M A N A G E M E N T

Kringloopwĳzer verplicht in voorstellen van het nieuwe mestbeleid

De sector op zĳn best
stallaties legt voor individuele melkveehouders een groot beslag op de kapitaalbehoefte. Piet Boer, voorzitter van de
NZO-commissie Duurzame melkproductie, ziet dan ook vooral perspectief in
grootschalige collectieven van mestverwerkingsinstallaties. ‘De meeste melkveehouders hebben een overschot dat
kleiner is dan vĳfhonderd kuub per jaar,
daarvoor ga je niet investeren. Het is ook
mogelĳk om een mestoverschot te laten
verwerken door andere veehouders.’

Dierlĳke mest als kunstmest

De dreiging van dierrechten is uit het zicht. In een gezamenlĳk
mestplan presenteerden onder meer LTO, NZO en Nevedi een
veehouderĳsector die zich binnen milieurandvoorwaarden kan
ontwikkelen. Bedrĳven met een fosfaatoverschot moeten hun
mestoverschot verwerken en deelnemen aan de Kringloopwĳzer.
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e druk was hoog voor de Nederlandse veehouderĳsector. In januari van
dit jaar vroeg Sharon Dĳksma, staatssecretaris van Economische Zaken, om
vóór de zomer een inventarisatie op tafel te leggen van alle mestverwerking,
inclusief aanvullende maatregelen op
het vlak van veehouderĳ en milieu. Het
moest een plan zĳn dat invulling geeft
aan het wegwerken van het mestoverschot. Zou dat niet lukken, dan kwam de
invoering van dierrechten voor de melkveehouderĳ een stuk dichterbĳ.
De veehouderĳsector bundelde de krachten om een plan op te stellen waar ‘geen
gat in te schieten’ valt. LTO Nederland
(veehouders), COV (vleesverwerkers),
NZO (zuivelindustrie), Cumela en TLN
(intermediairs) en Nevedi (diervoederindustrie) presenteerden dit plan vorige
week aan de staatssecretaris. Hans Huĳbers nam namens LTO het woord: ‘Wĳ
denken dat het gelukt is om een plan te

presenteren waarbĳ de veehouderĳ zich
kan ontwikkelen binnen de milieudoelen zoals die er zĳn met betrekking tot
fosfaat, ammoniak en broeikasgassen.
Voor 2014 is er voldoende mestverwerkingscapaciteit om het overschot aan
mest te verwerken en voor 2015 ligt de
mestverwerking op koers.’

Collectieve mestverwerking
Het fosfaatoverschot in de melkveehouderĳ wordt voor 2014 geschat op 8 miljoen kilo en voor 2015 op 9 miljoen kilo.
De totale hoeveelheid te verwerken mest
uit de veehouderĳsector is respectievelĳk 17 miljoen kilo en 28 miljoen kilo in
2014 en 2015. Volgens het aan Dĳksma
overhandigde rapport is de capaciteit
aan Nederlandse mestverwerkingsinstallaties op dit moment 18 miljoen kilo
en staat er nog voor 40 miljoen kilo verwerkingscapaciteit gepland.
De investering in mestverwerkingsin-

Mestverwerking is volgens Hans Huĳbers een belangrĳke pĳler onder de plannen, maar voer- en managementmaatregelen dragen ook bĳ aan het halen van
milieudoelstellingen. ‘Melkveehouders
die efﬁciënt omgaan met mineralen verdienen met de Kringloopwĳzer ontwikkelruimte voor hun bedrĳf. We verwachten in de melkveehouderĳ een beperkte
groei, de overige sectoren blĳven stabiel.’ Voor melkveehouders met een fosfaatoverschot willen de partĳen de
Kringloopwĳzer verplichten.
Om de mineralenbenutting uit dierlĳke
mest verder te verhogen, is het efﬁciënt
om mineralenconcentraten uit de mestverwerking (rafﬁnage) als kunstmestvervanger in te zetten. Huĳbers riep de
staatssecretaris op om in Brussel aan te
dringen op een gelĳke status van mineralenconcentraten en traditionele kunstmest. Op de vraag in hoeverre de lobby
van de kunstmestindustrie hierbĳ
dwarsligt, antwoordde Huĳbers: ‘De lobby van enkelen kan niet opwegen tegen
een brede lobby voor duurzaamheid.’
De LTO-bestuurder is een warm pleitbezorger voor het koppelen van energiedoelen aan klimaat- en milieudoelstellingen: ‘We kunnen de productie van
energie uit mest, vermindering van de
methaanemissie en de benutting van mineralen in samenhang oppakken.’
Staatssecretaris Dĳksma reageerde verheugd op de plannen: ‘Dit is een bĳzonder moment; zo’n gezamenlĳk initiatief
is de sector op zĳn best. Er bestaat al vele
jaren discussie over het mestbeleid. Het
zou mooi zĳn als we de komende maanden stappen kunnen zetten en dat die
stok achter de deur (de dierrechten, red.)
niet nodig hoeft te zĳn.’ l
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