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

TCB S60(2005)

Den Haag, 3 november 2005

Betreft: Vrijstelling Bgm in verband met champost

Mijnheer de Minister,
In uw brief (kenmerk TRCJZ/2005/3248) d.d. 31 oktober 2005 (bijlage) vraagt u, mede namens de
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, advies met betrekking
tot de voorgenomen vrijstelling van het Bgm voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Het betreft vrijstelling
van het verbod op de najaars/winteraanwending van champost op bouwland gelegen op zand- en
lössgrond. Hiermee wordt beoogd aan de sector de gelegenheid te bieden om alternatieve afzet- en
opslagmogelijkheden voor champost te regelen.
Onder de huidige Nederlandse en Europese wetgeving valt champost onder de definitie van
dierlijke meststof vanwege de paardenmest en kippenmest die wordt gebruikt voor de bereiding van
champignonmest, het medium waarop champignons worden geteeld. De samenstelling en daarmee
ook de eigenschappen van champignonmest veranderen echter in de route die de champignonmest
doorloopt waarbij champost ontstaat. Door de toevoeging van extra nutriënten en afdekgrond, de
onttrekking van nutriënten bij de teelt van de champignons, de myceliumgroei (plantaardig) en de
optredende compostering veranderen de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de
oorspronkelijk dierlijke mest.
De commissie heeft recent nog gewezen op het belang van toevoer van voldoende organische stof
voor de instandhouding en verbetering van bodemvruchtbaarheid in verband met nutriënencycli,
vochtleverend vermogen, natuurlijke ziekte- en plaagwering, en bodemstructuur1. Champosttoepassing kan vanwege de overwegend organische samenstelling daarom nuttig zijn op behoeftige
bodems. In dat geval zou het goed zijn om eventuele onnodige belemmeringen die toepassing van
champost in de weg staan, weg te nemen. De commissie gaat daarom accoord met de voorgestelde
vrijstelling.

1 Advies Duurzamer bodemgebruik in de landbouw A36(2005)

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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