
 

 

Biogas 

Biogas is, evenals benzine en propaangas, uiterst brandbaar, zeer giftig, 

en zeer explosief. Het biogas bestaat uit circa 60 % methaan (CH₄), circa 

35 % koolstofdioxide (CO₂), en voor circa 5 % waterstofsulfide, 

ammoniak en waterdamp. Afhankelijk van het productieproces 

(temperatuur o.a.) kan de samenstelling variëren. Door vergisting van 

afval, mest, slib, etc., kortweg (co-)vergistingsmaterialen genoemd, komt 

door de werking van bacteriën biogas tot stand. Duidelijk is dat het proces 

goed gevolgd en gecontroleerd moet worden, vanwege de risico’s. 

Biogasinstallaties moeten bovendien daar gevestigd zijn, waar er door 

explosies geen omwonenden mede getroffen worden. Ook moet de 

vestiging goed bereikbaar zijn voor brandweer en eerste hulpdiensten. 

Bovendien mag alleen een in de wet bepaald aantal (155) materialen 

gebruikt worden voor de vergisting, maar alleen als het bedrijf is 

gecertificeerd. Als het bedrijf niet is gecertificeerd mogen er van die 155 

materialen maar 77 worden gebruikt. 

 

Bij dit alles is de vraag: ”Wat is het nut van biogas?” 

Op het eerste gezicht vindt bijna iedereen het fantastisch. Wat wil je nog 

meer? 

Groen gas uit afval. Geweldig, niet waar? 

Het antwoord is simpel. Het is niet geweldig en er is geen nut. 

De pleiters voor biogas verklaren in koor dat ze werken aan een duurzame 

toekomst: 

 “De samenleving is op weg naar een enorme energietransitie om de 

opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij is biogas een belangrijke 

component. Biogas uitsluitend gemaakt van afval uit de 

voedingsindustrie. Echter, zoals zo vaak bij nieuwe ontwikkelingen 

krijgen de voorlopers/trendsetters, de klappen omdat er nog veel moet 

worden “uitgevonden”.  

 

Wat een onzin! Een aantal kanttekeningen, niet beperkt tot bovenstaande 

teksten: 

1. De samenleving is nog lang niet op weg naar een enorme 

energietransitie, en biogas is zeker geen belangrijke component. 

2. Vanaf 2011 zijn het aantal biogasinstallaties in NL niet toegenomen, 

zelfs (licht) afgenomen. Er wordt bijna geen biogascentrale meer 

gebouwd, maar er gaan er wel failliet, niet rendabel, of worden 



 

 

gesloten, voldoen niet aan de regels, respectievelijk houden zich niet 

aan de vergunning. 

3. De energie uit zonnepanelen, windmolens en biogas bedraagt in NL 

4,5 % van de totale energieproductie. Sec biogas 0,18 %!!! Hoezo 

een belangrijke component? 

4. Hoezo een nieuwe ontwikkeling? In 2007 stonden er al vele 

biovergisters in Denemarken, in 2012 in Duitsland al meer dan 5.000, 

en in de USA nog veel meer. Men denkt toch niet dat ze voorlopers 

zijn. Het zijn promotiepraatjes, ze zijn de “voorvechters” voor de 

goede zaak, zegt men. Maar biogas is helemaal niet “de goede zaak”. 

5. Dat men nog veel moet uitvinden is een gotspe. In principe is het een 

zeer eenvoudig proces, veel boerenbedrijven hebben zelf(s) een 

vergistingsinstallatie, voor eigen gebruik, met als grondstof sec mest.  

6. Er zijn circa 100 vergistingsbedrijfjes in NL, waarvan 60 

boerenbedrijven, dus slechts 40 commercieel. Nogmaals, met elkaar 

amper 0,18 % van de totale energieproductie in NL. 

7. Men krijgt gewoon ten onrechte subsidie, waarvan ze bovendien 

dikke promotieadvertenties in de media betalen. 

 

Het nut van biogas is NIHIL. Het biogas wordt opgewaardeerd tot 

aardgaskwaliteit. Welnu, als we van het (aard-)gas af moeten, dan 

toch ook van het (bio-)gas? Begin er dus niet aan, dan hoef je er ook 

niet vanaf. 

