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Hoogedelgestreng college,
In deze zaak heeft u op 17 mei 2017 een tussenuitspraak

gedaan.

Uit onderdeel H van

deze uitspraak blijkt dat uw Afdeling een nadere onderbouwing nodig acht van enkele
keuzes, gegevens en aannames die ten grondslag liggen aan het PAS en de daarbij
behorende passende beoordeling. Met name dient een nadere onderbouwing te worden
gegeven van de keuze en omvang van enkele buffers en marges waarmee in het PAS
rekening is gehouden bij de berekende daling van de stikstofdepositie.

Daarnaast zijn

er vragen over de aannames en berekeningen van de depositiebijdrage van de
autonome ontwikkelingen.
De onderhavige procedure is thans nog aangehouden in afwachting van een oordeel
van het Hof van Justitie EU over de in de tussenuitspraak gestelde prejudiciële vragen.
Vooruitlopend op de verdere behandeling van deze zaak, kan ik u, mede namens de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Infrastructuur
en Waterstaat, het volgende berichten over de door u noodzakelijk geachte nadere
onderbouwing.

Alle werkzaamheden worden verricht op grand van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
N.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van
toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl.
Kwaliteitsrekening
notariaat 21.30.13.495
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Keuzes, gegevens en aannames over de depositiedaling
Naar het oordeel van de Afdeling bieden het PAS en de daaraan ten grondslag liggende
stukken geen inzicht op welke wijze bij de berekening van de autonome daling van de
stikstofdepositie rekening is gehouden met het gegeven dat de ammoniakconcentratie
in de lucht al langere tijd niet daalt. Dat inzicht acht u nodig om te kunnen beoordelen
of de berekende daling van de stikstofdepositie is gebaseerd op een realistische
prognose.
Om dat inzicht te bieden is aan het RIVM gevraagd een en ander nader te beschrijven.
Dat is vastgelegd in het briefrapport 'Ontwikkelingen in de stikstofdepositie' van juli
2018 (bijlage

1).

Uit de notitie blijkt dat er weliswaar na 2013 een lichte stijging is opgetreden in de
totale ammoniakemissie maar dat de trend in de gerapporteerde ammoniakemissie
over de periode 2005-2016 uitkomt op -2% per jaar. De trend in de gemeten
ammoniakconcentratie over dezelfde periode bedraagt ongeveer +1%. Uit de notitie
blijkt dat de verklaring voor het uiteenlopen van de trends deels kan worden gevonden
in de chemische omstandigheden van de atmosfeer en de weersomstandigheden.

Als

rekening wordt gehouden met de effecten van deze omstandigheden, dan zouden de
concentraties voor de periode 2005-2016 lager zijn geweest dan is gemeten. Een deel
van het trendverschil is nog onverklaard. Daarover vindt op dit moment
vervolgonderzoek plaats.
Uit de notitie blijkt echter ook dat een eventuele overschatting van de emissiedaling,
en daarmee overschatting van de reductie van de depositie, in de rekenresultaten van
AERIUS Monitor is gecorrigeerd aan de hand van de gemeten ammoniakconcentraties.
Daardoor zal een aanpassing van de emissies in de trend niet of nauwelijks leiden tot
een verandering in de in kaart gebrachte totale NHx-depositie.
Verder blijkt uit de notitie ook dat nog steeds de verwachting gerechtvaardigd is dat
de totale stikstofemissies (stikstofoxiden en ammoniak) blijvend zullen dalen waardoor
dus ook de depositie van stikstof verder zal dalen.
2

Economische

groei

De Afdeling heeft vastgesteld dat het PAS niet vermeldt welke daadwerkelijke
economische groei bij de vaststelling van het PAS is gehanteerd, als gevolg waarvan
niet duidelijk is ten opzichte van welk percentage het in het PAS gehanteerde
uitgangspunt van 2,5% economische groei een buffer vormt.
Naar aanleiding hiervan is de AERIUS-factsheet 'Beleidsuitgangspunten bij berekenen
depositietrend' verduidelijkt.
https:/ /www.aerius.nl/nljfactsheets/beleidsuitgangspunten-bij-berekenendepositietre nd/28-06- 2018
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Uit deze factsheet blijkt dat in de referentieraming uit de Nationale Energieverkenning
is uitgegaan van een verwachte economische groei van 1,8% per jaar tot 2020. Ook
het CPB heeft in de Actualisatie middellange termijnverkenning

2018-2021

aangegeven dat de verwachte economische groei van 2018 t/m 2021 gemiddeld 1,8%
per jaar is.
In de factsheet is verder aangegeven dat het PAS uitgaat van een scenario met een
hoge economische groei (2,5%) aangevuld met extra depositieruimte voor specifiek
aangewezen projecten en verfijningen voor bepaalde sectoren (zie de punten 9 en 10
van de factsheet).
3

De stalmaatregelen

in het Besluit emissiearme

huisvesting

(BEH)

Met betrekking tot de effecten van de in het BEH ingevoerde stalmaatregelen is naar
het oordeel van de Afdeling onvoldoende inzichtelijk welke gegevens en aannames ten
grondslag liggen aan de stelling dat de marge van 0,7 kiloton (kton), die is
aangehouden tussen de prognose van de landelijke daling van de ammoniakemissie
als gevolg van het BEH en de daling van de ammoniakemissie waarvan in het PAS is
uitgegaan, voldoende is om onzekerheden in de prognose op te vangen. Daarnaast is
volgens uw Afdeling onvoldoende inzichtelijk welke gegevens en aannames ten
grondslag liggen aan de stelling dat lokale stijgingen van de depositie van ammoniak
zijn uitgesloten in het licht van de mogelijkheid dat bestaande veehouderijen ook
onder het BEH hun veestapel kunnen uitbreiden en de mogelijkheid dat in NoordBrabant een lagere dan gemiddelde daling van de ammoniakemissie wordt veroorzaakt
door het BEH, vanwege reeds bestaande strengere staleisen.
3.1

Totstandkoming

marge 0,7 kton

Voor de ondertekening van de "Overeenkomst generieke maatregelen in verband met
het Programma Aanpak Stikstof" (Ogm) is een schatting gemaakt van het effect van
het Besluit emissiearme huisvesting (BEH) op emissiereductie. Die schatting kwam
neer op 1 kton in 2020 (1,4 in 2021 na afloop van het eerste PAS-tijdvak) en 5 kton in
2030. Voorafgaand aan de ondertekening is het CBS gevraagd deze inschatting
wetenschappelijk te controleren.

Het CBS kwam in dat kader uit op een te verwachten

emissiereductie van 2,1 kton in 2020, 7,1 kton in 2030 en 14,3 kton in 2045.1
De door het CBS gehanteerde berekening

is uitgevoerd met a) het rekenmodel van de

Werkgroep Uniformering berekeningswijze Mest en mineralen (WUM) en met b) het
rekenmodel NEMA (National Emission Model for Agriculture) van de Commissie
Deskundigen Meststoffenwet (CDM).
Ad a)
Met het rekenmodel van de WUM zijn de uitgangspunten doorgerekend die leiden tot
veranderingen in de excretiefactoren van landbouwhuisdieren en/of de totale omvang

1

CBS notitie Doorrekening

maatregelen gericht op beperking ammoniakemissie,
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van de stikstofexcretie (mestproductie) in Nederland. De gewijzigde omvang van de
excretie is vervolgens input in het rekenmodel NEMA.
Het rekenmodel van de WUM is uitgebreid beschreven in het rapport
Gestandaardiseerde berekeningswijze voor dierlijke mest en mineralen.
Zie: http://www. worldcat.org/title/gestandaardiseerde-berekeningsmethodevoor-d ieri ij ke-mest-en-mineralen-standaardcijfers-19902008/oclc/670045699
Vanaf 2009 publiceert het CBS elk jaar de belangrijkste uitgangspunten en resultaten
van de WUM-berekeningen over het voorgaande jaar. De rekenmethodiek en de
uitgangspunten die de WUM hanteert sluiten zoveel mogelijk aan bij resultaten van
wetenschappelijk onderzoek. Hier wordt in de WUM-rapportages naar verwezen. De
jaarlijkse excretiefactoren worden vastgesteld na goedkeuring van de instituutvertegenwoordigers in de WUM (PBL, RIVM, WUR, CBS). De WUM-methodiek is in
2012 onderworpen aan een wetenschappelijke review.
Ad b)
Het rekenmodel NEMA is ontwikkeld door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet
en wordt toegepast voor de jaarlijkse berekening van en rapportage over de
ammoniakemissie in Nederland (EU-NEC-richtlijn; UNECE-Gothenburg protocol). De
methodiek is onderbouwd met een groot aantal wetenschappelijke studies. Een
recente beschrijving is gepubliceerd in een rapport van Wageningen University &
Research.
Zie: http://edepot.wur.nIj443801
Het CBS past beide modellen toe in statistieken over mestproductie en emissies en
vertrouwt daarbij op de wetenschappelijke onderbouwing van beide modellen.
De PAS-partners hebben besloten om de conservatieve aanname ten tijde van het
convenant te blijven hanteren, in plaats van de reductie die door het CBS werd
ingeschat. Daarmee is dus feitelijk een marge aangehouden ten opzichte van de
onderbouwde verwachtingen omtrent de effecten van het BEH. Dat levert voor 2020
een verschil op van 1,1 kton tussen de inschatting gemaakt bij de Ogm en de
inschatting van het CBS en een marge van 0,7 kton tussen de inschatting gemaakt bij
de Ogm voor 2021 en de inschatting van het CBS voor 2020.
Overigens is in het kader van de voorbereiding van het BEH door het toenmalige
ministerie van Infrastructuur en Milieu opnieuwonderzoek gedaan naar de verwachte
emissiereductie van het BEH. In de nota van toelichting is aangegeven dat uit dit
onderzoek is gebleken dat een emissiereductie van 2,3 kton in 2020 en 7,7 kton in
2030 is te verwachten (Staatsblad 2015/266, biz 35). Op basis van deze cijfers zou er
dus een ruime marge zijn van 1,3 kton tussen de inschatting gemaakt bij de Ogm en
de inschatting gemaakt bij het BEH voor 2020 en 2,7 kton voor 2030.
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Hoe verhoudt de marge van 0,7 kton zich tot een eventueel minder snelle verschoning
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van stallen?
Op zichzelf is juist dat, als bedrijven langer doorgaan dan aangenomen in het
PAS/AERIUS, of als ze nét voor 2013 zijn verschoond, dat kan leiden tot een
vertraging in de verschoning vanaf 2013 zoals die nu in het PAS voorzien wordt. In
beginsel moesten alle bestaande stallen per 1 januari 2013 voldoen aan de scherpere
emissienormen die volgen uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij."
Dit is ook de referentiewaarde ten opzichte waarvan de emissiereductie van het BEH is
ingeschat (memorie van toelichting BEH, blz. 34). Bij de berekeningen in AERIUS,
waar de depositieruimte die ter beschikking wordt gesteld met het PAS op is
gebaseerd, is de daling in depositie door stallen afhankelijk van de aangenomen
vervangingsgraad van stallen.
httpsr/ /www.aerius.nl/nl/factsheets/vervangingspercentage-stallen
Als de vervanging minder snel gaat dan gedacht, betekent dit een verlaging van de
vervangingsgraad, en dan wordt de emissiereductie lager.
Uit paragraaf 1 van de als bijlage

2 bijgevoegde nadere analyse van RIVM/AERIUS,

'Besluit Emissiearme Huisvesting en de Peel' volgt dat als de vervangingsgraad zoals
aangenomen is in het PAS/AERIUS wordt gehalveerd (dus als maar de helft van het
aantal stallen dat nu is aangenomen daadwerkelijk vervangen wordt), de landelijke
daling van de stalemissies voor het jaar 2020 - zoals berekend door AERIUS bij de
start van het PAS - zou verminderen

met 0,5 kton. Op depositieniveau

gaat het dan

landelijk om een orde van grootte van 3-4 mol/ha/jaar minder daling. Rondom de Peel
is het effect groter en zou een halvering van de vervangingsgraad leiden tot een orde
van grootte van 5-10 mol/ha/jaar minder daling in 2020.
Conclusie is dat de marge van 0,7 kton groot genoeg is om (meer dan) een halvering
van de nu in het PAS gehanteerde vervangingsgraad van stallen op te vangen.
Het volgende wordt nog opgemerkt over het al dan niet langer dan aangenomen
doorgaan van bedrijven:
•

Er zullen nooit alleen bedrijven zijn die langer doorgaan. Er zullen ook
bedrijven zijn die bijvoorbeeld om reden van stalverbetering
dierenwelzijn, duurzaamheidsbeleid

voor

of bedrijfseconomische redenen hun

stallen juist eerder vervangen. Dat gegeven levert weer een onderschatting
op van de reductie waar evenmin rekening mee is gehouden.

2

Dit geldt alleen voor alle varkens en kippen en voor melkrundvee alleen opstallen gebouwd vanaf 1 april
2008. Voor alle nieuwe melkrundveestallen geldt het vanaf 1 juli 2015.
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Bij de berekeningen in AERIUS (en dus ook bij de berekening van de
depositieruimte) wordt bij het verschonen rekening gehouden met hoe
schoon stallen waren bij de start van het programma. Een stal die al voldeed
aan het BEH vóór de start van het PAS (en dus toen al schoner was dan toen
noodzakelijk), zal in AERIUS ook géén daling meekrijgen en daar zal dus ook
geen depositieruimte worden berekend. Er wordt dus geen overschatting in
de daling berekend in AERIUS bij stallen die al schoon waren vóór de start
van het PAS.

•

Er is een groep bedrijven uit de intensieve veehouderij (varkens en kippen),
die gebruik maakt van de qedooqreqettnq.:'

Deze bedrijven hebben nog

steeds verouderde stallenen zullen niet voldoen aan de technische vereisten
van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en dus ook het
BEH. Na 2020 vervalt de gedoogregeling en zijn de betreffende bedrijven
verplicht te stoppen met veehouderijactiviteiten.

Wanneer de bedrijven niet

stoppen, moeten ze per 1 januari 2020 alsnog voldoen aan het BEH. De
bedrijven die gebruik maken van de gedoogregeling moeten via alternatieve
maatregelen (bijv. door vermindering van dieren), voldoen aan een
emissieniveau dat gelijk staat aan het niveau dat wordt bereikt met het
voormalige Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. In AERIUS is
voor deze bedrijven voor alle jaren (ook voor 2020 en 2030) uitgegaan van
dit emissieniveau. Er wordt dus géén verschoning ingerekend. Hiermee wordt
voorkomen dat voor deze bedrijven onterecht een reductie in depositie wordt
berekend.
3.3

Hoe verhoudt de marge van 0,7 kton zich tot een eventueel verplaatsen van dieren
richting de Peel?
Op zichzelf is juist dat het in de systematiek van het PAS in theorie mogelijk is, dat het
vooraf ingecalculeerde verschoningseffect in de praktijk deels wordt opgevuld met
extra dieren. Het BEH bevat normen voor huisvestingssystemen

die lagere

emissiewaarden voorschrijven dan voor 1 juli 2015, maar bevat geen verplichting om
op bedrijfsniveau de ammoniakemissie te laten dalen. De emissiereductie door het
BEH kan in theorie dus teniet worden gedaan door uitbreiding met extra dieren (=
opvullen). Lokaal of regionaal kan dit inderdaad betekenen dat minder daling wordt
gerealiseerd dan wanneer deze opvulling niet zou plaatsvinden. Vanwege het systeem
van dierrechten en fosfaatrechten kunnen er in totaal in Nederland echter geen dieren
bij komen. Dat betekent dat lokale opvulling van vergunningen met extra dieren, zal
leiden tot minder dieren elders.

3

Overeenkomstig het Beleidsdocument stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij, Rijk-IPO-VNGwerkgroep Actieplan Ammoniak Veehouderij, versie mei 2015.
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Voor het gebied de Peel is door RIVM/AERIUS een inschatting gemaakt van het
mogelijke effect van 'opvullen' in relatie met de marge van 0,7 kton en de voorziene
depositiedaling.
Zie de als bijlage

2 bijgevoegde notitie, paragraaf 2.

De resultaten van dit onderzoek op dit punt zijn hieronder samengevat weergegeven:
•

De marge van 0,7 kton in 2020 wordt pas opgevuld, als alle stallen binnen
een straal van 22 km rondom de Peel hun emissiereductie door verschoning
volledig zouden opvullen met extra dieren;

•

Als alle veehouderijen binnen 10 km rondom de Peel de voorziene emissieafname door verschoning volledig zouden opvullen met extra dieren, dan
gaat het om 0,36 kton minder reductie dan nu aangenomen (ongeveer de
helft van de marge).

