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Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies
opgesteld over de ‘Mestverwerkingspercentages 2016’. Ik heb het genoegen uw
hierbij de finale versie van het advies aan te bieden (zie bijgevoegd rapport).
Conceptversies van dit advies zijn eerder met medewerkers van uw afdeling en met
vertegenwoordigers van LTO, NVV, NPV en CUMELA besproken. De definitieve versie
is conform de afspraak op 1 augustus per email naar uw medewerkers verstuurd. Het
advies is bovendien tijdens de themamiddag “Mestverwerking in Nederland’ in Hof
van Wageningen (3 september 2015) voor ca 80 aanwezigen toegelicht.
De mestverwerkingspercentages zijn afgeleid volgens het ‘Protocol afleiding
mestverwerkingspercentages; versie 01’. Het protocol beschrijft de uitgangspunten,
data, procedures, rekenregels en stappen om de mestverwerkingspercentages per
regio af te leiden: Oost, Zuid en Overig-Nederland. De mestverwerkingspercentages
zijn gevoelig voor gekozen uitgangspunten en aannames; de percentages variëren
voor regio Oost van 32 tot 78%, voor regio Zuid van 46 tot 88%, en voor regio
‘Overig’ van 2 tot 15%. Voor heel Nederland varieert het percentage van 24 tot 62%.
De berekende mestverwerkingsplicht voor 2016 is hoger dan die voor 2015.
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Voor het realiseren van evenwicht op de mestmarkt en ‘acceptabele’ mestafzetprijzen
(voor bedrijven met een mestoverschot) is het van belang dat er voldoende
mestverwerkingscapaciteit is. Voor 2016 is die capaciteit er nog onvoldoende. Het
kiezen van de juiste mestverwerkingscapaciteit, ook voor de langere termijn,
fungeert als een incentive om voldoende mestverwerkingscapaciteit te realiseren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Prof.dr. Oene Oenema
cc.

drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
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