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Inleiding
Samenstelling van de Commissie van Deskundigen
Leden:
Dierlijke productiesystemen

Prof.dr.ir. S. Tamminga
Wageningen Universiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de
Meststoffenwet. In die wet staan de regels, normen en forfaits van het Nederlandse mestbeleid
beschreven. Voor het onderhoud en de aanpassing van de Meststoffenwet laat het ministerie
van LNV zich adviseren door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM
is op verzoek van het ministerie van LNV in het najaar van 2003 ingesteld.
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De werkzaamheden van de CDM worden jaarlijks in een werkplan beschreven. Het ministerie
van LNV stelt het werkplan vast.
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De CDM is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie en bestaat uit vijf hoogleraren
van drie Nederlandse universiteiten. Daarnaast zijn er adviseurs van het ministerie van LNV
en het Milieu en Natuur Planbureau (MNP). De CDM ressorteert onder de unit Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) van Wageningen-UR.

Veel van de werkzaamheden worden door werkgroepen uitgevoerd. De werkgroepen worden
door de CDM samengesteld op basis van de benodigde inhoudelijke deskundigheid. De
werkgroepen stellen in samenspraak met de secretaris een pré-advies op en leggen dat voor
aan de CDM. De CDM stelt op basis van het werk van de werkgroepen het advies op. De
activiteiten van de werkgroepen vallen binnen het BO-05 cluster Mest en Mineralen.
Adviezen van de CDM aan het ministerie van LNV zijn openbaar en worden gepubliceerd op de
website van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
(http://www.kennisonline.wur.nl/WOT/WOT-04/003/5232850-01/producten.htm)
Op deze website worden tevens de rapporten/documenten van de achterliggende studies
gepubliceerd.

Permanente taken
De CDM heeft enkele permanente taken:
 De beoordeling van de onderbouwing van geactualiseerde bemestingsadviezen.
De gebruiksnormen in de meststoffenwet zijn gebaseerd op de landbouwkundige bemestingsadviezen. Taak van de CDM is om de verzoeken van actualisatie van de landbouwkundige bemestingsadviezen te toetsen.
 Milieukundige en (landbouwkundige) beoordeling van meststoffen, ten behoeve van
ontheffing van het verbod op verhandelen. In de meststoffenwet zijn regels gesteld aan de
kwaliteit van meststoffen die verhandeld worden. Achtergrond hiervan is dat voorkomen
moet worden dat afvalstoffen onverantwoord in de landbouw worden afgezet. Het is de
taak van de CDM om nieuwe meststoffen te toetsen op hun geschiktheid voor toepassing
in de landbouw.
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 Monitoring van de mestmarkt. Met de aanscherping van de gebruiksnormen wordt het
steeds moeilijker om alle in Nederland geproduceerde dierlijke mest verantwoord af te
kunnen zetten. De minister heeft de Tweede kamer gemeld dat de mestmarkt jaarlijks zal
worden gemonitord. Deze monitoring is een taak van de CDM. Hiervoor is in 2006 een
protocol gemaakt.
 Begeleiding van beleidsondersteunend onderzoek ter onderbouwing van forfaits of norm
stelling in BO-05. Hierin zijn drie rollen van de CDM te onderscheiden
i)

een reviewfunctie. Na afloop van het onderzoek geeft de CDM een beoordeling
over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek cq. rapport;

ii)

een begeleidende functie. De CDM begeleidt het onderzoek vanaf de opstartfase
en heeft de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen;

iii)

een trekkende rol. In deze rol komt het eindproduct op de naam van de CDM te
staan.

Activiteiten in 2006
Enkele voorbeelden van activiteiten die het CDM in 2006 heeft uitgevoerd en deels nog
lopen, zijn:
 Opstellen van een protocol voor de monitoring van de mestmarkt.
 Harmonisatie van berekening ammoniakemissie. Het doel is het ontwikkelen van een
eenduidige berekeningswijze voor ammoniakemissie.
 Voorbereiding voor de onderbouwing van de aanvraag in 2008 voor verlenging
van de derogatie.
 Beoordeling van een voorstel voor een alternatieve wijze van berekening van de
bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee.
 Harmonisatie van onderzoeksmodellen die gebruikt worden voor onderbouwing en
evaluatie van het mestbeleid.
 Het afleiden van stikstofgebruiksnormen voor akkerbouw- en tuinbouwgewassen.
 Inhoudelijke beoordeling van aanvragen van mestverwerkingstechnieken voor de
Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet.
 Advies over mestgebruik bij bollenteelt op duinzand.

Activiteiten in 2007
In 2007 worden de volgende nieuwe activiteiten voorzien:
 Review op wetenschappelijke kwaliteit van de fact-finding studies voor de
Evaluatie Meststoffenwet 2007.
 Visie op de aanpak van fosfaatverzadigde en -lekkende gronden.

Voor meer informatie:
Dr. ir. G.L. Velthof
WOT Natuur en Milieu
Postbus 47,
6700 AA Wageningen
Tel. 0317- 486503, e-mail: gerard.velthof@wur.nl
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