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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 26 september 2022 heeft u namens uw fractie technische vragen 

over staza Europese goedkeuring RENURE gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

Onderwerp: YW FW: Technische vraag  Hierbij de technische vraag 
geherformuleerd:  - Wat is de stand van zaken omtrent de Europese 
goedkeuring van RENURE als kunstmestvervanger? Dit ook gezien het recente 
derogatie-besluit van de EU.  Gr, Eric 

 
Antwoord: Zowel voormalig minister Staghouwer als de huidige 

(waarnemend) minister Schouten hebben op 3 resp. 13 september aan de 

Tweede Kamer aangegeven, dat de Europese Commissie de goedkeuring van 

kunstmestvervangers (aangeduid met de technische term RENURE) een 

separaat traject volgt, dat nog steeds loopt.  

Ook minister Schouten zal zich blijven inzetten voor het lopende traject. Zij 

geeft aan dat er meer gelijkgestemde lidstaten zijn die ook pleiten voor 

goedkeuring van kunstmestvervangers. Zij wil kijken of ze met die andere 

landen kan optrekken. Tegelijkertijd zei ze erbij, dat ze op dit moment niet 

denkt dat het heel snel te realiseren is. 

 

Een transitie naar het gebruik van kunstmestvervangers kan worden ingezet als 

er duidelijkheid is van de Europese Commissie onder welke voorwaarden 

dierlijke mest verwerkt moet worden om het in te zetten als een 

kunstmestvervanger. Nederland heeft een verzoek bij de Europese Commissie 
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ingediend dat uitgaat van de RENURE-criteria die ontwikkeld zijn door het 

Joint Research Centre (JRC).  

Nederland heeft 48 miljoen euro gereserveerd om mest verwerkende 

bedrijven te stimuleren dierlijke mest hoogwaardig te verwerken. Op dit 

moment wordt de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking 

vormgegeven, waarbij ook de RENURE-criteria leidend zullen zijn. Naar 

verwachting wordt deze in het vierde kwartaal van 2022 opengesteld. 

 

Nederland heeft een verzoek bij de Europese Commissie, DG Milieu 

ingediend voor een landen-specifieke oplossing. Gevraagd is het gebruik van 

deze RENURE-producten voor de gebruiksnormen niet langer te mogen 

beschouwen als het gebruik van dierlijke mest, maar van kunstmest. 

Nederland zal zich ervoor inspannen de gesprekken over dit dossier na het 

vaststellen van de beschikking door het Nitraatcomité te vervolgen. Mocht dit 

niet leiden tot een oplossing voor 31 december 2022, dan zal gestreefd 

worden naar verlenging van de huidige pilots mineralenconcentraat en 

Kunstmestvrije Achterhoek. 

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

H. Gerbers 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


