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Durable energy production



Mestmarkt

Bedrijven met overproductie dierlijke mest

Overschot 2018: 37 mln kg P



Biogas: Een duurzaam alternatief!

• Base load, dus continue energievoorziening.

• Conclusie rapport “Hoe duurzaam is biogas” iov Ministerie I&M:

• Biogas op basis van reststromen of groenbemester scoort 
(zeer) goed op klimaatreductie. 

• Met name biogas op basis van mest scoort extra goed op 
klimaatemissies omdat emissies in de keten beperkt worden.



Zitta®Biogas 

Energie

Digestaat
Mest

Co-Producten

50%

50%

100%

Energie

Droge korrel NPK (15%)
Mest

Co-Producten
N-kunstmest (6%)

Schoon water

80%

20%

”Traditionele Biogas Installatie”



Zitta®Biogas Geldermalsen



Zitta®Biogas Chemelot



• Volledig geïntegreerd proces

• Grootschalig   Professioneel, efficiënt en bovenal VEILIG!

• Maximale CO2 reductie!
 Groene energie, maar ook methaan reductie uit dierlijke mest

• >90% mest intake: minimale hoeveelheid bijproducten

• Volledige recycling van de eindproducten in commodity's --> circulair!

• Verlaging regionaal transport 

• Enkel bewezen en robuuste techniek!



Ambitie Gemeente West-Betuwe: Energieneutraal in 2030

Zitta Biogas kan hieraan een grote bijdrage leveren!

• Grote hoeveelheid duurzame energie productie:
• > 25 mln m3 Biogas

• > 5 MW duurzame warmte
• > 3 MW electriciteit (8.000 huishoudens)
• > 4 mln m3 Groen Gas (2.600 huishoudens)
• Werkelijke verdeling in productie afhankelijk van SDE

• >100.000 ton CO2 reductie
• Duurzame energie productie, maar ook methaan emissie reductie!
• Methaan 23x schadelijker dan CO2!

• Circulair, met volledige recycling van alle nutriënten

Duurzaamheidsvisie West-Betuwe



• Lokale beschikbaarheid dierlijke mest
• In een straal van 30 km: > 10 mln ton mest
• Poorttarief basis van prijsvorming

• Afstand = extra kosten!

• Enkel positieve effecten voor omgeving!
• 2017 geurrapport:

• Geen toename geur emissie!
• Hoge CO2 reductie
• Hoge energie productie
• Lokale veehouders

• Transportbewegingen
• Eerder verleende vergunning: 193
• Huidige plan: ~38

ZittaBiogas Geldermalsen belangrijke randvoorwaarden



Planning Zitta®Biogas Geldermalsen

Project Ontwikkeling

• Project design 2018/2019

• Vergunningen 2020

• SDE-subsidie 2021

• Bouw installatie 2021

• Volledig operationeel Medio 2022
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