 

Risico’s biogas voor veiligheid en gezondheid 

Het biogas bestaat uit uiterst giftige en brandbare stoffen, en het is zeer 

explosief. Men beweert dat biogas veiliger is dan aardgas. Die bewering 

slaat nergens op. Heeft men ooit wel eens vernomen dat een 

aardgasstation ontploft is? Nee toch! Maar biogascentrales zijn dat wel, 

bijvoorbeeld op 02-08-2017 in Wees, Schleswig-Holstein in Duitsland, op 

01-08-2016 in Franzburg, Mecklenburg-Vorpommern, op 27-11-2014 in 

Veurne, België, op 11-11-2014 in Peer, België, in september 2011 in 

Lauchhammer, Brandenburg, op 06-12-2010 in Nidderau, Hessen, en op 

nog veel meer plaatsen, zie het “Rapport Werkgroep Terlinden”. Verder 

worden er in het rapport nog 900 ongevallen/incidenten genoemd, 

waarvan 200 met plaats en datum, en 700 alleen al in Beieren. Dat is 

gemiddeld zo’n 100 per jaar, gemiddeld twee per week. Bij 

arbeidsongevallen in Nederland en Duitsland zijn zeven doden te 



 

 

betreuren geweest, waarvan één in Nederland. Vijf van deze zeven 

slachtoffers zijn gevallen ten gevolge van de vorming van H₂S in de 

opslag en/of menging van te vergisten grondstoffen (het substraat).  

De productie van biogas is dus extreem gevaarlijk, en het hoeft je maar 

één keer te overkomen, dan is het “over en klaar”!  

 

Men beweert ook dat het biogas erg goedkoop is. Dat is onjuist. De 

inkoopprijs van stroom voor energiebedrijven bedraagt ca 5 cent per 

KWh. De kostprijs van stroom uit biogas is 19 cent. 

Men trekt waarschijnlijk de subsidie van de kostprijs af. Die subsidie 

bedraagt gemiddeld 63 % van de kosten. Naast de kostprijs betaalt de 

consument ook nog de subsidies en de boetes. 

Het is duidelijk, men wordt niet gebeten door de kat of de hond, maar 

men wordt gebeten door de kat en de hond. De consument betaalt zowel 

de veel hogere energieprijs, als ook de subsidies en de boetes voor 

biogascentrales. Zonder subsidie is covergisting economisch niet 

rendabel. 

 

Daarnaast bestaan zekere (microbiologische) risico’s voor de gezondheid 

bij covergisting. Er kunnen via dierlijke bijproducten en voedselresten 

(men gebruikt toch afval van de voedselindustrie?), ziekmakende micro-

organismen in de biovergisting-installatie terecht komen. 

Mensen, maar ook dieren, kunnen worden blootgesteld aan vele soorten 

bacteriën uit biovergisting-installaties, zelfs ook als gevolg van 

(bovengenoemde) ontploffingen van installaties. 

Voorts is er een risico dat dierlijke bijproducten worden gebruikt die niet 

mogen worden vergist. Het lijkt er op dat dit veelvuldig gebeurt. Men 

gooit hele karkassen in de vergistingsinstallatie.  

Digestaat, de meststof die wordt gevormd na vergisting, dient te worden 

gepasteuriseerd, minimaal 60 minuten verhitting bij 70°, en is gericht op 

inactivatie van virussen, schimmels, bacteriën en parasieten. 

Desalniettemin kunnen bepaalde bacteriën en virussen het proces 

overleven. In het algemeen hangt het effect van pasteurisatie af van de 

temperatuur, des te hoger de temperatuur, des te beter het resultaat. Bij 

onvoldoende pasteurisatie kan besmet digestaat botulisme veroorzaken bij 

koeien. 

De vraag is of regelmatig bovenstaande zaken worden gecontroleerd? 



 

 

Tijdens een bijeenkomst bij de Provincie Utrecht op 14-2-2019 kon men 

die vraag niet beantwoorden.  