Voor stikstofdepositie zou dit het volgende betekenen:
•

Het volledig opvullen met extra dieren van alle stallen binnen een straal van
22 km rondom de Peel, overeenkomend met de marge van 0,7 kton, leidt op
basis van actuele inzichten tot gemiddeld 37 mol/ha/jaar

minder daling in

de Peel-gebieden tussen 2014 en 2020. Daarbij is rekening gehouden met
het feit dat extra dieren voor opvulling, ergens anders vandaan komen
(verplaatsing) ;
•

Het volledig opvullen met extra dieren van alle stallen binnen een straal van

10 km rondom de Peel - overeenkomend

met 0,4 kton -, leidt op basis van

actuele inzichten tot gemiddeld 28 mol/ha/jaar

minder daling in de

Peelgebieden tussen 2014 en 2020. Daarbij is rekening gehouden met het
feit dat extra dieren voor opvulling, ergens anders vandaan komen
(verplaatsing).
•

Ter vergelijking: de totale depositiedaling in de Peelgebieden tussen 2014 en
2020 is volgens de actuele data uit AERIUS Monitor 2016L:
Groote Peel: 125 mol/ha/jaar, waarvan 49 mol/ha/jaar bij stallen;
Deurnsche Peel & Mariapeel : 143 mol/ha/jaar, waarvan
51 mol/ha/jaar bij stallen.

Daarbij wordt opgemerkt dat het niet reëel is dat de marge van 0,7 kton volledig zal
worden gebruikt voor het weer opvullen van de voorziene emissiereductie rondom de
Peel, omdat dit gepaard zou gaan met irreële verplaatsingsaantallen, zoals toegelicht
in het onderzoek. Maar zelfs bij een theoretische volledige opvulling, zou er dus
rondom de Peel nog steeds depositiedaling optreden, ook bij uitgave van alle
vastgestelde depositieruimte voor het gehele eerste PAS-tijdvak.
Verder kan nog worden gewezen op het feit dat uit de boekhouding van AERIUS
(AERIUS Register), blijkt dat rondom de Peel bij meer dan 20% van de aanvragen voor
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de veehouderij sprake is van een afname in emissies op bedrijfsniveau.

Het gaat dan

om bedrijven die vergunningplichtig zijn, maar op bedrijfsniveau minder gaan uitstoten
dan in de referentiesituatie. Daaruit blijkt dat zelfs als er bedrijven zijn waar opgevuld
wordt, daar in elk geval bedrijven tegenover staan waar de bedrijfsemissie wel degelijk
afneemt.
Ten slotte blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van Wageningen University &
Research en Pouderoyen Compagnons naar 'latente ruimte' in vergunningen op grond
van de Wet natuurbescherming in de Peelgebieden,

dat deze latente ruimte nauwelijks

wordt opgevuld.
3.4

Wordt een lagere daling met het BEH gerealiseerd omdat stallen in Noord-Brabant al
aan strengere provinciale eisen moesten voldoen?
Voor zover stallen al voldeden aan het strenge stikstofbeleid van de provincie NoordBrabant, kan geen daling worden toegerekend aan het BEH. Voor de passende
beoordeling van de beschikbaar gestelde depositieruimte,

maakt het echter geen

verschil of de daling het gevolg is van het BEH of van het provinciale beleid. De daling
is er hoe dan ook, zodat in de passende beoordeling geen andere conclusie kan
worden getrokken dan dat de beschikbaar gestelde depositieruimte niet leidt tot
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken PAS-gebieden. Voor zover
het provinciale Noord-Brabantse beleid leidt tot een extra daling bovenop de daling die
wordt gerealiseerd door het BEH, is daaraan geen uitgifte

van depositieruimte

gekoppeld. Deze extra daling ten opzichte van het landelijk beleid (BEH), komt volledig
ten goede aan de natuur.
4

Besluit gebruik

meststoffen

Met betrekking tot de voorziene aanscherping van normen voor het aanwenden van
dierlijke mest op landbouwgronden heeft de Afdeling overwogen dat uit de stukken die
aan het PAS ten grondslag liggen niet blijkt dat rekening is gehouden met de
mogelijkheid dat er locaties kunnen zijn waar de mate van bemesting (sterk) kan
toenemen met een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats tot
gevolg. In dit verband is volgens de Afdeling niet inzichtelijk geworden welke
aannames en gegevens zijn gehanteerd om het standpunt te onderbouwen dat de
aangehouden marge voldoende is om een eventuele tegenvallende prognose op te
vangen. Met betrekking tot een overgelegde expert-judgement van 19 februari 2016
heeft uw Afdeling overwogen dat in dit stuk (alleen) een beoordeling is gemaakt over
een specifiek soort gebruik van landbouwgrond, namelijk grasland waarop wel of niet
sprake is van beweiding. Volgens de Afdeling is derhalve niet gebleken dat rekening is
gehouden met de grote lokale verschillen in bemestingsgraad van ook andere
landbouwgronden dan weidegronden.
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Totstandkoming marge 0,2 kton
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Voor de ondertekening van de Overeenkomst generieke maatregelen (Ogm) is een
schatting gemaakt van het effect van de twee aangescherpte regels voor
mestaanwending op de emissiereductie (drijfmest op onbeteeld bouwland onmiddellijk
in sleufjes in de bodem brengen en sleepvoetverbod). Die schatting kwam neer op 2
kton in totaal (l,S vanwege verbod sleepvoet). Voorafgaand aan de ondertekening is
het CBS gevraagd deze inschatting wetenschappelijk te controleren.

Het CBS kwam in

dat kader uit op een te verwachten emissiereductie van 2,2 kton."
De door het CBS gehanteerde berekening is uitgevoerd met het reeds in paragraaf 3.1
van deze brief genoemde rekenmodel van de Werkgroep Uniformering
berekeningswijze Mest en mineralen (WUM) en het rekenmodel NEMA (National
Emission Model for Agriculture) van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).
De PAS-partners

hebben besloten om aan de veilige kant te gaan zitten, en de

reductie aan te nemen die werd ingeschat bij het maken van de overeenkomst, in
plaats van de reductie die door het CBS werd ingeschat. Dat levert een marge op van
0,2 kton tussen de inschatting gemaakt bij de Ogm en de inschatting van het CBS.
4.2

Wat zijn de gevolgen van de vertraging van de invoering van het sleepvoetverbod?
De Afdeling is er in de verwijzingsuitspraak van uitgegaan dat het sleepvoetverbod per
1 januari 2018 in werking zal treden. Dat is niet gebeurd. Het sleepvoetverbod zal
eerst op 1 januari 2019 ingaan.
Zie Kamerstukken II, 2017-2018, 33 037, nr. 286.
De raming van de reductie van l,S kton ammoniak vanwege het sleepvoetverbod zal,
door de vertraging van de inwerkingtreding van het sleepvoetverbod tot 1 januari
2019,

eerst worden gerealiseerd in het mestseizoen 2019. Eerst vanaf dat moment zal

de reductie als gevolg van het sleepvoetverbod zich voordoen.
Wel blijkt uit recent onderzoek dat het sleepvoetverbod tot meer reductie zal leiden
dan eerder werd aangenomen: 3,2 kton in plaats van l,S kton. Dat is als volgt te
verklaren: Het sleepverbod impliceert dat gebruik moet worden gemaakt van
alternatieve methoden voor aanwending van drijfmest, zoals vermenging met zuur of
bemesten met gebruik van een nevelinstallatie. Dit zijn de technieken waarop de
berekening

in de uitgangssituatie is gebaseerd. Deze technieken zijn inmiddels echter

ingehaald door de techniek van verdunnen met water, die tot meer reductie leidt.
Zie (concept)notitie 'Effect van het sleepvoetverbod op de ammoniakemissie',
bijlage 3.

4

CBS notitie

Doorrekening

Pels Rijeken & Droogleever

maatregelen

gericht op beperking

Fortuijn advocaten en notarissen

ammoniakemissie

d.d. 19-02-2014.

datum

4 juli 2018

onze ref.

HB/FM/11002492

10/20

Daarnaast kan worden gewezen op het feit dat dit alternatief, in overeenstemming met
de Ogm (artikel 3, lid 5), reeds op grote schaal wordt toegepast en leidt tot
aanzienlijke emissiereductie.
Momenteel wordt met name de methode gebruikt waarbij mest met water wordt
verdund, in verhouding twee delen mest en een deel water, en via sleepslangaanvoer
of via een mesttank met een extra watertank in stroken op de grond wordt
aangebracht via een tot de bodem toe afgesloten systeem. Daardoor verdampt minder
ammoniak, waardoor meer stikstof wordt opgenomen door het gras, zodat minder
kunstmest nodig is en kosten worden bespaard. Bovendien is sprake van kwalitatief
beter gras, wat leidt tot een hogere melkproductie.
Inmiddels blijkt dat 60% tot 80% van de mest met water verdund wordt aangewend
op klei en veen.
Daarmee komt - zo blijkt uit de notitie - de emissiereductie uit op 1,9 tot 2,6 kton
ammoniak in 2018, zonder het dwingend verbod op de sleepvoetbemester. De reductie
door het gebruik van dit alternatief op zandgrond, komt daar nog bij.
4.3

Consequenties variatie mestaanwending en onderbenutting
In reactie op de vraag of de marge van 0,2 kton afdoende is, gelet op de variantie en
onderbenutting in mestaanwending waar op is gewezen, wordt het volgende
opgemerkt.
Het RIVM en de WUR hebben een nadere analyse opgesteld over de ammoniakemissie
als gevolg van mestaanwending en de maximale effecten van variatie in
mestaanwending. Daarin is ook aandacht besteed aan de mogelijke opvulling van de
huidige onderbenutting van de toegestane bemestingsgraad.
Zie:

Analyse beweiden en bemesten, bijlage

4.

Uit de analyse kan allereerst worden geconcludeerd dat lokale toenames door het
'opvullen' van huidige onderbenutting, in Brabant niet voor de hand liggend zijn. Uit
gegevens van het Compendium voor de Leefornqevinq ' blijkt namelijk dat:
•

In heel Nederland gemiddeld de benuttingsgraad voor stikstof sinds 2006

•

Specifiek in Brabant de gemiddelde benuttingsgraad zelfs boven de 100% ligt

rond de 90% ligt (bovenste figuur).
(middelste figuur).
•

De landbouwgebiedsklassen met relatief lage stikstofemissies, waar dus nog
de grootste toename zou kunnen plaatsvinden, sinds 2005 geen stijgende
trend laten zien.

5

http:j jwww.clo.nl/indicatorenjnl0091-plaatsingsru
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Opvulling in alle landbouwgebieden tot 100% benuttingspercentage is een theoretische
mogelijkheid, die in de praktijk op een aantal complicaties stuit die in de analyse zijn
uitgewerkt, en die volledige opvulling zeer onwaarschijnlijk maken.
Ook gezien de weinige verschuivingen in het grondgebruik (bouwland naar grasland)
en de bouwplansamenstelling bij boeren is het niet de verwachting dat het gebruik van
dierlijke mest sterk verandert ten opzichte van de aannames in het PAS. De buffer van
0,2 kton zal naar verwachting niet benut gaan worden voor toename bemesting met
dierlijke mest.
Uit de resultaten van de uitgevoerde berekeningen kan worden opgemaakt dat
wijzigingen in het gebruik van een individueel perceel, dan wel het veranderen van het
areaal aan grondgebruik op groter schaalniveau, inderdaad effecten kunnen hebben op
de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en specifiek de Peelgebieden. Beide
hebben echter een beperkte impact op de stikstofdepositie
gerelateerd aan de jaarlijkse variatie in stikstofdepositie

wanneer dit effect wordt

als gevolg van verschillen in

de meteorologie (weersinvloeden).
Getalsmatig kan het volgende worden geconcludeerd:
•

In een zeer behoudend scenario waarin de totale hoeveelheid grasland
rondom de Peelgebieden tot wel 10% toeneemt, stijgt de emissie in het
beschouwde gebied

met 0,05 kton/jaar. Dit komt neer op 25% van de

genoemde landelijke marge van 0,2 kton/jaar
•

Het effect van 0,05 kton/jaar meer stikstofemissies rondom de Peel op de
depositie in de Peelgebieden is gemiddeld 3,5 mol/ha/jaar. Ten opzichte van
de gemiddelde voorziene

depositiedaling

tussen 2014 en 2020 in de

Peelgebieden is dit minder dan 3%.
5

Voer- en managementmaatregelen
Ook met betrekking tot de geprognosticeerde
managementmaatregelen

effecten van de voer- en

heeft de Afdeling geoordeeld dat niet inzichtelijk

is geworden

welke aannames en gegevens zijn gehanteerd om het standpunt dat de aangehouden
marge tussen de prognose van de landelijke daling van 9,5 kton ammoniakemissie in
2020 en de daling van 3,0 kton in 2021 waarmee het PAS rekening houdt, voldoende
is om een eventuele tegenvallende prognose op te vangen.
5.1

Totstandkoming marge 6,5 kton
Voor de ondertekening van de Overeenkomst generieke maatregelen (Ogm) is een
schatting gemaakt van het effect van de Voer en Managementmaatregelen op de
emissiereductie.

Die schatting kwam neer op 3 kton in 2020. Voorafgaand aan de

ondertekening is het CBS gevraagd deze inschatting wetenschappelijk te controleren.
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Het CBS kwam in dat kader uit op een te verwachten emissiereductie van 9,5 kton in
2020.6
De door het CBS gehanteerde berekening is uitgevoerd met het reeds in paragraaf 3.1
van deze brief genoemde rekenmodel van de Werkgroep Uniformering
berekeningswijze Mest en mineralen (WUM) en het rekenmodel NEMA (National
Emission Model for Agriculture) van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).
De PAS-partners hebben besloten om ten aanzien van het verwachte effect van de
voer- en managementmaatregelen

een zeer ruime marge aan te houden en de

reductie aan te nemen die werd ingeschat bij het maken van de overeenkomst, in
plaats van de reductie die door het CBS werd ingeschat. Dat levert een marge op van
6,5 kton tussen de inschatting gemaakt bij de Ogm en de inschatting van het CBS voor
2020.
5.2

Marge voldoende?
Bij de nadere onderbouwing van het berekende effect van de voer- en
managementmaatregelen

kan in de eerste plaats worden vastgesteld dat appellanten

geen concrete aanwijzingen naar voren hebben gebracht, die erop duiden dat het
effect niet zaloptreden. Als nadere onderbouwing kan niettemin op het volgende
worden gewezen.
Weidegang
In 2015 heeft de WUR onderzoek? gedaan naar weidegang als ammoniakreducerende
maatregel. De conclusies uit de modelstudie waren onder andere dat de
ammoniakemissie voor melkvee sterk gerelateerd is aan het aantal uren weideqanq."
Op basis van casussen van praktijksituaties werd voorts geconcludeerd dat meer uren
weiden en een langere weideperiode leiden tot minder ammoniakemissie en een hoger
inkomen, vooral door minder kosten voor voederwinning.
De Stichting Weidegang wil de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap
stimuleren door weidegang te ondersteunen. De stichting wordt mede gefinancierd
door ZuivelNL en het bestuur wordt onder andere gevormd door de NZO, LTO
Nederland en de NMV. De stichting levert kennis over gras en weiden, borgt
weidezuivel en geeft het Weidemelklogo uit dat garandeert dat zuivelproducten zijn
geproduceerd met weidemelk.
Volgens het jaarverslaq? van de Stichting Weidegang is het percentage
melkveebedrijven waar de koeien weidegang krijgen toegenomen van 77,8% in 2014
tot 80,4% in 2017 en bij ruim 73% van de bedrijven in 2017 is sprake van volledige

CBS notitie Doorrekening maatregelen gericht op beperking ammoniakemissie, d.d. 19-02-2014.
http://library . wur.nlfWebQuery /wurpubs/fulltext/357343
8 Toename weidegang = afname ammoniakemissie;
per uur weidegang daalt de ammoniakemissie met 0,4
gram per ton melk en met 3,3 gram per koe.
9 https://stichtingweidegang.nlfimages/down
loads/20 180320_Stichting_ Weidegang- Jaarrapportage_20 17 .pdf
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weidegang ten opzichte van 70,1% in 2014. De toename van het percentage bedrijven
deed zich voor, ondanks een relatief groot aantal melkveehouders dat het bedrijf
beëindigde; de toename is in belangrijke mate te danken aan de honderden
veehouders die in 2017 besloten de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun
vee eerder het hele jaar op stal hielden. Over 2017 rapporteert de Stichting
Weidegang bijna 16.000 bedrijven die weidemelk leveren. Hiervan zijn in 2017 ruim
7.000 bedrijven (44%) gecontroleerd met in 98,4% van de gevallen een positieve
beoordeling en in 1,6% van de gevallen een negatieve beoordeling. Melkveehouders
met een negatieve beoordeling zijn door de zuivelonderneming waaraan zij leveren
verwijderd als leverancier van weideboerderijmelk.
Weidegang is ook geïdentificeerd als emissiereducerende maatregel voor bijlage 2 van
de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) ten behoeve van vergunningverlening: er
kan 5% reductie op stalemissie verkregen worden bij een weidegang van tenminste
120 dagen 6 uur per dag.
Volgens AERIUS Register hebben 1.600 melkveehouderijen hiervan gebruikgemaakt
met een vermeden emissie van circa 150 ton ammoniak. Dit draagt dus bij aan de
emissiereductieopgave van de overeenkomst. De concept monitoringsrapportage van
NEMA over 2017 wordt medio juli/augustus verwacht. Hierin zal duidelijk worden of
het extra beweidingseffect in 2017 zichtbaar wordt als emissiereductie.
Kringloopwijzer
De Kringloopwijzer is een instrument waarmee melkveehouders inzicht verkrijgen

in de

. benutting en verliezen van stikstof, fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Daardoor
verbetert de mineralenefficiëntie

van een bedrijf. Een veehouder kan bijvoorbeeld

concluderen dat zijn bedrijf minder emissie zou kunnen

veroorzaken

als hij minder

kunstmest zou toepassen en de nutriënten uit dierlijke meststoffen optimaler benut.
Dat bespaart emissie en kosten. Om het gebruik van de Kringloopwijzer uit te leggen
en te stimuleren is een programma opgezet in opdracht van Duurzame Zuivelketen in
samenwerking met LTO en NEVEDI. Het programma is gericht op het bereiken van
16.000 ondernemers. Er zalook een koppeling gelegd worden met het instrument
NAVIGATOR. Hiermee kan realtime managementinformatie verkregen worden
waardoor direct bijgestuurd kan worden in het mineralenmanagement en zodoende
onnodige (ammoniak)verliezen voorkomen worden.
Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan of de effecten hiervan op
emissiereductie

zijn te kwantificeren.

