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Ministerie van Economische Zaken & Innovatie 

Plaatsvervangend Directeur van de Directie Agroketens en Visserij 

t.a.v. Dhr. H. Kool 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

 

Geachte heer Kool, 

Na telefonisch overleg en conform de email van 2 december 2011 van uw 

medewerker Dr. Ir. M.H. Meijer heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet 

(CDM) het aangepaste rekenprogramma ‘BEX zoogkoeien CDM.xls’  beoordeeld. Ook 

de bijbehorende ‘Toelichting Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) Zoogkoeien’ (versie 

december 2011), van Ing. E. Smolders, van Smolders AGRO Advies, is beoordeeld. 

De beoordeling is uitgevoerd door Prof dr Seerp Tamminga en dr Frans Aarts van 

Wageningen University.  Vorig jaar heeft de CDM de eerste versie van het 

rekenprogramma ook beoordeeld (brief 10/N&M0063, met onderwerp ‘ BEX 

zoogkoeien’, 10 december 2010). 

 

Beide beoordelaars stellen dat de aangepaste versie van het Excel-rekenprogramma 

verbeterd is en de toelichting informatief en nuttig is (zie bijlagen). Toch worden er 

nog kanttekeningen geplaatst bij de uitwerking van het rekenprogramma. Die 

kanttekeningen vragen om (kleine) aanpassingen van het programma en de 

toelichting. Ten eerste worden vragen gesteld bij de keuzevrijheid van het vaststellen 

van de drogestofopbrengst van grasland. Ten tweede worden vragen gesteld bij het 

vaststellen van de N- en P-gehaltes van het gras. Ten derde wordt gewezen op het 

ontbreken van de resultaten en gegevens van de 6 bedrijven, op basis waarvan het 

rekenprogramma is getoetst/aangepast. Met betrekking tot de eerste en tweede 

kanttekening doen beide beoordelaars suggesties voor verbetering. Met deze 

suggesties moet het mogelijk zijn het programma verder aan te passen. Bij 

onduidelijkheid raad ik aan contact op te nemen met de beoordeelaars.  
 

De reviews van de beoordelaars zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.  
 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met de meeste hoogachting, 

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet, 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Oene Oenema 

Voorzitter Commissie Deskundigen Meststoffenwet 

 

cc.  dr.ir. M.H. Meijer, Ministerie van EL&I,Directie Agroketens en Visserij, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

       dr. G.L. Velthof, secretaris CDM 

Wettelijke 

Onderzoekstaken Natuur 

& Milieu voert haar 

wettelijke taken uit binnen 

Stichting DLO van 

Wageningen UR. De 

betrouwbare en 

onafhankelijke uitvoering 

van deze taken wordt 

gewaarborgd door het 

WOT- statuut. 


