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Geachte heer Oomen,
Op verzoek van de Nederlandse Bond van Boomkwekers heeft de Commissie van
Deskundigen Meststoffenwet (CDM) de conceptrapportage ‘Voorstel tot herziening N
bemestingsadvies voor vruchtbomen’ van A. Pronk en H. van Reuler, met aanvullingen
beoordeeld. De conceptrapportage is per email op 20 maart jongstleden ontvangen en
door de CDMwerkgroep “Actualisatie stikstofbemestingsadviezen” beoordeeld en
getoetst aan het ‘Protocol voor de actualisatie van bemestingsadviezen voor stikstof’.
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De werkgroep plaatst verschillende kanttekeningen bij de conceptrapportage en heeft
ook verschillende vragen over de gehanteerde aannames (zie bijlage 1). De werkgroep
concludeert dat de berekening van de stikstofgift op basis van mineralisatie niet juist is.
De gecorrigeerde berekeningen leiden tot lagere stikstofgiften. De werkgroep komt tot
de conclusie dat de voorliggende conceptrapportage geen basis biedt om het huidige
stikstofbemestingsadvies voor vruchtbomen aan te passen.
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De commissie deelt de zienswijze en conclusies van de werkgroep en neemt haar advies
daarom integraal over. De commissie vindt het wenselijk dat de conceptrapportage
wordt aangepast, mede op basis van de opmerkingen en suggesties van de werkgroep,
en dat de aanvullingen van de auteurs die nu als bijlage bij de conceptrapportage zijn
opgenomen, integraal in het eindrapport worden verwerkt. Indien gewenst, is de
commissie gaarne bereid om de eindrapportage te beoordelen en te toetsen aan het
‘Protocol voor de actualisatie van bemestingsadviezen voor stikstof’.
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Met de meeste hoogachting,
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur &

Prof. dr. ir. O. Oenema
Voorzitter

Milieu voert haar wettelijke
onderzoekstaken uit binnen Stichting
DLO van Wageningen UR. De
betrouwbare en onafhankelijke
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Nederlandse Bond van Boomkwekers, t.a.v. Mw.ir. A. van Dijk, Postbus 94,
3980 CB Bunnik

uitvoering van deze taken wordt
gewaarborgd door het WOTstatuut.

