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Assen, 6 januari 2012
Betreft: Grasakkoord Attero en aanpak CO2-uitstoot grasdrogerijen

Geacht College,

Hierbij bieden w'tj u het'Grasakkoord' aan dat wij eind 2011 met Attero hebben gesloten.

Dit akkoord (bijlage 1) vloeit voort uit het'Akkoord van Wijster'uit 2010 en maakt ook deel
uit van het landelijke pCIect CO2-ambitie van de gezamenlijke Natuur en
Milieufederaties. De resultaten daarvan werden op 21 november j.l, in Utrecht bekend
gemaakt (bijlage 2).

ln het kader van het grasakkoord gaat Attero als landelijk opererend bedrijf een aantal
praktijkexperimenten starten, Daarbij wordt onder meer gekeken naar het combineren
van vergisting van groente-, fruit- en tuinafual met gras.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) en Attero gaan samen in overleg met
natuurbeheerders en gemeenten om vast te stellen hoeveel gras er in Drenthe vrijkomt
en aan een vergistingsinstallatie geleverd kan worden. Nu blijft gemaaid berm- en
natuurgras vaak liggen of wordt afgevoeld en op een minder milieuvriendelijke wijze
verwerkt. Als wij het bestaande aanbod.aan natuur- en bermgras en de
vergistingsinstallaties op een slimme en economische manier aan elkaar verbinden,
ontstaat een aantrekkelijk plaatje waar natuur, klimaat en economie van profiteren.
Vergisting van gras bij Attero kan naar schatting tot 5.000 ton CO2-emissie voorkomen.

Eerder is afgesproken dat Attero zijn rookgasreinigingsinstallatie ¡n W¡ster zal
aanpessen. Dat betekent een reductie van 1 1 .'1 50 ton CO2. Deze aanpassing wordt in
2012 uitgevoerd.

GO2 uitstoot Grasdrogerijen

ln het kader van het landelijke project CO2-ambitie heeft de Natuur en Milieufederatie
verkend bij welke grote CO2-bronnen in Drenthe mogelijkheden tot verdere CO2-
reductie. Daarbij zien wij met name ook kansen bij de aanpak van grasdrogerijen.

5¿men voor een moo¡en tluurzaant Drenthe



natuur en milieu
federatie

De huidige grasdrogerijen in en buiten Drenthe leveren een relatief grote bijdrage aan de
CO2-uitstoot van de industrie (zie bijlage 3). De grasdrogerij in Ruinerwold stoot door het
verbranden van steenkool op jaarbasis maximaal 30 kiloton CO2 uit. Daarmee is dit
bedrijf de op vijf na grootste industriële producent van CO2 van Drenthe. ln Noord
Nederland staan nog twee andere grasdroger'ljen: in Opeínde (Friesland) en in Oostwold
(Oldambt, Groningen). Deze bedr'rjven stoten samen naar schatting maximaal 40 kiloton
CO2 per jaar uit.

Droging met restwarmte

De NMFD witontwikkelìngen stimuleren die leiden tot minder CO2-uitstoot door bedrijven
in Drenthe. Onder meer door restwarmte te benutten, kan die vermindering worden
bereikt. Grasdrogerijen zouden in onze ogen meer werk moeten maken van de CO2-
reductie en een optie daarvoor is om restwarmte in plaats van kolen te gebruiken. De
NMFD laat daarom een onderzoek doen naar de mogelijkheden om voedergewassen
met restwarmte te drogen. Voor het ondezoek is de R'rjksuniversiteit Groningen
ingeschakeld.

Wij vezoeken u als college bovengenoemde ontwikkelingen te ondersteunen. Voor het
Grasakkoord ligt het in de rede hierbij aan te sluiten bij de reeds lopende samenwerking
rond het akkoord van Wijster.

Voor de grasdrogerijen vragen wij u in provinciaal en Noordelijk verband ook zelfstandig
initiatieven te ondernemen aangezien deze bedrijven substantiële(re) bijdrage zouden
kunnen leveren aan het halen van de doelen van uw energie- en klimaatbeleid.

Hoogachtend
Natuur en Milieufederatie Drenthe

R.W. Brocades Zaalberg

Bijlagen:3
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Samenwerkingsafspraken project COz-am bitie

Attero Noord BV (Attero)en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben -samen met de
provincie Drenthe- in 2009 het akkoord van Wijster gesloten.

Onderdeel van dit akkoord is de afspraak om gezamenlijk initiatieven te nemen op het
gebied van verduurzaming van de:bedrijfsvoering van Attero. Attero wil binnen het eigen
bedrijf en in combinatie met andere bedrijven een hogere mate van energietransitie
realiseren; onder meer via de productie van groen gas en gebruik van afvalwarmte door
derden.

De Natuur en Milieufederaties voeren sinds 2009 het landelijke project COz-ambitie uit, Kern
van dit project is om samen met de industrie aansprekende projecten te ontwikkelen die
leiden tot vermindering van de COz-uitstoot in Nederland.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft Attero uitgenodigd deel te nemen aan dit project.
ln gezamenlijk overleg is overeengekomen om -als vervolg op afspraken die betrekking
hebben op verbetering van het energierendement van de rookgasreiniging (vermindering
COz: 11 .150 ton per jaar)- verkenningen uit te voeren naar de energie en COz-winst bij de
verwerking van gras.

