
 
 

 

 

 

Informatie AGroGas 

AGroGas is een coöperatie van een 70-tal Achterhoekse agrarische ondernemers die actief zijn in 

verschillende sectoren in de veehouderij. AGroGas heeft als doelstelling de mest van haar leden op 

een zo gunstig en circulair mogelijke manier te verwerken. Op het industrieterrein Hofskamp Oost in 

Varsseveld is inmiddels een start gemaakt met de bouw van de mestvergister/-verwerker met een 

capaciteit van 135.000 ton per jaar.  

AGroGas zoekt nog enkele nieuwe leden (varkenshouders in de Achterhoek/Liemers) voor levering 

van de laatste 15.000 ton mest. In dit schrijven zetten we voor u de belangrijkste informatie en 

voorwaarden op een rij.  

Iedere ondernemer die mest wil leveren dient lid te worden van de coöperatie. Als nieuw lid betaal je 

eenmalig een instapcontributie, deze contributie is tijdelijk verlaagd naar €5.000,- tot 1 maart 2021.  

Om mest te kunnen leveren heb je leveringsrechten nodig. Per leveringsrecht kan er 900 m3 (of max. 

5.000 KG P2O5) geleverd worden, dit recht kost eenmalig € 15.000,-. Het is mogelijk om meerdere 

rechten te kopen. Het ingelegde vermogen blijft geld op naam. 

De bouw van de installatie is inmiddels gestart. Volgens planning worden in het voorjaar van 2021 de 

silo’s geplaatst. In het tweede kwartaal van 2022 zal het eerste groen gas geleverd worden, medio 

2022 zal de eerste mest dan aangevoerd worden. 

Het tarief voor de levering van de mest is € 18,- per ton inclusief de kosten voor de weging, 

bemonstering en het transport. Daarnaast zijn de VVO’s voor de leverancier, alle mest wordt 

namelijk verwerkt. Het transport van de mest zal in overleg ingepland gaan worden.  

Resume: 

• Instapcontributie: €10.000 € 5.000,- (t/m 1-3-2021) 

• Leveringsrecht mest voor 900 ton per jaar: € 15.000,- (blijft eigen vermogen op naam) 

• Tarief mest: 18,- per ton (incl. wegen, bemonstering, transport en VVO’s) 
 

Voor belangstelling of nadere informatie over het lidmaatschap van AGroGas kunt u reageren via het 

mailadres: leden@agrogas.nl of bij één van onderstaande bestuursleden. 

Henk Rougoor (voorzitter) Tel. 06-10463286 
Frans Elshoff (secretaris) Tel. 06-20403344 
Henk Willemsen (penningmeester) Tel. 06-51649861 
Egbert Wegstapel Tel. 06-27295707 
Rik Walvoort Tel. 06-21463031 
Leo Damsteegt Tel. 06-51310358 
Mark Steentjes Tel. 06-30619189 
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