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Geacht college, 
 
Op 25 november 2014 hebben vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Oost-
Nederland gesproken over een strategie voor verwerking van mest en reststromen tot bio-energie en herbruikbare 
mineralen. Deze strategie is noodzakelijk om de economie van de agrarische sector in Oost-Nederland op een 
hoog en duurzaam peil te houden. De mestopgave is groot, en een duurzame, toekomstbestendige oplossing is 
alleen haalbaar als alle partijen, veehouders, ketenpartijen en provinciale en gemeentelijke overheden in 
partnerschap de schouders er onder gaan zetten. 
 
De agrarische sector is van groot belang voor ons land. Nederland is na de VS de tweede exporteur van 
landbouwproducten ter wereld. De veehouderijketens (melkvee-, varkens-, pluimvee- en kalverhouderij) met 
toelevering, primaire productie, verwerking en groothandel zijn zeer belangrijk voor de economie van Oost-
Nederland. Met deze ketens zijn in Gelderland en Overijssel momenteel 30.000 directe arbeidsplaatsen gemoeid. 
Om deze economische basis in stand te houden is verwerking en verwaarding van mest essentieel. 
 
Het mest(fosfaat)overschot, de nitraatrichtlijn en carbonfootprint leggen een zware druk op de diverse 
veehouderijketens in Oost-Nederland. Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied, wordt dit vraagstuk 
voor de komende jaren nog urgenter.  
De fosfaat in mest  dient grotendeels  aan de landbouwsector onttrokken te worden. Uit de landelijke inventarisatie 
mestverwerkingscapaciteit (september 2014) blijkt dat de investeringen in mestverwerking in Oost Nederland 
achter lopen ten opzichte van andere regio’s. Het huidige verplichte verwerkingspercentage (15%) wordt voor 2015 
flink opgevoerd het voornemen is minimaal 30%. De druk neemt snel toe. Als de sector niet snel initiatieven neemt 
dan zal dit de economische ontwikkelingen in de verschillende veehouderijsectoren afremmen. 
Ook op energiegebied staat Oost-Nederland voor stevige opgaven. Het Energieakkoord vraagt om maximale inzet 
van alle beschikbare middelen. Mest wordt gezien als belangrijke bron voor de opwekking van groen gas. Een bron 
die nog veel te weinig wordt benut.  
Aan initiatieven op het gebied van mestverwerking en (co)vergisting ontbreekt het niet in Oost-Nederland. Het is 
belangrijk dat deze initiatieven in aantal en volume tot wasdom komen. Bij de aanwezigen op het mestdebat van 
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25 november 2014  was een grote mate van eensgezindheid over de sporen die gevolgd dienen te worden. Twee 
sporen: korte en lange termijn (nieuwe waardeketens). Op korte termijn (spoor 1) dient verwerkingscapaciteit 
gerealiseerd te worden om mest te scheiden, te drogen en de dikke fractie te hygiëniseren, zodat mineralen 
effectief kunnen worden afgevoerd. In spoor 2 wordt geprobeerd de energiewaarde en de mineralen uit de mest 
optimaal te (her)gebruiken. Hiervoor bestaan al diverse innovatieve projecten vanuit de sector in samenwerking 
met de maakindustrie en kennisinstellingen. Ook met dit tweede spoor moet in 2015 gestart worden, zowel op 
regionaal (centraal niveau) als op decentraal niveau (boerderijniveau of enkele bedrijven samen).  
Tijdens het debat, georganiseerd door BIC-ON en BEON, is duidelijk geworden dat voor beide sporen al projecten 
en initiatieven bestaan, maar dat nu doorgepakt moet worden. Voor het doen van grote investeringen blijft één 
factor cruciaal: langjarig commitment van alle partijen, vanuit het bedrijfsleven en de verschillende overheden. 
Samenwerking en regie vanuit de sector zijn noodzakelijk om in deze transitieopgave grote stappen voorwaarts te 
zetten, kansen te verzilveren en belemmeringen weg te nemen.   
Eerder dit jaar namen vier partijen het initiatief om die sectorale regierol op te pakken. Dit zijn de coöperaties Royal 
Friesland Campina, Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, ForFarmers en LTO Noord. Deze partijen hadden zich 
al eerder verenigd in het project  ‘Vruchtbare Kringloop’. Zij richtten een Strategiegroep op die met ondersteuning 
van derden tot een transparante afweging wil komen welke mestverwerkings-initiatieven in Oost-Nederland door 
bedrijfsleven en overheden ondersteund zouden moeten worden. 
Op 25 november is een belangrijke stap gezet. De aanwezigen zijn daar overeengekomen dat de vier genoemde 
sectorpartijen, het voortouw nemen, in goede afstemming met andere bedrijven en instellingen in de ketens in 
Oost-Nederland.  De Strategiegroep kreeg het commitment om veehouders en maakindustrie bij te staan in het 
maken van hun keuze aan welk mestverwerkingsinitiatief zij zich langjarig willen en kunnen binden. Zij moeten 
daartoe veehouders en andere initiatiefnemers helpen om initiatieven te evalueren op belangrijke factoren zoals 
type verwerking, afzet, management, bedrijfszekerheid, vergunningen, duurzaamheid, energie, prijs en condities 
etc. Uniek aan de Strategiegroep is dat genoemde partijen  er gezamenlijk aan trekken en open staan voor de 
inbreng van derden. Eigenaarschap, verbindingen leggen en leiderschap versterken elkaar op die manier. Daarin 
beogen partijen een versnelde groei van de mestverwerkingscapaciteit in Oost-Nederland en een versnelling van 
valorisatie van mest in de vorm van volumereductie, hygiënisatie, kunstmestvervangers en bio-energie. Een 
uitvoeringsplan op hoofdlijnen is inmiddels gereed en zal op korte termijn met partners uit de keten worden 
besproken.  
Met deze stap hopen partijen uit de agrarische sector, de bio-energiesector en de maakindustrie belangrijke 
investeringsinitiatieven op korte termijn tot realisatie te kunnen brengen. Zij nemen graag daarvoor de leiding en 
het initiatief. Maar daarmee komen de partijen er niet. Ook de steun van de provincies is cruciaal. Belangrijk is ook 
dat partijen (privaat en publiek) elkaar op het schaalniveau van Oost-Nederland organiseren om van initiatieven in 
de verschillende regio’s van elkaar te leren.   
In het strategisch debat op 25 november 2014 geven bedrijven aan dat de provincies een belangrijke rol hebben in:  