Voerspoor
Voor varkens-, pluimvee- en melkveehouderijen liggen mogelijkheden om lagere
eiwitgehalten toe te passen bij het voer of te werken met additieven zoals benzoëzuur
(varkens) waarmee de verteerbaarheid van eiwitten kan verbeteren. Deze
maatregelen hebben ook een erkenning als emissie reducerende maatregel in bijlage 2
van de RAV. Voor 2030 wordt een emissiereductie door voermaatregelen geraamd van
3 kton. Uit de eerdergenoemde CBS notitie 'Doorrekening
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beperking ammoniakemissie' uit 201410 blijkt dat in potentie een veelvoud aan
emissiereductie van ammoniak mogelijk is met een aantal voermaatregelen, tot een
orde van grootte van 9 kton (zie tabel).

6

Maatregel

Effect op de emissie van
ammoniak

Verlaging N-gehalte krachtvoer met 10% -7 Ngehalte eiwitarm krachtvoer wijzigt van 25,9
naar 23,3 g/kg en N-gehalte eiwitrijk
krachtvoer wijzigt van 36,2 naar 32,S g/kg.

- 2,2 kton

Verlaging N-gehalte ruwvoer met 5% -7 Ngehalte graskuil (incl. hooi) daalt van 27 naar
25,S g/kg ds en N-gehalte snijmais daalt van
12 naar 11,6 g/kg ds en N-gehalte weidegras
daalt van 29,1 naar 27,7 g/kg ds. Het project
Koeien en Kansen heeft aangetoond dat
verdere verlaging van het N-gehalte van het
voederrantsoen met 5% mogelijk is.

- 2,5 kton

Snijmaisoogst -7 verhoging betekent dat bij
een ongewijzigde voederbehoefte de opname
van andere voedermiddelen wordt verlaagd. In
de berekening is de verhoogde
snijmaisoprrarne gecompenseerd met een
lagere opname van weidegras.

- 1,8 kton

Vervanging melkvee -7 bij een langere
levensduur van melkkoeien is er mlnder
jongvee nodig voor vervanging van de
melkveestapel .. Verkleining van de
jongveestapel betekent dat er meer ruwvoer
overblijft voor melkkoeien en er minder
krachtvoer nodig is.

- 3,9 kton

Gecombineerd
toepassing

~ 9 Kton

effect bij gelijktijdige

De PAS-bronmaatregelen

bij elkaar genomen

Met betrekking tot de drie eerdergenoemde PAS-bronmaatregelen gezamenlijk
oordeelt de Afdeling dat niet is onderbouwd dat ondanks de eerder gesignaleerde
onduidelijkheden

met betrekking tot de individuele maatregelen, desondanks

gezamenlijk bekeken de desbetreffende marges niettemin voldoende zijn om eventuele
tegenvallende prognoses op te vangen. Dat geldt enerzijds voor de landelijke

io

Notitie: Doorrekening

Pels Rijcken & Droogleever

Fortuijn

maatregelen gericht op beperking ammoniakemissie,

advocaten en notarissen

CBS, d.d.

19 januari 2014.

datum

4 juli 2018

onze ref.

HB/FM/l1002492

15/20

(gemiddelde) prognoses maar ook voor het standpunt dat is uitgesloten dat op
afzonderlijke locaties de stikstofdepositie zal toenemen.
Voorts signaleert de Afdeling dat in het PAS rekening wordt gehouden met de gevolgen
van de PAS-bronmaatregelen tot en met het jaar 2021, terwijl de CBS-berekening die
voor de prognoses is gebruikt de gevolgen van de PAS-bronmaatregelen

tot en met

het jaar 2020 weergeeft. Volgens de Afdeling is niet duidelijk of en in hoeverre dit
verschil in jaartallen gevolgen heeft voor de conclusies die aan het PAS en de
bijbehorende passende beoordeling zijn verbonden.
Met betrekking tot deze twee punten kan in de eerste plaats worden opgemerkt dat,
zoals uit voorgaande paragrafen blijkt, met de feitelijk gehanteerde buffers/marges
tussen de verwachte effecten van de PAS-bronmaatregelen en de berekende effecten
op elk van de afzonderlijke punten eventuele tegenvallers kunnen worden
opgevangen. Dat geldt landelijk, maar ook lokaal. Gelet daarop kan dus ook van de
gezamenlijke PAS-bronmaatregelen worden vastgesteld dat op voorhand is verzekerd
dat ook wanneer zich een negatiever scenario zal voordoen, de gehanteerde daling zal
optreden.
Met betrekking tot de jaartallen 2020/2021 kan erop worden gewezen dat met AERIUS
een tweetal toekomstjaren is doorgerekend: 2020 en 2030. Dat zijn dezelfde jaartallen
als in de CBS-berekeningen. Daarin zijn immers niet alleen prognoses voor 2020
gegeven maar ook voor de jaren 2030 en 2045.
In AERIUS Monitor is voor beide toekomstjaren als basis een scenario zonder groei
doorgerekend. Dit leidt tot een toekomstige depositie in een fictief scenario waarin
sinds de start van het PAS geen enkele economische ontwikkeling plaatsvindt.
Vervolgens is het effect van de voorziene economische groei (op basis van de
uitgangspunten van het PAS-scenario) berekend, voor de periode vanaf het begin van
het PAS tot aan 2020 en 2030.
Door de depositie, behorende bij de economische groei, op te tellen bij de depositie in
het fictieve scenario zonder groei, wordt de totale depositie berekend in 2020 en 2030.
De depositie behorend bij de economische groei is tevens de depositieruimte.
Ten slotte is via een afzonderlijke berekening bepaald welke reductie bij de
landbouwsector veroorzaakt wordt door de generieke maatregelen. De helft van deze
reductie is toegevoegd aan de depositieruimte.
De depositie en depositieruimte is voor het jaar 2021 niet afzonderlijk berekend. Als
dit wel zou zijn gedaan, zou dit resulteren in een resultaat dat evenredig tussen 2020
en 2030 valt. Met andere woorden, bij een berekende verdere daling tussen 2020 en
2030 treedt al een deel van de verdere daling in 2021 op.
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en bijsturen

depositiedaling

Met betrekking tot monitoring en bijsturing oordeelt de Afdeling dat niet inzichtelijk is
gemaakt op welke wijze de gegevens uit de monitoring kunnen worden gebruikt voor
adequate bijsturing.
7.1

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2014 opdracht verleend aan de
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (COM) om te monitoren of het effect van
de bronmaatregelen, een emissiereductie van í.O kton in totaal, daadwerkelijk wordt
bereikt. Op voorstel van het COM is aangesloten bij de bestaande
inventarisatiestructuur

voor de bepaling van de landbouwemissies (NEMA) en wordt

niet het effect van de afzonderlijke maatregelen gemonitord.
Zie: http://edepot.wur.nI/443801
De monitoringsrapportages van het CMD worden gepubliceerd in de jaarlijks te
verschijnen rapportenreeks 'Emissies naar de lucht vanuit de landbouw', inmiddels zijn
deze voor 2014 en 2015 gepubliceerd (http://edepot.wur.nI/42S0S1)

en de publicatie

voor 2016 wordt in juli 2018 verwacht.
De resultaten uit de reeds gepubliceerde rapportages laten zien dat het driejaarlijks
gemiddelde van de ammoniakemissie afkomstig van de intensieve varkens- en
pluimveehouderij samen daalt met 3,8 kton in 2016 ten opzichte van 2014.
Als gevolg van het vervallen van het melkquotum,

is het aantal melkkoeien

toegenomen en laat de melkveehouderij een groei in emissie zien van 5,5 kton over
deze periode.

Per saldo was er in 2016 sprake van een stijging in landbouwemissie

van

3,3 kton ten opzichte van de referentie (een toename van 1,7 kton uit diverse vormen
van veehouderij en 1,6 kton uit andere bronnen, zoals kunstmest).
In het PAS is rekening gehouden met een stijging van emissie door de
melkveehouderij die is geprognosticeerd door het PBL (toename van ongeveer 39.000
dieren).
https ://www.aerius.nl/nl/factsheets/g
2017

roei percentages-d ieraantallen/17 -03-

Door de toename van het aantal melkkoeien steeg de hoeveelheid fosfaat in mest in
2014 uit boven het fosfaatplafond dat met de EU is afgesproken.

Om dit te corrigeren

is het fosfaatbeleid voor de melkveehouderij ontwikkeld. De verwachting is dat de
ammoniakemissies als gevolg van dit fosfaatbeleid weer gaan dalen tot onder de
groeiprognose waarmee rekening is gehouden in het PAS. Dit kan voor het eerst
worden bevestigd in 2019.
Ook de verdere effectuering van de bronmaatregelen (BEH, mestaanwending en voeren managementmaatregelen) zal binnen afzienbare tijd zichtbaar worden in de NEMAcijfers.
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Vanaf 2018 zullen de resultaten van de monitoring van de bronmaatregelen in de PAS
Monitoringsrapportage Stikstof worden opgenomen.

Er zijn dan monitoringsgegevens

over meerdere jaren beschikbaar waardoor de trend in de emissieontwikkeling
duidelijker zichtbaar wordt en geschikt is voor trendanalyses ten behoeve van het PAS.
Overigens worden in het kader van de huidige PAS-bronmaatregelen de effecten niet
per maatregel gemonitord. Wel komt steeds meer informatie beschikbaar, waardoor
steeds beter duidelijk wordt welke bronmaatregel tot welk effect leidt. Daardoor komt
op termijn ook informatie beschikbaar die - zo nodig - gebruikt kan worden in het
kader van bijsturing.
7.2

Wat betreft monitoring en bijsturing kan verder nog worden gewezen op het als
bijlage

5 bijgevoegde Draaiboek bijsturing PAS en het AERIUS stroomdiagram

bijsturing.
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aa
pas/
8

npak-sti kstof/monitoring-

Drempelwaarde
Vanwege het ontbreken van berekeningen is het voor de Afdeling niet mogelijk
gebleken om te beoordelen of in het PAS terecht is gesteld dat de maximale
cumulatieve bijdrage van alle voorziene uitbreidingen van activiteiten onder de
drempelwaarde van 0,05 mol/re/jaar is meegenomen in de passende beoordeling.
Aan RIVM/AERIUS is gevraagd een en ander te verduidelijken. In de als bijlage 6
bijgevoegde Analyse bijdragen onder de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar), is in de
eerste plaats een nadere toelichting gegeven op de voorafgaand aan de vaststelling
van het programma uitgevoerde indicatieve berekeningen voor de veehouderij.
Vervolgens is een actualisatie uitgevoerd van de verkennende berekeningen van
destijds en heeft een aanvullende analyse plaatsgevonden op basis van
praktijkgegevens.
Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan vóór de vaststelling van het PAS
volgde de verwachting dat de cumulatieve bijdrage van de 'drempelwaardebedrijven'
maximaal 7 mol/ha/jaar zou zijn. Uit de geactualiseerde berekeningen volgt een
maximale bijdrage die wat betreft het landelijk beeld beperkt hoger ligt. De hogere
bijdrage ten opzichte van de oorspronkelijke berekeningen is vooral het gevolg van de
andere (meer gelijkmatige) ruimtelijke verdeling van de groei-emissies. Rondom de
Peel-gebieden en in het noorden van het land is dit effect sterker dan landelijk
gemiddeld.
Aanvullend zijn praktijkgegevens

geanalyseerd

en daaruit blijkt dat landelijk gezien

deze analyse overeenkomt met de actualisatie van de indicatieve berekeningen en dat
juist in de Peel-gebieden de cumulatieve bijdrage lager is dan op basis van de
actualisatie van de indicatieve berekeningen kan worden verwacht.

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn
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Depositieruimte
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die ontstaat

door 'stoppers'

en relatie met extern salderen

In de tussenuitspraak is geoordeeld dat niet inzichtelijk is gemaakt of, en zo ja, op
welke wijze in het PAS rekening is gehouden met de mogelijke toename van depositie
als gevolg van externe salderingen met bedrijven die in 2014 feitelijk geen
stikstofdepositie meer veroorzaakten. Ook is volgens de Afdeling met betrekking tot de
zogenaamde 'stoppersruimte' niet inzichtelijk gemaakt op basis waarvan de
percentages stoppende landbouwbedrijven per provincies zijn bepaald, is niet
inzichtelijk gemaakt op welke wijze rekening is gehouden met dubbeltellingen van
extern salderen en stoppende bedrijven en is (dus) niet uitgesloten dat door gebruik te
maken van stoppersruimte de stikstofdepositie lokaal per saldo toeneemt als er minder
bedrijven stoppen dan is aangenomen.
Naar aanleiding hiervan is in de eerste plaats de AERIUS-factsheet 'Bepalen
ontwikkelingsruimte stoppers' verduidelijkt:
https i/ /www.aerius.nl/nljfactsheets/bepalen-ontwi
stoppers/28-06-20 18

kkeli ngsru irrite-

Verder is ook met betrekking tot dit punt aan RIVM/AERIUS een nadere toelichting
gevraagd. In deze als bijlage

7 bijgevoegde Analyse en nadere toelichting

onderbouwing stoppersruimte, is in de eerste plaats uiteengezet waarom in het PAS is
gekozen voor stoppersruimte, en wat de relatie met de berekende depositietrend is.
Vervolgens is aangegeven welke onderbouwing er is voor de gehanteerde
uitgangspunten bij het bepalen van de stoppersruimte, is de omvang van de
beschikbaar gestelde stoppersruimte weergegeven, net als het inmiddels benutte deel
daarvan. Ten slotte is geanalyseerd of in de beoordeelde depositietrend voldoende
rekening is gehouden met het uitgeven van de beschikbaar gestelde stoppersruimte.
Uit de uitgevoerde analyse volgt dat het patroon van uitgifte van depositieruimte veel
locatiespecifieker is dan de beschikbaar gestelde stoppersruimte.
Weliswaar blijkt uit de analyse dat het niet aannemelijk is dat de stoppersruimte die in
de eerste drie jaar van het PAS beschikbaar is gesteld, zal leiden tot stijgingen in de
totale depositie of dat er lokale grote afwijkingen zullen ontstaan tussen de verwachte
depositiedaling en de praktijk, maar uit de analyse blijkt ook dat het lastig is om
vooraf op locatieniveau voorspellingen te doen waar de meeste stoppersruimte zal
worden benut. Vanwege die onzekerheid zal vooralsnog de resterende stoppersruimte
niet beschikbaar worden gesteld.
Bij de stoppersruimte was reeds als extra veiligheidsmarge gehanteerd dat
slechts de helft van de berekende depositieruimte die beschikbaar komt als
gevolg van de bedrijfsbeëindigingen als stoppersruimte beschikbaar kan
worden gesteld. Bij de partiële herziening van het programma op basis van
AERIUS Monitor 2016L is 60% van de helft (dus 30%) beschikbaar gesteld.
Thans is besloten vooralsnog de resterende 40% van die helft niet ter
beschikking te stellen.

