toegevoegde waarde voor de Landbouw
Nieuwsbrief 10, December 2018
Geachte Relatie,
Graag willen wij u informeren over de stand van zaken binnen Greenferm.
In de afgelopen periode hebben we een aantal goed bezochte bijeenkomsten mogen houden waarbij we de bevestiging gehad hebben dat de sector verheugd is dat er eindelijk meer mestverwerking in het gebied Oost gerealiseerd gaat worden, ook de recente berichtgeving in de zesde Nitraatrichtlijn 2018-2021 waarin o.a. de gebruiksnorm fosfaat op fosfaatrijke gronden weer verlaagd wordt maakt het voor veehouders noodzakelijk dat er meer
mest verwerkt gaat worden.
De eenvoudige tariefstelling is voor veel mensen helder en kunnen zich daar prima in vinden, toch zijn er wat
vraagtekens hoe e.e.a. uitgelegd wordt. Via deze mailing willen wij dat nogmaals duidelijk maken.
Poorttarief

€ 11.80 per ton

Transport op basis van afstand tabel voorbeeld

€ 4.55 per ton (afstand 27 km)

Totaal

€ 16.35 per ton.

Hierbij komt nog een toeslag van Fosfaat € 1,00 per kg fosfaat, dit is te vergelijken met de huidige VVO handel
die straks door echte verwerking minder nodig zal zijn, immers voeren we nu ook mest af alleen vaak zonder verwerking en kopen er dan VVO’s bij om toch aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen.
Inmiddels komen er dagelijks aanmeldingen binnen. Toch willen wij u vragen om wanneer u besluit om mee te
doen, dit op korte termijn aan te geven zodat we een definitieve lijst op kunnen gaan maken. Er moeten nog veel
praktische zaken geregeld worden (leveringsschema’s en klantbezoeken) doordat dit door een klein aantal mensen gedaan wordt willen we daar snel mee starten. Het is zo weer Februari, dan start het mestseizoen weer en
wordt de beschikbare tijd lastiger.
m.b.t. de realisatie van het project kunnen we u melden dat het passeren van de grond gepland staat op
20 December 2018, waarna we begin januari met de grondwerkzaamheden hopen te starten.
Wanneer er vragen zijn staan wij u graag te woord.
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