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B-96
Green Deal de winst van paardenmest

Ondergetekenden: 
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. verhagen, en de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid 
van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;

2. Het samenwerkingsverband Equfec, met de partners Stichting iNSnet vertegenwoordigd door de heer 
P.J.W.G. van Vliet, voorzitter stichting iNSnet, Staal Agritech vertegenwoordigd door de heer R. Staal, 
directeur Staal Agritech en Paard&Zo, vertegenwoordigd door R.P. Lubbers, directeur Paard&Zo, samen 
hierna te noemen: Equfec.

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1. Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de 

maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.  
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze economie 
te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in 
Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, 
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties 
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt 
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een 
verdere verduurzaming.

4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen,  
zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven 
kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt 
in beweging zetten.

5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van 
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en 
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere 
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op 
andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder 
dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen Green Deal  de winst van paardenmest 
1. In Nederland worden ca. 500.000 geregistreerde paarden gehouden, zowel beroepsmatig als uit hobby. 

Bij elkaar produceren de paarden circa 6,5 miljoen m3 mest per jaar.
2. De paardensector gebruikt van oudsher veel stro als stalstrooisel. Afzet van paardenmest vindt 

traditioneel plaats naar de champignonkweek. Deze afzet is echter beperkt, alleen mest gemengd met 
zuiver stro is daarvoor geschikt. Bovendien verplaatst de champignonkweek zich naar buiten 
Nederland. 

3. De prijzen voor strooisel (stro of zaagsel ) nemen de laatste jaren toe, doordat veel biomassa gebruikt 
wordt voor energieopwekking en ook het aanbod van stro structureel onder druk staat.
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1.  Green Deal initiatief
Equfec beschikt over een innovatieve verwerkingsmethode voor paardenmest. Dit is een gesloten systeem, 
waarbij de mest wordt afgevoerd, gerecycled, geherconditioneerd en weer teruggeleverd als stalstrooisel, 
tegen een vast tarief. Het systeem dat Equfec ontwikkelt levert een eindproduct dat bacterieel en pathogeen 
neutraal is en een hoog absorptievermogen heeft. Het product is meervoudig herbruikbaar als strooisel.

Uitval uit het proces en productie die niet als stalstrooisel wordt afgezet wordt verwerkt tot biobrandstof 
(pellets) met een hoge energiewaarde. De pellets kunnen gebruikt worden om het eigen proces van energie 
te voorzien en ook als brandstof in pelletkachels en –ketels of als bijstook in kolen- en biomassacentrales.

In Nederland is ruimte voor circa 100 van dergelijke installaties. Hiermee zou ca 60% van alle paardenmest 
worden verwerkt.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Inzet en acties Equfec:
1. Equfec heeft een procedé beschikbaar waarbij paardenmest wordt verwerkt om te kunnen worden 

hergebruikt als stalstrooisel. Equfec zal zich inzetten om dit procedé door te ontwikkelen en 
beschikbaar te maken voor de Nederlandse paardenhouderij.

2. Equfec zal zich inspannen de komende jaren een pilot installatie te realiseren. Deze installatie heeft tot 
doel het procedé inzichtelijk te maken en paardenhouders te demonstreren hoe een dergelijke 
installatie werkt. Equfec zal het Nederlands Hippisch Kenniscentrum vragen om de kennis naar de 
paardensector verder te ontsluiten.

3. Equfec spant zich in langdurige mestleveringscontracten met ongeveer 30 paardenhouders aan te gaan, 
die hun stalmest leveren aan de Equfec-installatie en het eindproduct weer afnemen. Op deze wijze 
wordt een gesloten kringloop geborgd.

4. Equfec zal vraagt Energie Centrum Nederland een onderzoek te starten naar de emissies van het 
product bij het verstoken van de pellets. Dit onderzoek dient te leiden tot een rapportage in 2013 

5. Equfec levert in 2013 een risicoanalyse waarin de procesparameters en de veterinaire en 
volksgezondheidsrisico’s van eindproducten van de Equfec pilotinstallatie als strooisel zijn beschreven, 
alvorens de productie wordt opgeschaald.

6. Equfec registreert de pilotinstallatie bij NVWA in het kader van de verordening dierlijke bijproducten. 
De gebruikers van de pellets als brandstof hebben een erkenning nodig van NVWA in het kader van 
genoemde verordening.

Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid meent dat het hergebruik van paardenmest als strooisel of als brandstof in de eigen 

biomassaketel past in de gedachte van een biobased economy. 
2. De Rijksoverheid zal zich met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inspannen een 

ontheffing van de verplichting van bemonstering van paardenmest van en naar de verwerkende 
installatie te bewerkstelligen, onder de voorwaarde dat de paardenmest uit de eindproducten van 
Equfec niet als meststof gebruikt worden.

3. De Rijksoverheid zal zich inspannen om met in achtneming van de wet- en regelgeving de toepassing 
van eindproducten van de Equfec pilot installatie als strooisel aan te merken in de wet- en regelgeving 
als de risicoanalyse uitwijst dat risico’s verwaarloosbaar zijn. 

4. De Rijksoverheid zal zich in Europees verband inspannen om een leidraad op te stellen om dierlijke 
bijproducten als brandstof te gebruiken. 

5. De Rijksoverheid draagt zorg voor informatievoorziening richting milieuvergunningverleners.
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2.  Slotbepalingen
Artikel 3
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in 
het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 
aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.

Artikel 4
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft 

de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere Partijen 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan de Green Deal 

gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb.

Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de periode 2012 
tot 2015. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 

Artikel 7
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor 
andere partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden 
bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op

Minister van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

Het samenwerkingsverband Equfec 
vertegenwoordigd door:

......................................................................
R. Staal
Directeur Staal Agritech 

......................................................................
R.P. Lubbers
Directeur Paard&Zo

......................................................................
P.J.W.G. van Vliet
Voorzitter stichting iNSnet
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