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn
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emissieruimte

in bestaande vergunningen

De Afdeling heeft geoordeeld dat niet inzichtelijk is of binnen de depositieruimte voor
autonome ontwikkelingen voldoende ruimte aanwezig is om eventueel hoger
uitvallende stikstofdeposities ten gevolge van het opvullen van onbenutte
emissieruimte in bestaande Nbw-vergunningen op te vangen binnen de berekende
depositieruimte voor autonome ontwikkelingen. Naar het oordeel van de Afdeling moet
het mogelijk zijn om beter inzicht te verschaffen in het te verwachten verloop van de
opvulling van onbenutte emissieruimte in bestaande Nbw-vergunningen binnen het
PAS-tijdvak.
Aan Wageningen University & Research en Pouderoyen Compagnons is opdracht
gegeven om inzicht te verschaffen in de hoeveelheid onbenutte emissieruimte en in de
hoeveelheid onbenutte emissieruimte waarvoor extern is gesaldeerd. Dit onderzoek
richt zich op het gebied rond de Peelvenen. Het onderzoek is nog niet voltooid, maar
de eerste resultaten laten zien dat er een latente ruimte in Nbw-vergunde rechten is
van circa 25 tot 30%.
Tegelijkertijd blijkt uit de eerste resultaten ook dat een latente ruimte van deze orde al
jaren een stabiel gegeven is.
Ook blijkt dat in de jaren tussen 2014 en 2017 in het onderzoeksgebied sprake is
geweest van een afname van de emissie van ammoniak bij een ongeveer gelijke tot
lichte toename van de omvang van de veestapel.
Zodra het onderzoeksrapport beschikbaar is, zal dit aan de Afdeling worden
toegestuurd.
11

Conclusie
Op basis van de in deze brief en de daarbij behorende bijlagen gegeven informatie kan
tot de conclusie worden gekomen dat voor het merendeel de door de Afdeling vereiste
informatie (inmiddels) daadwerkelijk beschikbaar is, en dat in zoverre dus ook de
conclusie kan worden bevestigd dat de aan het Programma Aanpak Stikstof ten
grondslag liggende passende beoordeling de vereiste zekerheid biedt dat de
natuurlijke kenmerken van Natura 2000 niet worden aangetast.
Niettemin kan nog niet op alle punten volledige duidelijkheid worden gegeven. Tegen
die achtergrond zullen de PAS-partners, uit zorgvuldigheidsoverwegingen, de voor de
tweede helft van het eerste tijdvak van het programma beschikbare 40% van de
ontwikkelingsruimte voor segment 2 vooralsnog niet ter beschikking stellen. Ook zal
vooralsnog de resterende 'stoppersruimte' niet beschikbaar worden gesteld.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

advocaten en notarissen

datum

4 juli 2018

onze ref.
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Zodra (delen van) de nadere onderbouwing
worden

toegestuurd.

samenhangende

Daarnaast

besluiten

zult u worden

over de aanpassing

van de ontwikkelingsruimte.

Hoogachtend,
Pels Rijcken & Droogleever

gereed zijn, zullen deze aan de Afdeling

Fortuijn

N.V.

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

geïnformeerd

over hiermee

van de beschikbaar

te stellen omvang

bijlage

1

Rijksinstituut
en Milieu

voor Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Ontwikkelingen

in de stikstofdepositie

RIVM Briefrapport 2018-XXXXXX (binnenkort gepubliceerd)
R.J. Wichink Kruit
W.A.J. van Pul

RIVM Briefrapport

2018-XXXXXX (binnenkort

gepubliceerd)

Colofon

© RIVM 2018
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde
van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.
DOl 10.21945jRIVM-2018-XXXXXX (binnenkort gepubliceerd)

R.J. Wichink Kruit (auteur), RIVM

I

Contact:
R.J. Wichink Kruit
MIL-LKG
Roy.Wichink.Kruit@rivm.nl

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 I 3720 BA Bilthoven
Nederland
www.rivm.nl
Pagina 2 van 24

RIVM Briefrapport

2018-XXXXXX

(binnenkort gepubliceerd)

Publiekssamenvatting

Ontwikkelingen in de stikstofdepositie
In deze notitie is uiteengezet hoe stikstofdepositie is samengesteld. In
Nederland is de bijdrage van ammoniak aan de totale stikstofdepositie
gemiddeld circa twee keer zo groot als die van stikstofoxiden.
Verder is de methodiek voor de vaststelling van de totale
stikstofdepositie in Nederland in deze notitie beschreven. Doordat er
wordt gekalibreerd aan de hand van ammoniakconcentratiemetingen
hebben eventuele over-jonderschattingen van ammoniakemissies weinig
invloed op de in kaart gebrachte stikstofdepositie. De landelijk
gemiddelde stikstofdepositie bedroeg in 1990 ruim 2700 mol stikstof per
hectare en is sindsdien geleidelijk gedaald tot het huidige niveau van
ruim 1600 mol stikstof per hectare. De daling is de laatste jaren
afgevlakt. Dit houdt verband met de gestopte afname van de
ammoniakemissies, die na 2013 een lichte stijging laten zien.
Over de gehele periode 2005-2016 laat de ammoniakemissie nog steeds
een daling zien. De trend in de gemeten ammoniakconcentratie over
dezelfde periode is echter licht stijgend. De verklaring voor het
uiteenlopen van deze trends kan deels worden gevonden in de
veranderde chemische omstandigheden van de atmosfeer en de
weersomstandigheden, waar in de modellering rekening mee wordt
gehouden, maar is deels nog onverklaard. Het RIVM onderzoekt samen
met de NEMAof er mogelijke verklaringen vanuit de emissiekant kunnen
zijn voor het resterende verschil.
De verwachting is dat de totale stikstofemissies (NOx en NH3) in de
toekomst verder zullen dalen, waardoor ook de totale stikstofdepositie
weer verder zal dalen.
Kernwoorden: stikstofdepositie, ammoniak, stikstofoxiden
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Samenvatting

In deze notitie is uiteengezet hoe stikstofdepositie is samengesteld. In
Nederland is de bijdrage van ammoniak aan de totale stikstofdepositie
gemiddeld circa twee keer zo groot als die van stikstofoxiden.
Verder is de methodiek voor de vaststelling van de totale
stikstofdepositie in Nederland in deze notitie beschreven. Doordat er
wordt gekalibreerd aan de hand van ammoniakconcentratiemetingen
hebben eventuele over-/onderschattingen van ammoniakemissies weinig
invloed op de in kaart gebrachte stikstofdepositie. De landelijk
gemiddelde stikstofdepositie bedroeg in 1990 ruim 2700 mol stikstof per
hectare en is sindsdien geleidelijk gedaald tot het huidige niveau van
ruim 1600 mol stikstof per hectare. De daling is de laatste jaren minder
groot. Dit houdt verband met de gestopte afname van de
ammoniakemissies, die na 2013 een lichte stijging laten zien.
Over de gehele periode 2005-2016 laat de ammoniakemissie nog steeds
een daling zien. De trend in de gemeten ammoniakconcentratie over
dezelfde periode is echter licht stijgend. De verklaring voor het
uiteenlopen van deze trends kan deels worden gevonden in de
veranderde chemische omstandigheden van de atmosfeer en de
weersomstandigheden, waar in de modellering rekening mee wordt
gehouden, maar is deels nog onverklaard. Het RIVM onderzoekt samen
met de NEMAof er mogelijke verklaringen vanuit de emissiekant kunnen
zijn voor het resterende verschil.
De verwachting is dat de totale stikstofemissies (NOx en NH3) in de
toekomst verder zullen gaan dalen, waardoor ook de totale
stikstofdepositie weer zal gaan dalen.
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Inleiding

In deze notitie zal een overzicht worden gegeven van de samenstelling
van stikstofdepositie, hoe deze wordt vastgesteld en hoe deze zich in de
tijd ontwikkelt. Tevens zullen in deze notitie verschillen in
ontwikkelingen in ammoniakemissies en -concentraties worden geduid.
Er bestaan verschillende vormen van stikstof in de atmosfeer. De meest
voorkomende vorm van stikstof is moleculair stikstof, N2• De atmosfeer
bestaat voor bijna 78% uit deze vorm van stikstof. Deze vorm van
stikstof kan echter maar door een zeer beperkt aantal plantensoorten
(de vlinderbloemigen) worden gebruikt als voedingsstof. De meeste
plantensoorten kunnen alleen stikstof in de vorm van andere
verbindingen, zogenaamd reactief stikstof, opnemen. Het is vooral (de
overmaat aan) reactief stikstof dat in het milieu tot problemen leidt. In
het PAS gaat het dan ook vooralom de regulering van deze vorm.
Reactief stikstof kan worden gevormd door natuurlijke processen in de
atmosfeer, b.v. elektrische ontladingen/bliksem (vooral in de vorm van
NO) en door stikstofbindende bacteriën in natuurlijke ecosystemen. De
grootste hoeveelheid reactief stikstof wordt echter door de mens
geproduceerd. Enerzijds door verbranding van fossiele brandstoffen
(vooral in de vorm van geoxideerd stikstof), anderzijds door de
productie van kunstmest (vooral in de vorm van gereduceerd stikstof).
Als het stikstof eenmaal als reactief stikstof in omloop is, kan het van de
ene vorm in een andere vorm overgaan, de zogenaamde
stikstofcascade. Zo wordt reactief stikstof door planten omgezet in
eiwitten (organisch stikstof), die op hun beurt door dieren worden
opgegeten en gebruikt kunnen worden om zelf eiwitten te produceren.
Een deel van de opgenomen voedingsstoffen wordt door de dieren niet
gebruikt en verlaat het dier weer in de vorm van mest en urine, die op
hun beurt weer door planten kunnen worden gebruikt als voedingsstof.
In de bodem kan een deel van het nitraat door denitrificerende bacteriën
weer worden omgezet in moleculair stikstof.
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Samenstelling van de stikstofdepositie

Om op gevoelige natuurlijke ecosystemen te kunnen deponeren moet
reactieve stikstof eerst in de atmosfeer terecht komen. Dit gebeurt door
emissies van uiteenlopende bronnen van vooral ammoniak en
stikstofoxiden. Stikstofoxiden worden voornamelijk geëmitteerd door
verkeer en industrie, als bijproduct van verbrandingsprocessen.
Ammoniak komt voornamelijk vrij bij landbouwactiviteiten door
verdamping uit mest.
Hoe de uitstoot zich verspreidt, hangt af van type bron,
weersomstandigheden en omgevingsfactoren, zoals het landgebruik.
Eenmaal in de atmosfeer worden de stikstofgassen verdund en kunnen
ze met elkaar en met andere gassen reageren om op die rnanier fijnstof
deeltjes te vormen, die grotere afstanden kunnen afleggen. Zowel de
gassen als de deeltjes worden op hun reis door de lucht ook weer naar
het aardoppervlak getransporteerd door turbulente wervels in de
atmosfeer en doordat ze oplossen in neerslag en op die manier weer op
het aardoppervlak terecht komen (Figuur 1) .
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Figuur 1. Schematisch overzicht van emissie, transport en depositie van reactief
stikstof.

De totale N-depositie bestaat dus uit verschillende stikstoftypen
(gereduceerd (NHx), geoxideerd (NOy) en organisch stikstof) en
verschillende vormen van depositie (droge en natte depositie). Op basis
van een studie van Buijsman (2010) wordt in Nederland de depositie
van organisch stikstof verwaarloosbaar geacht.
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De totale stikstofdepositie kan dus als volgt worden bepaald:
N-depositie = droog NHx

+ nat NHx + droog NOy + nat NOy

Het meten van de droge depositie van NHx en NOy is zeer ingewikkeld en
duur. Daarom worden deze droge depositietermen afgeleid met behulp
van modelberekeningen die worden gekalibreerd aan de hand van
concentratiemetingen, die veel eenvoudiger en goedkoper zijn uit te
voeren. De natte depositie is wel direct te meten, maar dit gebeurt niet
overal in Nederland, zodat voor het ruimtelijke beeld ook
modelberekeningen nodig zijn, die dan vervolgens aan de hand van de
natte depositiemetingen worden gekalibreerd.
Op deze manier is de totale stikstofdepositie in Nederland in de
afgelopen decennia in de Grootschalige Depositiekaarten Nederland
(GDN) in beeld gebracht. Binnen het PAS is met AERIUS Monitor nog
geen historische reeks van depositieberekeningen beschikbaar, maar er
zal in de komende jaren wel in meer detail naar de ontwikkelingen in de
individuele Natura 2000-gebieden gekeken gaan worden. Voor de
ontwikkelingen tot 2016 zijn we gebonden aan de berekeningen die in
GDN-kader zijn uitgevoerd. Deze berekeningen zijn met het OPS model'
uitgevoerd (dat eveneens onderdeel vormt van AERIUS) en de
kalibraties aan de hand van de metingen in de GDN berekeningen
worden ook op de AERIUS berekeningen toegepast. Omdat in AERIUS
Monitor alleen naar de depositie op relevante hexagonen gekeken wordten op een hoger detailniveau wordt gerekend, kan (de ontwikkeling in)
de depositie in individuele natuurgebieden afwijken van het hieronder
geschetste landelijke beeld.

Operationele Prioritaire Stoffen model (www.rivm.nl/ops)
Hexagonen met stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden voor soorten in N2000gebieden (zie ook: https:/Iwww.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-relevante-hexagonen/ l
1

2
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Vaststelling van de stikstofdepositie op basis van metingen
en berekeningen

Hieronder wordt kort toegelicht hoe de stikstofdepositie in het kader van
de Grootschalige Depositiekaarten Nederland (GON) door het RIVM
gemonitord wordt aan de hand van modelberekeningen en mettnçen-.
Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende invoergegevens, de
berekeningen, de nabewerkingen en de eindproducten van de GON. De
methodiek om voor iedere willekeurige plaats in Nederland de depositie
te bepalen kan worden onderverdeeld in 2 stappen en is in beginsel
hetzelfde voor de berekeningen met AERIUS Monitor in het kader van
het PAS.

;
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Figuur 2. Berekening grootschalige concentratie- en depositiekaarten (Velders et
al., 2017).

