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De Eerste Kamer heeft op 17 december 2013 met een brede
meerderheid ingestemd met de wijziging van de Meststoffenwet en
daarmee is de laatste horde genomen voor de invoering van de
mestverwerkingsplicht per 1 januari 2014. Daar heeft u als
(potentiële) mestverwerker mee te maken.

Mestverwerkingsinitiatieven
Het Projectbureau Lokale Mestverwerking werkt veel samen met
Mestverwerkingsmethoden initiatieven van mestverwerkers en constateert een behoefte aan het
delen van kennis en ervaringen op het gebied van mestverwerking
en de daarbij behorende beleidszaken. Daarom sturen we u deze
Meldpunt voor mestbewerkers en –verwerkers nieuwsbrief toe. We willen u geregeld informeren over technische
ontwikkelingen, beleidszaken, uitkomsten van onderzoeken,
ontwikkelingen in de regio, samenwerkingsvormen en
Mestinvesteringsfonds
administratieve mogelijkheden voor een goede borging van de
Budget SDE+ 2014 – kansen afspraken.
voor mestverwerkingsOok u kunt de inhoud bepalen. Misschien loopt u met een vraag rond
initiatieven
over mestverwerking? Of wilt u uw initiatief laten zien? Laat het ons
weten door te mailen naar de eindredacteur Gré de Groot. Zo zorgen
Handleiding bewerken en
we samen voor een digitale nieuwsbrief die voor de hele sector van
verwerken van mest
meerwaarde is.
Maatschappelijke onrust bij
Meststoffenwet per 1 januari 2014
mestverwerkingsinitiatieven
De Eerste Kamer stemde op 17 december 2013 in met de mestwet.
De invoering van de mestwet is hiermee per 1 januari 2014 een feit.
Inspiratiebronnen
Een ruime meerderheid stemde voor de mestwet: VVD, PvdA, PVV,
CDA, CU, SGP en 50plus. De Eerste Kamer kreeg nog wel de
Contact
toezegging van de regering dat de einddatum van de dierrechten
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave
met de Kamer moet worden besproken.
van het Projectbureau Lokale

Mestverwerking. De frequentie staat

In de mestwet is de mestverwerkingsplicht opgenomen zodat er
geen mestoverschot meer is. Veebedrijven, die hun mest niet binnen
op de hoogte willen houden van actuele
de vastgestelde normen volledig op hun eigen grond kwijt kunnen
zaken.
moeten de mest verwerken en buiten de Nederlandse landbouw
afzetten. Het te verwerken deel van het mestoverschot varieert per
Eindredactie
regio en stijgt jaarlijks. (bron: Nieuwe Oogst – Arno de Snoo)
niet vast omdat we u zoveel mogelijk

Projecten LTO Noord
Gré de Groot

gdgroot@projectenltonoord.nl
Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze
nieuwsbrief? Klik dan hier.

LTO en dierrechten
De aanbiedingsbrief van de mestwet van staatssecretaris Sharon
Dijksma van EZ en de reactie van LTO op het blijven bestaan van
dierrechten voor varkens- en pluimveehouders zijn verzameld op:
www.ltonoord.nl/nieuws/toekomstig-mestbeleid.

Mestverwerkingsinitiatieven in Nederland
We willen bij elke uitgave van de nieuwsbrief u kennis laten maken
Contactformulier
met bestaande of nieuwe initiatieven op het gebied van
Heeft u vragen over of voor het
Projectbureau Lokale Mestver-werking, mestverwerking. Zodat u bij uw initiatief profijt kan hebben van
opgedane ervaringen en kennis. En misschien zijn er mogelijkheden
dan kunt u het contactformulier
tot aansluiting of samenwerking. Graag komen we ook in contact
gebruiken.
met uw mestverwerkingsactiviteit. Vertel erover in deze nieuwsbrief
of neem contact op met Linda Janssen, via
Volgende nieuwsbrief
ljanssen@projectenltonoord.nl of 06 1392 5951.
In de volgende nieuwsbrief,
verschijningsdatum januari/februari

De Heyde Hoeve
Nu willen we u graag attenderen op de mestbijlage van Biobased
contractvormen (VVO’s en MVO’s),
Economy Magazine van november 2013. Hierin vertelt
mestverwerkersinitiatieven en er
varkenshouder Bert Rijnen over mestverwerking en het verwaarden
komen verschillende praktijkvan mest. Hij werkt samen met drie andere grote Brabantse boeren
netwerken aan bod. In deze
praktijknetwerken staat samen-werking (Tiny Schepers, Leon Knoops en Gerard Driessen) binnen de
coöperatie de Heyde Hoeve.
tussen ondernemers en
Bert Rijnen in het artikel: “We hebben ongekend veel kennis en
mestverwerkingsinitiatieven centraal.
expertise opgebouwd over mestvergisting in combinatie met coEn uw verhaal?
producten. De co-producten zijn daarbij zeer divers, van gras tot
afvalstromen. Overigens hygiëniseren wij de digestaat die uit de
biogasinstallatie komt en exporteren wij deze naar Duitsland. Vorig
jaar hebben wij op die manier vierhonderdduizend kilo fosfaat over
de landsgrenzen gezet. Momenteel dienen wij vijftien euro per ton te
betalen voor het afzetten van het digestaat. Een rare situatie met de
wetenschap dat deze hoeveelheid digestaat een waarde van twaalf a
dertien euro per ton kent door de aanwezigheid van NPK mineralen.
Om die reden zijn wij ons procedé aan het herinrichten. Straks
scheiden wij de digestaat in een dikke en dunne fractie. De dikke
fractie kunnen wij indrogen met restwarmte en afzetten in
bijvoorbeeld de vorm van mestkorrels. De dunne fractie bevat
stikstof en kalium. Die willen wij eruit filteren. Vloeibare stikstof en
kali zijn bijvoorbeeld interessant voor gewasbescherming, Tenslotte
willen wij het restproduct - veelal water - van de dunne fractie via
omgekeerde osmose dusdanig zuiveren dat het geloosd mag worden
op het oppervlaktewater.' Voor het hele verhaal, lees verder in de
mestbijlage van Biobased Economy Magazine.
2014, gaan we in op verschillende