 

De arbeidsveiligheid komt ernstig in het geding door een paar 

vervelende eigenschappen van biogas, t.w. de brandbaarheid, verstikking 

door fermentatiegassen in onvoldoende geventileerde ruimtes, de 

giftigheid door waterstofsulfide in het aanvoergebied tijdens het mengen, 

en het gezondheidsrisico, zie de vele, vele ongevallen als gemeld in de 

aanvang van dit artikel. 

De samenstelling van het biogas, waarvan lang niet altijd kan worden 

beoordeeld of die voldoet aan de wet, bepaalt de gevaarclassificatie van 

het biogasmengsel. Zo is de vraag welke stoffen er bij VDG worden 

toegevoegd? Bij ca 30% van de gecontroleerde bedrijven zijn materialen 

aangetroffen welke niet zijn toegestaan, en werden afgekeurd wegens te 

hoge gehaltes aan zware metalen (vooral nikkel en chroom). Dit leidt tot 

potentiële externe en onvoorziene veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld door 

de vorming van hoge concentraties aan zwavelwaterstof (H₂S), methaan 

(CH₄), en kooldioxide (CO₂), en is een gevaar voor gezondheid en leven. 

Die samenstelling van het biogas kan bepalend zijn of een installatie wel 

of niet valt onder de ARIE-regeling (Aanvullende Risico Inventarisatie en 

Evaluatie) of het Brzo 1999 (Besluit risico’s zware ongevallen). 

De vraag is dan ook of er vooraf onderzoek wordt verricht naar de te 

verwachten samenstelling van biogas. Zo’n onderzoek is wettelijk 

verplicht! 

Bovendien moet zo’n onderzoek plaatsvinden voorafgaande aan elke 

nieuwe productie-situatie. 

In de discussie rond de veiligheid komen regelmatig de oorzaken van het 

vrijkomen van biogas aan de orde. Dit kan gebeuren op vele manieren, 

teveel om op te noemen. 

Daarbij is dan ook de stankoverlast voor de omwonenden in het geding. 

Reeds in 2008 werd door de EU vastgesteld (Biogas Handbook/Big East, 

2008) dat een biogasfabriek gevestigd moet zijn “ver van woonwijken” 

om overlast ten gevolge van stank, toenemende transporten en 

ongelukken te voorkomen.  

Zie wat hieromtrent is te lezen in het rapport “Feitenrelaas rond de 

aspecten Gezondheid en Veiligheid van bio vergisting”. 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden hebben een aandeel van 45 % 

in de incidenten met biogasexplosies. Dat is niet zo verwonderlijk als men 



 

 

bedenkt dat 24 % van de totale werktijd naar onderhoud gaat, waardoor 

dat onderhoud wel eens, om niet te zeggen regelmatig, in het gedrang 

komt. Het legt een te grote druk op de bedrijfsvoering. De overige 

explosies (55 %) gebeuren tijdens regulier bedrijf.  

Overigens is het erg vreemd dat bij onderhoud, zo is geconstateerd, de 

mensen met gasmaskers oplopen. Dat is toch niet normaal? 

 

De externe veiligheid is relevant wanneer op bepaalde locaties 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die bij vrijkomen 

kunnen leiden tot direct dodelijke slachtoffers bij omwonenden en/of 

werknemers van belendende bedrijven. 

Of voor een biogasinstallatie externe-veiligheidsregelgeving relevant is, 

hangt af van de gevarenclassificatie van het geproduceerde biogas (zie 

boven) wat op de inrichting aanwezig is. Zo moet altijd worden 

beoordeeld of het Besluit Externe Veiligheid Installaties ( BEVI) van 

toepassing, vanwege die risico’s. Uiteraard is het van groot belang dat de 

samenstelling van het biogas, en dus de gevarenclassificatie, frequent 

wordt gecontroleerd, en ook of er sprake is van extra opslag of 

buffercapaciteit. 

