MESTVERGISTING: DILEMMA’S ONDER DE LOEP
Wat:

Informatie- en discussiebijeenkomst over duurzaamheidsaspecten van mestvergisting

Waar:

Raadszaal van het Stadhuis Woerden, Blekerijlaan 14, Woerden

Wanneer:

27 maart 2013, 19.30 uur – 22.00 uur

Wie:

Iedereen die geïnteresseerd is in de duurzaamheidsaspecten van mestvergisting. Bestuurders en beleidsmedewerkers
van provincies, gemeenten, agrarische sector, georganiseerde bewoners, wetenschap, lobbyorganisaties, etc, etc.

DUURZAME ENERGIE UIT MEST: JA, MAAR ONDER WELKE VOORWAARDEN?
Beleidsmakers, bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers, boeren en burgers. We willen allemaal een bijdrage leveren
aan de transitie naar duurzame energie. In landen om ons heen neemt productie van duurzaam gas uit mestvergisting een vlucht. In
Nederland is de agrarische sector zich ook aan het oriënteren op deze mogelijkheid. Afhankelijk van overheidsbeleid , ontwikkelingen in
de grondstof- en brandstofprijzen kan ook de businesscase in Nederland interessant worden.
De NMU is groot voorstander van duurzame energie. Tegelijkertijd willen wij geen ontwikkelingen stimuleren die (later) niet duurzaam
blijken te zijn. Aspecten van de mestvergisting waarover wij graag met u in gesprek gaan, zijn naast het financieel-economisch
perspectief, de effecten op de bodemkwaliteit (mineralenkringloop / organisch stofgehalte), het effect op het landschap en de ethische
kant van het verhaal. Stimuleren we door een nieuwe financiële drager te creëren voor de veehouderij ook de intensieve veehouderij?
Elk onderwerp wordt ingeleid door een expert, waarna een panel eerst haar reactie geeft. Daarna wordt de zaal uitgenodigd haar
mening te geven. Het panel bestaat uit Eric Douma (Klimaat en energie, bestuurder LTO Nederland), Walter Roubos (ondernemer, St.
Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug), Bob Duindam (wethouder economie en duurzaamheid, gemeente Woerden) en Nol
Verdaasdonk (directeur Brabantse Milieufederatie).

PROGRAMMA
19.15 uur

Koffie, thee

19.30 uur

Welkom door de NMU; aanleiding, voorstellen panel

19.35 uur

THEMA 1: Techniek en financiën: Auke Jan Veenstra, LTO en Dick Oosthoek, Rabobank Rijn en Veenstreken
reactie panel, reactie zaal

20.00 uur

THEMA 2: Effect op nutriëntenkringloop en bodemkwaliteit: Herman de Boer, Wageningen UR
reactie panel, reactie zaal

20.25 uur

THEMA 3: Effect op landschap en ruimtelijke kwaliteit: nieuwe adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Utrecht
reactie panel, reactie zaal

20.50 uur

THEMA 4: De ethische kant van het verhaal, dierenwelzijn: Frits van der Schans, CLM Onderzoek & Advies
reactie panel, reactie zaal

21.15 uur

Vragen zaal, discussie. Trekken van conclusies

21.30 uur

Borrel

22.00 uur

Afsluiten

Bent u erbij? Heeft u al een vraag of opmerking? Meld u aan op www.nmu.nl/artikel/mestvergisting-dilemma-s-onder-de-loep.
En voelt u zich vooral vrij deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden!

