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Factsheet 'Mestverwerking Horst aan de Maas'
Inleiding
Door nieuwe wet- en regelgeving de afgelopen
tijd is er veel veranderd op het gebied van
mestverwerking. In 2013 heeft het kabinet
nieuwe maatregelen gepresenteerd die het
mestoverschot moeten oplossen (aanpassing
voer, mestverwerking en export). Per 1 januari
2014 is de Meststoffenwet gewijzigd. Aansluitend
is per 1 april 2015 het melkquotum na 31 jaar
vervallen. Dit zorgt ervoor dat melkveehouderijen
weer kunnen gaan groeien, mits zij voldoende
grond hebben om de mest op uit te rijden.
Deze veranderingen geven aanleiding om
inzichtelijk te maken waar Horst aan de Maas op
dit moment staat. Welke
mestverwerkingsinstallaties zijn er al aanwezig
en wat gebeurt er op dit moment om in te spelen
op de verplichting en de behoefte om meer mest
te kunnen verwerken? In deze factsheet worden de feiten gepresenteerd.
Verplichte mestverwerking (www.rijksoverheid.nl)
Veehouders met een mestoverschot moeten dit overschot voor een bepaald deel laten verwerken. Zo kunnen zij
er korrels van laten maken en die in het buitenland verkopen. Of mest verwerken om er energie mee op te
wekken door de mest te verbranden. De wijziging van de Meststoffenwet die de verplichte mestverwerking
regelt, is op 1 januari 2014 ingegaan.
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
Mestverwerking
De ontwikkeling van mestverwerkingstechnieken is dynamisch. Naast bewezen technieken zijn er veel
technieken in ontwikkeling. Afhankelijk van de techniek is een bepaald schaalniveau noodzakelijk
(bedrijfsniveau, regionaal niveau of grootschalig), die van invloed is op de locatiekeuze. Daarnaast hebben de
verschillende technieken een verschillende uitstraling / impact op de omgeving qua omvang, emissies, logistieke
stromen, etc.. De beste locaties voor regionale en grootschalige mestverwerkingsinstallaties zijn
bedrijventerreinen. Deze locaties passen het beste bij het karakter van dergelijke voorzieningen en beschikken
over goede ontsluiting. Ook ontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij en grootschalige clusters landen tuinbouwbedrijven lenen zich voor regionale mestverwerking. De koppeling tussen mestverwerking (als
producent van energie) en energievragers biedt kansen en speelt mee bij de locatiekeuze.
Hiernaast is uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven met een mestbewerkingsinstallatie of een biomassainstallatie (in samenwerkingsverband met andere agrarische bedrijven) op bedrijfsniveau onder voorwaarden
mogelijk.
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In alle gevallen dient er aandacht te zijn voor:
- de schaal en locaties van de ontwikkeling dient te passen bij gebiedskwaliteiten;
- bijdrage aan verbetering leefomgeving (emissies, transport, ruimtelijke kwaliteit);
- indien samenwerkingsverband /meerdere bedrijfslocaties: beste locatiemethode;
- dialoog met belanghebbenden.
Plan van Aanpak Regiovisie Landelijk gebied Noord Limburg
Het thema mestverwerking is één van de verplichte thema’s die in het kader van de op te stellen visie voor het
landelijke gebied moeten worden uitgewerkt.
Op basis van het Plan van Aanpak zullen er in ieder geval:
- Afspraken worden gemaakt over het inventariseren van wat er reeds gerealiseerd is, wat er op dit moment in
procedure is en overige initiatieven.
- Afspraken worden gemaakt over het inventariseren van de tonnages en technieken / processen (eigen dan
wel mest van derden).
- Waar wel en waar niet; beleidsmatige ruimtelijke keuzes; waar stuiten initiatieven op knelpunten en wat zijn
hiervoor mogelijke oplossingen (bijvoorbeeld het versnellen van vergunningsprocedures).
- De provincie zal de POL-visies van de regio’s afstemmen.
Bestemmingsplan Buitengebied, Nota van Uitgangspunten
Een alternatieve vorm van energieopwekking kan plaatsvinden door mestverwerking, bijvoorbeeld via vergisting,
verbranding of vergassing, of door middel van co-vergisters (combinatie van mest- en biomassavergisting).
Hiermee worden organische materialen, zoals mest of plantaardig materiaal, omgezet in energie. Naast het feit
dat de fossiele brandstoffen eindig zijn, is er mede door de inwerkingtreding van de Mestwet per 1 januari 2014
een groeiende behoefte aan mogelijkheden voor mestverwerking ontstaan. De nieuwe Mestwet verplicht
namelijk onder andere tot mestverwerking. In de Nota van Uitgangspunten zijn beleidsmatige (planologische)
keuze-mogelijkheden opgenomen.
N.B. Uit jurisprudentie blijkt dat mestverwerking in beginsel niet behoort tot de activiteiten van een agrarisch
bedrijf, tenzij dit specifiek als zodanig is toegestaan in de begripsomschrijving van het bestemmingsplan, dan
wel kan worden toegestaan door middel van afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden. In de huidige
bestemmingsplannen is dit niet het geval en geldt mestverwerking niet als agrarische activiteit. Het nieuwe
bestemmingsplan zal, afhankelijk van de te maken keuze, mestverwerking (van het eigen bedrijf) aanmerken als
activiteit die passend is bij een agrarisch bedrijf.
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Tabel Mestverwerking Horst aan de Maas
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Legenda bij tabel
1. Co-vergisting
Het vergisten van mest onder toevoeging van co-substraten zoals bv maïs of bietenpulp. Het gaat hierbij
normaliter om positieve lijst-stoffen, d.w.z. dat geen afvalstoffen toegevoegd worden.
2. Mesthygiënisatie
Het exportwaardig maken van mest door deze gedurende 1 uur op minimaal 70 graden te verhitten.
3. Mestscheiding
Het mechanisch scheiden van mest in een dikke en dunne fractie.
4. Omgekeerde osmose
Vervolgstap op mestscheiding waarbij de dunne fractie in een mineralen- en waterfractie gescheiden wordt.
5. Ultrafiltratie
Verbeterde versie van omgekeerde osmose.
6. Biothermisch drogen
Het middels stallucht en geconcentreerde broei drogen van pluimveemest waardoor deze exportwaardig
wordt.
7. (Groen)compostering
Het composteren van tuinbouwloof en tuinafval.
8. Fabricage champignoncompost
Het vervaardigen van champignoncompost door paarden- en slachtkuikenmest met gips en stro te
vermengen en te laten fermenteren.
9. Mestraffinage
Een hoogwaardige en intensievere vorm van mestvergisting. Als vervolgstappen kunnen gescheiden
mineralenconcentraten geproduceerd worden en kan biogas tot aardgaskwaliteit opgewekt worden.
10. Mestdroging
Het drogen van mest (kan zowel dunne als dikke fractie zijn) om het volume te verminderen.

