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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) een 
wetenschappelijk onderbouwd advies opgesteld over de borging van de 
KringloopWijzer, als instrument voor de berekening van de stikstof- en 
fosfaatproductie in mest en het mestoverschot op melkveebedrijven, voor 
beleidsdoeleinden. Onder borging wordt verstaan ‘de controleerbaarheid van 
invoergegevens’. De borging van de invoergegevens moet zorgen dat er vertrouwen 
is in uitkomsten van de Kringloopwijzer. 
 
Met genoegen bied ik u hierbij het advies aan (zie bijlage). De CDM concludeert dat:  

 
· Een deel van de benodigde invoergegevens van de Kringloopwijzer geborgd is en 

een deel niet geborgd is. In de beoordeelde rapporten wordt gesteld dat 95% van 
de invoergegevens is geborgd, maar de onderbouwing van dit percentage 
ontbreekt.  

· De invoergegevens aankoop ruwvoer en bijproducten, verkoop ruwvoer, 
percentage klaver in grasland, beweidingsuren en aankoop strooisel zijn niet goed 
geborgd. De twee eerstgenoemde, niet-geborgde invoergegevens zijn relevant 
voor circa 40-60% van de melkveebedrijven en kunnen een relatief groot effect 
hebben op de berekende mestproductie van een bedrijf. Vooral voor deze 
bedrijven is de KringloopWijzer nu onvoldoende geborgd bij gebruik als 
instrument voor verantwoording ten aanzien van de mestproductie en het 
mestoverschot van een melkveebedrijf. 

 
De CDM beveelt aan om de borging van relevante invoergegevens te verbeteren, bij 
gebruik van de KringloopWijzer voor beleidsdoeleinden. 

 
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, directie PAV 

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