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Geachte heer Berkelmans,

ONS KENMERK

Via deze brief informeer ik u over het oordeel van de ad hoc CDM-werkgroep
‘Mestverwerking’ betreffende “mestverwerkingspercentages 2015”, conform uw
verzoek in brief dd 2 juli 2014 met kenmerk ‘Verzoek om advies over
mestverwerkingspercentages’.
Conform uw verzoek zijn de uitgangspunten voor de afleiding van mestverwerkingspercentages in de notitie “Uitgangspunten afleiding mestverwerkingspercentages”
per 3 juli 2014 aan de betrokken medewerkers van uw ministerie gestuurd.
Op basis van de voornoemde uitgangspunten en de meest recente gegevens van CBS
en RVO met betrekking tot dieraantallen, mestproductie en mestplaatsingsruimte
berekent de CDM-werkgroep de volgende mestverwerkingspercentages voor 2015 (%
van het fosfaatoverschot, van bedrijven met een bedrijfsoverschot in een regio):
-

Regio Oost:

68%

-

Regio Zuid:

78%

-

Regio Overig:

10%

-

Gemiddeld voor heel Nederland: 57%

De totale “mestverwerkingsplicht” bedraagt 47 miljoen kg fosfaat (P2O5) in 2015. De
bij RVO en CBS geregistreerde mestverwerkingscapaciteit in 2012 was 34 miljoen kg
fosfaat. Via mestafzet bij hobbybedrijven, particulieren en natuurterreinen werd in
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2013 circa 7 miljoen kg fosfaat aan de landbouw onttrokken. Bij een gelijkblijvende
mestafzet buiten de landbouw moet in 2015 naar verwachting 6 miljoen kg fosfaat in
mest meer worden verwerkt dan in 2012 [47 – 34 – 7 = 6 miljoen kg fosfaat]. In de
bijlage vindt u een toelichting op deze cijfers.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Prof dr Oene Oenema
Voorzitter Commissie Deskundigen Meststoffenwet
cc.
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