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Green Deal Bioenergiecentrale Horst aan de Maas  
 

 

Partijen:  
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, en de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid van 

bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid; 

2. BIO ENERGIECENTRALE MAASHORST B.V. (KvK 14105663), statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(5961 ND) Horst, aan het adres Witveldweg 104, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

bestuurders (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heideveld Beheer B.V.  

(KvK 14103398), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5971 PE) Grubbenvorst aan het adres 

Laagheide 9, (2) Christiaens Engineering and Development B.V. (KvK 30139107), statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (5961 ND) Horst aan het adres Witveldweg 104, (3) Kuijpers Onroerend Goed B.V., 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5763 PZ) Milheeze aan het adres Kuikenvlaas 2-B.  

Heideveld Beheer B.V. wordt op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders  

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Houbensteyn Holding B.V. (KvK 12022603), 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5813 BK) Ysselsteyn (gemeente Venray), aan het adres 

Ysselsteynseweg 69, die op haar beurt rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer 

M.J.M. Houben en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heideveld Holding B.V. (KvK 

12057621), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5971 PE) Grubbenvorst (gemeente Horst aan de 

Maas), aan het adres Laagheide 9, die op haar beurt rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door haar 

bestuurder de heer G.J.P. Vullings. Kuijpers Onroerend Goed B.V. wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar bestuurders (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding MWM Kuijpers B.V. 

(KvK 17223532), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5473 VZ) Heeswijk-Dinther, aan het adres Jan 

van den Boomstraat 6, (2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding CJM Kuijpers 

B.V. (KvK 17223560), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5556 XS) Valkenswaard, aan het adres 

Kluizerdijk 92 en (3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding PHM Kuijpers B.V. 

(KvK 17223588), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5763 PZ) Milheeze, aan het adres Kuikenvlaas 

2-B.  

Holding MWM Kuijpers B.V. wordt op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder/enig 

aandeelhouder, de heer M.W.M. Kuijpers. Holding CJM Kuijpers B.V. wordt te dezer zake rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bestuurder/enig aandeelhouder, de heer C.J.M. Kuijpers. Holding PHM Kuijpers 

B.V. wordt te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder/enig aandeelhouder, de heer 

P.H.M. Kuijpers. Christiaens Engineering and Development B.V. wordt op haar beurt rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bestuurder/enig aandeelhouder, de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Christiaens Group B.V. (KVK 30139107) aan het adres Witveldweg 104, 5961 ND Horst op 

haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder H.G.W. Vousten, hierna te noemen: BEM; 
 

Hierna samen te noemen: Partijen; 

 

Algemene overwegingen: 
1. Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de 

maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.  

Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. 

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze economie te 

versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in Nederland op 

andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap en 

innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken. 

 

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties 

ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt de 

maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere 

verduurzaming. 



4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen,  

zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen 

vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging 

zetten. 

5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van de 

beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en kunnen 

uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het 

bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare 

projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke 

ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat. 
 

Specifieke overwegingen Green Deal Bioenergiecentrale Horst aan de Maas  
-  Biogasopwekking en mestverwerking in de nabijheid van veehouderijbedrijven een duurzame manier van 

mestverwaarding kan zijn;  

- De realisatie van bioenergiecentrales die zowel biogas produceren als en mest verwerking vaak stuiten op 

vergunningproblemen. 
 

Komen het volgende overeen: 

 

1.  Green Deal initiatief 
BEM gaat met behulp van mesofiele covergisting biogas produceren uit varkens- en pluimveemest van 

veehouderijbedrijven uit het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, aangevuld met andere regionale 

reststromen.  

Het digestaat wordt door de BEM verder verwerkt tot nuttige grondstoffen (zoals mineralenconcentraat, compost 

en gezuiverd water. 

 

Het covergistingsgedeelte van de BEM heeft een capaciteit van 120.000 ton per jaar (min. 50% dierlijke mest en 

max. 50% producten van de positieve lijst). Deze capaciteit is het dubbele van wat nodig is voor alleen de 

mestverwerking van het varkens- en pluimveebedrijf in het LOG van de initiatiefnemers van de BEM.  

De bedoeling is om ook de mest van andere veehouderijbedrijven in het LOG te kunnen verwerken.   

 

De BEM bevindt zich momenteel in de vergunningprocedures (MER positief advies gekregen, ontwerpmilieu- en -

bouwvergunning ter inzage gelegen) en voordat de bouw start (naar verwachting eind 2013 / begin 2014) zal nog 

een definitieve keuze moeten worden gemaakt voor de vorm van energielevering (elektriciteit, groen gas, biogas). 