Stap 1 - Modelberekeningen
In deze stap wordt met behulp van het OPS-model4 de stikstofdepositie
over heel Nederland op een resolutie van lxl kilometer berekend.
Emissiebronnen uit heel Europa dienen als invoer voor het model. Hierbij
worden zoveel mogelijk gegevens over de emissies gebruikt, zoals
3 Velders, G.J.M.,
Aben, J.M.M.,
Geilenkirchen, G.P., den Hollander, H.A., Nguyen, L., van
der Swaluw, E., de Vries, W.J. & Wichink Kruit, RJ. (2017) Grootschalige concentratie- en
depositiekaarten Nederland. Rapportage 2017. Rapport 2017-0117, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
4 http:Uwww.rivm.nlimedia/ops/OPS-model.pdf
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omvang, uitstoothoogte en ruimtelijke en temporele verdeling van de
bronnen, zowel voor Nederland als voor de andere Europese landen. De
Nederlandse emissies van de rapportageplichtige bedrijven (conform
elektronische milieujaarverslagen, e-MJV), van op- en overslag van
droge bulkgoederen, van rioolwaterzuiveringsinstallaties en van
luchtvaart zijn op locatie bekend. De overige Nederlandse emissies
worden door de Emissieregistratie (ER) op een raster van 500x500
meter beschikbaar gesteld. Voordat de emissies worden gebruikt in de
OPS-berekening, worden ze geaggregeerd naar een resolutie van lxl
kilometer om in overeenstemming te zijn met de resolutie van de GDNkaarten. In AERIUS Monitor vindt deze aggregatie niet plaats en wordt
zoveel mogelijk met de gedetailleerde invoergegevens gerekend. De
buitenlandse emissies zijn toegepast op een resolutie van ongeveer 7x7
kilometer voor landen in de nabijheid van Nederland (België, Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Denemarken), waarbij de
emissies langs de landsgrenzen zijn verfijnd tot lxl kilometer om
overlap van buitenlandse emissies op Nederlands grondgebied te
voorkomen. Voor andere Europese landen zijn de emissies geaggregeerd
naar een resolutie van ongeveer 80x80 kilometer, om onnodige
rekentijd te voorkomen. De zeescheepvaartemissies voor de Noordzee,
inclusief het Nederlandse Continentaal Plat, zijn toegepast op een
resolutie van 5x5 kilometer; de zeescheepvaartemissies in de
Nederlandse havens en binnengaats varend op een resolutie van lxl
kilometer. Samen met de invoer van weersgegevens van het KNMI en
de informatie over de ruwheid van het landoppervlak en het
landgebruik, berekent OPS vervolgens de verspreiding van de emissies
en de depositie over heel Nederland op lxl kilometer binnen de GDN en
op relevante hexagonen van ca. 1 hectare binnen AERIUS Monitor.
Voor berekeningen van gepasseerde jaren wordt voor Nederland
gebruikgemaakt van alle emissies die door de Emissieregistratie zijn
verzameld en worden meteorologische gegevens van het betreffende
jaar gebruikt die van het KNMI afkomstig zijn. Voor berekeningen van
toekomstige jaren worden de toekomstige emissies geschat op basis van
veronderstellingen over ontwikkelingen van economische activiteiten en
emissiefactoren die worden beïnvloed door beleidsmaatregelen. In de
toekomstscenario's wordt het effect van het (inter)nationale beleid
meegenomen. Verder wordt de langjariggemiddelde meteorologische
invoer gebruikt (1995-2004).
Stap 2 - Kalibratie op metingen
De kalibratie van de berekende grootschalige droge depositiekaarten
gebeurt met metingen van de ammoniakconcentratie in de lucht in
natuurgebieden (Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden, MANS) en
metingen uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML6). Hiertoe
worden de metingen tegen de modelberekeningen van de
ammoniakconcentratie uitgezet in een scatterdiaqrarn" en worden de
modelresultaten vervolgens met de gevonden richtingscoëfficiënt (de
gemiddelde over-jonderschatting van het model) gekalibreerd. Op die
manier worden de berekende concentraties op de metingen gelegd. Voor
S
6
7

https://man.rivm.nl
http://www.luchtmeetnet.nl
Een scatterdiagram laat zien wat de (cor)relatie tussen twee variabelen is.
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de droge depositie van NHx wordt aangenomen dat de gevonden
richtingscoëfficiënt voor de concentraties ook geldt voor de depositie,
omdat de depositie direct gerelateerd is aan de concentratie in de lucht;
oftewel, een hogere concentratie levert ook een hogere depositie op. De
kalibratie van de berekende grootschalige natte depositiekaarten
gebeurt aan de hand van metingen van de concentratie van ammonium
in regenwater uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling
(LMRB). Omdat het in dit geval maar om een beperkt aantal van 7
meetstations gaat, wordt de natte depositie gekalibreerd met het
gemiddelde verschil tussen berekende en gemeten natte depositie. Voor
de droge en natte NOy depositie wordt een vaste bijtelling van 25 mol
per hectare qehanteerd",
De kalibratie zorgt ervoor dat eventuele onvolkomenheden in de
emissies en/of het model worden gecorrigeerd naar de metingen.
Immers een toename in de emissies door bijvoorbeeld een onvoldoende
naleving van stalemissiereductiemaatregelen, onjuiste toepassing van
aanwendingtechnieken van dierlijke mest of ten gevolge van mestfraude
zullen leiden tot een hogere concentratie. Metingen zijn niet beschikbaar
voor toekomstjaren, dus kan voor deze jaren de kalibratie aan de hand
van metingen niet worden uitgevoerd. Depositiekaarten voor de
toekomstjaren worden gecorrigeerd aan de hand van kalibratiefactoren
die zijn afgeleid zijn met behulp van langjariggemiddelde meteorologie.
De resultaten na stap 2 worden GDN-kaarten genoemd.
Levering
De GDN-kaarten worden jaarlijks ter beschikking gesteld aan de
ministeries van IenW en LNV en aan derden via de website van het
RIVWO. De berekeningen en kalibraties van de depositie gebeuren in
AERIUS in principe op analoge wijze. De berekening van het
achterliggende kalenderjaar wordt in AERIUS echter met
langjariggemiddelde meteorologie doorgerekend om effecten van
meteorologie t.O.V. het referentiejaar 2014 uit te sluiten. AERIUS
gebruikt ook meer ruimtelijk gedetailleerde emissiegegevens. De totalen
van de emissies op grotere ruimtelijke schaal (lx 1 km) voor de
gepasseerde jaren komen overeen met die van GDN. Dat betekent dat
de historische trends die in GDN uitgerekend worden overeenkomen met
die voor AERIUS. De historische ontwikkelingen in de depositie zoals
vastgesteld in de GDN kunnen daarmee beschouwd worden als de
ontwikkelingen in de depositie van de pre-PAS periode. Voor de
zichtjaren 2020 en 2030 verschillen de emissies in AERIUS wel van de
GDN, omdat er in AERIUS een inschatting wordt gemaakt op basis van
de benodigde depositie- en ontwikkelingsruimte in plaats van een
prognose van de werkelijk verwachte emissies in de toekomst, zoals in
de GDN qebeurt-'.

http://www.luchtmeetnet.nl
Buijsman, E., 2008. De bijdrage van niet-gemodelleerde bronnen aan de verzurende en
vermestende depositie. PBL-rapport 550039001, Planbureau voor de Leefomgeving,
Bilthoven, 47 pp.
lO www.rivm.nl/gcn
11 https: Ilwww.aerius.nl/nl/factsheets/beleidsuitgangspu nten- bij-berekenendepositieruimtel
B

9
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5

Ontwikkelingen in de ammoniakemissies en -concentraties
tussen 2005-2016

5.1

Ontwikkelingen

in de emissies

De werkgroep NEMAvan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet
bepaalt jaarlijks voor de Emissieregistratie de ammoniakemissie op
basis van een groot aantal databestanden onder andere uit de
landbouwtelling en verschillende andere landelijke registraties. In deze
werkgroep zijn emissiedeskundigen van verschilienden instituten van de
WUR, het RIVM, CBS en PBLvertegenwoordigd. De Emissieregistratie
voegt hier de gerapporteerde ammoniakemissies van de overige
sectoren (o.a. industrie en verkeer) aan toe en rapporteert de totale
Nederlandse ammoniakemissie. Voor de periode 2005-2016 staan de
gerapporteerde totale Nederlandse ammoniakemissies weergegeven in
Figuur 3.
Er is een daling in de totale ammoniakemissie uit de landbouw, tot en
met 2013 waarna een stijging optreedt. Deze daling is te verklaren door
meerdere factoren en processen. Een van deze processen is de toename
van emissiearme varkens- en kippenstallen, dit zorgt ervoor dat de
ammoniakemissies uit varkensstallen sinds 2009 aan het afnemen is.
Ook wordt er steeds meer mest geëxporteerd naar het buitenland en
afgezet buiten de Nederlandse landbouw. Daarnaast heeft er sinds 2008
een verschuiving plaatst gevonden van mestonderwerken op bouwland
naar mest injecteren. Aangezien de ammoniakemissie van mestinjectie
lager is dan voor het onderwerken van mest resulteert dit in een
verlaging van de emissies.
Er zijn echter ook processen die zorgen voor een stijging van
ammoniakemissie. Zo is er in de jaren tot 2013 meer ammoniak
geëmitteerd door melkvee, voornamelijk door een toename van de
melkproductie. Na 2013 zijn daarnaast ter voorbereiding op het
afschaffen van het melkquotum de melkveeaantallen gestegen. Deze
stijgingen van ammoniakemissie hebben een deel van de dalingen teniet
gedaan en leiden er in de recente jaren vanaf 2014 toe dat er een
stijging is te zien in de totale ammoniakemissies.
5.2

Ontwikkelingen in de concentraties
De ammoniakconcentratie in de lucht wordt gebruikt om de
ontwikkelingen in de emissies van ammoniak te volgen en is van de
componenten die momenteel gemeten worden daarvoor ook het meest
qeschikt'". Het volgen van de ammoniakemissies door middel van
concentratiemetingen (uurlijks) in de lucht vindt sinds 1993 plaats op
acht LML-stations die zich bevinden in zowel hoog als laag belaste
gebieden verspreid over heel Nederland. Sinds 2005 worden er
12 Wichink Kruit, R.J., J. Aben, W. de Vries, F. Sauter, E. van der Swaluw, M.C. van
Zanten, W.A.J. van Pul, 2017. Modelling trends in ammonia in the Netherlands over the
period 1990-2014. Atmospheric Environment 154. pp 20-30.
http://dx.doi .orq/10.1016/j .atmosenv .2017.01.031
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daarnaast in een groot aantal Natura 2000-gebieden maandelijkse
ammoniakconcentraties gemeten. Voor het landelijke beeld van de
ontwikkelingen in de ammoniakconcentratie in de tijd worden alleen
meetlocaties in Natura 2000-gebieden gebruikt die sinds 2005 of 2006
actief zijn en dus een langere tijdserie omvatten. In totaal gaat het
hierbij om 27 Natura 2000-gebieden bovenop de acht LML stations die al
sinds 1993 operationeel zijn, dus vanaf 2005 om in totaal 35
meetlocaties. Op de twee LML stations (Huijbergen en Eibergen) waar
sinds 2016 de uurlijkse metingen gestopt zijn, wordt met passieve
samplers op maandbasis doorgemeten om de
concentratieontwikkelingen op deze locaties te kunnen blijven volgen.
Recent zijn er vraagtekens geplaatst over de invloed van stallen op twee
van de LML-stations (Vredepeel en Wekerom) en dat daarmee het
landelijk beeld te veel beïnvloed zou zijn. De invloed van de
meetstations is afwezig in de kalibratie van de depositie (stap 2 in
Hoofdstuk 3) omdat de meetstations daarin niet worden meegenomen.
Het blijkt verder dat de invloed van de lokale bronnen op de trend in de
ammoniakconcentratie op de twee meetlocaties beperkt is. Deze
stations worden daarom wel meegenomen in de bepaling van het
landelijk beeld van de trend in de amrnoniakconcentratie".
In onderstaande figuur is naast het verloop van de emissies van 2005
tot 2016 ook het verloop van de ammoniakconcentraties op de 27 MAN
gebieden plus de 8 LML locaties van 2005 tot 2017'4 toegevoegd. De
trend in de ammoniakemissie komt over deze periode uit op -2% per
jaar, terwijl de trend in de ammoniakconcentratie over deze periode
on eveer + 1 % er laar bedraa t.

Ammoniak (NH3)
Index (2005 = 100)

l00~
-Concentratie Nederland
--Emissie Nederland

50

o
2005

2010

2015

Figuur 3. Ammoniakconcentratie en -emissietrend (bron: CLO 008112,2017;
geüpdate met 2016 en voorlopige data voor 2017).
13

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Ammoniak/Direct
in Nederland Een noordoostelijke spelbreker
14 Op basis van voorlopige meetgegevens 2017.

naar/Reactie RIVM op Ammoniak
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Verklaringen voor het uiteenlopen

van de trends

Eerder heeft RIVM onderzocht waar het verschil tussen de trends in
ammoniakemissies en ammoniakconcentraties vandaan kernt." Dit
onderzoek heeft uitgewezen dat de chemische omstandigheden van de
atmosfeer en de weersomstandigheden een belangrijke invloed hebben
op de ammoniakconcentratie. Als de effecten van chemie en
weersomstandigheden in rekening gebracht zouden worden, dan zouden
de concentraties voor de periode 2005-2016 lager geweest zijn dan dat
ze zijn gemeten (Figuur 4). Oftewel, de huidige chemische samenstelling
van de atmosfeer is zodanig dat er minder ammoniak wordt omgezet in
ammoniumdeeltjes en minder makkelijk deponeert door de lagere
zwavel- en stikstofdioxide niveaus en dat leidt ertoe dat ammoniak dus
langer in de lucht verblijft waardoor de concentraties minder snel dalen
dan op basis van de emissiereductie verwacht zou worden. Deze
processen verklaren ca. tweederde van het verschil in de trends tussen
de ammoniakemissies en -concentraties. Dit effect is ook in andere
Europese landen waargenomen (e.g. Hongarije, Verenigd
Koninkrijk", 17).

15 Wichink Kruit, R.J., J. Aben, W. de Vries, F. Sauter, E. van der Swaluw, M.C. van
Zanten, W.A.J. van Pul, 2017. Modelling trends in ammonia in the Netherlands over the
period 1990-2014. Atmospheric Environment 154. pp 20-30.
http://dx.doi.org/10 .1016/j.atmosenv .2017 .01. 031
16 Horvath, L., Fagerli, H., Sutton, M.A.,
2009. Long-term record (1981-2005) of ammonia
and ammonium concentrations at K-Puszta Hungary and the effect of sulphur dioxide
emission change on measured and modelled concentrations. In: Sutton, M., Reis, S.,
Baker, S.M.H. (Eds.), Atmospheric Ammonia. Springer
Science, Dordrecht, pp. 181-186.
17 Tang, Y. S. and Braban, C. F. and Dragosits, U. and Dore, A. J. and Simmons, L and van
Dijk, N. and Poskitt, J. and Dos Santos Pereira, G. and Keenan, P. O. and Conolly, C. and
Vincent, K. and Smith, R. L and Heal, M. R. and Sutton, M. A., 2018. Drivers for spatial,
temporal and long-term trends in atmospheric ammonia and ammonium in the UK.
Atmospheric Chemistry and Physics, 18, 705-733. https://doi.org/10.5194/acp-18-7052018
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Figuur 4. Tijdserie van de gerapporteerde ammoniak emissie (Jimmink et aI.,
2015; gestreepte lijn) en de geobserveerde jaargemiddelde
I
ammoniakconcentratie op de acht LML stations (doorgetrokken lijn) tussen 2005
en 2016. De gestippelde lijn toont de virtuele concentratie als er geen
verandering in de chemische omstandigheden, geen codepositie van ammoniak
en zwaveldioxide en geen jaarlijkse variatie in de meteorologie zouden zijn
geweest.

Bovengenoemde effecten kunnen dus niet het gehele verschil tussen de
trends in de ammoniakemissies en ammoniakconcentraties verklaren.
Naar aanleiding van deze studie is een vervolgonderzoek gestart waarbij
meer specifiek naar de periode 2005 - 2016 wordt gekeken en waarbij
ook de MAN gebieden waar sinds 2005/2006 metingen zijn verricht
worden betrokken. Verder onderzoekt het RIVM samen met de NEMAof
er mogelijke verklaringen vanuit de emissiekant kunnen zijn voor het
resterende verschil. Op basis daarvan kan RIVM een inschatting maken
in hoeverre er nog sprake is van een (significant) verschil tussen de
trends in de emissies en de concentraties van ammoniak of beter in de
berekende concentraties van ammoniak op basis van de emissies en de
gemeten concentraties van ammoniak. De resultaten hiervan worden in
het najaar van 2018 verwacht.
Een eventuele overschatting van de emissiedaling en daarmee van de
reductie van de depositie berekend met AERIUS Monitor wordt
gecorrigeerd. De droge depositie wordt namelijk gekalibreerd met het
verschil tussen gemodelleerde en gemeten ammoniakconcentraties (zie
Hoofdstuk 3). Daardoor zal een aanpassing van de emissies in de trend
niet of nauwelijks leiden tot een verandering in de in kaart gebrachte
totale NHx depositie.
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Ontwikkelingen in de stikstofdepositie

Voor het landelijke beeld wordt elk jaar in de GDN (sinds de
inwerkingtreding van het PAS door AERIUS Monitor ook voor de
individuele hectaren in Natura 2000-gebieden) een inschatting gemaakt
van de depositie in het achterliggende kalenderjaar (zie Hoofdstuk 4).
De ontwikkeling van de landelijk gemiddelde depositie wordt jaarlijks
door het RIVM op het compendium voor de leefomgeving
qerapporteerd". In Figuur 5 is de totale stikstofdepositie onderverdeeld
in droge en natte NHx en Nay depostne=.
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Figuur 5. Verloop van de stikstofdepositie in de tijd (update van GeN/GDN,
2018).

