
WOt Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

De CDM is een onafhankelijke
wetenschappelijke commissie en
bestaat uit vijf hoogleraren van drie
Nederlandse universiteiten. De CDM
wordt ondersteund door werkgroepen
en een secretariaat. De CDM
ressorteert onder de unit Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT
Natuur & Milieu) van Wageningen UR.

Rol en taken van de CDM
In oktober 2003 is de Nederlandse
Staat door het Europese Hof van Justitie

veroordeeld. Het Hof oordeelde dat
Nederland op onjuiste wijze invulling
gaf aan de Nitraatrichtlijn. Na deze
uitspraak heeft de Nederlandse
regering aangekondigd het mestbeleid
fors te wijzigen.  Bij de ontwikkeling
van dit nieuwe mestbeleid hebben de
ministeries van LNV en VROM in 2004
en 2005 al verschillende malen een
beroep gedaan op de CDM
(berekening landelijk mestoverschot,
berekening excretie van stikstof en
fosfaat door landbouwhuisdieren).

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is
verantwoordelijk voor de Meststoffenwet. In die wet staan de regels,
normen en forfaits van het Nederlandse mestbeleid beschreven (zie box
Meststoffenwet). Voor het onderhoud en de aanpassing van de
Meststoffenwet laat het ministerie van LNV zich onder meer adviseren
door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CDM is
op verzoek van het ministerie van LNV in het najaar van 2003 ingesteld.
De taak van de CDM is om het ministerie te adviseren over de
onderbouwing van de Meststoffenwet.

Meststoffenwet

De Nederlandse landbouw heeft een overschot aan stikstof en fosfaat en dat 
overschot leidt tot verliezen naar het milieu. Een teveel aan stikstof en fosfaat in 
het milieu leidt tot ongewenste eutrofiëring van oppervlaktewater, vergrassing 
van heidevelden, verzuring van bodem en vennetjes, verontreiniging van      
grondwater met nitraat, etc. 

De Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse 
landbouw om de milieubelasting door een teveel aan stikstof en fosfaat te 
beperken. De Meststoffenwet is de nationale uitwerking van de Europese 
Nitraatrichtlijn. Het ministerie van LNV is primair verantwoordelijk voor de 
Meststoffenwet. Omdat de Meststoffenwet vooral ook milieuwetgeving is, is 
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bij 
herzieningen van het mestbeleid en de Meststoffenwet betrokken. 

In de Meststoffenwet is een groot aantal normen en forfaits opgenomen. Omdat 
de omstandigheden voortdurend veranderen en het beleid verandert, moeten 
normen en forfaits periodiek worden herzien. Het is de taak van de CDM om 
adequaat en tijdig concrete voorstellen te doen voor aanpassingen van normen 
en forfaits in de Meststoffenwet en de juistheid en consistentie ervan te bewaken.
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Ook bij de uitvoering van het nieuwe
mestbeleid voorzien de ministeries een
belangrijke rol voor de CDM. Hierbij
gaat het onder andere om het
actualiseren van bemestingsadviezen,
normstelling en forfaits, en het opstellen
van protocollen voor monitoring van
bijvoorbeeld mestoverschotten. In de
communicatie met de Tweede Kamer
verwijzen de ministers van LNV en
VROM regelmatig naar de CDM.

De CDM moet het ministerie van LNV
over alle onderwerpen van de
meststoffenwet kunnen adviseren. De
adviezen van de CDM zijn de basis voor
de inhoudelijke onderbouwing van het
mestbeleid. De transparante werkwijze
en de wetenschappelijke kwaliteit van de
leden van de CDM en haar werkgroepen

staan er borg voor dat de adviezen
goed zijn onderbouwd. De CDM heeft
bijzondere aandacht voor juistheid van
procedures, methoden en aannames die
in de studies worden toegepast en voor
de onzekerheden in de resultaten. 

De CDM streeft naar consensus. Bij
verschil van mening binnen de commissie
worden uitgangspunten en achterliggende
overwegingen geanalyseerd en bedicus-
sieerd. Verschillen in inzichten en
meningen worden zo blootgelegd en
kunnen leiden tot meer oplossings-
richtingen. Deze worden als zodanig
gerapporteerd aan het ministerie van LNV.

Samenstelling van de CDM
De CDM is een wetenschappelijke
commissie met vertegenwoordigers uit

Samenstelling van de Commissie vanaf 2005

Leden
Dierlijke productiesystemen Prof. dr. ir. S. Tamminga

Wageningen Universiteit
Plantaardige productiesystemen Prof. dr. ir. P. Struik

Wageningen Universiteit
Milieueconomie Prof. dr. H. Verbruggen 

Vrije Universiteit van Amsterdam
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Prof. dr. J. Wempe

Erasmus Universiteit Rotterdam
Bodem en bemesting Prof. dr. ir. O. Oenema (tevens voorzitter)

Wageningen Universiteit

Secretaris Dr. ir. G.L. Velthof
WOT Natuur & Milieu, Wageningen

Adviseurs Dr. ir. H. van Grinsven
Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven
Ir. M.J.C. de Bode
Directie Kennis, Ministerie LNV, Ede

Werkgroepen
Onder de CDM ressorteren specialistische werkgroepen die op ad-hoc basis worden
samengesteld, al naar gelang het onderwerp van studie. De werkgroepen rapporteren
aan de CDM. Werkgroepen die onder de CDM ressorteren, zijn onder andere: 
• Actualisatie mestproductienormen
• Onderbouwing gebruiksnormen
• Berekeningen mestoverschot en protocol voor monitoring mestoverschot
• Actualisatie bemestingsadviezen
• Beoordeling meststoffen
• Beoordeling pilots mestverwerking
• Harmonisatie modellen

de expertisevelden plantaardige en
dierlijke productiesystemen, nutriënten-
management, economie en milieu. De
CDM heeft vijf leden, een secretaris en
twee adviseurs. Leden van de CDM
worden door het ministerie van LNV
benoemd. De coördinatiegroep bestaat
uit de voorzitter, de secretaris en de
beleidsadviseur van LNV.

Adviezen van de CDM
Adviezen van de CDM aan het ministerie
van LNV zijn openbaar en worden
gepubliceerd op de website van de unit
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur &
Milieu: www.wotnatuurenmilieu.wur.nl of
via de secretaris.

Contact
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet CDM
WOT Natuur & Milieu
Dr. ir. G.L. Velthof
Postbus 47
6700 AA  Wageningen
Email: Gerard.Velthof@wur.nl
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