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ACTIEPLAN
Als uitwerking van de Ambitie Nutriënten 2018 zullen de leden 
van het Nutrient Platform, ondersteund door het secretariaat, 
de komende twee jaar de volgende activiteiten uitvoeren: 

1. MARKT VOOR GERECYCLEDE NUTRIËNTEN
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om bij de vorming
van een markt voor gerecyclede nutriënten het aanbod beter te laten aansluiten op
de vraag van de landbouw en industrie. De volgende acties zullen in dit kader worden
ondernomen:
•  Verder uitdiepen van de Nederlandse markt voor gerecyclede nutriënten en organische

stof
• Verkennen van buitenlandse afzetmarkten voor gerecyclede nutriënten
•  Onderzoeken van de recyclingsmogelijkheden van ‘andere nutriënten’ en organische

stof
•  Behoud van bodemvruchtbaarheid door effectieve recycling van organische

reststromen, nutriënten en sporenelementen naar de bodem van herkomst

2. WET- EN REGELGEVING
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om de wet- 
en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig te 
harmoniseren dat het nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert. De 
volgende acties zullen in dit kader ondernomen worden:

Algemeen:
•  Inventariseren en agenderen van belemmerende wet- en regelgeving m.b.t. het

hergebruik van nutriënten en organische stof
•  Onderzoeken van mogelijkheden regulerende prikkels voor duurzaam

nutriëntengebruik

Nederland:
•  Initiëren van regelmatig overleg tussen het Ministerie van I&M, het Ministerie van

EZ en het Nutrient Platform team, om een goede en snelle afstemming met het
rijksbeleid mogelijk te maken.

•  Faciliteren van gesprek tussen NP netwerk en het einde-afval loket ‘Ruimte in Regels
voor Groene Groei’ het Ministerie van I&M en Rijkswaterstaat



•  Aanjagen van een regionale aanpak t.b.v. mestverwaarding, met als doel om 
zowel op bestuurlijk niveau als in de praktijk het draagvlak te vergroten voor 
toekomstigbestendige mestverwaardingsinitiatieven met een sterke business case 
rondom duurzame energie en gerecyclede grondstoffen

Europa:
•  Benutten van de aandacht voor circulaire economie in Europa door publicatie 

Actionplan ‘Closing the loop’ door de Europese Commissie
•  Boodschap uitdragen richting de Europese Commissie dat de kwaliteit van gerecyclede 

producten leidend moet zijn, niet de herkomst
•  Aan de kaak stellen van het ‘eens mest, altijd mest’ principe van de Nitrates Directive 

en stimuleren van opname bionutrients onder de Fertilizer Regulation
•  Inzetten van Europese lobbykanalen van de belangenverenigingen van de Unie van 

Waterschappen, VEWIN, Vereniging Afvalbedrijven en Meststoffen Nederland  om 
gezamenlijke standpunten t.a.v. wet- en regelgeving uit te dragen richting de Europese 
Commissie en het Europees Parlement

•  Organiseren van evenement om gezamenlijke standpunten vanuit het NP onder de 
aandacht te brengen bij de Europese Commissie en het Europees Parlement

3. FINANCIËLE HAALBAARHEID
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om de financiële 
haalbaarheid van nutriëntenrecycling initiatieven te vergroten en risico’s van 
investeringen in nutriëntenrecycling te verkleinen. De volgende acties zullen in dit kader 
ondernomen worden:

•  Stimuleren van de opzet van een innovatiefonds gericht op duurzame grondstoffen (of 
breder: de circulaire economie), op soortgelijke wijze vormgegeven als de SDE-regeling 
voor duurzame energie

•  Organiseren van matchmaking tussen technologie ontwikkelaars die producten en 
diensten ontwikkelen m.b.t. nutriëntenrecycling en potentiële investeerders

•  Onderzoeken van andere mogelijkheden voor financiële prikkels voor duurzaam 
hergebruik van grondstoffen

• Stimuleren van financiële steun voor pilot/demonstratie projecten

4. KENNIS
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om kennis te 
ontwikkelen over innovatieve technologieën, producten en markten op basis van vragen 
uit het bedrijfsleven. De volgende acties zullen in dit kader ondernomen worden:

•  Stimuleren van onderzoek naar raffinage van dierlijke mest, benutting van nutriënten 
en organische stof in de bodem en efficiëntie van nutriënten in veevoeder



•   Stimuleren van onderzoek naar de kwaliteit, kwantiteit en herbruikbaarheid van 
nutriënten in de industrie

• Inventariseren van stromen en ketens t.a.v. micronutriënten

5. BEWUSTWORDING
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om de 
bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek 
rondom nutriënten te vergroten. De volgende acties zullen in dit kader ondernomen 
worden:

•  Onderzoeken van sociale acceptatie van meststoffen die geproduceerd zijn uit 
afvalwater(zuiveringsslib)

• Vragen van media-aandacht voor nutriëntenrecycling
•  Onderzoeken van mogelijkheden voor marketing van gerecyclede nutriëntenproducten
• Inzetten van aansprekende succesvoorbeelden

6. CERTIFICERING EN GROENE LABELING
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om mogelijkheden 
uit te zoeken voor prikkels die duurzaam nutriëntengebruik stimuleren, zoals 
certificering en groene labeling. De volgende acties zullen in dit kader ondernomen 
worden:

•  Analyseren van bestaande certificering voor meststoffen (NEN/CEN, Raad voor de 
Accreditatie)

•  Organiseren van dialoog met belanghebbenden om animo voor certificering en/of 
labeling te peilen

•  Vaststellen van elementen die in een certificaat aandacht vereisen

7. EXPORT VAN KENNIS EN KUNDE
De leden van het Nutrient Platform zullen zich gezamenlijk inspannen om de export 
van kennis en kunde te bevorderen door Nederland te profileren als koploper op 
het gebied van nutriëntenrecycling. De volgende acties zullen in dit kader ondernomen 
worden:

•  Inventariseren en bij elkaar brengen van cross-sectorale kennis op het gebied van 
nutriëntenrecycling

•     Organiseren van bijeenkomst om animo te peilen voor 
  gezamenlijke business model voor export



AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 

De leden van het Nutrient Platform nemen de komende 
2 jaar het voortouw in het opschalen van de markt voor 
gerecyclede nutriënten om zekerheid van grondstoffen, 
zekerheid van voedsel, een gezonde bodem en schoon water 
te kunnen garanderen voor toekomstige generaties.

DOELEN
Om deze ambitie te realiseren zullen de leden van het 
Nutrient Platform zich gezamenlijk inspannen om:

1.   Bij de vorming van een markt voor gerecyclede nutriënten 
het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag van de 
landbouw en industrie 

2.  Wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in 
Nederland en Europa zodanig te harmoniseren dat het 
nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert

3.  De financiële haalbaarheid van nutriëntenrecycling initiatieven 
te vergroten en risico’s van investeringen in nutriëntenrecycling 
te verkleinen

4.  Kennis te ontwikkelen over innovatieve technologieën, 
producten en markten op basis van vragen uit het bedrijfsleven

5.  De bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijk-
heid en milieuproblematiek rondom nutriënten te vergroten

6.  Mogelijkheden uit te zoeken voor prikkels die duurzaam 
nutriëntengebruik stimuleren, zoals certificering en groene 
labeling

7.  Export van kennis en kunde te bevorderen door Nederland te 
profileren als koploper op het gebied van nutriëntenrecycling




