Aan
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

TCB S43(2004)

Den Haag, 16 juli 2004

Betreft: Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Besluit gebruik meststoffen
Mijnheer de Minister,
In uw brief (kenmerk DL.2004/1666) d.d. 21 juni 2004 vraagt u, mede namens de Staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer advies over de voorgenomen ontheffing van het verbod tot het niet-emissiearm toedienen van dierlijke mest ten behoeve van een
onderzoek naar nutriëntenstromen bij melkveehouderij Spruit.
De Technische commissie bodembescherming is het eens met uw voornemen tot het verlenen van
ontheffing aan het Laboratorium voor Bodemkunde en Geologie van Wageningen UR. Vanuit het
oogpunt van bodembescherming zijn er naar het oordeel van de commissie geen bezwaren. De
commissie heeft in eerdere adviezen al gepleit voor meer experimenteerruimte ter ontwikkeling
van duurzamere vormen van bodemgebruik1, 2, 3. De commissie is wel van oordeel dat de voor het
onderzoek beschikbare middelen meer rendement zouden opleveren wanneer het onderzoek
gericht zou zijn op het veralgemeniseren en extrapoleren van de resultaten. Nu worden tegen
relatief hoge kosten veel gegevens gekregen van het bedrijf van melkveehouder Spruit voor de
jaren 2004 en 2005, maar deze zeggen weinig over andere jaren met andere (weers)omstandigheden
en andere bedrijven. Het zou beter zijn om een ‘zuivere’ vergelijking te maken tussen emissiearme
en niet-emissiearme mesttoediening of door meerdere bedrijven onder vergelijkbare omstandigheden te onderzoeken waarbij wel en niet volgens de emissiearme techniek mest wordt toegepast.
Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Met de meeste hoogachting,
de voorzitter van de
Technische commissie bodembescherming,

Ir. L.E. Stolker-Nanninga.
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