
Het was een fantastische zomer. Voor 

eigenaren van zonnepanelen bij uitstek: 

zij hebben niet alleen genoten van de 

hoge temperaturen en de zonuren, maar 

zitten er dankzij de recordproductie 

van hun zonnepanelen ook financieel 

warmpjes bij. De herfst is begonnen, tijd 

voor de najaarsronde SDE+. Hoewel de 

SDE+ bedragen voor zon dalen, liggen 

er nog steeds enorme kansen voor 

bedrijfspanden, stallen, en zonneparken 

op akkers of braakliggend terrein. 

Een Nederlands bedrijf met een 

productielocatie in Duitsland, benaderde 

CCS Energie-advies om het koelcircuit 

van hun productielocatie te 

optimaliseren. Een geweldige uitdaging! 

De fabriek wordt geconfronteerd met 

stijgende temperaturen van het 

koelcircuit. De verwerkingstijd wordt 

langer, wat leidt tot (onnodig) verlies 

van productievolume. De kennis van 

CCS Energie-advies werd ingezet om 

de geïnstalleerde koelcapaciteit en de 

Profiteren van zonne-energie is simpel. 

Weinig onderhoud, minimale arbeid en 

stabiele inkomsten. Om daartoe te 

komen moeten een aantal zaken 

uitgezocht zijn. De aansluitkosten bij 

verzwaring van de elektrische aan-

sluiting en mogelijke meerkosten ten 

opzichte van de huidige periodieke 

aansluitkosten bij overstap van 

kleinverbruik- naar grootverbruiks-

aansluiting, zijn daarbij vaak een 

belangrijk knelpunt. 

CCS Energie-advies heeft de opdracht ge-

kregen voor de realisatie van een vergister 

in combinatie met een mestverwerkings-

installatie. Maatschap Nijkamp-Marsman 

in Bathmen bij Deventer was opdracht-

gever van deze uitdaging. Begin november 

vindt er een excursie plaats in het kader 

van de Nieuwe Energiedag Oost Nederland 

om de draaiende installatie te bekijken.  

Dit project bewijst dat monomest vergis-

ting rendabel te maken is, als het biogas 

optimaal wordt ingezet. In dit geval wordt 

het omgezet in warmte voor de mest-

verwerking. Het deel van het  biogas 

(ongeveer 50%) dat hier niet benodigd is, 

gaat naar een biogashub. De realisatie 

hiervan staat  voor volgend jaar op het 

programma. Deze hub gaat biogas 

afkomstig van vijf boerenbedrijven uit het 

buitengebied leveren aan de industrie in 

Deventer.  

Niet alleen een schitterend project voor 

de agrariër, maar de hele omgeving 

profiteert mee van duurzaam biogas. Het 

project is dubbel zo bijzonder omdat er 

gebruik wordt gemaakt van monomest-

vergisting, waarbij alleen drijfmest wordt 

vergist.   

Feitelijk bestaat de mestverwerking uit 

drie stappen. De mest wordt allereerst 

vergist. Bij vergisting wordt mest in een 

verwarmde tank gebracht, waarbij 

bacteriën een deel van de biomassa 

afbreken en biogas produceren. Daarna 

wordt het digestaat gescheiden in een 

dikke en dunne fractie. Als laatste gaat de 

dunne fractie naar de mestverwerkings-

installatie. 

CCS Energie-advies heeft speciaal hier-

voor het concept Bio-NP ontwikkeld. Bij 

dit concept wordt al zo veel mogelijk 

fosfaat verwijderd, door het om te zetten 

in fosfaatmeststof struviet. Vervolgens 

wordt het dunne digestaat verwarmd met 

biogas, waardoor de ammoniak verdampt. 

Dit wordt er met zwavelzuur uitgewassen, 

waardoor er de kunstmeststof 

ammoniumsulfaat ontstaat.  

De installatie produceert straks de 

volgende producten: biogas voor 

Deventer, dikke fractie mest voor op het 

land, een fosfaat meststof, een stikstof-

kunstmest stof en een mineraal arme 

dunne fractie (irrigatiewater).

koudebehoefte van de processen te

analyseren. Op basis van deze 

uitkomsten werd een adviesplan met 

mogelijke oplossingen gepresenteerd. 

Aan de hand van nauwkeurige door-

berekeningen is CCS Energie-advies 

tot een drietal mogelijke oplossingen 

gekomen. 

Naast de standaard oplossing, is ook 

een innovatieve aanbeveling gedaan. 

Hierbij staan spaarzaamheid, duur-

CCS Energie-advies zoekt graag met u 

uit of zonne-energie in uw situatie 

aantrekkelijk is. Bij een positief resultaat 

biedt CCS Energie-advies u meerdere 

opties het systeem te realiseren en 

financieren. Zo profiteert u optimaal van 

de toenemende zonuren. Ook helpt u de 

CO2 uitstoot te verlagen door nieuwe 

recordhoeveelheden zonne-energie op 

te wekken. 

zaamheid en rendement voorop.