De landelijk gemiddelde stikstofdepositie bedroeg in 1990 ruim 2700
mol stikstof per hectare. De stikstofdepositie is sindsdien geleidelijk
gedaald tot het huidige niveau van ruim 1600 mol stikstof per hectare.

http://www.clo.nl/indicatoren/nIO 189-vermestende-depositie
De droge en natte NHx depositie in de periode 2005 - 2016 is herberekend met de
laatste modelversie (OPS versie 4.5.2, die ook voor de GCN/GDN kaarten 2018 is
gebruikt), waarbij gebruik is gemaakt van de meest recente emissiereeks van de
Emissieregistratie (met definitieve cijfers voor 2016). Omdat ook alle
concentratiemetingen voor de berekende jaren beschikbaar zijn, zijn de droge en de natte
depositie gekalibreerd met behulp van de metingen in het jaar waarin de depositie
berekend is. In de GDN 2018 wordt de depositie in het jaar 2017 berekend. Hiervoor
worden de emissies van 2016 gebruikt en wordt gekalibreerd aan de hand van metingen
van de voorliggende 5 jaren (2012-2016), omdat de metingen van 2017 op het moment
van productie nog niet beschikbaar zijn. Dit is minder nauwkeurig dan de hierboven
gehanteerde kalibratie, waarbij de emissies van het juiste jaar worden gebruikt en er per
jaar wordt gekalibreerd aan de hand van de beschikbare metingen.
18

19
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De daling in stikstofdepositie op lange termijn (1990-2016) is het gevolg
van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak (zie
Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 201ço):
• De emissie van stikstofoxiden in Nederland daalde sinds 1990
met ruim 65%. Deze daling is het resultaat van maatregelen bij
het verkeer (o.a. invoering katalysator), bij de industrie en in de
energiesector. In het buitenland zijn vergelijkbare
emissiedalingen gerapporteerd. 21
• De ammoniak emissie door agrarische bronnen in Nederland is
sinds 1990 met naar schatting 70% gedaald. Deze emissiedaling
is het gevolg van maatregelen zoals verbeterde
voersamenstelling, het gebruik van emissiearme stallen, het
afdekken van mestsilo's en het direct onderwerken van mest bij
de aanwending. Vanaf 2014 zijn de ammoniakemissies na de
jarenlange daling weer licht toegenomen. In het buitenland zijn
de emissiedalingen beduidend kleiner of lieht stijqend."
In Nederland is de bijdrage van ammoniak aan de stikstofdepositie
gemiddeld circa twee keer zo groot als die van stikstofoxiden.

20 CBS, PBl, RIVM, WUR (2017). http://www.clo.nl/indicatoren/nI018323
(indicator 0183,
versie 23, 13 juni 2017). Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBl
Planbureau voor de leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.
21

http://www.ceip.at/ms/ceip
ndata/

home1/ceip home/webdab emepdatabase/reported emissio

22

http://www.ceip.at/ms/ceip
ndata/

home1/ceip home/webdab emepdatabase/reported emissio
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Toekomstige ontwikkeling van de stikstofdepositie

De verwachting is dat de emissies van NOx en NH3 in 2020 en 2030
verder zullen dalen (Nationale Energie Verkenning 2015, Schoots en
Hammingh, 2015 en Smeets et al., 2017). Dit is het gevolg van
vastgesteld en voorgenomen beleid (scenario VV in Figuur 6 en Figuur
7). De NOx-emissies dalen van 228 kton in 2015 naar 177 en 130 kton
in 2020 en 2030. De daling in de nationale stikstofoxidenemissies is
terug te voeren op reducties in vrijwel alle sectoren. De grootste
absolute daling vindt plaats bij het verkeer. De NH3-emissies dalen naar
verwachting van 128 kton in 2015 naar 117 en 109 kton in 2020 en
2030. De daling in de ammoniakemissies vindt voornamelijk plaats bij
de landbouw. Deze daling is het gevolg van ontwikkelingen in het
landbouw-, mest- en ammoniakbeleid. Voor een beschrijving van het
vastgestelde en voorgenomen beleid wordt verwezen naar de Nationale
Energie Verkenning (Schoots en Hammingh, 2015) en de actualisatie
door Smeets et al. (2017). Voor de ontwikkeling in de buitenlandse
emissies wordt er van uitgegaan dat de EU-landen voldoen aan de
Europese reductieafspraken (NEe-richtlijn).
Ten gevolge van de emissiedalingen in Nederland en het buitenland zal
de depositie van stikstof naar verwachting verder dalen. De gemiddelde
stikstofdepositie over Nederland daalt naar verwachting met ca. 35 mol
per ha per jaar van 2015 tot 2020 en met ca. 20 mol per ha per jaar
van 2020 tot 2030. In totaal komt de depositie in 2030 dus ca. 370 mol
per hectare lager uit (Velders et al., 2017).
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Uitstoot stikstofoxiden, scenario VV
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Figuur 6. Ontwikkeling van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 2005-2030.
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Figuur 7. Ontwikkeling van de uitstoot van ammoniak (NH3), 2005-2030.
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Achtergrond
De achtergrond van deze nadere analyse is de constatering van de RvS dat er geen inzicht
is of de marge van 0,7 kton voldoende is, rekening houdend met de volgende aspecten:
a. Stallen kunnen langer meegaan dan hun afschrijvingstermijn, zodat langer sprake is
van een hogere emissie dan het BEH voorschrijft (minder snelle daling)
b. BEH bevat geen verplichting om emissie op bedrijfsniveau te laten dalen. Door
verplaatsing van dieren richting Peelgebieden kan depositie dus toenemen (lokaal)
c.

Mogelijk wordt een lagere daling gerealiseerd met het BEH, omdat stallen al aan
strengere eisen moeten voldoen door de Verordening stikstof NB.

In deze analyse wordt afzonderlijk ingegaan op deel a en b in relatie met de marge van
0,7 kton. Er is geen cumulatieve analyse gedaan.

Samenvatting
Conclusies zijn per aandachtspunt samengevat:
a. Conclusie is dat de marge van 0,7 kton groot genoeg is om (meer dan) een
halvering van de nu in het PAS gehanteerde vervangingsgraad van stallen op te
vangen. Een halvering van de vervangingsgraad zou in de Peel leiden tot een orde
van grootte van 5-10 mol/ha/jaar minder daling in 2020.

b.

I

De marge van 0,7 kton in 2020 wordt pas opgevuld, als alle stallen binnen een
straal van 22 km rondom de Peel hun emissiereductie door verschoning
volledig zouden opvullen met extra dieren;
II. Als alle veehouderijen binnen 10 km rondom de Peel de voorziene emissieafname door verschoning volledig zouden opvullen met extra dieren, dan gaat
het om 0,36 kton minder reductie dan nu aangenomen (ongeveer de helft van
de marge).
c. Voor zover stallen al voldeden aan het strenge stikstofbeleid van de provincie
Noord-Brabant, kan geen daling worden toegerekend aan het BEH. Voor de
passende beoordeling van de beschikbaar gestelde depositieruimte, maakt het
echter geen verschil of de daling het gevolg is van het BEH of van het provinciale
beleid. De daling is er hoe dan ook, zodat in de passende beoordeling geen andere
conclusie kan worden getrokken dan dat de beschikbaar gestelde depositieruimte
niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken PASgebieden. Voor zover het provinciale Noord-Brabantse beleid leidt tot een extra
daling bovenop de daling die wordt gerealiseerd door het BEH, is daaraan geen
uitgifte van depositieruimte gekoppeld. Deze extra daling ten opzichte van het
landelijk beleid (BEH), komt volledig ten goede aan de natuur.
I.
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Waar komt de marge van 0,7 kton vandaan?
Voor de ondertekening van de Overeenkomst generieke maatregelen (Ogm) is een
beleidsmatige schatting gemaakt van het effect van het BEH op emissiereductie. Die
schatting kwam neer 1 kton in 2020 (1,4 in 2021 na afloop van de eerste PAS -periode) en
5 kton in 2030. Voorafgaand aan de ondertekening is het CBS gevraagd deze inschatting
wetenschappelijk te controleren. Het CBS kwam in dat kader uit op een te verwachten
emissiereductie van 2,1 kton in 2020, 7,1 kton in 2030 en 14,3 kton in 2045.1 De PASpartners hebben besloten om aan de conservatieve kant te gaan zitten, en de reductie aan
te nemen die werd ingeschat bij het maken van de overeenkomst, in plaats van de
reductie die door het CBS werd ingeschat. Dat levert een marge op van 0,7 kton tussen de
inschatting gemaakt bij de Ogm tav 2021 en de inschatting van het CBS tav 2020.

1. Hoe verhoudt
verschoning?

de marge van 0,7 kton zich

tot mogelijk

minder snelle

In de berekeningen in AERIUS, waarop de depositieruimte die ter beschikking wordt
gesteld met het PAS is gebaseerd, is de daling in depositie door stallen afhankelijk van de
aangenomen vervangingsgraad van stallen (zie de AERIUS factsheet
vervangingspercentage stallen d.d. 17-3-2017). Als de vervanging minder snel gaat dan
gedacht, betekent dit een verlaging van de vervangingsgraad, en is de emissiereductie in
2020 en 2030 lager dan verondersteld. Door na te gaan wat de emissiereductie is bij een
lagere vervangingsgraad, wordt het effect op de daling door stallen duidelijk. Dit geeft
inzicht in de betekenis van de marge van 0,7 kton ten opzichte van het mogelijke effect
van minder snelle verschoning.
Aanpak:
De beleidsmatige inschatting van de marge van 0,7 kton is vergeleken met berekeningen
in AERIUS, door in AERIUS cijfers opnieuw te genereren met een afwijkende (lagere)
vervangingsgraad.
•

De stalemissies uit M15 (meest actuele set die geldt voor het jaar dat het PAS van
start ging) zijn opnieuw gegenereerd voor alle jaren, maar dan met een gehalveerde
vervangingsgraad ten opzichte van waar in het PAS vanuit is gegaan. Dit betekent een
wijziging van 50% naar 25% vervanging in 2030 voor rundvee, en van 75% naar
37,5% vervanging in 2030 voor overige diercategorieën. De vervangingsgraad in 2020
is op gelijke wijze mee gehalveerd

•

Door te kijken naar de verhouding tussen landelijke stalemissies enerzijds en de
depositiebijdrage vanuit stallen op hexagoonniveau anderzijds, kan een ordegrootte
inschatting gemaakt worden hoe groot het effect van minder afname in landelijke
emissies zal zijn op de depositiedaling. Op die manier kan de verminderde
emissiedaling door een lagere vervangingsgraad gekoppeld worden aan de voorziene
afname in depositiedaling. Deze stap is gedaan op basis van de meest recente
inzichten wat betreft verhouding emissie/depositie, namelijk door uit te gaan van M16L
rekenresultaten (meest actuele berekeningen)

1

CBS notitie Doorrekening maatregelen gericht op beperking ammoniakemissie, d.d. 19-02-2014
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Resultaat
•

Met de gehalveerde vervangingsgraad wordt tussen 2014 en 2020 in totaal O.S kton
minder emissiedaling berekend. Deze verminderde daling valt binnen de marge van 0,7
kton

•

Een landelijke verminderde emissiedaling van O,S kton, betekent gemiddeld voor
Nederland 3-4 mol/ha/jaar minder daling tussen 2014 en 2020. Specifiek voor de Peel
(relatief grote bijdrage vanuit de veehouderij) leidt dit tot ordegrootte 5-10
mol/ha/jaar minder depositiedaling tussen 2014 en 2020

Uit analyse volgt dat als de vervangingsgraad zoals aangenomen is in het PAS en in
AERIUS wordt gehalveerd, de daling van de landelijke stalemissies in de periode 20142020 in totaal ü.S kton kleiner wordt dan zoals berekend in het eerste jaar van het PAS.
Op depositieniveau gaat het dan gemiddeld voor Nederland om ordegrootte 3-4
mol/ha/jaar minder daling. Rondom de Peel is het effect groter en zou een halvering van
de vervangingsgraad leiden tot ordegrootte 5-10 mol/ha/jaar minder depositiedaling in
2020.
Onderstaande tabellen vatten de resultaten samen.
ktonjjaar

AERIUS M1S (versie berekeningen)
I
Variant 'halvering vervangingsgraad'

Daling

Emissies

Emissies

2014

2020

50,2

46,8

3,4

50,2

47,3

2,9
-O,S

Verminderde afname emissies

TabeIl : Effect halvering vervangingsgraad op stalemissies AERIUS (MIS data)

Nederland

Peel

Landelijke stalemissies in M16 (2014) (kton/jaar)

50,2

Gemiddelde bijdrage stallen in M16 (2014) (mol/ha/jaar)

384

613

Gemiddeld effect van 'O,S kton extra emissie' (mol/ha/jaar)

3,8

6,1

Tabel2: Bepaling effect afname emissies op gemiddelde depositie, op basis van MI6L data

Conclusie is dat de marge van 0,7 kton groot genoeg is om (meer dan) een halvering van
de nu in het PAS gehanteerde vervangingsgraad van stallen op te vangen.
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de marge van 0,7 kton zich

tot het mogelijk 'opvullen'

bij

Lokaal of regionaal kan er minder daling worden gerealiseerd dan vooraf berekend, als
bedrijven de voorziene emissiereductie door verschoning opvullen met extra dieren.
Vanwege het systeem van dierrechten en fosfaatrechten kunnen er in totaal echter geen
extra dieren bij komen in Nederland, bovenop de aangehouden voorziene netto toenames
bij bepaalde diercategorieën. Dat betekent dat lokale opvulling van verschoningsruimte
met extra dieren, zal leiden tot minder dieren elders. Bij het beoordelen van het netto
effect van 'opvullen' op de daling, moet hiermee rekening worden gehouden.
Voor het gebied de Peel is een inschatting gemaakt van het mogelijke effect van 'opvullen'
in relatie tot de marge van 0,7 kton en de voorziene depositiedaling.

Aanpak
•

Er is uitgegaan van de emissies voor stallen zoals gehanteerd in M15, de meest actuele
dataset voor het jaar dat het PAS in werking trad (2015)

•

Eerst is gekeken tot welke straal rondom de Peel bedrijven hun 'verschoningseffect'
kunnen opvullen, om de marge van 0,7 kton volledig te gebruiken. Dit leidt tot een
berekend 'selectiegebied'. Deze berekening is als volgt gedaan:

•

o

Het AERIUS scenario 'Q14' (emissies 2014) is verminderd met de emissie in het
AERIUS scenario 'Q2OJPNG' (emissies in 2020 voor scenario met beleid, maar
zonder groei), om zo de emissiedaling door beleid te bepalen. Dat is namelijk
het verschoningseffect waar het over gaat (dat ingecalculeerd is in het PAS en
op bedrijfsniveau opgevuld zou kunnen worden met extra dieren)

o

Deze berekening op emissieniveau is gedaan voor alle stallen binnen een
bepaalde afstand van de Peel. Als startpunt is 10 km genomen

o

Vervolgens is via 'trial and error' bepaald bij welke straal de emissies
overeenkomen met de marge van 0,7 kton

o

Als alle stallen binnen dat gebied gaan opvullen, dan gaat het om 0,7 kton aan
extra emissie

Vervolgens is gekeken tot hoeveel extra dieren het opvullen zou leiden, binnen dat
selectiegebied . Dit is a Is voigt gedaa n:
o

Voor alle stallen binnen het geselecteerde gebied rondom de Peel is bepaald wat
de gemiddelde emissie per 'schoon' dier is. Dit is gedaan door de emissie in
AERIUS scenario 'Q20JP' (dat is de 'verschoonde emissie') te delen door het
aantal dieren in de stal.

o

Vervolgens is per stal bepaald hoeveel extra 'schone' dieren er dan bij kunnen,
als de voorziene emissiereductie door verschoning zoals berekend bij stap 1
volledig wordt opgevuld met nieuwe, schone dieren. Dit levert per stal een
'potentieel extra aantal' dieren op.
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o

•

•

Door de extra dieren per stalap te tellen voor alle stallen in het selectiegebied,
is bekend hoeveel meer dieren er in theorie in het selectiegebied zouden
kunnen komen, als daadwerkelijk alle voorziene emissiereductie door
verschoning (de 0,7 kton in dit geval) zou worden opgevuld met extra dieren

De toename in dieren is vergeleken met de landelijke groei, om een beeld te hebben
hoe reëel een dergelijke verplaatsing van dieren is. Dit is als volgt gedaan:
o

De voorziene netto groei in dieraantallen zoals opgenomen in de
depositieruimte is bepaald door AERIUS scenario zonder groei (Q2OJPNG) af te
trekken van het scenario met groei (Q20JP). Dit is gedaan zowel voor heel
Nederland, als alleen voor de stallen in het berekende selectiegebied rondom de
Peel.

o

Per diercategorie is vervolgens eerst gekeken welk aandeel van de netto groei
voor heel Nederland voorzien wordt in het selectiegebied rondom de Peel, door
de voorziene netto groei uit het selectiegebied te delen door de netto groei voor
heel Nederland

o

Daarna is gekeken wat de totale groei in dieren in de Peel wordt als je de netto
groei optelt bij de extra dieraantallen door opvulling zoals bepaald bij stap 2, en
hoe dat zich dan nog verhoudt tot de totale netto groei voorzien voor Nederland

Het 'opvuleffect' is ten slotte doorgerekend in depositie, om te bepalen wat het netto
effect zou zijn op de depositiedaling in de Peel. Daarbij is aangenomen dat de dieren
die verplaatst worden om 'op te vullen', weggehaald worden bij bedrijven buiten het
selectiegebied. De berekening is uitgevoerd met een versie van OPS die het mogelijk
maakt de resultaten te relateren aan de meest actuele inzichten omtrent voorziene
depositiedaling. De berekening is als volgt gedaan:
o

