
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

7 mei Loket Mestverwerking en  
Mestinvesteringsfonds open 
 
 
De samenwerkende partijen in veehouderij en mengvoer hechten grote waarde 

aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Daarom gaat op 7 mei het 

Loket Mestverwerking live en het Mestinvesteringsfonds open. In het loket 

werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en 

de drie regionale LTO-fondsen samen om initiatieven te ondersteunen met kennis 

en financiële middelen. Het Mestinvesteringsfonds heeft bijna de helft van het 

beoogde kapitaal bij elkaar door een toezegging van ruim 20 voerbedrijven, 

waaronder Booijink Veevoeders. Die vertegenwoordigen bijna 90% van het 

rundvee- en varkensvoer. Gesprekken met andere partijen uit de keten om deel te 

nemen worden verder vervolgd.  

 

De deelnemende partijen uit de voerindustrie, de Land- en Tuinbouworganisaties, NVV en 

Rabobank hebben elkaar gevonden in het grote belang van het verder sluiten van 

mineralen kringlopen in Nederland. Mestverwerking is daarbinnen een belangrijke stap om 

zo de maximale waarde uit organische meststoffen te kunnen halen, zowel in Nederland als 

daarbuiten. Het Mestinvesteringsfonds ondersteunt concrete investeringsplannen met een 

achtergestelde lening van maximaal 30% van de financiering. Hierover betalen de 

deelnemers een bescheiden vergoeding: 5% per jaar, inclusief inflatiecorrectie. Alleen 

projecten, die gebruik maken van bestaande techniek, komen in aanmerking voor 

ondersteuning.  

 

Daarnaast is ook Eigen Vermogensinbreng van de initiatiefnemers van 20% tot 30% 

belangrijk, alsmede afspraken over aan- en afvoer.  Aanvragen kunnen worden ingediend 

bij het Loket Mestverwerking (www.mestverwerkingsloket.nl).  

 

Ondersteuning 

Projecten, die niet aan de criteria voldoen, kunnen mogelijk wel ondersteuning krijgen bij 

het Loket Mestverwerking. Het Loket heeft contact met de drie regionale LTO-fondsen en 

het Projectbureau Lokale Mestverwerking. Ook voor meer innovatieve projecten is ruimte 

om ondersteuning te krijgen. De spelregels van de regionale fondsen zijn daarin leidend. 

Hans Huijbers, voorzitter ZLTO: ’We staan als sector, boeren en voerleveranciers, aan het 

begin van een belangrijke stap in de ontwikkeling naar duurzame veehouderij. Daarbinnen 

is het verder sluiten van mineralenkringlopen en mestverwerking een belangrijk thema. We 

hebben met elkaar het volste vertrouwen dat de sector de doelstellingen waarmaakt. Er zijn 

volop goede voorbeelden van ondernemers, die het lukt om organische meststoffen te 

verwaarden.’ De samenwerkende partijen hebben afgesproken om ook in de komende 

periode met elkaar de ontwikkelingen te blijven volgen. Daarbij wordt ook nauw overleg 

met de overheid gezocht.  

Persbericht  

http://www.mestverwerkingsloket.nl/