In dit specifieke geval bleek het 

installeren van extra koelmachine-

capaciteit een logische, maar onnodig 

dure oplossing. CCS Energie-advies 

adviseerde om een warmtepomp of 

een afzonderlijke lage temperatuur-

circuit voor de koeling te installeren. 

Met een warmtepomp wordt niet alleen 

het koelprobleem opgelost, maar wordt 

tevens een significante besparing op 

het energiegebruik gerealiseerd.

RECORDOPBRENGSTEN ZONNE-ENERGIE VERWACHT

CCS ENERGIE-ADVIES ADVISEERT OVER OPTIMALISERING KOELCIRCUIT 

MESTVERWERKING OP BOERDERIJSCHAAL IN BATHMEN OVER CCS

CCS is een energie-

adviesbureau dat initieert

en adviseert bij projecten

op energiegebied.

Kernbegrippen in het 

werkgebied van CCS

zijn: warmte, WKK en

biogas. Onze missie is het

realiseren van rendabele

energieoplossingen door

een vernieuwende aanpak.

CCS is continu bezig met het

ontwikkelen en verbeteren

van nieuwe en innovatieve

toepassingen. CCS biedt 

een complete oplossing 

voor uw energievraagstuk

en zorgt eveneens voor 

de implementatie van

de gekozen oplossing

gedurende het gehele

project. Van het aanvragen

van offertes en subsidies

tot de bouwbegeleiding,

directievoering en nazorg
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Op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen?

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrieven 

op onze website www.ccsenergieadvies.nl
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NIEUWE MEDEWERKER

DENNIS METHORST

Mijn naam is Dennis Methorst. 

In juli 2018 ben ik begonnen 

bij CCS Energie-advies als 

consultant. Ik heb Ruimtelijke 

Ontwikkeling gestudeerd aan 

de Haagse Hogeschool en 

stage gelopen bij organisaties 

als Transitie Nederland, 

Gemeente Den Haag en het 

Dutch Research Institute for 

Transitions. Na twee jaar bezig 

geweest te zijn met EPA-W en 

EPA-U, was ik toe aan meer 

verdieping over duurzame 

energie in de gebouwde 

omgeving en wilde ik meer 

bijdragen aan de energie-

transitie. 

Bij CCS werk ik aan het 

stimuleren van het MKB en 

grote bedrijven om meer te 

doen met duurzaamheid door 

het uitvoeren van energy-

audits. Daarnaast door middel 

van het MKB Energy CheckUp, 

een gratis energyscan voor 

ondernemers. 

De MKB Energy CheckUp 

gebruik ik tevens in het 

samenwerkingsinitiatief BEST 

Energy CheckUp, een initiatief 

om het havengebied van 

Enschede te verduurzamen.

RENÉ CORNELISSEN

DIRECTEUR

Spannende tijden! CCS 

Energie-advies is onder andere 

druk met de MKB Energy 

CheckUp: de verbetering van de 

online besparingstool voor het 

MKB. Steeds meer bedrijfs-

sectoren worden toegevoegd, 

zoals bedrijfshallen en datacen-

ters. De zorgsector maakt ook 

haar intrede. Fantastisch dat 

onze besparingstool nóg beter 

uitgerust is om bedrijven te 

helpen hun erkende maat-

regelen te identificeren en te 

onderzoeken of deze van 

toepassing zijn, en of ze zijn 

uitgevoerd.

Naast de energiebesparing is 

CCS Energie-advies bezig met 

duurzame energie. Er is een 

zonne-energietak opgericht. 

Op het dak of op de grond in 

zonneweides: de advies-

mogelijkheden zijn eindeloos. 

Ook staat de verdere uitrol van 

vergisters op het programma. 

Het is fascinerend om te zien 

dat het grootste aantal boer-

derijschaal vergisters nu met 

hulp van CCS Energie-advies 

wordt gebouwd. Daar krijgen 

wij, als team, nou energie van! 

Ik ben trots op wat onze 

professionals bereiken! 

De SDE+ pot van dit voorjaar is voor een 

groot deel niet opgebruikt. Zonde, vindt CCS 

Energie-advies. Net zoals bij voorgaande ron-

des was er 6 miljard euro beschikbaar 

gesteld om te besteden aan de stimulering 

van duurzame energieproductie. Van dit 

bedrag is slechts 3,6 miljard beschikt. Een 

korte rekensom laat zien dat er 2,4 miljard 

terugvloeit naar de schatkist. Dat, terwijl 

Nederland nog ver verwijderd is van de 

doelstelling: 14% duurzame energieproductie 

in 2023. 

