Projectplan Groengas Wijnjewoude
Voortgangsrapportage over Plan van Aanpak, oktober 2021
In het Plan van Aanpak Groengas Wijnjewoude heeft WEN de volgende doelstelling geformuleerd:
De doelstelling van het plan is om door mono vergisting van de mest van melkveehouders uit het
landelijk gebied rondom Wijnjewoude 1 miljoen m³ groengas te produceren in een installatie die
voldoet aan alle voorwaarden om overlast voor omwonenden te voorkomen.
Deze doelstelling is uitgewerkt in 5 subdoelstellingen.
Hierna wordt op basis van deze vijf subdoelstellingen gerapporteerd over de voortgang van het
project.

Subdoelstelling 1 voldoende boeren
Voldoende deelnemende boeren werven die samen 70.000 m³ mest leveren om 1 miljoen m³
groengas te produceren.
Voortgang
In totaal hebben 16 boeren een intentieverklaring getekend en aansluitend hebben 2 boeren
mondeling hun intentie uitgesproken. Dat brengt het totaal op 18.
Voor de doelstelling van 1 miljoen m2 groengas zijn naar verwachting 26 bedrijven nodig.
Er moeten dus nog ongeveer 8 bedrijven worden geworven.
Omdat er nog geen zicht is op het moment waarop de mestlevering aan de vergister kan
worden gestart zijn er nog nieuwe bedrijven geworven.
In overleg met de vertegenwoordigers van de boeren is een lijst op gesteld met bedrijven die in
aanmerking komen om te worden benaderd en waarvan kan worden verwacht dat zij in
principe wel zullen willen meewerken.
Op deze lijst staan 16 bedrijven; ruimschoots voldoende om de nog noodzakelijke 8 te werven.
De werving zal starten zodra er zicht is op een passende SDE++.
Subdoelstelling 2 Draagvlak inwoners
Maximaal draagvlak verwerven onder de inwoners van Wijnjewoude voor de productie van
groengas.
Voortgang
Op 1 september 2021 heeft WEN een klankbordbijeenkomst georganiseerd waaraan werd
deelgenomen door vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en 9 buurtverenigingen. In deze
bijeenkomst is het totale PAW pakket aan de orde gesteld.
In die bijeenkomst werden door twee aanwezigen kritische vragen gesteld over te verwachten
overlast voor omwonenden. Daarvoor wordt in deze voortgangsrapportage verwezen naar de
Subdoelstelling Draagvlak omwonenden.

Subdoelstelling 3 Draagvlak omwonenden
Maximaal draagvlak verwerven voor groengas productie op de beoogde locatie RWZI of een
locatie waar de vestigingsvoorwaarden beter zijn.
Voortgang
Voor het verwerven van draagvlak onder omwonenden neemt WEN deel aan de werkgroep
Leefbaarheid 2, die op initiatief van de Gemeente is ingesteld.
De Gemeente heeft alle buurtverenigingen van de buurten waar eventueel een vergister zou
kunnen komen uitgenodigd met een delegatie deel te nemen aan de werkgroep Leefbaarheid
2. De aanmelding diende te worden gericht aan Arjen Bosch van KNHM die door de Gemeente
is gevraagd als onafhankelijk voorzitter van Leefbaarheid 2 op te treden.
Het resultaat is dat zich 5 personen hebben aangemeld voor de werkgroep. Deze 5 personen
hebben verklaard als geïnteresseerde zitting te nemen in de werkgroep en niet als
vertegenwoordiger van een buurt. Daarnaast maken 3 vertegenwoordigers van WEN deel uit
van de werkgroep. De leden van de werkgroep zetten zich in om de gevolgen van de groengas
productie voor omwonenden te onderzoeken.
Voorzitter Arjen Bosch heeft contact gehad met de verschillende buurtverenigingen, waaruit is
gebleken dat de buurtverenigingen inderdaad geen rechtstreekse vertegenwoordigers
afvaardigen naar de werkgroep. De buurtverenigingen zullen ook geen oordeel geven over de
resultaten van Leefbaarheid 2, maar zijn wel bereid bijeenkomsten voor de inwoners van hun
buurt te organiseren waarop Arjen Bosch de resultaten van Leefbaarheid 2 kan presenteren.
De werkgroep is drie maal bijeen geweest. Er zijn inmiddels twee lijsten opgesteld.
Een lijst met negen variabele productie methoden variërend van op elk boerenerf een vergister
tot één centrale vergister.
En een lijst met alle mogelijke onderwerpen die overlast voor de omwonenden zouden kunnen
veroorzaken.
Beide lijsten zullen half november met deskundigen van Arcadis worden besproken om te
bepalen welke nadere onderzoeken nodig zijn.

