, na haar besluit van 
voorjaar 2011, met betrekking tot het energieproducerend varkenscluster kan de planning weer 
opgepakt worden. 
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Tabel 17. Planning om te komen tot een energieproducerend varkenscluster 

 
 
 
Naast de noodzakelijk besluiten en planning is een overzicht gemaakt van het Nationale beleid 
waar mee rekening gehouden moet worden.  
 
Tabel 18 Relevante wetgeving mbt de realisatie van varkenscluster en mestverwerking 
 

Relevante wetgeving  

Nota Ruimte  
 

Het varkenscluster is niet gelegen in of kort bij een gebied 
waarvoor op grond van de Nota Ruimte bijzonder beleid 
geldt, zoals een Nationaal Landschap. 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 

De Wro bevat (onder andere) bepalingen omtrent de 
inhoud, procedure en uitvoering van een bestemmingsplan 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
 

Het Bro bevat (onder andere) bepalingen omtrent de vorm 
en totstandkoming van een bestemmingsplan. 

Reconstructiewet 
concentratiegebieden 
 

Het varkenscluster is gelegen in een concentratiegebied. 
Derhalve is de Reconstructiewet concentratiegebieden van 
toepassing en is voor het gebied een reconstructieplan 
vastgesteld 

Crisis- en herstelwet De Crisis- en herstelwet bevat bijzondere bepalingen voor 
bij de wet bepaalde ruimtelijke en infrastructurele projecten 
waar een spoedig 
uitvoering gewenst is. 

Wet op de archeologische 
monumentenzorg 
 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet rekening 
gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische 
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5.8.  Organisatiemodel van samenwerking 
 
Er is met verschillende partijen gesproken, waaronder agro-advocaten, over de juridische en 
organisatorische opzet voor het bedrijfsmodel. De uitgangspunten waaraan het bedrijfsmodel 
voor de mestverwerking zou kunnen voldoen zijn als volgt geformuleerd. 
 
Zelfstandig bedrijf. Een bewezen, vertrouwde en herkenbare bestuurs- en rechtsvorm die een 
zakelijke, zelfstandige en slagvaardige onderneming mogelijk maken en de verschillende 
partijen (varkenshouder en participanten/investeerders) de ruimte geeft om de gewenste rol te 
vervullen. Het heeft de voorkeur wanneer de varkenshouders aandeelhouder van de 
Mestverwerkings BV worden. 
 
Eenvoud. Het bedrijf dient een eenvoudige structuur te hebben met een duidelijke afbakening 
van taken en bevoegdheden. Afhankelijk van het aantal varkenshouders en deelnemende 
omliggende veehouders zal het model kunnen doorgroeien. 
 
Financiële participatie. Het bedrijf moet een rechtsvorm hebben waarbij verschillende private 
partijen in staat zijn om te participeren; direct of indirect zeggenschap kunnen hebben en/of een 
toezichthoudende rol kunnen vervullen. 
 
Continuïteit. Het bedrijf garandeert continuïteit in de afname van mest en biedt de mogelijkheid 
van levering van biogas, elektra en evt. warmte. De omvang van de investering vraagt om het 
vastleggen van langdurige contracten. Deze contracten dienen in stand te blijven bij overdracht 
van de betrokken bedrijven, zodat eigendomsbewijzen geen invloed hebben op de continuïteit. 
 
Maatschappelijke verantwoorde onderneming. Het bedrijf komt voort uit de wens om 
duurzaam te ondernemen en als voorbeeld voor mogelijke andere veehouders te kunnen 
dienen. 
 
Figuur 4. Opzet organisatiestructuur Mestverwerkings BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

directie 

Mestverwerkings BV 

VH1 VH2 Overige 
veehouders 

VH3 VH4 VH5 VH6 

Financier en 

subsidieverstrekker 

Aandeelhouders 
- varkenshouders 
- overige aandeelh. 
 

