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Geachte heer Oomen,
In uw brief van 23 maart 2007 (kenmerk TRCDL/2007/725) heeft u de Commissie
van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) verzocht om de onderbouwing van de
gasvormige N-verliezen uit mest, zoals weergegeven in het rapport van Groenestein
et al. (2005), nog eens zorgvuldig te beschouwen. Hierbij dient ook aandacht te
worden gegeven aan verliezen via nitrificatie/denitrificatie, toepassing van
luchtwassers en verliezen uit de opslag. Tevens is een advies gevraagd over de
wijze waarop gasvormige N-verliezen in de Uitvoeringsregeling moeten worden
uitgedrukt (als een absoluut getal of als percentage). Ook vraagt u de forfaitaire
‘stikstofproductiewaarden’ (=N-excretie - gasvormige N-verliezen) te relateren aan
gemeten N-gehalten in mest in relatie tot de P-gehalten.
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Het doet mij genoegen u thans de samenvatting van het advies van de CDMwerkgroep “Stalbalansen” aan te kunnen bieden. Een concept-advies is eerder via
email naar uw collega mw. ir. L.A.M. van Erve gestuurd. Concept-versies van het
advies zijn ook besproken met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties. De
bijbehorende onderbouwing van het advies zal u binnenkort als een rapport worden
aangeboden. Het advies en het rapport zijn ook beschikbaar via de website van de
CDM (http://www.kennisonline.wur.nl/WOT/WOT-04/003/008/producten.htm).

WOT Natuur & Milieu
Postbus 47
6700 AA Wageningen
BEZOEKADRES

Gebouwnummer 100
Droevendaalsesteeg 3

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Milieu voert haar wettelijke
onderzoekstaken uit binnen Stichting
DLO van Wageningen UR. De
betrouwbare en onafhankelijke
uitvoering van deze taken wordt
gewaarborgd door het WOT-statuut.