Subdoelstelling 4 Passende omgevingsvergunning
Het realiseren van een omgevingsvergunning die voldoet aan alle voorwaarden van de overheid.
Voortgang
Het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de FUMO kan pas beginnen als er duidelijkheid over
de locatie voor de groengas productie. FUMO beoordeelt geen locaties waarvoor geen definitief besluit
tot vestiging is genomen.
WEN wacht daarom op de resultaten van de discussie over de locaties in de werkgroep Leefbaarheid,
alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen. De verkenning die WEN streeft er naar om in de
loop van het voorjaar te beginnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor welke
locatie dan ook , omdat voor het aanvragen van de SDE ++ in 2023 de omgevingsvergunning in het
voorjaar van 2023 verleend moet zijn.

Subdoelstelling 5 Passende SDE
Het realiseren van een SDE subsidie die passend is voor het model Wijnjewoude, zodat dit ook elders
veelvuldig kan worden toegepast.

Voortgang
Voor een rendabele groengasproductie volgens het bedrijfsmodel Wijnjewoude is een SDE++ subsidie
nodig die ligt op het niveau van de huidige SDE++ voor individuele veehouders.
De huidige SDE++ regeling biedt die ruimte niet. WEN steekt veel energie in de lobby voor een passende
SDE++ subsidie voor het bedrijfsmodel Wijnjewoude. In dit lobbyproces houdt WEN zoveel mogelijk
ijzers in het vuur. Er is hierover veelvuldig contact met onder andere
•
•
•
•
•
•
•

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat
Planbureau voor de Leefomgeving
Tweede Kamerleden
Eerste Kamerleden
Gedeputeerde Staten Provincie Fryslân
Provinciale Staten Provincie Fryslân

•
•
•
•

Provincie Overijssel
Biogas Branche Organisatie.
Land- en Tuinbouw Organisatie LTO,
Publiek Private Samenwerking
Landbouw en Energie
Friesland Campina
Energie Beheer Nederland
New Energy Coalition
2bcm Alliantie

•
•
•
•

Er is veel steun voor het model Wijnjewoude. Vooralsnog heeft dat nog niet geresulteerd in aangepaste
regelgeving.
WEN hoopt op een gezamenlijk initiatief van de Provincies en alle gemeenten die groengas opnemen in
hun warmtevisie, maar nog geen bron voor dat groengas beschikbaar hebben.
Die politieke druk is nodig om met en passende SDE de grote groengas voorraad in Nederland
beschikbaar te maken.

Financieel
In het goedgekeurde Plan van Aanpak staat de onderstaande tabel
Groen gas 2021-2022
Boeren en Mest (afspraken en contracten)
Leges
Rapporten vergunningen
Onderzoekskosten
Werkgroep leefbaarheid
Bouwvoorbereiding
Ondernemingsvorm, rechtspersoon
LNV EZK (SDE Mestboekhouding)
Planologische inbedding
Projectleider groengas
Ondersteuning groengas
Onvoorzien
Programma Manager
Algemene WEN kosten 5% ict, website, accountant, administratie, facilitair
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2021
1.500,00 €
€
12.500,00 €
60.000,00
5.000,00 €
€
10.000,00 €
750,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
3.600,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
7.000,00 €
128.100,00 €

2022
1.500,00 €
50.000,00 €
12.500,00 €
€
5.000,00 €
35.000,00 €
10.000,00 €
750,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
3.600,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
7.000,00 €
153.100,00 €

totaal
3.000,00
50.000,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
35.000,00
20.000,00
1.500,00
2.500,00
3.000,00
7.200,00
10.000,00
40.000,00
14.000,00
281.200,00

Voortgang
Door het wachten op de resultaten van de Werkgroep Leefbaarheid 2 en het nog ontbreken van een
passende SDE is er vertraging opgetreden. De in 2021 begrote uitgaven zijn niet verricht. Deze
bedragen worden toegevoegd aan de begroting 2022, zodat dan een inhaalslag kan worden gemaakt.
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