Vooralsnog is uitgegaan van elektriciteitsopwekking met behulp van WKK’s. In dat geval zal door verbranding van 

14 miljoen m3 biogas circa 35.200 MWh elektrisch en  

60 miljoen MJ per jaar aan hoogwaardige warmte worden geproduceerd. 

 

Artikel 1 Inzet en acties BEM 
BEM: 

- Ontwikkelt in de periode 2012-2014 een Bio Energiecentrale voor decentrale energieopwekking met een 

verwachte productie van 14 miljoen m3 biogas per jaar in Horst aan de Maas.  

- Gaat deze duurzame energie produceren ten behoeve van gebruik door derden in de regio. 

- Gaat omliggende veehouderijbedrijven de mogelijkheid bieden deel te nemen in de Bio Energiecentrale en 

hun dierlijke mest duurzaam te laten verwerken in de Bio Energiecentrale. 

- Gaat bedrijven uit de regio de mogelijkheid bieden hun organische reststromen duurzaam te laten verwerken 

in de Bio Energiecentrale. 

 

- Beperkt het transport van dierlijke mest over de weg, enerzijds door het aanleggen van (een) ondergrondse 

mestleiding(en) naar de Bio Energiecentrale en anderzijds door het ter plaatse verwerken van het digestaat 

tot nuttige grondstoffen en schoon water. Van jaarlijks 120.000 ton inputstroom blijft 29.000 ton gedroogd 



digestaat en 76.000 m3 ter plaatse loosbaar water over. 

- Spant zich in voor de realisatie van een centrale biogasinfrastructuur in Greenport Venlo. 
 

Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid 

- De Rijksoverheid spant zich in om in overleg met partij 1 te komen tot een maatwerkoplossing,  

zodat het gebruik van een ondergronds mestleidingsysteem in dit geval kan worden toegestaan. 

- De Rijksoverheid zal bevorderen dat het voor BEM relevante traject voor het verkrijgen van een ontheffing 

voor het 1-op-1-transport van vaste pluimveemest via een transportband van het naastgelegen 

pluimveebedrijf naar de BEM voortvarend ter hand wordt genomen. 

- De Rijksoverheid spant zich in om de informatievoorziening naar bevoegd gezag op orde te hebben.  

- De Rijksoverheid zal zich in Europees verband inspannen om hoogwaardige producten uit dierlijke mest met 

de kwaliteit van kunstmest in de toekomst als zodanig erkend te krijgen. Deze erkenning kan gefaseerd zijn 

met betrekking tot de toepassing. Voordat tot erkenning wordt overgegaan, zal dit onderbouwd moeten zijn 

met een gedegen(meerjarig) onderzoek naar de werking van dit product.   

- De Rijksoverheid spant zich in om onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving voor het hergebruik van 

reststromen uit de BEM waar mogelijk op te heffen.  

- De Rijksoverheid erkent het belang van de voorgenomen realisatie van een biogasinfrastructuur in Greenport 

Venlo en spant zich in om de daarvoor benodigde procedures te bekorten  

- Voor zover er geen centrale biogasinfrastructuur in Greenport Venlo komt, zal de Rijksoverheid bevorderen 

dat de benodigde, aanvullende vergunningtrajecten voor de BEM voor opwerking van groen gas tot aardgas 

en/of autogas voortvarend ter hand worden genomen. 
 

2.  Slotbepalingen 
Artikel 3 
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het 

bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 

aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften. 

 

Artikel 4 

1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de 

schriftelijke instemming van alle Partijen. 

2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk 

heeft medegedeeld. 

3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal gehecht. 

4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb. 
 

Artikel 5 
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn. 

 

Artikel 6 
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met  2015.  

Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.  

 

Artikel 7 

Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor anderen 

kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden bevorderd. 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op 
 

 



Minister van Economische Zaken,  
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drs. M.J.M. Verhagen 
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J.J. Atsma 
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 ....................................................................  
de heer M.J.M. Houben 

Directeur  

 

 

Heideveld Beheer B.V 
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de heer G.J.P. Vullings 

Directeur  

 

 

 

Christaens Engineering and Development B.V. 
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de heer H.G.W. Vousten 

Financieel directeur  

 

 

 

 

 

Kuijpers Onroerend Goed B.V. 

 

 

 

 

 ....................................................................  
de heer M.W.M. Kuijpers 

Directeur 

 

 

Kuijpers Onroerend Goed B.V. 

 

 

 

 

 ....................................................................  
de heer C.J.M. Kuijpers 

Directeur  

 

 

Kuijpers Onroerend Goed B.V. 

 

 

 

 

 ....................................................................  
de heer P.H.M. Kuijpers 

Directeur  


