VISIEPLAN
WIJ ZIJN DUMIPRO
Producenten van Duurzame Mineralen, dat zijn
de ondernemers die wij vertegenwoordigen!
Een jonge ambitieuze belangenorganisatie
opgericht in 2018 doordat de behoefte bestond
om de belangen van deze specifieke groep
ondernemers beter te behartigen. De
duurzame mineralen productie heeft de laatste
tien jaar in Nederland een enorme ontwikkeling
doorgemaakt en een belangrijke positie in de
nutriëntenketen verworven waardoor gerichte
belangenbehartiging
voor
deze
groep
ondernemers noodzakelijk is geworden. Wij
beseffen dat wij belangrijke ondersteuning
kunnen en moéten leveren aan de kwaliteit van
onze leefomgeving. Daar waar het gaat om een
schone lucht, schoon water en een gezond
milieu is het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan de nutriëntendiscussie op lokaal
en internationaal niveau.
Uitgangspunt
van
DumiPro
is
een
professionele sector die zorgt voor het
hergebruik van nutriënten en organische

stoffen om zo bij te dragen aan de
doelstellingen van Nederland op het gebied
van duurzaamheid, milieu en de circulaire
economie.
De bundeling van volume, kennis en
ervaring maakt DumiPro tot een volwaardige
gesprekspartner voor de overheden op het
gebied van een volwassen beleid, en het
gebruik van meststoffen. Wij werken graag
vanuit een professionele uitgangssituatie
met organisaties en overheden. In de
nutriëntenketen zijn verschillende factoren
zoals transporteren, handelen , bemiddelen,
loonwerkers, en de verwerkende bedrijven.
Wij
vertegenwoordigen
de
grotere
verwerkende
bedrijven
in
de
nutriëntenketen,
die
de
nutriënten
terugwinnen en omzetten in producten. Deze
producten lopen uiteen van hoogwaardige
compostsoorten tot teruggewonnen minerale
grondstoffen voor de industrie.
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MISSIE
Wij zijn voor onze afnemers een betrouwbare en waarde
toevoegende schakel in de nutriëntenkringloop. We bundelen en
delen op nationaal en internationaal niveau de kennis en
expertise en zetten deze in om klimaatdoelen te behalen en een
circulaire economie te bevorderen. Alle organische mest die
geëxporteerd wordt dient verwerkt te zijn. Hierbij hoort de
modernisering van het beleid[1] niet alleen op binnenlands maar
ook op buitenlands niveau. Wij vinden dat in de EU de lidstaten
ook
beter
dienen
samen
te
werken,
en
dat
nutriëntenverontreiniging bij de bron aangepakt moet worden.
Tevens dient er méér gebruik gemaakt te worden van gerichte
aanwendtechnieken en duurzame landbouwpraktijken, met name
in de concentratiegebieden. Wij onderschrijven hiermee de
Farm2Fork[2] strategie van de EU. DumiPro streeft ernaar om in
2030 de beschikbare nutriëntenstroom van de veehouderij voor
100% om te zetten in hoogwaardig toepasbare eindproducten
met dezelfde status als kunstmest.
[1] Niet alles kan overal, commissie Remkes, juni 2020, te vinden via deze link
[2] Farm 2 Fork, een Greendeal programma van de EU, te vinden via deze link

SLIMMER EN EFFECTIEVER
De landbouwsector heeft in de afgelopen decennia efficiënt
geproduceerd, en dat willen we vooral zo blijven doen. Echter is
de bodem uitgeput geraakt en zijn lucht en water aangetast. Om
de voedselproductie voor de wereldbevolking ecologisch te
verantwoorden, moeten we zuiniger omspringen met
beschikbare nutriënten en effectiever gebruik maken van de
technieken en werkbare processen opschalen. Dit is alleen
mogelijk met goede samenwerking tussen alle partijen,
veehouders, akkerbouwers, burgers, wetenschappers en politiek
moeten in woord en daad samenwerken. Alleen op deze manier
kunnen we de schaarste van grondstoffen voorkomen waardoor
we minder biomassa en kostbare voedingsstoffen verspillen. De
ondernemers van DumiPro zijn bereid vergaand te innoveren,
toekomstige wet- en regelgeving dient meer ruimte bieden voor
innovaties en de toepassing ervan.
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URGENTIE
Het is van belang dat men de urgentie ziet in de aanpak van deze
problematiek. Als dit niet gebeurt komt de biodiversiteit en
bodemgesteldheid alleen maar méér onder druk te staan en holt de
leefbaarheid achteruit. Het is aan de sector om een transitie inhoud te
geven. Graag willen wij samen met de beleidsmakers DOELEN stellen om
dit te bereiken, zodat er geen MIDDELEN voorgeschreven worden die
innovatieruimte en het toepassen van nieuwe technieken onnodig
beperken. Wij bieden als verwerkende ondernemingen mede de oplossing
voor het stikstofprobleem, doordat wij stikstof terugwinnen en vastleggen
in producten die nuttig toepasbaar ingezet kunnen worden. Dit kunnen wij
doen in binnen- en buitenland.