Er is eerst berekend wat de extra depositiebijdrage is die wordt veroorzaakt
door het 'opvullen' bij bedrijven binnen het selectiegebied rondom de Peel
(extra emissie van 0,7 kton)

o

Vervolgens is berekend hoe groot de depositiedaling is door het weghalen van
de extra dieren bij de bedrijven buiten het selectiegebied

o

De extra depositiedaling door het weghalen van de dieren bij bedrijven verder
weg, is verrekend met de verminderde depositiedaling door het opvullen bij
bedrijven binnen het selectiegebied. Dit levert het netto effect op de
depositiedaling op
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Resultaten
•

De marge van 0,7 kton in 2020 wordt pas opgevuld, als alle stallen binnen een straal
van 22 km rondom de Peel hun emissiereductie door verschoning volledig zouden
gaan opvullen met extra dieren

•

Als alle veehouderijen binnen 10 km rondom de Peel de voorziene emissie-afname
door verschoning volledig zouden opvullen met extra dieren, dan gaat het om 0,36
kton minder reductie dan nu aangenomen (ongeveer de helft van de marge)

Tabel 3 geeft een overzicht om hoeveel dieren het dan zou gaan, bij een selectiegebied
van 22 km rondom de Peel (volledig 'gebruiken' van de marge). Voorbeeld: bij varkens zie
je dat de voorziene emissiereductie bij alle varkensstallen in een gebied van 22 km
rondom de Peel, gelijk staat aan 145.000 extra varkens in het gebied rond de Peel.
Omschrijving

Categorie

Selectiegebied : stallen
rondom de Peel

in

straal

van

22

Extra dieren

Emissie (ton)

Rundvee

A

49.975

286,5

Geiten

C

3.927

2,6

Varkens

D

144.990

288,5

Kippen

E

1.014.848

100,1

km

I

Kalkoenen

F

TOTAAL

49.803

35,0

1.263.543

0,7 kton

Tabel 3: Aantal extra dieren dat mogelijk zou zijn bij het opvul/en van de emissiereductie
door beleid

Tabel 4 geeft een overzicht hoe het volledig opvullen van alle stallen binnen 22 km van de
Peel met extra dieren, zich verhoudt tot de voorziene landelijke netto groei in Nederland
zoals aangenomen
in het PAS en AERIUS (zie AERIUS factsheet 419-3764
'Groeipercentages dieraantallen')
•

Voorbeeld: bij rundvee is in het PAS voorzien dat bij het gelijkmatig verspreiden
van de voorziene netto groei over alle rundveebedrijven in Nederland, in totaal 6%
van de landelijk voorziene netto diergroei plaats zou vinden in het gebied van 22
km rondom de Peel (kleine 5.000 dieren). Als deze bedrijven allemaal zouden gaan
opvullen, dan zou dit aantaloplopen tot bijna 55.000 dieren. En dat zou betekenen
dat niet meer 6% maar meer dan 70% van de landelijke voorziene netto
melkveegroei in het selectiegebied van 22 km rondom de Peel plaatsvindt. Elders in
Nederland moet dan een afname van melkvee optreden die niet reëel lijkt. Een
dergelijke afname elders zou leiden tot een depositiedaling aldaar, die nu niet
ingecalculeerd is in het PAS.
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Ander voorbeeld: de bijna 145.000 extra varkens uit tabel 3, kunnen alleen maar
verplaatsers zijn uit een ander deel van Nederland, omdat voor varkens geen netto
groei wordt voorzien voor Nederland als geheel vanwege het systeem van
dierrechten en fosfaatrechten. Dat zou betekenen dat als deze varkens inderdaad
richting de Peel verplaatst worden, in andere gebieden van Nederland een krimp
optreedt die irreëel lijkt. Een dergelijke krimp elders zou leiden tot een
depositiedaling aldaar, die nu niet ingecalculeerd is in het PAS.

Selectiegebied:
Netto
diergroei
selectiegebied

22 km rondom de Peel

°10 van
landelijke
netto
diergroei

Totale diergroei
selectiegebied inel.
extra dieren door
opvullen

% van landelijke
netto diergroei

6%

54.943

71%

Rundvee

4.968

Geiten

O

3.927

Geen netto groei
voorzien

Varkens

O

144.990

Geen netto groei
voorzien

Kippen

1.479.920

33%

2.494.768

56%

Kalkoenen

104.647

64%

154.450

95%

TOTAAL

1.589.535

2.853.078

Tabel 4: Hoe verhoudt de potentieIe toename van het aantal dieren rondom de Peel (22
km) zich tot de landelijke groei?

In termen van stikstofdepositie:
•

Het volledig opvullen met extra dieren van alle stallen binnen een straal van 22 km
rondom de Peel - overeenkomend met de marge van 0,7 kton -, leidt op basis van
actuele inzichten tot gemiddeld 37 mol/ha/jaar
minder daling in de Peelgebieden tussen 2014 en 2020. Daarbij is rekening gehouden met feit dat extra
dieren voor opvulling, ergens anders vandaan komen (verplaatsing)

•

Het volledig opvullen met extra dieren van alle stallen binnen een straal van 10 km
rondom de Peel - overeenkomend met 0,4 kton -, leidt op basis van actuele
inzichten tot gemiddeld 28 mol/ha/jaar
minder daling in de Peel-gebieden tussen
2014 en 2020. Daarbij is rekening gehouden met feit dat extra dieren voor
opvulling, ergens anders vandaan komen (verplaatsing)

•

Ter vergelijking: de totale depositiedaling in de Peelgebieden tussen 2014 en 2020
is volgens de actuele data uit M16L:
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o

Groote Peel: 125 mol/ha/jaar,

waarvan 49 mol/ha/jaar

o

Deurnsche Peel & Mariapeel : 143 mol/ha/jaar,
bij stallen

bij stallen

waarvan 51 mol/ha/jaar

Conclusie is dat het niet reëel lijkt dat de marge van 0,7 kton volledig zal worden gebruikt
voor het weer opvullen van de voorziene emissiereductie rondom de Peel, omdat dan a)
alle bedrijven binnen 22 km van de Peel volledig zouden moeten gaan opvullen met extra
dieren en b) dit leidt tot irreële verplaatsingsaantallen in relatie tot de voorziene landelijke
groei. Echter, als het wel zou gebeuren, dan zou er rondom de Peel er nog steeds
depositiedaling optreden, ook bij benutting van de volledige depositieruimte voor het
gehele eerste PAS-tijdvak van zes jaar.
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Notitie:

Effect van het sleepvoetverbod

op de ammoniakemissie

van:
Gerard Migchels (WUR) en Cathy van Dijk (Projecten LTO Noord)
aan:
Stefan Breukel (LNV)
datum: 3 juli 2018

Sleepvoetverbod zorgt voor minder ammoniakemissie
Het is per 1 januari 2019 verboden om met de sleepvoet onverdund mest in strookjes op het
land te leggen. Maar wat is nu precies de ammoniakwinst van dat sleepvoetverbod? Zorgt het
verbod voor 1.5 miljoen kilo minder ammoniakemissie ten opzichte van 2014? Want dat is
afgesproken in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). En wat is dan het meest voor de
hand liggende alternatief van de sleepvoet?
Emissie zonder sleepvoetverbod
In Nederland komt ongeveer 69% van het totale volume aan drijfmest op grasland terecht. De rest
(31%) komt op bouwland. De inzet van de sleepvoet op bouwland is zeer beperkt en is daarom niet
meegenomen in de berekeningen. Het uitrijden van drijfmest op gras vindt in 24% van de gevallen
plaats met de sleufkouter en 14% met de sleepvoet. Dit vindt plaats op veen-en kleigronden. De rest
vindt plaats met een zodenbemester, vooral op zandgronden. Dit is afgeleid van gegevens uit de
gecombineerde opgave (landbouwtelling). Elke uitrijtechniek heeft een eigen missiefactor (EF). De meest
recente EF (2018) van de sleepvoet is 30,5. Dat houdt in dat 30,5% van de ammoniak in de mest die
kan vervluchtigen, ook daadwerkelijk vervluchtigt.
Tabeil:

Veldemissie zonder sleepvoetverbod op basis mestvolume in 2014

Toedieningstechniek

Zonder sleevoetverbod
NH3 emissie

EF

(miljoen kg)
2014

Sleufkouter
Sleepvoet

24,8
30,5

6.4
4.6
11.0

Op basis van het totale mestvolume in 2014 was de ammoniakemissie op veen & klei via de sleufkouter
en sleepvoet in 2014 11 miljoen kg (met de EF van 2018). De EF van de sleepvoet was tot aan 2018 26
in plaats van de nu gehanteerde 30,5.
Op basis van rapport 754 (Huijsmans et al, 2018) http://edepot.wur.nl/444996
met water verdunde mest met een sleepvoetmachine op grasland'

Effect sleepvoetverbod op de ammoniakemissie

1

'Ammoniakemissie bij

CONCEPT!

Emissiewinst

door het sleepvoetverbod

Bij het berekenen van de emissiewinst bij inwerkingtreding van het sleepvoetverbod per 2019 zijn een
aantal aannamen gehanteerd:
•

•

•
•
•

Het meest voor de hand liggende alternatief in het kader van het verbod is de
sleepvoetbemester die voldoende verdunde mest in strookjes op het land legt. Daarvoor komen
twee technieken in aanmerking; de sleufkouter- en de sleepvoetbemester;
De EF voor de sleufkouter en de sleepvoet is bij voldoende verdunning even groot als bij de
zodenbemester, namelijk 19. Dat is het geval wanneer bij zowel de sleepvoet als de sleufkouter
de mest is verdund in de verhouding 1 deel mest op 0,5 deel water. Ofwel 33% verdunning;
Het aandeel sleufkouter- en sleepvoetbemester is in 2019 even groot als in 2014;
De bemestingshoeveelheid in 2019 is even groot als in 2014;
Bouwlandbemesting en andere alternatieven voor de sleepvoetbemester zijn in de berekening
niet meegenomen.

Tabel 2: Verwachte veldemissie met sleepvoetverbod op basis van mestvolume 2014 bij sleepvoetverbod
ingaande 1 januari 2019.

Toedieningstechniek

Zonder sleevoetverbod

Met sleepvoetverbod

Emissiewinst

NH3 emissie

NH3 emissie

(miljoen kg)

(miljoen kg)

2019

2019

4.9
2.9
7.7

1.5
1.7

NH3 emissie

EF

(miljoen kg)

EF

2014

sleufkouter
sleepvoet

0.248
0.305

6.4
4.6
11.0

0.19
0.19

3.2

Uit de hierboven vermelde tabel blijkt dat de totale ammoniakemissie afneemt als gevolg van het
sleepvoetverbod van 11 tot 7,7 miljoen kg op basis van het mestvolume in 2014. Dat is een afname van
3,2 kton in 2019 t.O.V. 2014 gerekend over beide genoemde toepassingstechnieken. Met als aanname
dat 100% van de melkveehouders zich houdt aan het sleepvoetverbod. In de overeenkomst is uitgegaan
van een reductie van 1,5 kton. Deze reductie is afgeleid uit een indicatieve analyse uit 2012 van de WUR
waarmee een verkenning gemaakt is naar de reductiemogelijkheden van ammoniakemissie via
bemesting ten behoeve van de PAS. De analyse was deels gebaseerd op technieken die niet meer voor
de hand liggen om te gebruiken in het licht van de huidige methode van waterverdunning vanwege
onvoldoende of tegenvallende emissiereducties (verschillende varianten waterverdunning en de duospray
bemester), milieukundige bezwaren hebben (aanzuren van drijfmest) of vooralsnog onvoldoende
handhaafbaar of wenselijk lijken (in de avond/nacht mest uitrijden).
In de berekening is voorts gewerkt met verschillende implementatiegraden van mestaanwending via het
sleepslang systeem. Afhankelijk van het bemestingssysteem en de implementatiegraad van de
sleepslang werd een emissiereductie berekend variërend van 1 tot circa 10 kton. Voor de PAS is gekozen
voor een veilige en haalbare doelstelling.
De hogere reductie in de verwachting in 2019 is toe te schrijven aan het effect van het verdunnen van de
mest met water in de verhouding van 1 deel mest op 0,5 deel water. Dit levert zelfs een reductie op van
40% (op basis EF 19) t.O.V. het onverdund toepassen van de drijfmest. In 2012 waren er nog niet of
onvoldoende metingen voorhanden voor de verschillende verdunningstrappen.
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Verdunnen

gebeurt

nu al op grote

schaal

In zowel de Proeftuin Natura 2000 als in de Proeftuin Veenweiden is in de communicatie veel aandacht
besteed aan het uitrijden van verdunde mest, en de voordelen hierbij voor de bedrijfsvoering. Dit heeft
er mede aan bijgedragen dat veel melkveehouders nu reeds hun mest op veen, klei en zand hun mest
verdund uitrijden.
Uit een enquête van de Proeftuin Veenweiden onder de 110 deelnemers blijkt dat 80% van de
deelnemers in 2017 meer heeft verdund dan in 2016. Met de volgende redenen:
1.
2.
3.

betere opname door de plant en daarmee een betere benutting van de mineralen;
minder vervluchtiging van stikstof in de vorm van ammoniak;
schoner gras om na bemesting te beweiden.

De overige 20% heeft niet (meer) verdund met als reden:
1.
2.
3.

ze voorheen al voldoende verdunden (16%);
ze altijd bij regenachtig weer uitrijden (2%);
er genoeg spoelwater in de kelder loopt (2%).

Uit bovenstaande is te concluderen dat er nu dus - ook zonder sleepvoetverbod -al flink wat
emissiereductie plaatsvindt door mest verdund uit te rijden. Voor de melkveehouders brengt het
verdunnen met water dus een bedrijfsvoordeel mee waardoor toepassing laagdrempelig is en minder
gevoelig voor het niet uitvoeren van het sleepvoetverbod.
Zie rapport 1084 (van Schaaten et al, 2018) http:(/edepot.wur.nl/440968 'Benutting verdunde mest
aangewend met sleepvoetenmachine op grasland'
De mate van verdunning varieert van 25% tot 50% verdunning. De inschatting is dat de gemiddelde
verdunning 33% is.
Tabel 3: Ruw ingeschatte actuele emissiereductie (in miljoen kg ammoniak) via verdunning in 2018 op
veen&klei
Verdunning
Deel van drijfmest verdund uitgereden

33%

20%

40%

60%

80%

100%

0.6

1.3

1.9

2.6

3.2

Ook experts uit de Proeftuin Veenweide, de WUR en diverse geraadpleegde loonwerkbedrijven
bevestigen dat melkveehouders er steeds meer voor kiezen om hun drijfmest in het voorjaar via de
loonwerker met sleepslangen uit te laten rijden. Ze schatten in dat 60% tot 80% van alle
melkveehouders in veen- en kleigebieden op dit moment al hun mest verdund uitrijden. Uit tabel 3 blijkt
dat een emissiereductie op te leveren van tussen de 1,9 tot 2,6 miljoen kg ammoniak.
Ook op zandgronden emissiereductie

via verdunde mest

Melkveehouders op zandgronden kiezen er ook steeds vaker voor om hun drijfmest verdund uit te (laten)
rijden. Daar zijn nu dan ook meer sleepslangensystemen dan 5 jaar geleden, maar dan in combinatie
met een zodenbemester. Ook dat zorgt voor minder ammoniakemissie. Er zijn nog geen metingen
uitgevoerd aan de emissiereductie bij verschillende mate van verdunning van de mest in combinatie met
een zodenbemester. In onderstaande tabel is door bemestingsdeskundigen een ruwe inschatting
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gemaakt van de emissiewinst.
verdunning.

Waarbij

van 1 deel mest op 0.33 water. Ofwel 25%

het percentage emissiereductie

Tabel 4: Ruw ingeschatte
basis van mestvolume

mestvolume
5%
15%
25%
50%

Bij een verdunning

emissiereductie

(in miljoen

door verdunnen
kg ammoniak)

varieert tussen 15 en 25%.
via verdunning

in 2018 op zand op

2014

reductie
15%

-----

-

...
0.95

20%
0.13
0.38
0.63
1.26

25%
0.16
0.47
0.79
1.58

Bemestingsdeskundigenschatten in dat melkveehouders op zandgronden voor 15 tot 25% van het totale
mestvolume er voor kiezen om de mest verdund uit te (laten) rijden. Bij een voorzichtig ingeschatte 15%
emissiereductie zorgt dit voor 0,3 tot O,S miljoen kg minder ammoniakemissie in 2018 op basis van het
mestvolume van 2014.