Attero en de Natuuren Milieufederatie Drenthe zijn een gezamenlijke verkenning gestart
naar de mogelijkheden voor veniverking van berm- en natuurgras. ln dit verband heeft
Adviesbureau Ecofys, in opdracht van de Natuur en Milieufederatíe Drenthe en in overleg
met Attero, een scan uitgevoerd naar de mogelijkheden om via vergisting van gras de COz-
uitstoot in Noord-Nederland te verminderen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is daarnaast zelfstandig een onderzoek gestañ naar
de COz-reductie die is te bereiken bij de inzet van restwarmte van Attero bij de droging van
grassen voor veevoer.

De samenwerkingsafspraken in deze overeenkomst hebben alleen betrekking op de
vergisting van berm- en natuurgras.
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Uit de scan van Ecofys blijkt het volgende:

1. Vergisting van berm- en natuurgras en aanverwante biomassa is een aantrekkelijke
mogelijkheid voor vermindering van CO2-uitstoot die -afhankelijk van de verwerkingsprijs-
ook interessante economische perspectieven kan bieden.

2. Attero Wijster biedt op grond van de bestaande activiteiten (GFT-verwerking,
warmteproductie en groengas HUB) bijzondere mogelijkheden.

3. De combinatie van GFT- en grasverwerking in een vergistíngsinstallatie biedt volgens
Ecofys milieutechnisch het meest aantrekkelijke perspectief.

4. De toekomstige GFT-vergister van Attero kan een groter deel van de jaarlijks
aangevoerde hoeveelheid GFT vergisten als de verminderde aanvoer in de winter wordt
aangevuld met gras. De COz- winst kan daarmee worden vergroot met bijna 5 kiloton per
jaar.

5. De jaarlijkse "oogst" aan gras in de omgeving van Attero / Drenthe lijkt ruim voldoende
om de GFT-vergister van Attero te kunnen voeden.

O pti m a I i sati e G F T-ve rg i sti n g

Door ook gras te gaan vergisten kan de GFT-verwerkingscapaciteit van de toekomstige
vergistingsinstallatie van Attero bijna twee keer zo groot worden (90 kiloton) als de
capaciteit die is aangevraagd voor SDE subsrdle (50 kiloton). De totale
verwerkingscapaciteit van de installatie bedraagt in dat geval 102 kiloton (GFT + gras).

Deze opschaling leidt tot een ertra opbrengst van biogas uit GFT van ca. 3,6 miljoen
kubieke meter. Daarbij moet nog het biogas uit het gras (12 ton) worden opgeteld van
circa 1 miljoen kubieke meter. Opschaling van de installatie levert daarmee een
vermindering op van de COz-uitstoot in Noord-Nederland van ca. 4,8 kiloton CO2 per jaar.
Dit is een l<wañ van de uitstoot van een middelgroot Drents bedrijf.

B| deze schaalgrootte van de vergistingsinstallatie schat Ecofys dat het saldo per ton
verwerkt GFT/gras posÍief is.

natuur en m¡l¡e the
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OVEREENKOMST

Partijen hebben op basis van deze uitkomsten de volgende afspraken gemaakt:

1. Attero gaat -op basis van de scan van Ecofys- het komende jaar na of en op welke
manier de vooziene GFT-vergisting kan worden uitgebreid en gecombineerd kan worden
met grasvergisting.

2. De Natuur en Milieufederatie Drenthe inventariseert bij de drie beheerders van
natuurterreinen in Drenthe hoeveel gemaaid gras per jaar beschikbaar komt en op welke
manier en onder welke condities dit aangeboden kan worden aan Attero,

3. Attero inventariseert bij de vier waterschappen en de provincie hetzelfde als onder punt 2
4. Samen met marktdeskundigen wordt nagegaan hoe de combinatie van GFT- en

grasvergisting op een voor alle partijen rendabele manier kan plaatsvinden, rekening
houdend met de prijsontwikkelingen bij de vergisting van biomassa in Nederland.

5. Als de aanvoer van gras rendabel blijkt te kunnen plaatsvinden, gaat Attero na welke
stappen nodig zijn om de nu geplande installatie op te schalen van 50 kiloton naar in
totaal 102 kiloton te vergisten materiaal.

6. Mocht opschaling met gras niet haalbaar blijken te zijn dan onderzoekt Attero of
vergisting van grassen in een nog te realiseren allesvergister op het MERA{errein
wellicht kansrijker is.

Communicatie

1. Op de landelijke COz-bijeenkomst op 21 november 2011 in Utrecht worden de
belangrijkste conclusies van het onderzoek van Ecofys over grasvergisting bekend
gemaakt en worden bovenstaande vervolgstappen aangestipt.

