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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 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) de 
milieueffecten van diverse derogatie-opties beoordeeld, ter voorbereiding van een 
nieuwe derogatie van de EU-Nitraatrichtlijn, voor de periode 2018-2021 (bijlage 1).  
 
De Nitraatrichtlijn heeft als doel om de verontreiniging van grond- en 
oppervlaktewater met nitraat uit agrarische bronnen te verminderen en verdere 
verontreiniging te voorkomen. Een van de maatregelen uit de Nitraatrichtlijn is dat er 
maximaal 170 kg stikstof per ha via dierlijke mest mag worden toegediend aan 
landbouwgrond. Lidstaten mogen hiervan afwijken (derogatie), mits er geen afbreuk 
wordt gedaan aan het bereiken van de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn. Een 
hogere mestgift moet worden aangevraagd en worden gemotiveerd aan de hand van 
objectieve criteria, zoals lange groeiperiodes, gewassen met hoge stikstofopname, 
een hoog netto neerslagoverschot, en bodems met uitzonderlijk hoog 
denitrificatievermogen. 
 
De CDM heeft vier derogatie-opties beoordeeld, namelijk (i) voor voortzetting van de 
huidige derogatie, (ii) alleen derogatie voor graasdiermest op graspercelen, (iii) als 
optie 2, maar ook derogatie voor graasdiermest op percelen met wintertarwe, 
wintergerst, suikerbiet, winterkoolzaad en graszaad, en (iv) derogatie voor de dunne 
fractie van gescheiden varkensmest als mestsoort, in combinatie met de vorige 
opties. 
 
De beoordeling is gedaan op basis van literatuuronderzoek en expert beoordeling. 
Het conceptadvies is door diverse experts gereviewed.  

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 (PAV) 
 mevr. drs. ing. S. van Winden, ministerie van EZ, directie PAV 

ing. J. Van Vliet, ministerie van EZ, directie PAV 
      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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