Voor biogas centrales met een zekere omvang zijn veiligheidsafstanden 

bepaald 

 

Vaak dient een “Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) te worden 

gevoerd, op basis van een Veiligheid Beheer Systeem (VBS). Verder is in 

veel gevallen het Bzro 1999 ook van toepassing waardoor ook een 

veiligheidsrapport (VR) dient te worden opgesteld en ook steeds dient te 

worden geactualiseerd. Dat is toch niet omdat het allemaal zo veilig is! 

 

Onontkoombaar is de conclusie dat productie van biogas veel te 

gevaarlijk is, zie de vele ongevallen, de stankoverlast nemen we daarbij 

niet eens in aanmerking, en de biogascentrales dienen dan ook te worden 

gesloten. Daar draagt ook nog een geheel andere overweging aan bij, nl. 

dat men wordt overgeleverd aan een zeer labiele energievoorziening, 

waarvan de kans op uitval door ongelukken met het biogas heel erg groot 

is, en de hele goegemeente dan “tijden lang” zonder gas komt te zitten. 

 

Eén van de belangrijkste afspraken in het klimaatakkoord om de 

doelstellingen te halen is toch dat we van het gas af moeten? Biogas kan 



 

 

alleen worden gebruikt als het is opgewaardeerd tot aardgas. Men noemt 

biogas duurzaam, aardgas is dat niet. Maar biogas, opgewaardeerd tot 

aardgas, is dan toch ook niet duurzaam?  

Dus moeten we ook van het biogas af!!! 

 

Overlast biogascentrale 

Het rapport: ”Feitenrelaas rond de aspecten ‘Gezondheid en Veiligheid’ 

van bio vergisting” geeft een overzicht van vijf pagina’s met klachten 

over hinder en risico’s. Het zijn dezelfde klachten die nog steeds, en 

overal, gelden. In het concrete geval van de biogascentrale in Spakenburg 

zijn er alleen al vorig jaar 700 (gevalideerde) klachten ingediend. 

De overlast, en dientengevolge het aantal klachten, was van een dermate 

grote omvang dat de overheid aan het bedrijf Comon Invent de opdracht 

heeft gegeven de overlast in kaart te brengen. 

Om de overlast objectief te kunnen bepalen is, in overleg met de RUD 

(Regionale UitvoeringsDienst), in de periode van juni 2017 tot begin 

januari 2018 een meetcampagne gehouden door plaatsing van 14 

meetpunten, zgn. eNoses. 

Merkwaardigerwijs werden geen meetpunten geplaatst daar waar de 

stankoverlast daar, tot zelfs in het centrum van het dorp, verschrikkelijk 

was. 

Niet zo bijster wetenschappelijk was de conclusie dat de meetresultaten 

sterk worden bepaald door de windrichting. 

De stankbronnen die werden gedetecteerd betroffen zowel de vergisters, 

een paar tanks, en ook bij verladingsactiviteiten. 

In de meetperiode juli 2017 werd van de valide stankklachten 76,2 % aan 

de biogascentrale toegerekend. 

In de meetperiode augustus tot en met november 2017 werd 70 % van de 

klachten door de biogascentrale veroorzaakt. 

Het aantal klachten lijkt niet zo groot, maar bedacht moet worden dat de 

stankoverlast al vele jaren bestaat. De mensen klagen niet meer. Klagen 

heeft toch geen zin, zo stelt men, en de werkelijkheid bevestigt dat. In 



 

 

2017 werden 120 klachten ingediend. In het eerste halfjaar 2018 waren 

dat er al meer dan 200. 

Waarom ging de overheid, na een al 8 jaren durende overlast, opnieuw 

geurneuzen (eNoses) plaatsen om iets te ontdekken wat reeds ontdekt was 

en onomstotelijk bewezen?  

Is dit niet opnieuw een poging om een beslissing uit te stellen? Sinds die 

meetperiode is er nog steeds helemaal niets gebeurd. Sterker nog, de 

biogascentrale ging naar de rechter, die de RUD omdat die onvoldoende 

bewijs zou hebben geleverd. 

 

Eind november 2018 is een petitie opgesteld tegen de stankoverlast, 

inmiddels getekend door circa 1.000 omwonenden.  