Mestverwerkingsmethoden
In het project “Goed boeren in kleinschalig landschap” is onderzoek
gedaan naar verschillende mestverwerkingsmethoden. In
onderstaande links vindt u een samenvatting én de totale
deskstudie:



Samenvatting van de deskstudie mestverwerkingstechnieken
Deskstudie mestverwerkingstechnieken

Meldpunt voor mestbewerkers en –verwerkers
Wilt u investeren in een installatie voor mestbewerking of
mestverwerking, maar loopt u tegen knelpunten in de
vergunningverlening aan? Voor het doorgeven van deze knelpunten
is er nu een meldpunt.
Mestinvesteringsfonds
Het mestinvesteringsfonds is een initiatief van 24 Nederlandse
voerbedrijven, en onderdeel van een verdere samenwerking met LTO
Noord, ZLTO, LLTB, NVV en Rabobank. In het fonds is 4,5 miljoen
euro beschikbaar voor ondersteuning van
mestverwerkingsinstallaties, noodzakelijk om te voldoen aan de
mestverwerkingsverplichting van de sector. Het fonds ondersteunt
door middel van een achtergestelde lening. Op dit moment zijn 52
projecten ingediend, waarvan het de verwachting is dat er op korte
termijn één of twee projecten worden afgerond. Voor meer
informatie: www.mestverwerkingsloket.nl/mestinvesteringfonds/
Budget SDE+ 2014 – kansen voor
mestverwerkingsinitiatieven
Het budget voor de SDE is al jarenlang vroegtijdig uitgeput geweest.
Hierdoor was een subsidie voor initiatieven in de hogere fasen van
SDE niet mogelijk en waren projecten voor kleinschalige wind, zon
en vooral mestvergisting niet rendabel op te zetten. Het afgelopen
jaar was ongeveer eenzelfde budget beschikbaar als voor het
komende jaar gereserveerd is en werd fase 6 zelfs opengesteld.
Een jaar later in 2015, wordt een deel van het SDE+ budget bestemd
voor wind op zee en voor bijstook van biomassa. Daardoor zal er
minder budget beschikbaar zijn voor andere initiatieven. Dit biedt in
2014 wellicht ook kansen voor mestverwerkingsinitiatieven met een
vergistingsstap. Bedenk wel dat voor aanvraag een verkregen
vergunning vereist is. Meer informatie op:
www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/sde-2014-voorschotten-bekend
Handleiding bewerken en verwerken van mest
De Handleiding bewerken en verwerken van mest richt zich op het
bewerken en verwerken van dierlijke mest op boerderijschaal. Het
bewerken en verwerken van mest in grootschalige centrale
installaties komt in deze handleiding niet aan bod. In de handleiding
wordt aandacht besteed aan vaste en mobiele mestbewerkings- en
mestverwerkingsinstallaties. Mobiele installaties worden gedurende
een bepaalde periode op de boerderij geplaatst en daar in bedrijf
gesteld. Na deze periode worden ze weer naar een andere locatie

verplaatst. (bron: InfoMil)
De Handleiding bewerken en verwerken van mest is via de website in
te zien.
Maatschappelijke onrust bij mestverwerkingsinitiatieven
Misschien heeft u het al ook gemerkt bij het opstarten van uw
initiatief. Uit de samenleving kan protest komen. Zo kwamen ruim
driehonderd mensen af op een informatieavond over de bouw van
een mogelijk mestverwerkingsinitiatief in Deurne afgelopen
november. Met die maatschappij en de vragen die burgers stellen
heeft de agrarische sector rekening te houden. Dialoog met de
maatschappij over keuzes die we maken is belangrijk. Daarin heeft
het ministerie van Economische Zaken een rol, maar ook de
agrarische sector zelf. De veehouders, tuinders en akkerbouwers,
maar ook de loonwerkers en de verwerkende industrie. Nodig de
samenleving, waar u ook deel uitmaakt, op uw bedrijf uit. Laat zien
wat u doet aan de voedselvoorziening in Nederland en de wereld. En
wat dat betekent voor de mestproductie in relatie tot het
landbouwareaal. We hopen dat u uw ervaringen wilt delen via deze
digitale nieuwsbrief.
Foto: ANP

Inspiratiebronnen
Op diverse sites kunt u meer informatie vinden over de discussie
rondom mest en mestverwerking.





Beleid en actualiteit: www.ltonoord.nl/thema/mest-enmineralen
Onderzoek: www.mestverwerken.wur.nl/
Actualiteit en achtergrondinformatie: www.mestportaal.nl
Mestverwerking en fondsen: www.mestverwerkingsloket.nl
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