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Advies indicator effect
mestbeleid in EZ-begroting

Op verzoek (brief DGA-AK /12338706 van 27 november 2012 met als onderwerp “Advies
indicator effect mestbeleid in EL&I-begroting”) heeft de Commissie van Deskundigen
Meststoffenwet (CDM) een advies opgesteld over het gebruik van prestatie-indicatoren in
de rijksbegroting om het effect van het mestbeleid zichtbaar te maken. Het advies wordt
in deze brief beknopt samengevat; het uitgebreide advies is als bijlage bij deze brief
gevoegd.
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Het doel van prestatie-indicatoren in de rijksbegroting is om het effect van beleid (en
de daaraan bestede publieke middelen) zichtbaar te maken. Daarmee ondersteunen
zij de overheid bij doelgericht werken en bieden zij houvast om tijdig bij te sturen
door doelen, prestaties en middelen beter op elkaar af te stemmen en hier
verantwoording over af te leggen. Van belang hierbij is dat een directe relatie gelegd
kan worden tussen het gevoerde beleid en de gewenste (maatschappelijke) uitkomst.
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Het uiteindelijke doel van het mestbeleid is het realiseren van gewenste
milieukwaliteit met betrekking tot stikstof en fosfaat in bodem, water en lucht. De
Commissie komt tot conclusie dat (i) het overschot van stikstof en fosfaat op de
bodembalans, en (ii) de nitraatconcentratie in het grondwater de meest
perspectiefvolle indicatoren zijn. De Commissie heeft diverse andere indicatoren
geanalyseerd en na analyse geconcludeerd dat deze andere meer nadelen hebben
dan de twee eerder genoemde indicatoren. Alle indicatoren zijn 6 tot 15 maanden na
afloop van een jaar beschikbaar. Er zijn geen indicatoren beschikbaar die binnen
enkele weken tot maanden opgeleverd kunnen worden.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Prof. Dr. Ir. O. Oenema
Voorzitter Commissie van Deskundigen Meststoffenwet
cc.
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