De directie van het biogasbedrijf bagatelliseert dat, het gaat om 22.000 

inwoners, zegt men, en stelt vervolgens dat het dan amper om 4,5 % van 

de bevolking gaat, maar dit is echt ridicuul. Het is een wel erg dom 

rekensommetje. Je kunt ook die 1.000 ook uitdrukken in een percentage 

van de gehele bevolking van NL, dan krijg je een nog veel lager 

percentage. Waar je wel mee moet rekenen is dat die 1.000 mensen 

gezinshoofden zijn en met elkaar, gemiddeld genomen, 4.000 mensen 

vertegenwoordigen, vrouwen en kinderen meegerekend. Daarnaast 

hebben een aantal omwonenden de petitie niet getekend, ze weten niet 

hoe dat werkt of hebben geen computer. Men kan derhalve wel van 5.000 

mensen uitgaan. Bovendien is het aantal inwoners niet 22 maar 21 K. 

Zonder Eemdijk en Zevenhuizen komen we op 25 %, dat is wat anders 

dan 4,5 %. De stankoverlast laat zich echter niet vatten in cijfers, dat is 

niet relevant, het gaat om hele wijken die al jaren last hebben van een 

enorme, niet te beschrijven stank, dat is pas relevant. 

 

Tot op dit moment is er nog geen centrale in Nederland, België of 

Duitsland te vinden die veilig en stankvrij is gerealiseerd, en VDG is dat 

al helemaal niet. 

 

Een biogascentrale is niet rendabel, en kan alleen biogas produceren door 

enorme subsidies. Deze subsidie bedraagt in totaal al meer dan 60 miljoen 

Euro per jaar. De subsidie bedraagt 63 % van de totale kosten, bijgevolg 

een biogascentrale nimmer rendabel kan worden. 



 

 

Door de enorme behoefte aan covergistingsmaterialen stijgen prijzen, 

waardoor in de praktijk door relatief veel eigenaren fraude wordt 

gepleegd door niet toegestane materialen te gebruiken. 

Volgens Climategate zou ongeveer de helft fraude plegen. Maar ook, zo 

blijkt uit een onderzoek door het Ministerie is gebleken dat bij 6 van de 8 

grote leveranciers van co-materialen de boekhouding ter zake niet in orde 

was, en verdacht werden van het verhandelen van met gif en chemicaliën 

verontreinigde co-materialen. Volgens de AID is NL een “walhalla voor 

groene fraude”. In NL komen minder afvalstoffen voor biovergisting in 

aanmerking dan in het buitenland, mede waardoor de installaties niet 

rendabel zijn. Volgens een rapport van het LEI leidt tot een zeer hoge 

fraudedruk. 

 

Daarnaast is er in NL amper toezicht op de afvalstromen naar de 

vergisters, al helemaal niet bij boerenbedrijven. 

Door eigen onderzoeken van Fibronot bleek dat er ook verontreinigd 

(geïmpregneerd) afvalhout in de vergisters wordt verbrand. Daarbij bleek 

o.a. dat het digestaat een extreem hoge concentratie koper bevatte, en ook 

chroom, zink en arsenicum. 

Maar dat verontreinigd materiaal is natuurlijk wel veel goedkoper, omdat 

de leveranciers, veelal particulieren en kleine bedrijfjes, er geld voor over 

hebben om dat te laten verdwijnen. 

Het syntheserapport: ”Nut en risico’s van covergisting” maakt melding 

van een onderzoek met als uitkomst dat bij 75 % van de gecontroleerde 

covergistingsbedrijven overtredingen werden geconstateerd van velerlei 

aard. 

De bedrijfsvoering van veel biogasbedrijven voldoet derhalve totaal niet 

aan de vergunningen en lichten de hand met de regels. De bedrijfsvoering 

is bovendien, gemiddeld genomen, weinig professioneel.  

Ook dit hebben wij voorgelegd aan de Provincie. 

Er is maar één oplossing: “Sluit de biogascentrale(s)!! Allemaal!! 
 

Spakenburg, 31 maart 2019 

Bertus Bos 

 