Afnemers van: 
- warmte 
- elektra 
- biogas 

- reststoffen 



 

Het energieproducerende varkenscluster Pagina 29 
 

De operationele uitvoering en beheer van de Mestverwerkings BV zullen zoveel als mogelijk 
door deskundigen uitgevoerd worden die namens de BV marktgericht kunnen handelen. De 
uiteindelijke zeggenschap van een B.V. ligt bij de aandeelhouders in samenspraak met de 
directie. Naast de varkenshouders dient gekeken worden of ook andere partijen, met ervaring op 
het gebied van mestvergisting, kunnen deelnemen in de Mestverwerkings BV. Gezien de nauwe 
verwevenheid met de locatie van het varkenscluster en de beoogde duurzaamheid dienen de 
varkenshouders nauw betrokken te zijn bij de Mestverwerkings BV. 
 
Daarnaast kunnen de varkenshouders (operationele) afspraken maken op het gebied van 
gezamenlijke inkoop en verkoop van voer en varkens, uniform veterinairmanagement en 
parkmanagement. Het gaat om een zakelijke afspraken die indien gewenst vastgelegd kunnen 
worden. Zodra met de realisatie van het cluster begonnen wordt zullen deze samenwerkings-
mogelijkheden uitvoeriger met de 6 varenshouders besproken worden. 
 
 

5.9.  Afstemming met omgeving 
 
In het kader van de planvorming is regelmatig contact gezocht met de omgeving van het 
varkenscluster. Daarbij bleek dat de meningen over het cluster nogal kunnen verschillen. Los 
hiervan bleken veel veehouders zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van mestverwerking. 
Door de komst van het varkenscluster en het extern afvoeren van de mest kan de mestdruk in 
het gebied verlaagd worden. 
 
In diverse bezoeken die in  het 
kader van dit project zijn 
uitgevoerd is geïnventariseerd dat 
er op jaarbasis voor ongeveer 
40.000 ton aan mest beschikbaar 
is. In het ontwerp van de 
mestverwerking is rekening 
gehouden om dergelijke externe 
hoeveelheden mest te verwerken 
en vergisten. 
 
Daarnaast is met de omliggende 
veehouders gesproken over de 
kavels die niet voor de 
ontwikkeling van het 
varkenscluster noodzakelijk zijn. 
Vooruitlopend op toekomstige 
afspraken zijn de gronden 
behorende bij het terrein reeds in 
kortlopend gebruik gegeven bij 
omwonende ondernemers. 
 
 
 
 



 

Het energieproducerende varkenscluster Pagina 30 
 

6.  Conclusies en aanbevelingen 

 

6.1   Conclusies 
In dit rapport zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een clustering van 
varkensbedrijven die voorzien in hun eigen energie die ze nodig hebben voor de exploitatie van 
de bedrijven. In dit project zijn naast een aantal van de varkenshouders ook omwonende 
veehouders, deskundigen als ook direct betrokkenen van de Stichting Gezinsbedrijf Plus 
betrokken. Uit het onderzoek blijkt dat clustering van varkensbedrijven de deur opent naar 
verschillende vormen van duurzaamheid. Zo blijkt het verwerken van mest nu al een zeer 
interessante optie. Op termijn zal de productie van elektriciteit via zonnepanelen hier aan 
toegevoegd kunnen worden. Tenslotte moet nader onderzoek uitwijzen of koude-warmte opslag 
een belangrijke stap kan zijn om het stalklimaat te verbeteren. 
 
Naast verduurzaming wordt op het cluster efficiënter met grondstoffen omgegaan. Ook zullen 
zeer moderne luchtwassingstechnieken toegepast worden die de uitstoot van milieubelastende 
stoffen sterk verminderen. Door een uitgekiende inrichting wordt de beschikbare ruimte efficiënt 
gebruikt en het landschap verlevendigd. Deze studie heeft mede aangetoond dat clustering van 
veehouderijbedrijven evidente voordelen heeft. 
 
