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Inleidende toelichting 
 

Opnieuw is er onrust ontstaan bij burgers in Fryslân over het 
plaatsen van een mestvergistingsinstallatie, nu in Marrum. Er 
ontstaat onrust, omdat niet duidelijk is wie er nu over gaat: de 
gemeente of de provincie. Via de FUMO worden burgers van het 
kastje naar de muur gestuurd.  
 
Daarnaast blijkt dat mestvergisters, ook de nieuwe installatie in 
Bemmel, die model zou moeten staan voor de installatie in 
Marrum, wel degelijk geuroverlast veroorzaken. Ook blijkt 
inmiddels dat de mestvergisters in Fryslân, als de plannen 
doorgaan, veel meer capaciteit hebben dan de te verwerken 
hoeveelheid mest uit Fryslân. De mest wordt aangevoerd van ver 
over onze grenzen, onder meer uit Brabant. Dat geeft veel 
verkeersbewegingen en zorgt ervoor dat het probleem van het 
mestoverschot min of meer verdoezeld wordt. Een en ander 
draagt niet bij aan het verduurzamen van de landbouw en aan het 
grondgebonden maken van de landbouw.  
 
In de beleidsbrief duurzame energie lezen we het volgende:  
Het verwerken van mest is één van de belangrijkste thema’s van 
de landbouwsector voor de komende jaren. Hierbij staat de 
mineralenhuishouding en de circulaire gedachte centraal. Het 
maken van groen gas uit mest is een positieve bijvangst. Maar de 
business case van huidige mestcovergisters staat onder druk. We 
verwachten dat de mestmonovergister gaat doorbreken. Verder 
zien we groeiende kansen voor energieproductie uit bijvoorbeeld 
bermgras en houtsnippers. We verwachten dat energie uit 
biomassa in 2020 goed is voor 1,43 PJ. Uiteindelijk is de 
bedoeling 2,53 PJ duurzame energie komt vanuit 
biomassavergisting.   
 
Maar ook: 
De energiemix is niet in beton gegoten. De verhouding tussen de 
energiebronnen kan uiteindelijk verschillen met de nu geschetste 
energiemix. Voor een betrouwbaar energiesysteem is ook de 
juiste balans nodig tussen de beschikbare energiebronnen  
 
In de beleidsbrief duurzame landbouw lezen we: 
De provinsje  Fryslân stribbet nei  in duorsume,   
natoerynklusive  lânbou  yn  2025. In Lânbou dy’t bûn  oan  de 
grûn  is en  sirkulêr,  dy’t  bydraacht  oan it  ferbetterjen fan  
it  bioferskaat, maatskiplik  draachflak hat  én, net  yn it  lêste plak, 
duorsum  ekonomysk genôch opbringt.    
 
Onlangs (eind maart) zijn er in West Vlaanderen nog twee dorpen 
ontruimd nadat er uit een opslagtanks van mest salpeterzuur was 
vrijgekomen. Eind februari stroomde er in Aalten twee miljoen liter 
mest weg naar de omgeving. De omvang van dit soort 
mestverwerkende bedrijven begint een vorm aan te nemen die 
naast overlast van stank en verkeersbewegingen, ook grote 



risico's met zich meebrengt.  
 
Daarom stelt de PvdA de volgende vragen.  

Vragen 
 
 

1. Welke initiatieven zijn bij u bekend voor de bouw van 
mestvergisters in onze provincie?  
 
2. In welke gevallen is de provincie en in welke gevallen is de 
gemeente het bevoegd gezag is als het gaat om de 
vergunningverlening voor het bouwen van mestvergisters? Kunt u 
omschrijven wat de criteria zijn en wat dat betekent voor de 
vergunningen van alle bij u bekende initiatieven?  
 
3. Vindt u dat er door de ontwikkelingen in omvang van deze 
bedrijven, de toenemende risico's en overlast een heroverweging 
zou moeten plaatsvinden over de wenselijkheid van deze 
mestvergisters? Zo nee, waarom niet?  
 
4.Welk volume uit het perceel "energie uit biomassa" van de 
energiemix uit de beleidsbrief duurzame energie verwacht u dat 
zal moeten komen uit mestvergisters?  
 
5. Bent u het met ons eens dat grondgebonden, duurzame 
landbouw, eigenlijk niet zou moeten betekenen dat het verwerken 
van mest in mestvergisters tot biogas nodig zou moeten zijn, 
omdat er geen mestoverschot is? Zo nee, waarom niet?  
 
6. Vindt u het wenselijk dat er in mestvergisters in Fryslân mest 
verwerkt wordt uit die delen van het land waar een zwaar 
mestoverschot is en dat daarmee mestvergisters een "oplossing" 
zijn voor dit mestoverschot? Zo nee, hoe gaat u dat voorkomen? 
Zo ja, waarom is dit wenselijk?  
 
7. Zijn de recente ervaringen met mestvergisters voor u aanleiding 
om opnieuw te bezien of mestvergisters wel een plek moeten 
hebben in de energiemix duurzame energie, nu u zelf stelt dat 
deze mix niet in beton is gegoten? Zo niet, waarom niet?  
 
8. Welke mogelijkheden ziet u om de ontwikkeling van de grote 
co-vergistingscentrale door ENGIE in Marrum te keren? Zo ja, 
bent u bereid hiertoe actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?  
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