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Tijdens de themamiddag Monitoring Mestmarkt zijn de achtergrond, doel en beoogde
werkwijze van de monitoring van de productie en afzet van dierlijke mest in Nederland
besproken. Er waren ongeveer 35 deelnemers, waarvan ca. 1/3 uit praktijk, ca. 1/3 uit beleid
en ca.1/3 uit onderzoek.
De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft in opdracht van het ministerie
van LNV een concept- protocol opgesteld voor de monitoring van de mestmarkt. Het doel van
de themamiddag was om de meningen vanuit praktijk, onderzoek en beleid te vernemen en op
basis daarvan het concept-protocol zonodig aan te passen. Met de monitoring van de
mestmarkt wordt beoogd om praktijk en beleid een beter inzicht te geven in veranderingen in
de productie, distributie en plaatsing (inclusief verwerking en export) van dierlijke mest
(vooral rundveemest, varkensmest en pluimveemest), na de invoering van het nieuwe
mestbeleid.
Er zijn presentaties gegeven door Peter Munters (LNV; “Achtergrond en doel monitoring
mestmarkt”), Peter Groot Koerkamp (WUR;“Protocol monitoring mestmarkt”) en Hans
Vrolijk (WUR;“Modelmatige berekening meststromen”). Reacties op het protocol zijn
gegeven voor Peter Brouwer (vz. LTO Werkgroep Mest en Mineralen), Jaap Uenk (vz.
Meststoffendistributie CUMELA Nederland) en Paul Ruyssenaars (MNP). Vervolgens is een
algemene discussie gehouden (Samenvattingen van de presentaties zijn als bijlage bij het
verslag gevoegd).
De belangrijkste conclusies en aandachtspunten die uit deze themamiddag volgen, zijn:

Er is afgesproken om “monitoring mestoverschot” in de titel en paragrafen van het
protocol te veranderen in “monitoring mestmarkt”.

Het protocol is een wetenschappelijk verantwoord instrument om de mestmarkt te
monitoren. Het doel van het protocol is om de monitoring van de mestmarkt op een
consistente en nauwkeurige wijze uit te voeren. De resultaten moeten ook kunnen
dienen als basis voor het aandragen van oplossingsrichtingen. Mogelijke
beleidsimplicaties van de monitoring hoeven niet in het protocol te worden opgenomen.
Het protocol wordt op dit punt herzien.

De definitie van ‘mestoverschot’ is gekoppeld aan de definitie van ‘acceptabele
mestafzetprijs’. De definitie van mestoverschot zal worden herzien.

De betrouwbaarheid van de uitkomsten van de monitoring wordt als zeer belangrijk
ervaren. Daarover is in het Protocol te weinig aandacht. Er bestaan onzekerheden in de
data die gebruikt worden in het protocol. In het protocol moet daarom meer aandacht
worden gegeven aan onzekerheden en zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van
harde cijfers.

Meer inzicht in de fluctuaties van mestafzetprijzen is gewenst. Er bestaat momenteel
geen systeem om deze prijzen te monitoren. Er kan wel achteraf worden nagegaan wat
de prijzen zijn geweest. LTO vindt monitoring van mestafzetprijzen belangrijk en wil
bijdragen aan deze monitoring indien nodig.

Er moet ook aandacht worden gegeven aan champost, compost, paardenmest, etc.; de
afzet van deze producten hebben invloed op de mestmarkt.

Er wordt meer feed-back van Dienst Regelingen (DR) naar sector verwacht; de sector
heeft behoefte om meer inzicht in de resultaten van de registraties van DR.
Alle deelnemers kunnen hun inhoudelijk commentaar op het protocol schriftelijk doorgeven
aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (oene.oenema@wur.nl).