De eerste grote stap naar een energie producerend varkenscluster is het verwerken en 
vergisten van mest. Over een periode van 10-15 jaar wordt verwacht dat de omvang van de 
bedrijven op het cluster zal verdubbelen. Hierdoor wordt de hoeveelheid geproduceerde mest 
ook verdubbeld tot 60.000 ton/jaar. De installatie zal zo ontworpen worden dat de hoeveelheid 
mest uit deze laatste fase verwerkt kan worden. Hierdoor zal in de eerste fase van het cluster 
extern mest moeten worden aangevoerd. 
 
Het onderstaand beschreven concept is speciaal voor het varkenscluster samengesteld: Voor 
de verwerking is een proces samengesteld waarbij de varkensmest voor de vergisting wordt 
gescheiden middels flotatie. Vervolgens wordt de dikke fractie varkensmest gevoed aan een 
vergister. Ook rundveemest uit de omgeving wordt aan de vergister toegevoegd, om zo een 
goed vergistingmilieu te creëren in de vergister. Het voordeel van deze scheiding vooraf aan de 
vergister is dat de warmtevraag van de vergister aanzienlijk lager is en dat de digestaat stroom 
kleiner is. De dunne fractie varkensmest wordt verder verwerkt in een omgekeerde osmose stap.  
Na vergisting wordt het digestaat verwerkt in respectievelijk een zeefbandpers, flotatie eenheid 
en een omgekeerde osmose stap. Hierdoor wordt de digestaat stroom verder gescheiden 
waardoor de hoeveelheid af te zetten stromen gereduceerd wordt. Belangrijk is dat de 
verwerking van digestaat op deze methode technisch gezien nog veel risico’s met zich 
meebrengt. Wanneer deze scheidingsstappen worden uitgevoerd hoeft maar 48% van de 
ingaande stromen te worden afgezet. De resterende stroom, het permeaat uit de omgekeerde 
osmose, kan op het riool worden geloosd. Daarnaast kan een deel van de stromen lokaal 
worden afgezet. 
 
Omdat op deze methode nog niet aan de afzet eis werd voldaan is voorgesteld om de dikke 
fractie uit de zeefbandpers verder in te drogen in een wervelbeddroger. Hierdoor kan de 
hoeveelheid af te zetten stromen gereduceerd worden naar de gewenste 37% van de ingaande 
stromen. Deze droog optie bleek uit een haalbaarheidsanalyse het meest economisch rendabel 
en een sterke beperking te geven van de transportbewegingen. 
   
In een haalbaarheidsanalyse is bepaald welke parameters de meeste invloed hebben op de 
haalbaarheid van het concept. Hieruit is gebleken dat het verkrijgen van de POR-rechten een 
zeer grote invloed heeft op de haalbaarheid. Wanneer de POR-rechten worden verkregen en de 
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afzetprijs van mest en digestaat rond de 20 euro per ton ligt kan een economisch haalbaar 
proces worden verwacht. Wanneer de afzetkosten laag zijn kan ook een economisch haalbaar 
proces worden verkregen wanneer SDE-subsidie wordt toegekend. Het proces is dus 
economisch rendabel wanneer aan deze economische randvoorwaarden wordt voldaan. 
 
Het clusteren van 6 varkensbedrijven heeft meerdere voordelen ten opzichte van 6 losse 
bedrijven. De belangrijkste staan hieronder vermeld: 

 Verwerking en vergisting op locatie wordt economisch interessant.  

 De geproduceerde warmte kan gebruikt worden op het cluster (wanneer er geen 
droogtechniek wordt toegepast). 

 De geproduceerde duurzame elektriciteit is meer dan genoeg om de vraag van het cluster 
en de installatie te dekken. Er kan zelfs geleverd worden aan het net. 

 Het aantal transportbewegingen wordt verkleind door de verwerking van digestaat en mest.  

 De af te zetten producten hebben een toegevoegde waarde ten opzichte van de afzet van 
mest of digestaat. In de toekomst kan wellicht concentraat worden aangemerkt als 
kunstmest, waardoor het verbruik van kunstmest kan worden verlaagd.  