Het is opvallend dat er slechts 5 biogas-

projecten zijn toegewezen. 4 keer een 

groen gasproject en 1 warmteproject. 

Twee van deze projecten zijn samen met 

CCS Energie-advies ingediend. 

Het totaal beschikte bedrag aan biogaspro-

jecten is €212.000. Dit is, zeker in vergelijking 

met de SDE+ rondes in 2017, erg weinig. 

Toen is er maar liefst 1,4 miljard euro méér 

aan SDE+ subsidie aangevraagd, dan dat er 

budget was. 

Hoe kan dit? Wat is er gebeurd dat het aantal 

aanvragen zo drastisch is teruggelopen? CCS 

Energie-advies heeft in het nieuws-

bericht van 29 december 2017 al gesteld dat 

de SDE+ regeling voor 2018 flink 

versoberd is ten opzichte van het jaar ervoor. 

Maak kennis met BEST Energy CheckUp, een 

initiatief van CCS Energie-advies en TNO. 

Het BEST-initiatief ondersteunt lokale 

organisaties en ondernemers om hun 

bedrijvenparken duurzamer te maken. Dit 

doen zij door middel van het vormen van een 

lokale organisatie op een bedrijventerrein, 

welke zich inzet voor energiebesparing en 

duurzame energieproductie. 

De kern van de BEST-aanpak zijn de scans: 

de energie potentieel scan en de BEST 

QuickScan (voortgekomen uit de MKB 

Energy CheckUp). Met deze scans wordt het 

potentieel voor energiebesparing en duur-

zame energieproductie in kaart gebracht. 

Door middel van het verbinden van beide 

scans krijgen ondernemers nog meer inzicht 

in hun energiegebruik. Met recht een Energy 

CheckUp, dus!

Naast de scans werkt CCS Energie-advies 

aan een aanpak waarmee ondernemers in 

een bedrijventerrein zich in groepsverband 

kunnen organiseren, zodat zij samen de CO2 

emissie van het bedrijvenpark kunnen 

verkleinen. Als ze dit gezamenlijk uitvoeren 

kost dit minder tijd én geld. 

Alle bedragen zijn omlaag geschroefd; 

behalve de bedragen voor groen gas-

productie. Een andere grote aanpassing is 

het schrappen van het bijvoegen van 5% 

co-producten bij monomestvergisting. Het 

rendabel realiseren van vergistingsprojecten 

op boerderijschaal wordt zonder 

co-producten wel érg moeilijk. Aangezien 

monomestvergisting een belangrijke rol kan 

spelen in de energietransitie én dus in de 

verduurzaming van de landbouw, roept CCS 

Energie-advies RVO dringend op om hier 

kritisch naar te kijken. 

 ‘ CCS Energie-advies 

 adviseert om bij biogas 

op groen gasprojecten 

in te schrijven.

Tip voor de najaarsronde? CCS Energie-

advies adviseert om alleen op groen 

gasprojecten in te schrijven. 

CCS Energie-advies hoopt dat de tarieven 

van de overige categorieën weer stijgen. 

Zo kunnen ook andere projecten waarbij 

duurzame energie wordt geproduceerd, 

weer rendabel worden. 

Havengebied Enschede

Op het bedrijventerrein Havengebied 

Enschede werkt BEST samen met de Belan-

genvereniging Ondernemers Havengebied 

(BOH), de gemeente, de provincie en de 

stichting BE+. De lokale trekker van het 

project is de BOH. Zij worden geholpen door 

een energieteam van vijf ondernemers die 

voorop lopen op het gebied van energiebe-

sparing en productie van duurzame energie. 

Zij delen hun ervaringen om het project tot 

een succes te maken. Het inspireren van 

andere ondernemers om zich ook aan te 

sluiten staat daarbij voorop.

Voor dit bedrijventerrein is een Energie 

Potentieel Scan gemaakt welke aantoont 

hoeveel energie bespaard kan worden. 

De uitkomsten zijn op een interactieve 

bijeenkomst met de ondernemers op het 

terrein gedeeld. De eerste enthousiaste 

ondernemers hebben de handen reeds in-

eengeslagen om samen energie te besparen. 

De overige ondernemers worden per brief 

benaderd. Het uiteindelijke doel? Samen met 

zoveel mogelijk ondernemers een lokale 

organisatie voor energie neerzetten. Deze 

zal de energiemaatregelen uitvoeren én 

financieren.

SDE+ GELDPOT KOMT NIET OP
SLECHTS 6 BIOGASPROJECTEN TOEGEWEZEN

BEST ENERGY CHECKUP:  
SCANS VOOR POTENTIEEL ENERGIEBESPARING 
EN DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE 


