Kernboodschap Eerste project Mestinvesteringsfonds gelanceerd

Als eerste krijgt melkveehouder maatschap Gorter – van
Diepenbeek financiële ondersteuning bij de realisatie van zijn
mestverwerkingsinstallatie van het mestinvesteringsfonds. Hij
investeert met hulp van het fonds en zal daarmee 60.000 kg
fosfaat uit de Nederlandse landbouw gaan afvoeren. Hij zal naar
verwachting de installatie op korte termijn operationeel hebben en
beginnen met verwerken. Meer projecten zijn in de eindfase van
de besluitvorming.

Het mestinvesteringsfonds is een initiatief van 22 Nederlandse
voerbedrijven, en onderdeel van een verdere samenwerking met LTONoord, 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 62 projecten ingediend. Het project maatschap Gorter
– van Diepenbeek is het eerste project, dat nu volledig beoordeeld is. Het
project heeft haar vergunningen reeds op orde, en heeft ook de aanvoer
van mest contractueel zeker gesteld.

Bij de maatschap draait al sinds 2005 een vergistingsinstallatie. Daarbij
wordt uit mest (bio)gas geproduceerd dat met een warmtekrachtkoppeling
(WKK) wordt omgezet naar elektriciteit die wordt geleverd aan het
elektriciteitsnet. De installatie voorziet in de elektriciteitsbehoefte van
ongeveer 800 gezinnen.
Met de financiële ondersteuning van het mestinvesteringsfonds zal de
huidige installatie op een aantal punten technisch worden aangepast. Deze
aanpassingen betreffen het realiseren van voorzieningen die het mengen
en verpompen van een breed scala aan mestsoorten (waardoor
procentueel meer mest kan worden verwerkt) mogelijk maken. Daarnaast
worden voorzieningen geïnstalleerd die het mogelijk maken de restwarmte
te benutten voor het pasteuriseren van het digistaat. In de installatie kan
dus de mest verwerkt worden van 950 melkkoeien en 4500 vleesvarkens.

Omdat Gorter in een gebied zit waar dit jaar 5% verwerkt moet worden,
volstaat deze installatie dus voor de verwerkingsplicht van 19.000
melkkoeien en 90.000 vleesvarkens, indien de mest niet op eigen land
kan worden afgezet.

Het Mestinvesteringsfonds heeft nog een aantal andere projecten in de
eindfase van besluitvorming zitten. Daarbij zijn projecten met een
aanzienlijk grotere omvang. Definitieve besluitvorming wordt binnen
enkele weken verwacht.
Bij het mestinvesteringsfonds zijn betrokken:
A.V.C. “De Eendracht” U.A., Agrifirm Feed B.V., AgruniekRijnvallei Voer B.V,
Beijer Mengvoeders B.V., Boerenbond Deurne Voeders B.V., Booijink Veevoeders
B.V., Bosgoed Graanhandel B.V., C.A.V. Den Ham U.A., Coppens Diervoeding
B.V., De Heus Voeders B.V., ForFarmers Hendrix B.V., Fransen Gerrits B.V.,
Gunnewick Mengvoeders B.V., Isidorus Mengvoeders B.V., Kamphuis
Mengvoeders B.V., Koenis B.V., Nijsen/Granico B.V., P. Bos Veevoeders B.V.,
Sikma Veevoeders B.V., Feijen Diervoerders & kunstmest, Theeuwes
Mengvoeders, W. van Dijck B.V.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de fondsmanager, Dhr. Marc
Stals. Telefoonnummer +31 413241060 of +31 652863531.
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