 
Deze voordelen resulteren allen direct in een verlaging van de CO2 emissie t.o.v. de bedrijven 
waarbij geen vergisting/verwerking wordt toegepast. De berekende CO2 reductie op basis van 
besparing fossiel en reductie CO2 uit koude gisting van mest is geschat op 4.226 ton CO2/jaar. 
Hierbij is nog geen rekening gehouden in de CO2 reductie door de vermindering van het aantal 
transportbewegingen. 
 
 
6.2   Aanbevelingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar het energieproducerend varkenscluster kunnen 
naast de conclusies nog een aantal aanbevelingen geformuleerd worden. 

 Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is gebleken dat geclusterde vestiging additionele 
voordelen heeft. Ook voor varkenshouders die nu reeds in elkaars omgeving woonachtig zijn 
kan het bundelen van activiteiten, met name op het gebied van mestverwerking, voordelen 
opleveren. Deze studie kan hiervoor input leveren. 

 De afzet van de stromen heeft een invloed op de haalbaarheid. Lobbyen om de concentraat 
stroom als kunstmest te kunnen aanmerken in de toekomst is wenselijk. Het cluster kan hier 
mogelijk in de toekomst als voorbeeld voor dienen. 

 Het combineren van aanvoer met afvoer kan ook de hoeveelheid transportbewegingen 
beperken. Hierdoor is wellicht het drogen van de dikke fractie van digestaat niet noodzakelijk, 
waardoor het cluster sneller energieleverend wordt. 

 Op termijn kunnen ook andere vormen van duurzame energie, zoals zon-PV als ook koude-
warmte opslag opgepakt worden. Economische lijken deze technieken op dit moment nog 
niet winstgevend, maar gezien de ontwikkelingen kan dit binnen een aantal jaar veranderen. 
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7.   Nawoord  
 
In het voorjaar van 2011 is het grootste deel van deze studie afgerond. Op het moment van het 
vertalen van de aanbevelingen uit dit rapport naar de planologische procedures heeft de 
gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente haar eerdere mening over de komst van het 
varkenscluster herzien. 
 
Op 11 september 2007 had de raad van de gemeente Hof van Twente groen licht gegeven voor 
de vestiging van het varkenscluster. Voor planologische realisatie van het varkenscluster 
inclusief de mestverwerking is een partiële herziening nodig van het bestemmingsplan 
buitengebied. Zo heeft de gemeenteraad op 24 juni 2008 een ruimtelijk ontwerp en het 
ruimtelijke kwaliteitskader vastgesteld voor invulling van het varkenscluster. In dat ontwerp was 
vooruitlopend op deze studie al de mogelijkheid opgenomen om te komen tot mestverwerking. 
In deze studie is aangetoond dat binnen de kaders geschapen door de gemeenteraad dit ook 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 
 
Nadat bekend werd dat de raad van de gemeente Hof van Twente haar standpunt had herzien, 
is door Stichting Gezinsbedrijf Plus en de schrijvers van dit rapport contact gezocht met het 
college van B&W om te bepalen welke alternatieve ruimtelijke inpassing wel door de 
gemeenteraad goedgekeurd kunnen worden. Dit heeft in de zomer van 2011 tot enkele 
gesprekken geleid, maar er is nog geen concreet alternatief beschikbaar. Mede vanwege de 
noodzaak om dit rapport af te ronden is in dit rapport nog niet inhoudelijk ingegaan op welke 
wijze het energieproducerende varkenscluster gerealiseerd kan worden. Dit onderzoek heeft 
echter wel duidelijk laten zien dat het concept van het energieproducerend varkenscluster 
technisch haalbaar is en op basis van bestaande technieken gerealiseerd kan worden. 
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Bijlage 1 Brochure maatschappelijke relevantie varkenscluster  
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Bijlage 2  Presentatie op discussie avond in Markelo, 18-2-2010 
 
 


