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Monovergisters op agrarische bedrijven. 

De opwek van duurzame energie staat continue in de schijnwerpers. Er zijn momenteel veel 
oplossingen die hieraan bijdragen. De agrarische bedrijven zetten ook een flinke stap in het 
verduurzamen en de opwek van duurzame energie, de grote oppervlaktes staldaken met 
zonnepanelen als voorbeeld.  

Zoals u bekend heeft het Europese Commissie in een de conceptderogatiebeschikking met de 
Europese lidstaten gedeeld dat de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest dan 
170 kg per hectare uit te rijden (de derogatie) geleidelijk afgebouwd wordt en is deze per 2026 
geheel verdwenen.  De gevolgen voor de veehouders, ook in onze gemeente, zijn groot.  

1.     Deelt het college onze opvatting dat de belangstelling voor het plaatsen van monovergisters in 
het buitengebied toeneemt? 

2.     De CDA-fractie ziet de monovergister als deeloplossing:

A. Een innovatie op het agrarisch bedrijf om mest te scheiden en hierbij het mineralenconcentraat 
over te houden die gezond is voor de bodem en wat het verbruik van kunstmest reduceert. 

B. Het aantal vervoersbeweging van mesttransport afneemt.

C. Produceren van een energiebron welke als vervanger van aardgas ingezet kan worden.  

3.     Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van monovergisters op 
het agrarische bedrijven? 

 Antwoorden

1. De afgelopen jaren waren initiatieven voor (mono)vergisters minimaal. De afgelopen maanden 
zien wij in beperkte mate meer interesse en een enkele vergunningsaanvraag.

2. geen vraag 

3. Onderzoek is niet nodig. In het huidige bestemmingsplan Buitengebied wordt ruimte geboden 
voor (mono)vergisters bij agrariërs. De regels zijn onlangs getoetst door vakspecialisten. De conclusie 
is dat de regels nog steeds passen bij een plattelandsgemeente. Het voornemen is dat bij de eerste 
herziening (Omgevingsplan) een aantal tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd. De raad kan 
zelf ook aanpassingen voorstellen. In november 2022 is hiervoor een goede gelegenheid tijdens de 
behandeling van de kaders voor grootschalige duurzame energieproductie.
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