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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, 

 

Op uw verzoek (brief van 16 december 2015) heeft een ad-hoc werkgroep van de 

Commissie Deskundigen Meststoffen de eerder voorgestelde excretieforfaits voor  

gangbaar en biologisch gehouden schapen en geiten1 gereviewed. Met genoegen bied 

ik u hierbij de bevindingen van de werkgroep en het advies van de CDM aan (zie ook 

bijlage). In de werkgroep waren vertegenwoordigers van de praktijk aanwezig. 

 

De CDM adviseert om de beschrijving van de diercategorieën voor schapen en geiten 

iets aan te passen. De CDM adviseert om de excretiecijfers voor de gangbare en 

biologische schapen- en geitenhouderij vooralsnog gelijk te houden met de 

voorstellen die eerder zijn gedaan, omdat de tijd ontbrak om goede basisinformatie 

te verzamelen voor een herziening van het eerder gedane voorstel. Zowel voor 

schapen als geiten ontbreken momenteel de technische kengetallen om nauwkeurig 

excretiecijfers te kunnen berekenen voor twee categorieën.  De CDM adviseert om 

die technische kengetallen op korte termijn te verzamelen door een werkgroep van 

deskundigen en praktijkmensen.  

 

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 

dr.ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

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

                                                 
1 Groenestein, K., J. de Wit, C. van Bruggen & O. Oenema 2015. Stikstof- en fosfaatexcretie van 

gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015. 

WOt-technical report 45. 


