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verwerking varkensmest

Geacht college,

In de vergadering van 11 april 2012 is de mogelijke verwerking van mest in de SVl van SNB aan de orde
geweest. Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken met het verzoek deze brief door te
geleiden naar het Algemeen Bestuur.
Gedurende de afgelopen periode hebben wij samen met ZLTO onderzoek laten uitvoeren naar de
mogelijkheden van de verwerking van de dikke fractie van varkensmest in onze SVl. Dit onderzoek is
uitgevoerd in het kader van ons strategisch plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van
verwerking van alternatieve, organische en fosfaat houdende afvalstoffen in onze SVl.
Ten behoeve van het afronden van het onderzoek hebben wij besloten het onderzoek te willen
afsluiten met een praktijkproef.
In dit verband willen wij u informeren over het feit dat binnenkort voor een periode van ongeveer vier
weken een beperkte hoeveelheid dikke fractie van varkensmest in onze SVl zal worden mee verwerkt.
Mocht in de toekomst een situatie ontstaan waarbij overwogen wordt om structureel mest te gaan
verwerken, dan zal dit conform afspraak pas gebeuren na goedkeuring van de aandeelhouders.
n de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

I r M . M . Lefferts
directeur
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