
MOTIE 17

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2023

Onderwerp: Onderzoek naar (mono)mestvergisters in de gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

De Raad gehoord de beraadslaging,

Kennis te hebben genomen van:
• de enorme potentie van (mono)mestvergisting als belangrijke schakel in de energietransitie; 

Constaterende dat:
• er in Nederland al 50 monomestvergisters te vinden zijn;
• onze gemeente een landelijke gemeente is met veel landbouw en dus veel mest; 
• de belangstelling voor (mono)mestvergisting groot is, maar er nog veel onduidelijkheid heerst 

omtrent de mogelijkheden en het verdienmodel;
• volgens onderzoeksbureau DLV-Advies emissies van methaan en ammoniak meer dan gehalveerd 

worden bij monomestvergisting;
• (mono)mestvergisting schone stroom en biogas levert;
• de noodzakelijkheid van een snelle energietransitie belangrijk is zeker in het licht van de huidige 

energiecrisis;
• het college mogelijkheden ziet voor monomestvergisters en wil bezien of hier meer uit te halen is;

Van mening is dat:
• een onderzoek naar de mogelijkheden van (mono)mestvergisting in onze gemeente en de rol die onze 

gemeente kan spelen bij toekomstige succesvolle projecten, versneld dient te worden; 
• onderzocht moet worden of gelden vanuit de regiodeal hiervoor aangewend kunnen worden; 
• (mono)mestvergisters op goede wijze infrastructureel en maatschappelijk acceptabel ingepast 

kunnen worden binnen onze gemeente;
• naast mest ook reststromen uit Food en Feed gezien kunnen worden als grondstoffen voor 

mestvergisting;
• het realiseren van een of meerdere (mono)mestvergisters in onze gemeente kan bijdragen aan het 

lokaal opwekken van duurzame elektriciteit, biogas, kringlooplandbouw en reductie van 
broeikasemissie;

Verzoekt het college:
• over te gaan tot een onderzoek naar de realisatie van (mono)mestvergisting in onze gemeente met 

inachtneming van bovenstaande;

en gaat over tot de orde van de dag.
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