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Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een
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wetenschappelijk onderbouwd advies opgesteld over de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid van de KringloopWijzer, als instrument voor de berekening van de
stikstof- en fosfaatproductie in mest en het mestoverschot op melkveebedrijven,
voor beleidsdoeleinden.
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Met genoegen bied ik u hierbij het advies aan.
De CDM concludeert dat de KringloopWijzer:


In principe een doelmatig managementinstrument is om de effecten van
maatregelen op melkveebedrijven bedrijfsspecifiek te analyseren, de
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nutriëntenbenutting te verbeteren en de nutriëntenverliezen te verminderen.


Onvoldoende is getest om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid voor
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beleidsdoeleinden aan te kunnen geven. De toets en de rapportage zijn
ontoereikend.


0317-485471

Onvoldoende is getest om aan te kunnen geven of het instrument
betrouwbaar kan worden gebruikt ter vervanging van de diergebonden
normen (RVO-Tabellen 4 en 6).
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Onvoldoende is getest om de geschiktheid aan tonen voor melkveebedrijven
die afwijken van de Koeien & Kansen bedrijven (waaronder bedrijven met
een neventak, bedrijven die vee uitscharen, veel bijproducten gebruiken,
zelf melk verwerken/verkopen, een hoog aandeel vaste mest hebben, of die
meer dan één vestiging hebben).

In het advies geeft de CDM verschillende suggesties om de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid van de KringloopWijzer te verbeteren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Prof.dr. Oene Oenema
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