Marc Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds:

‘Het is de kunst om mest het stempel van grondstof
in plaats van afvalproduct te bezorgen’
‘Wij krijgen als sector van de Rijksoverheid een kans geboden om mest te gaan verwaarden en daar moeten
wij gezamenlijk gebruik van maken. Het mestinvesteringsfonds kan participeren om kansrijke projecten van de
grond te krijgen. Er is daarbij nog steeds ruimte voor het indienen van nieuwe aanvragen.’ Aan het woord is
fondsmanager Marc Stals, die opereert namens vierentwintig veevoerfabrikanten.

De veehouderij als fosfaatbron
Met fosfaat is het net als met fossiele energie:
nog enkele decennia en dan is het op, of onbetaalbaar. Dat wil zeggen, er is dan nog net zoveel fosfaat in de wereld als voorheen, want we
schieten het niet naar de maan, maar het is niet
meer in geconcentreerde vorm beschikbaar.
De makkelijk winbare fosfaat is op, de fosfaatmijnen in Marokko en China zijn leeg.
We hebben het over de hele wereld gesleept
als grondstof voor de chemische industrie en
vooral als meststof voor de landbouw. Vervolgens is het langs een hele serie kortere en
langere routes uiteindelijk diffuus verdwenen
in het milieu. Op is op. En dat is niet zo mooi,
want fosfaat is essentieel voor de voedselproductie. Het wordt de kunst fosfaat zo efficiënt
mogelijk in te zetten en, vóórdat die dan
vervolgens diffuus in het milieu verdwijnt,
te onderscheppen.

Stals ziet voor het mestinvesteringsfonds een cruciale rol weggelegd bij het
verzilveren van de kansen voor mestverwaarding in de biobased economy.
‘Mestverwerking is namelijk pas de eerste stap, gevolgd door mestverwaarding wat een kansrijk perspectief is voor de middellange termijn. Het
mestinvesteringsfonds is binnen dat traject niet meer en niet minder dan
het vehikel dat middels een achtergestelde lening – en dus risicodragend
vermogen – het mogelijk moet maken om de benodigde mestverwerkingsinstallaties te financieren en de financieringscirkel rond te maken. Door een
bijdrage vanuit de ondernemers en ons fonds worden de banken over de
streep getrokken om de mestverwerkingsprojecten te financieren. Iets wat
tot op heden zonder het fonds zeer moeilijk is gebleken.’

Succesverhalen
Stals hoopt dit kalenderjaar nog het eerste of de eerste twee projecten vanuit
het fonds te kunnen goedkeuren. ‘Het gaat daarbij om projecten met bewezen technologie. Dit fonds is niet gericht op het financieren van op innovatie
gerichte projecten, daarvoor beschikken regionale spelers als ZLTO en LTO
Noord over eigen innovatiemiddelen. Overigens biedt het mestinvesteringsfonds niet alleen ondersteuning op financieel vlak, maar ook in de vorm van
advies, klankbord en hulp bij het verkrijgen van vergunningen. Kortom, wij
proberen aan alle kanten te ondersteunen bij het van de grond krijgen van
mestverwerkingsinitiatieven. Het zijn immers geen gebaande paden en het
aantal succesverhalen is nog maar gering.’
‘Het fonds heeft haar doel pas bereikt als het lukt om in de komende jaren
voldoende fosfaat buiten de Nederlandse landbouw af te zetten’, vervolgt Stals.
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‘Via export of via andere sectoren in Nederland zoals cementfabrieken. Het is
immers de taak die de sector heeft gekregen: zorgen voor een verantwoorde
afzet van fosfaat. Dit jaar willen wij daaraan bijdragen door één of twee projecten van de grond te krijgen. In 2014 moeten er nog eens vier of vijf volgen.’

