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Tweede CDM-advies
Wetenschappelijke toetsing
KringloopWijzer

Geachte heer Berkelmans,
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een
wetenschappelijk onderbouwd advies opgesteld over de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid van de KringloopWijzer, als instrument voor de berekening van de
stikstof- en fosfaatproductie in mest en het mestoverschot op melkveebedrijven
(brief 16/N&M0152 van 21 november 2016). Dat advies was gebaseerd op een
review en analyse van het concept-rapport “Toetsing van de KringloopWijzer gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas”. Het CDMadvies heeft onder andere geleid tot een volledige revisie van het voornoemde
rapport. Met genoegen bied ik u thans het tweede CDM-advies aan over de toetsing
van de Kringloopwijzer, dat is gebaseerd op een review en analyse van het
gereviseerde rapport.
De CDM concludeert dat de KringloopWijzer (zie bijlage):
•

Voldoende is getest om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid aan te kunnen
geven, voor een deel van de melkveehouderij.

•

Een kleine doch systematische en statistisch betrouwbare onderschatting (3
à 4%) geeft van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee.
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De CDM adviseert (zie bijlage):
•

De systematische verschillen tussen de resultaten van de KringloopWijzer en
die van metingen te verkleinen.

•

De (neven)effecten van het gebruik van de KringloopWijzer in de praktijk exante te evalueren, ook op bedrijven die nu buiten het toetsingsdomein
vielen.

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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