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Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies
opgesteld over ‘het professionaliseren van de mestexport, als onderdeel van de sinds
2014 verplichte mestverwerking’ (zie bijlage).
Het maatschappelijke belang van professionele mestverwerking en mestexport is
groot, omdat (i) verplichte mestverwerking en -export een hoeksteen is van het
mestbeleid, (ii) het imago van Nederland en de Nederlandse landbouw er mede door
worden beïnvloed, en (iii) er geen eenvoudige alternatieven zijn als de mestexport
zou wegvallen. De mestverwerkings- en mestexportsector zijn echter weinig
georganiseerd. Dit belemmert verdere commercialisering van de mestexport door de
sector zelf, en brengt risico’s met zich mee.
Mestverwerking en mestexport zijn primair een taak van het landbouwbedrijfsleven.
Voor de verdere commercialisering en bestendiging van de mestexport is versterking
op vier onderdelen nodig, namelijk (i) meer professionals, een professionele brancheorganisatie en schaalvergroting, (ii) certificering van de mestverwerkingsproducten,
(iii) promotie van mestproducten in het buitenland om de vraag naar en afzet van
mestverwerkings-producten te bevorderen, en (iv) een goede registratie, controle en
handhaving. Het is niet duidelijk of het bedrijfsleven voornoemde versterking wenst
te realiseren en/of kan realiseren zonder externe prikkels.
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De primaire taak van de overheid bij mestverwerking en mestexport is het stellen
van de kaders en doelen, het bewaken en controleren van de gemaakte afspraken,
en het faciliteren van de professionalisering van de mestverwerking en -export. De
Meststoffenwet stelt de kaders voor de mestexport.
Bij het opstellen van het advies is het bedrijfsleven geconsulteerd tijdens een
workshop. De CDM raadt aan het advies verder te bespreken met het bedrijfsleven.
De tijd voor het opstellen van het advies was te kort voor een uitgebreide consultatie
van het bedrijfsleven.
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 (PAV)
drs. ing. S.M. van Winden, ministerie van EZ, directie PAV
dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM)
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