2. ln onderling overleg wordt bepaald hoe en wanneer na 21 november 2011
gecommuniceerd wordt over de resultaten van de genoemde inventarisaties en de
concrete vervolgstappen.

Afspraken over inwerkingtreding en beëindiging

Het staat elk van beide partijen vrij om op ieder moment verdere besprekingen of
samenwerking te beëindigen. Beëindiging leidt njbt tot de verplichting om eventuele kosten
die de andere partij daardoor moet maken of heeft gemaakt, te vergoeden,

Aldus overeengekomen op de datum waarop de laatste partij heeft ondertekend,

Datum 2( No
Plaats \^j
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Natuur en Milieufederatie Drenthe rd B.V
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ombirie De Natuur en Milieufederaties

Utrecht, 21 november 2011

Bedrijven werken samen met milieufederaties aan COz reductie

210 Kiloton minder gOz, uitstoot door gezamenl¡jk project

Maandag 21 november is het project de COz ambitie gepresenteerd. ln dit unieke project werken De

Natuur- en Milieufederaties samen met het bedrijfsleven om extra CO, reductie te bereiken. Vandaag

werd bekend gemaakt dat de totale COz reductie die de bedrijven gaan behalen in dit project 210

Kiloton bedraagt. Dat is te vergelijken met de CO, uitstoot van een file van Utrecht naar Berlijn.

Staatssecretaris Atsma van lnfrastructuur en Milieu is enthousiast over de samenwerking tussen

milieufederaties en het bedrijfsleven in dit project. 'Om de Europese doelstelling een CO2-reductie van

20o/o in 202O te realiseren zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen overheden,

bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het project'C02 ambitie'waar

milieufederaties en bedrijfsleven slim en effectief samen optrekken is een uitstekend voorbeeld dat

wat mij betreft navolging verdient', aldus staatssecretaris Atsma.

ln het project de CO, ambitie zijn tien bedrijven samen,met De Natuur en Milieufederaties in

Nederland aan de slag gegaan. De maatregelen die de deelnemende bedrijven (gaan) nemen om hun

CO2 uitstoot extra te verminderen zijn heel divers, van maatregelen die snel veel winst opleveren tot

hele innovatieve. Met elk bedrijf is een overeenkomst gesloten waarmee het bedrijf zich verbindt aan

de uitvoering van het maatregelenpakket.

Tijdens de presentatiemiddag op 2l november stond COz reductie centraal. Daarnaast zijn voorstellen

gedaan over hoe CO2 ambitie als aanpak bij een grotere groep bedrijven kan worden toegepast. Ook

is gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst tussen bedrijfsleven en De Natuur-

en Milieufederaties op het gebied van COz reductie.

I

De COz ambitie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: I
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Bijlage 3

Minder CO2 uitstoot grasdrogerijen

Een grasdrogerij gebruikt veel energie. Als regionaal voorbeeld kan de grasdrogerij in
Ruinerwold(Drenthe) gelden. Dit bedrijfproduceert per uur 10-15 ton gedroogd groenvoer en

verdampt daarvoor5O.000 liter water per uur. Hiervoor wordt steenkool verbrand.

Op jaarbasis stoot de grasdrogerijruim 30 kiloton CO2 uit. Het bedrijf is daarmee de op vijf na

grootste industriële producent van CO2 in Drenthe (zie tabel).
ln Noord Nederland staan nog twee grasdrogerijen: in Opeinde (Friesland) en in Oostwold
(Oldambt, Groningen). Deze bedrijven stoten samen naarschatting 40 kiloton CO2 perjaaruit.

Droging met restwarmte
ln het akkoord van Wijster (2009) is afgesproken dat het energierendement van de

afualenergiecentrale van Attero in Wijster zal worden vergroot door de geproduceerde

restwarmte te laten benutten. Deze:restwarmte kan worden gebruikt door bedrijven die zich op
het M ERA terreinvestigen.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) is mede ondertekenaar van het convenant van
Wijster.

De NMFD wil ontwikkelingen stimuleren die leiden tot minder CO2 uitstootdoor bedrijven in
Drenthe. Onder meer door restwarmte te benutten kandie vermindering tot stand worden
gebracht.Grasdrogerijen lijken bedrijven te zijn dieuitstekend restwarmte kunnen gebruiken. De

NMFDlaat daarom een onderzoek doen naar de mogelijkheden om voedergewassen met
restwarmte in Wijster te drogen. Voor dit onderzoek is de Rijksuniversiteit Groningen
ingeschakeld.

Miliuewinst?
Belangrijkste vraag die moet worden beantwoord ishoeveel milieuwinst het oplevert als de
droging van groenvoeders in Drenthe plaatsvindt met de restwarmte in Wijster. Uiteraard is het
ook van belang of hetbedrijfseconomisch haalbaar ts.

Uitstoot kiloton
CO2 per jaar * RangordeBedrijf

Attero Wijster
495 1

AVEBE
Gasselternijveen

119 2

70 3Friesland Foods Beilen

DOC kaas Hoogeveen 70 4

Grasdrogerij
Ruinenruold

3l 5

24,5 6
Friesland Foods
Meppel
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