Proces
Stals hoopt er daarbij op dat dierlijke mest binnen afzienbare tijd als waardevol product betiteld wordt – bijvoorbeeld in de vorm van organisch alternatief
voor kunstmest – en niet langer als afvalproduct. Het is de kunst die omslag
daadwerkelijk in de praktijk te maken. De eerste stap is gezet, maar er moet
een verdere markt komen om mest definitief het juiste stempel te laten
krijgen. Daarbij moet je met zijn allen realistisch zijn en beseffen dat het een
proces is dat meerdere jaren in beslag zal nemen.’
Vooralsnog kent het mestinvesteringsfonds, zoals Stals eerder al aangaf, op
korte termijn de grote uitdaging om voor de aanvragen die er liggen – een
veertiental wordt als ‘kansrijk’ betiteld – alle zaken rond te krijgen; van vergunningen tot aanvoercontracten. ‘Als de eerste projecten er komen, treedt
in het beschreven proces vanzelf een versnelling op. Input, proces en output
zijn de belangrijkste parameters om te komen tot sluitende business cases.
Een aantal aanvragers wil bestaande vergistingsinstallaties ombouwen en
aanpassen met bewezen technologieën, die projecten zijn naar ons idee zeer
perspectiefvol. In beginsel hebben die bijvoorbeeld al een vergunning voor
een bepaalde verwerkingscapaciteit. Het zijn daardoor projecten waar je
relatief snel mee aan de slag kunt. Hoe dan ook, de eerste meters zullen in de
komende maanden gemaakt worden.’

Fosfaat in mest, gft, organische reststromen
en afvalwater moeten we zien te concentreren en te recyclen (upcyclen, voor de liefhebbers) tot kunstmestvervangers en grondstof
voor de industrie. De (melk)veehouderij kan
in dit concentratie- en terugwinningsproces
een hoofdrol spelen. Op diverse plekken in
ons land wordt inmiddels driftig geëxperimenteerd met ‘mestraffinage’. Succesvolle
marktintroducties van zowel techniek als
eindproducten laten echter nog op zich
wachten. Maar ze komen. De druk op de
veehouderijsector om mest te gaan verwerken is erg groot. Enkele maanden geleden
heeft de sector de staatssecretaris beloofd
dat met ingang van januari 2015 het complete mestoverschot verwerkt zal worden tot
vermarktbare producten.
De sleutel tot succes is de verbinding van
het mestvraagstuk met het energievraagstuk. Mestraffinage en duurzame energie-

productie vormen een sterk koppel, zowel
technisch als economisch. Het wensbeeld is
als volgt; door mest te vergisten winnen we
energie. Door vervolgens uit het digestaat
de nutriënten te isoleren, kan de sector haar
mestoverschot afzetten in de vorm van concentraten van fosfaat, kali en stikstof. Die
kunnen de kunstmest op de veebedrijven
vervangen. Nederland zonder kunstmest lijkt
een mooi doel.
De geschetste mestraffinage levert nutriëntenconcentraten en verhandelbare organische stof op en schoon, loosbaar water. Zie
daar: het einde van het mestprobleem. Mest
is eindelijk het ‘bruine goud’ geworden dat
voormalig minister Verburg er altijd al in zag.
Waardecreatie als remedie tegen verspilling.
Wanneer we de meststroom combineren met
andere organische stromen – zoals gft-afval
en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie – ontstaat een nog verder reikend
perspectief. Dan kan de agro-sector, naast
producent van groen gas, tevens netto-leverancier worden van fosfaat-, kali- en stikstofconcentraten. De veehouderij van fosfaatput
naar fosfaatbron en groene gasbel.
Vooralsnog is dit een wensbeeld, zij het een
urgent wensbeeld. Voor succes zijn, naast
een afspraak met de staatssecretaris, twee
zaken essentieel: een krachtig en stabiel
duurzaam energiebeleid en erkenning van de
concentraten als kunstmestvervanger. Beide
punten vergen politieke visie en daadkracht.
Maar het perspectief is aanlokkelijk: een
schoner milieu, besparing op eindige grondstoffen, nieuwe verdienmogelijkheden voor
boeren en energieneutralere agrosectoren.
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