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Geachte heer Berkelmans, 

 

Op 8 augustus 2016 heeft u advies gevraagd aan de Commissie Deskundigen 

Meststoffenwet (CDM) over de noodzakelijkheid van een mestopslagforfait voor schapen 

van categorie 551. Vanwege de vakantieperiode en uw wens om snel een antwoord te 

hebben, is het advies begin september 2016 per email opgestuurd.  

Mede vanwege de noodzaak om adviezen te archiveren, stuur ik u via deze brief alsnog 

het advies op. Het concept-advies is destijds voorbereid door Sjoerd Bokma en Jan Verkaik 

van Wageningen Livestock Research.  

 

De categorie schapen 551 is nieuw en gedefinieerd als “Vleesschapen tot ca. 4 maanden, 

op bedrijven waar ze niet zijn geboren” (zie CDM advies ‘Herziening excretieforfaits 

schapen en geiten’ van 30 maart 2016, brief 16/N&M0064).  Uw vragen hebben 

betrekking op de noodzaak en grootte van een eventueel mestopslag forfait voor 7 

maanden voor deze nieuwe categorie.  

 

De noodzaak van een forfaitaire opslagcapaciteit is beperkt, omdat (i) categorie 551 

schapen op minder dan 10 bedrijven in Nederland voorkomen, (ii) er voldoende 

mestopslagcapaciteit in de stal aanwezig zal zijn (vanwege huisvesting op stro volgens 

potstal-principe), en (iii) de periode van stalhuisvesting maar heel beperkt samenvalt met 

de periode waarin mest niet op het land mag worden toegediend. Desalniettemin wordt 

geadviseerd wel een opslagforfait voor mest van categorie 551 schapen in te stellen, voor 

de volledigheid.  

 

De CDM stelt voor om het mestopslagforfait vast te stellen op 0,15  m3 stromest per 

gemiddeld aanwezig vleesschaap van categorie 551. Deze hoeveelheid is gebaseerd op 

een verwachte jaarlijkse mestproductie per gemiddeld aanwezig dier van 0,15 – 0,30 m3 

stromest. Deze getallen zijn gebaseerd op schattingen van experts, omdat 

onderzoeksgegevens ontbreken.  

 

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) 

 


