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Ministerie van Economische Zaken 
Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 
t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag  

 

 
Geachte heer Berkelmans, 
 
Met genoegen bied ik u hierbij het concept strategisch advies ‘Naar een effectief 
mest- en ammoniakbeleid’ aan (zie bijlage). Dit advies over de effectiviteit van de 
instrumenten van het mest- en ammoniakbeleid is opgesteld ten behoeve van de 
Evaluatie Meststoffenwet 2016, op instigatie van de Commissie Deskundigen 
Meststoffenwet. Een bespreking van dit advies op uw ministerie heeft plaats 
gevonden op 25 oktober 2016. Eerdere concepten zijn besproken op 31 maart en 6 
juni 2016. 
 
De CDM constateert dat het mest- en ammoniakbeleid vooral de eerste 20 jaar 
effectief is geweest in het verminderen van de uitstoot van stikstof en fosfaat naar de 
omgeving. De laatste 10 jaar zijn relatief weinig vorderingen gemaakt. De doelen van 
het mest- en ammoniakbeleid zijn niet gerealiseerd.  
 
De CDM adviseert om de samenhang en synergie tussen de instrumenten van het 
mest- en ammoniakbeleid te versterken, deels via een versterking van de 
bedrijfsspecifieke aanpak. Ook wordt geadviseerd om de export van verwerkte mest 
naar het buitenland te professionaliseren. De CDM ziet mogelijkheden om 
middelvoorschriften, ter vermindering van nutriëntenuitspoeling, te versterken in 
combinatie met maatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
Voor de wat langere termijn is het gewenst om het mest- en ammoniakbeleid beter 
te integreren met het (gemeenschappelijke) landbouwbeleid, natuurbeleid en 
klimaatbeleid, en met actieplannen voor de circulaire economie. Dat integrale beleid 
moet de ontwikkeling ondersteunen naar een ‘duurzame landbouw’. 
 
Het advies is gesteld op hoofdlijnen; onderdelen zullen verder worden uitgewerkt.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 

 
Prof.dr. Oene Oenema  
 
cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit, Ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 
Mw. Drs. D. Sevenster, directie PAV, ministerie van EZ 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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