De oplossing voor
de
mestwet?

nieuwe

Sectormanager veehouderij bij de Rabobank, Koen van Bergen, schetst de
mogelijkheden voor de mestverwerking in de veehouderijsector na 2014
Per 1 januari 2014 zal een nieuwe mestwet zijn intrede doen. Zodra de nieuwe mestwet
van kracht is, zijn veehouderijbedrijven verplicht om een deel van hun mestoverschot
te verwerken. Deze verplichting geldt wanneer blijkt dat er minimaal 100 kilo fosfaat
verwerkt moet worden. Om aan de nieuwe mestwet te voldoen, zullen er oplossingen moeten komen. Sectormanager veehouderij bij de Rabobank, Koen van Bergen,
schetst de mogelijkheden voor de mestverwerking in de veehouderijsector na 2014.
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Wat houdt de nieuwe mestwet in?
“Al vele jaren staat de mineralenproblematiek in de veehouderij op de
agenda. Er is, mede op basis van de
Europese nitraatrichtlijn, de noodzaak
om de belasting van bodem, water
en lucht door middel van stikstofverbindingen en fosfaat uit mest terug
te dringen. Diverse plannen zijn uitgewerkt en voor een belangrijk deel
ook uitgevoerd. Deze inspanningen
hebben geleid tot een vermindering
van de fosfaatproductie, de meest
bepalende parameter in mest, van
250 miljoen kilogram mest in 1985 tot
een productie van 168 miljoen kilogram mest
in 2012. De invloed van het gevoerde mestbeleid heeft daarmee bijgedragen aan verlaging
van het nitraatgehalte in het grondwater en
daarmee een verbetering van de kwaliteit van
het milieu. Verdere verbetering van de milieukwaliteit blijft noodzakelijk om de doelen van
de Europese nitraatrichtlijn te realiseren. Het
nieuwe mestbeleid, met een verplichting tot
mestverwerking, moet hieraan bijdragen.”
Wordt de nieuwe mestwet een probleem
voor veehouders?
“Uiteindelijk is er een landelijk overschot.
Met de verdere aanscherping van de aanwendingsnormen van mest dreigt er, met een
gelijkblijvende veestapel met bijbehorende
fosfaatproductie, een hoger fosfaatoverschot
te ontstaan van circa 20 miljoen kilogram.
Hierbij wordt er nog geen rekening mee
gehouden dat in 2015 de quotering in de melkveehouderij verdwijnt. Naar verwachting zal
de Nederlandse veestapel dan toenemen. Er
ontstaat een grotere onbalans tussen productie en plaatsing van de mineralen. Daardoor
wordt de druk op de gehele veehouderijsector
groter en moet er na 2015 een nieuw even-

wicht gecreëerd worden. Om dit evenwicht te
bereiken is mestverwerking, waarbij het fosfaat buiten de Nederlandse landbouw wordt
afgezet, een must.”
Wat is de oplossing voor veehouders?
“Er zijn verschillende oplossingen. Een verhoging van de acceptatiegraad in Nederland is
er een van. Er moet gezorgd worden voor voldoende mestopslag in de afzetgebieden zodat
mest in alle (groei)seizoenen kan worden
aangewend. Een andere oplossing is door in
te steken op het voerspoor: in totaal moet het
fosfaatoverschot middels het voerspoor met
20 miljoen kilo fosfaat worden verminderd.
De eerste tien miljoen kilo fosfaatreductie
zal gaan lukken. Maar om de resterende 10
miljoen kilo fosfaatreductie te bereiken, zal
het voer nog verder moeten worden aangepast. Dit is een uitdaging voor de sector. Dat
betekent dat er met andere ingrediënten zal
moeten worden gewerkt wat kostprijsverhogend werkt. Ook worden de kwaliteit en
samenstelling van het voer kwetsbaarder. Dit
kan gevolgen hebben voor de diergezondheid.
Voorgaande oplossingen zijn onvoldoende om
te komen tot een evenwichtige mineralenba-

lans. Mestverwerken en het exporteren van
fosfaat zijn de enige manieren om evenwicht
te krijgen in de mineralenbalans.”
Kan een samenwerking tussen sectoren
een oplossing bieden?
“Samenwerking kan zeker gezien
worden als een deel van de oplossing.
In de veehouderijsectoren onderling
kan er al samengewerkt worden. Een
voorbeeld is dat de pluimveesector zijn
mest verbrandt en zijn land bemest met
mest uit een andere sector. Maar ook
akkerbouwers en veehouders kunnen
een goede samenwerking aangaan. De
akkerbouwer heeft dierlijke mest nodig
voor de mineralen en het organische
stofgehalte in de bodem en veehouders
hebben ruwvoer nodig voor hun koeien.
Daarin zien we dat enkele veehouders
en akkerbouwers al gaan samenwerken. Het is belangrijk dat er een
win-winsituatie ontstaat. Voor de akkerbouwer is het echter aantrekkelijker om
een compleet product te hebben. Daar
moet de veehouderijsector op inspelen door
mest op maat aan te bieden op een tijdstip dat
de akkerbouwer het nodig heeft. De veehouder
is gebaat bij een geborgde aanvoer en kwalitatief goed ruwvoer waar de akkerbouwer voor
kan zorgen. Binnen mestverwerking is samenwerking de oplossing.”
Wat doet de Rabobank voor veehouders
omtrent de nieuwe mestwetgeving?
“Als organisatie zijn wij veel bezig met de
nieuwe mestwetgeving. We proberen ondernemers in beweging te krijgen. Vanuit de
Rabobank wordt al jaren bij de veehouders en
hun organisaties aangedrongen op het realiseren van oplossingen voor het mestoverschot.
Hierbij ligt vooral focus op bewustwording
en actie van het collectief. In gesprekken met
ondernemers is het een standaard onderwerp
op de agenda. Als Rabobank zijn we betrokken
bij diverse reeds operationele initiatieven. Ook
zijn we betrokken bij de totstandkoming van
het MestInvesteringsFonds. Dit fonds is in het
leven geroepen om nieuwe initiatieven voor
mestverwerking te stimuleren. Kijk voor meer
informatie over dit fonds op http://www.mestverwerkingsloket.nl/mestinvesteringfonds/.”
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