STIKSTOF
Stikstof is een waardevol product. Onze inspanningen zijn gericht op het
terugdringen van de stikstofemissie in de nutriëntenkringloop. In juni 2020
kwam Commissie Remkes met het tweede rapport “Niet alles kan overal”
waarin veel over dit onderwerp geschreven staat. Door te innoveren kan
er forse milieuwinst behaald worden. Door de beschikbare
nutriëntenstroom uit de veehouderij 100% te verwerken, sluiten wij ons
aan bij de Commissie Remkes waarin het advies gegeven wordt om in
2030 uitrijden van onbewerkte mest op het land uit gefaseerd te hebben.
De landbouw van de afgelopen decennia, nadrukkelijk gericht op efficiënt
produceren, heeft een grote wissel getrokken op natuur en milieu. De
bodem is steeds meer uitgeput geraakt, onder meer door het gebruik van
kunstmest. Lucht, bodem en water zijn aangetast. Om de
voedselproductie voor de wereldbevolking ecologisch houdbaar te maken,
moeten we zuiniger omspringen met de bodem, beschikbare nutriënten en
effectiever gebruik maken gangbare bewezen en werkbare processen
upgraden. Het terugwinnen van nutriënten kan alleen met een goede
samenwerking en communicatie tussen alle schakels. Alleen op deze
manier kunnen we de schaarste van grondstoffen voorkomen waardoor
we minder biomassa en voedingsstoffen verspillen.

VISIEPLAN

BELEIDSHERZIENING
De overheid is druk bezig met het vernieuwen van het nutriëntenbeleid voor de sector, dit is
een gevoelig onderwerp in de politiek en maatschappij. DumiPro wil een kwalitatief goede
werkbare regelgeving op Europees, nationaal en provinciaal niveau. DumiPro vind het van
belang dat de nutriënten actief kunnen worden teruggewonnen uit de beschikbare
reststromen. Het kunnen afkopen van een verwerkingsplicht is dan ook niet juist. Daarom
adviseert DumiPro om een volledig schot te plaatsen tussen pluimvee en de andere
sectoren, zoals ook NCM in haar rapport van juni 2020 adviseert.[3] De aangesloten
ondernemers bij DumiPro zijn bereid om ver te gaan in innovatie en techniek, de overheid
dient ervoor te zorgen dat hiervoor méér draagvlak ontstaat en innovatie ook gestimuleerd
en gefaciliteerd wordt. De goedkoopste oplossing voor de overheid om dit te doen is om
langdradige procedures te versnellen en beter te handhaven, dit kan zonder het openstellen
van extra subsidies. De aangesloten ondernemingen van DumiPro kunnen alleen de
nationale en internationale klimaat- en milieuambities inhoud geven als er sprake is van
duidelijke robuuste en consistente wet- en regelgeving.
[3] Mestverwerkingsplicht in een veranderende mestmarkt, Jan Roefs, Nederlands Centrum voor Mestverwaarding

BIODIVERSITEIT
Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere
Europese landen, staat de biodiversiteit sterk onder druk.
Om te voorkomen dat de biodiversiteit verder achteruit
loopt moet er NU actie komen. Er moet méér schoon
water teruggebracht worden naar de natuur, en er
moeten méér hoogwaardige producten hergebruikt en
geproduceerd worden om een goede veilige en betere
bodemkwaliteit te kunnen waarborgen binnen én buiten
Nederland.

GÉÉN EMISSIE
Het terugwinnen van nutriënten en de productie van hernieuwbare grondstoffen
is mogelijk zonder excessieve emissies naar de lucht, bodem en water. De
uitstoot van stoffen in het nutriëntenproces van ophalen, opslaan, bewerken,
verwerken,afleveren en aanwenden kan zónder gevaarlijke emissies naar
bodem, water en lucht. Om hier op een duurzame, betaalbare en professionele
wijze inhoud aan te geven is schaalgrote vereist. Dit geld zowel voor de
emissie van Stikstof en CO2, maar ook voor andere broeikasgassen. Dit draagt
bij aan een betere gezonde leefomgeving.
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