
Uit de Kamerbrief van Minister Jetten van 18 maart 2022  

De Productie van groen gas en bio-LNG uit mestvergisting is essentieel voor het beleid zoals 

uiteengezet in het Coalitieakkoord  

Het kabinet ziet op dit moment in de voorbereiding op de komende bijmengverplichting nog 

een extra noodzaak om mestvergisting te stimuleren via de SDE++ om zo de 

groengasproductie te verhogen.  

 

Uit reactie Minister Jetten in Vaste Commissie EZK over SDE++ 24-03 2022  

1. Ik erken de potentiële bijdrage van groen gas productie en we zetten ook in op een 

enorme opschaling van de groen gas product 

2. Stoffer en anderen vroegen mij om de SDE++ aan te passen met een categorie voor 

boeren die coöperatief groen gas willen realiseren. Ik sta daar zeer positief tegenover. 

3. Ik blijf voortdurend op zoek naar verbetering van die regeling en ik sluit daarbij ook 

graag aan bij projecten die nu in voorbereiding zijn. 

Het proces dat ik hiervoor heb ingericht is een jaarlijks adviestraject door PBL met 

een uitgebreide marktconsultatie. Die consultatie voor 2023 is net gestart door PBL. 

We kijken uit naar de inzichten die dat ons oplevert en ik raad ook collectieve 

mestvergisters aan om ook gebruik te maken van de regeling die nu voorligt. 

4. Ik heb me laten overtuigen dat het in ieder geval in deze open stemmingsronde wel 

nog nodig is om ook mestvergisting in aanmerking te laten komen voor de SE++. Dat 

heeft een paar redenen. We zijn volop bezig met de uitvoering van het stikstofbeleid 

en de kringloop landbouw. Maar dat is allemaal niet in een dag geregeld. Daarom is 

het het beste om het aanbod van mest dat er is op een nuttige manier in te zetten. Maar 

het allerbelangrijkste is dat in het licht van de Oekraïne oorlog en de enorme druk op 

de gasmarkt en de behoefte om ook meer groen gas te produceren. Ik zie 

mestvergisting nu als een klein maar noodzakelijke instrument om in te zetten In de 

mix die we via deze openingsronde subsidiëren. 

 