 het voortdurend en enthousiast uitdragen en promoten van het belang van regionale mestverwerking, 
het stimuleren van transparante realistische businesscases, de productie van kunstmestvervangers 
en van de productie van biogas in al haar contacten met de nationale overheid en de gemeenten in 
de provincie; 

 het versneld mogelijk maken van mestverwerking en (co)vergisting in het ruimtelijke ordening beleid 
en in de vergunningverlening binnen de wettelijke kaders. Hierbij is het van belang dat binnen de 
verleende vergunningen de ruimte aanwezig is om van eenvoudige mestverwerking door te 
ontwikkelen naar geavanceerde mestraffinage; 

 het ondersteunen van innovatie initiatieven op het gebied van mestverwerking  en (co)vergisting, 
waaronder het ondersteunen van meerdere experimenteerlocaties voor innovatieve pilots, en het 
versnellen van die innovaties naar de uitrolfase met een aangepast revolverend 
financieringsinstrument dat optimaal inspeelt op de risicoprofielen van de MKB bedrijven; 
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 het ter beschikking stellen van investeringsmiddelen zoals de Provinciale Investerings-fondsen en het 
toezien op voorspoedige inzet van deze middelen binnen de daarvoor gestelde kaders. 

 Het ondersteunen van initiatieven om te komen tot gezamenlijke afzet van mineralen buiten de 
landbouwsector. 

Het uitvoeringsplan is op hoofdlijnen gereed, zoals hiervoor is vermeld. Over dit uitvoeringsplan willen we in januari 
2015 met de beide colleges in overleg voor een toelichting op het plan, en het bespreken van de rollen en 
bijdragen van de ketenpartijen en overheden. 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
 
Namens de Strategiegroep, 
 
 
Erwin Wunnekink, lid hoofdbestuur Royal Friesland Campina 
 

 
Toine van Toor, directeur verkoop herkauwers, ForFarmers Hendrix 

 
Jan ten Hove, directievoorzitter Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 
 

  
 
Dirk Siert Schoonman, voorzitter LTO Noord Gelderland 
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Namens BIC-ON en BEON 
 
Pieter Verberne, programmamanager BIC-ON 

 
 
Frans Feil, voorzitter BEON 

 
 
 
 
 
Bijlage: 
Concept - Plan van Aanpak Meststrategie Oost Nederland 
 
Ter informatie: aan de Statenfracties van de provincie Overijssel: CDA, PvdA, VVD, PVV, SP, D66, ChristenUnie, 
GroenLinks, SGP, 50PLUS 
 
Ter informatie:  aan de Statenfracties van de provincie Gelderland: VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Groep Wullink 
 