Conclusies
1)

Het sleepvoetverbod per 2019 zorgt - met de gebruikte aannames - voor 3,2 miljoen kg minder
ammoniakemissie in 2019 in plaats van de oorspronkelijk begrootte emissiereductie van l,S
kton. Op basis van een 33% verdunning van de mest bij zowel de sleufkouter als de
sleepvoetbemester en eenzelfde mestvolume in 2019 als bij de referentiesituatie in 2014;
2) Uitrijden van verdunde drijfmest vindt nu al op grote schaal plaats en zorgt voor minder
ammoniakemissie. Op veen & klei gaat het daarbij om een reductie ten opzichte van 2014 van
1,9 tot 2,6 miljoen kg ammoniak. En op zand om 0,3 tot O,S miljoen kg ammoniak ten opzichte
van 2014;
3) Op basis van bovengenoemde inschattingen realiseerden melkveehouders door hun mest
verdund uit te rijden op veen, klei en zand - op vrijwillige basis - in 2017 al de in de PAS
beloofde l,S miljoen kg ammoniak reductie.
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Achtergrond
In het PAS geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor het beweiden en bemesten.
Deze activiteiten zijn meegenomen in de autonome ontwikkeling in AERIUS en hoeven niet
meer afzonderlijk in AERIUS Calculator ingevoerd te worden. In de procedure bij de ABRvS
staat de vraag centraalof bemesten en beweiden als een 'project' moet worden
aangemerkt. Is sprake van een 'project', dan is het bepaalde in artikel 6, lid 3
Habitatrichtlijn van belang, waarbij de vraag aan de orde is of deze bepaling ruimte biedt
voor een wettelijke regeling die een categorie van activiteiten vrijstelt van de
vergunningplicht. Tevens is dan de vraag waaraan een passende beoordeling daarvan aan
moet voldoen.
Voor autonome ontwikkelingen zoals beweiden en bemesten, wordt in AERIUS vooraf
ruimte gereserveerd. Deze reservering is gebaseerd op aannames vooraf omtrent de
omvang, ruimtelijk verdeling en ontwikkeling van de emissies. In het PAS is voor het
bepalen van de veldemissies voor ammoniak gebruik gemaakt van de informatie uit de
landelijke Emissieregistratie. De gegevens in de Emissieregistratie zijn op haar beurt
gebaseerd op resultaten van Mambo. Hoe deze informatie is verwerkt is vastgelegd in de
factsheet: https: IIwww.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-depositiebijdrage-engroeibehoefte-mest/07-11-2016

Samenvatting
Uit de resultaten van de uitgevoerde berekeningen kunnen we opmaken dat wijzigingen in
het gebruik van een individueel perceel, dan wel het veranderen van het areaal aan
grondgebruik op groter schaalniveau, inderdaad effecten kunnen hebben op de
stikstofdepositie in N2000 gebieden en specifiek de Peel gebieden. Beide hebben echter
een beperkte impact op de stikstofdepositie wanneer we het relateren aan de jaarlijkse
variatie in stikstofdepositie als gevolg van verschillen in de meteorologie (weersinvloeden).
Getalsmatig kan het volgende geconcludeerd worden uit de analyse:
•

In een zeer behoudend scenario waarin de totale hoeveelheid grasland rondom de
Peelgebieden tot wel 10% toeneemt, stijgt de emissie in het beschouwde gebied
(figuur 7) met 0,05 kton/jaar. Dit komt neer op 25% van de genoemde landelijke
marge van 0,2 kton/jaar

•

Het effect van 0,05 kton/jaar meer stikstofemissies rondom de Peel op de depositie in
de Peelgebieden is gemiddeld 3,5 mol/ha/jaar. Ten opzichte van de gemiddelde
voorziene depositiedaling in de Peelgebieden is dit minder dan 3% minder daling zoals
die geprognotiseerd is voor 2020.
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Toelichting

analyse

Een belangrijk aandachtspunt bij het PAS is het op gedetailleerde wijze in kaart brengen
van de ammoniakemissies. Daarbij is er steeds meer aandacht voor effecten van
specifieke maatregelen, zoals veranderingen in beweiding/bemesting van specifieke
percelen.
In de analyse is gekeken naar het effect van lokale veranderingen in veldemissies zoals
beweiden en bemesten op de emissie en depositie. Daarbij is het belangrijk onderscheid te
maken tussen het gebruik van een individueel perceel (korte termijn variatie) en het
veranderen van het areaal aan grondgebruik op groter schaalniveau (lange termijn trend).
De effecten van de variaties zijn vergeleken met 'natuurlijke' effecten door meteorologie
(weersinvloeden).
In de analyse is niet gekeken naar het effect van 'opvullen van onderbenutting van de
toegestane bemestingsgraad'. Lokale toenames door het 'opvullen' van huidige
onderbenutting, zijn in Brabant niet voor de hand liggend. Uit gegevens van het
Compendium voor de Leefomgeving blijkt namelijk dat:
•

In heel Nederland gemiddeld de benuttingsgraad voor stikstof sinds 2006 rond de 90%
zit (Figuur l, onderstaand)

Benutting van plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat in dierlijke mest
% benutting
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Stikstof
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www.clo.nl/nlooçriç

Bron: CBS
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•

Specifiek in Brabant de gemiddelde
onderstaand)

benuttingsgraad

zelfs boven de 100% zit (figuur 2,

Benutting van de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest,
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2016

De landbouwgebiedsklassen
met relatief lage stikstofemissies, waar dus nog de
grootste toename zou kunnen plaatsvinden, sinds 2005 geen stijgende trend laten
zien. (De klassen met de laagste mestgift hebben de licht blauwe kleur in het
onderstaande figuur 3)
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Opvulling in alle landbouwgebieden tot 100% benuttingspercentage is een theoretische
mogelijkheid, maar stuit in de praktijk op een aantal complicaties:
•

Benutting van mest zou toe kunnen nemen als akkerbouwers meer geld zouden toe
krijgen per kuub. Veehouders betalen momenteel circa 26 euro/rnâ, akkerbouwers
betalen tussen O en 1 euro per kuub inclusief uitrijden. De huidige afzetkosten voor
veehouders wordt momenteel al als een maximum ervaren. Bedrijfseconomisch
gezien zullen veehouders de extra afzetkosten (om akkerbouwers te verleidden
meer mest af te nemen) niet gaan betalen, het is dan goedkoper om minder dieren
te gaan houden.

•

Lang niet in alle akkerbouwgewassen is dierlijke mest goed in te passen zoals
suikerbieten en aardappelen. Aanwending van mest voor inzaai of poten levert
tee It- en bodemstructuurproblemen op en is bij veel gewassen niet te combineren,
aanwending na inzaai of poten levert gewasbeschadiging op of beschadigt de
ruggen (aardappelteelt). Voor wintergranen wordt dierlijke mest op grotere schaal
gebruikt.

•

Toediening van dierlijke mest geeft risico's voor de kwaliteit van
landbouwproducten (suikergehalte in suikerbieten) of het beschikbaar komen van
de mineralen kan niet gestuurd worden waardoor gewassen bijvoorbeeld te snel
groeien wanneer de mineralen bij bepaalde weersomstandigheden vrijkomt
(legering van granen).

•

Mest moet emissiearm toegepast worden, dat is op de zwaardere kleigronden lang
niet altijd mogelijk vanwege of droogte of te natte bodem.

•

Capaciteit bij loonwerkers met geschikte machines en beschikbaarheid van de mest
op moment van uitrijden zijn eveneens beperkende factoren. Er is circa 30 m3 per
hectare nodig bij wintertarwe.

•

Conclusie De periode waarop dierlijke mest toegepast kan worden is zeer beperkt
derhalve is het risico op overschrijding van de benuttingsgraad zeer gering.

•

Ook als gekeken wordt naar de benuttingsgraad over een lange reeks van jaren
zien we hier weinig verandering in. http://www.clo.nl/indicatoren/nI0091plaatsingsruimte-meststoffen

•

Gezien de weinige verschuivingen in het grondgebruik (bouwland naar grasland) en
de bouwplansamenstelling bij boeren is het niet de verwachting dat het gebruik van
dierlijke mest sterk veranderd ten opzichte van het moment van de passende
beoordeling van de PAS. De buffer van 0.2 kton zal naar verwachting niet benut
gaan worden voor toename bemesting met dierlijke mest.

I
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Uitwerking

analyse

Voor de analyse berekeningen is in plaats van de in AERIUS Monitor (2014 - 2016)
toegepaste data, gebruik gemaakt van INITIATOR 2015 (Integrated Nitrogen Impact
Assessment Tool on Regional Scale; Wageningen Universiteit) van Wageningen
Universiteit. Vanaf 2019 is het de bedoeling dat dit modelook wordt toegepast in AERIUS
Monitor. De reden waarom er besloten is het nu al in deze analyse in te zetten, heeft te
maken met dat INITIATOR de mogelijkheid geeft om op landouwperceel niveau
(perceelregistratie) de veldemissies te bepalen en te laten variëren. Dat sluit aan bij de
vraag die door de RvS in deze is gesteld. De veldemissie in INITIATOR bestaan uit vier
componenten: beweiden, toedienen van dierlijke- en kunstmest en de emissies voor
gewas afrijping. De totale landelijke veldemissie van INITIATOR is geschaald naar het
landelijk totaal van NEMA. Op die manier is geborgd dat de emissietotalen in de deze
analyse en de totalen waarop AERIUS Monitor gebaseerd is, vergelijkbaar zijn. Om de
variatie in beeld te brengen van het landelijke beeld van grondgebruik van landbouw
percelen en de impact daarvan op de totale depositie zijn er twee varianten met
INITIATOR uitgewerkt.
Basis variant 2015, scenario 2:
•

Dierlijke mestgiften op basis van normen, landgebruik Basis Registratie Percelen
(BRP 2015) en P-status 2015;

•

Derogatie: gelijk aan de die van 2015 per bedrijf;

•

Kunstmestgift; berekend uit de dierlijke mestgift en de gebruiksnorm 2015;

•

Aanwendingstechniek 2015 (zoals aangegeven in GIAB/BRP);

•

Ammoniakemissie schalen naar landelijke NEMA 2015 emissies voor
mestaanwending, beweiding en kunstmest.

Variant 2015 met doorzetten trend verandering grondgebruik 2010-2015, scenario 4:
•

Voor de Peel gebieden en heel Nederland het cluster openteelt en grasland te
variëren door de percelen met akkerbouw af te laten nemen. De overige condities
voor 2015 blijven ongewijzigd.

•

Op basis van CBS trend 2010-2015 wordt voor geheel Nederland (excl. de Peel
gebieden het grasland areaal (5600 - (-925)) ha toe te laten nemen (grasland
generiek x (5600 - (-925))/areaal grasland (2015, NL)) en open teelten met 5600
ha (openteelten generiek x (5600 -925)/areaal openteelten (2015, NL)) toe te
laten nemen. Het totaal areaal blijft gelijk door het areaal akkerbouw
hoofdgewassen met Zx (5600 - 925) ha af te laten nemen.

•

Voor de Peel gebieden neemt het (Iandbouw)grasland met 925 ha (grasland
generiek x 925/ areaal grasland (2015, Peel)) af en open teelten met 925 ha
(openteelten generiek x 925/areaal openteelten (2015, Peel)) toe.

Analyses ter nadere onderbouwing

van het PAS

Pagina

6 van 14

AERIUSA
Beweiden en bemesten

In tabell

zijn de landelijke

Mesttoediening

36.4

36.7

emissie behorende bij de scenario's weergegeven.

Kunstmest

11.6

11.7

Gewas
afrijping

0.3

0.3

Beweiding

1.8

Scenario 2, referentie, alles
opvullen tot de
gebruiksnorm voor zowel N
als p

1.8

Scenario 4, gelijk aan
referentie, maar dan met
oppervlakte trend 20102015

TabeIl : Emissie in kton ammoniak na schaling naar NEMA (referentie 2015)

_

Bolgewassen

•
_
_

Groen
Gras
Hout

.Mais
_
Overig
Referentie situatie (2015)

- j_.

.~

Figuur 4: Voorbeeld van het detailniveau van de perceelregistratie rondom de Peel
gebieden wat in deze analyse is gebruikt. In het gebied bevinden zich ruim 59.000
landbouwpercelen.
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In figuur 5 is de verandering in stikstofdepositie weergegeven tussen Scenario 4 en 2. De
grafiek beeld per emissie type beweiden, toedienen van dierlijke- en kunstmest en gewas
afrijping de variatie in stikstofdepositie uit. De zwarte stip is de gemiddelde verandering op
alle N2000 gebieden (in de PAS) in Nederland. Het blauwe gedeelte geeft de spreiding van
de verschillen weer tussen het 95% en 5% percentiel. 90% van de berekende verschillen
in stikstofdepositie valt dus in dit bereik. De licht grijze balken zijn de 'extreme' waarden
of verschillen. Hierin ligt 5% van de berekende verschillen. Duidelijk is dat de grootste
variatie zich voordoet bij het benutten van grasland. Ook is uit de grafiek te lezen dat het
omzetten van akkerland naar grasland niet alleen een positief of negatief effect op de
depositie in N2000 gebieden heeft. Het cumulatieve effect van de verschillen tussen de
vier emissietypen is namelijk kleiner dan de van beweiding. Dit is het gevolg van het de
verandering in mestgift wanneer een perceel gebruikt gaat worden voor beweiding.
Verandering in stikstofdepositie in N2000 gebieden bij opvullen gebruiksnorm en
doorzetten trend veranderingen in landgebruik 2010-2015
3
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Figuur 5: Resultaten voor het vergelijk van Scenario 2 (referentie) en 4 (voortzetting
trend)
Als er specifieker naar de Peel gebieden gekeken wordt, dan zien we dat veranderingen op
landelijke schaal in scenario 4 (gecombineerd met de voor de Peel specifieke areaal
verandering) leidt tot een zeer beperkt afname in depositie (meest linker kolom). Om aan
te geven hoe klein deze verandering is ten opzichte van de natuurlijke variatie in
stikstofdepositie in de Peelgebieden, is het Scenario 4 doorgerekend met de verschillende
meteorologische condities van de afgelopen 5 jaar. In dit geval is zo'n vergelijk
gerechtvaardigd, omdat de variaties in het gebruik van landbouw percelen ook korte
termijn variaties zijn. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 6.
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Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden in opeenvolgende jaren
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Figuur 6: Omvang variatie in stikstofdepositie tussen scenario 4 en 2 gerelateerd aan
veranderingen in stikstofdepositie van Scenario 2 in verschillende meteorologisch jaren.
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Met de analyse van Scenario 2 en 4 mist nog een echte ruimtelijke analyse op lokale
schaal naar de impact van verandering van grondgebruik op de Peel gebieden. In
onderstaande grafiek staan de resultaten van een serie berekeningen, waarin het areaal
grasland op lokale schaal ruimtelijk ook aangepast wordt ten gunste van akkerland en
mals-bouwland. Het gebruik van een perceel wordt dus veranderd. Er komen dus geen
percelen bij of er gaan geen percelen af. Er vindt alleen wijzigingen van het gebruik plaats
en dus verandering van regime van mesttoediening.
Mesttoediening

Kunstmest

Gewas afrijping

Beweiding

Referentie (2015)

0.53

0.19

0.03

0.05

2.5% meer gras

0.54

0.19

0.03

0.05

5% meer gras

0.55

0.19

0.03

0.05

10% meer gras

0.57

0.20

0.03

0.05

2.5% minder gras

0.52

0.18

0.04

0.05

5% minder gras

0.52

0.18

0.04

0.04

10% minder gras

0.50

0.18

0.04

0.04

Tabel 2: Scenario's met omzetting landgebruik en bijbehorende emissies in kton
ammoniak.

Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden, als gevolg van toe/afname
grasland
70

+-'
IJ')

Q)

50

E

+-'
IJ')

50

C

~::::l

40

.._;IJ')

E~

30

1:i ~

20

Q¡ E

io

.s

a

=0

:o';;
e'

Q)
c..
-c '~

'w 'Si -io
:;:

re

Q)
..c

:;:
Q)

,

Q)
:~
IJ')

O

c..
Q)

-20

-

0.0

c -30
Q)

-40

'(>'"

:EO

r¿'
~r¿

+-'

~
IJ')

:¡:¡
Vl

-

......

~\c

'(>'"

¢à

r¿'

¢à'(>'"

¢à

òr¿'

~r¿

~\c
1,.'

'(>'"

,~

~\c

~"

~\c

e>
»
~

'(>'"

¢à

1,.'

¢à
òr¿'
,~

<;3\c

~

".;

Figuur 7: Resultaten van de analyse van veranderingen grondgebruik
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De variatie in stikstofdepositie op gebiedsniveau is ook hier beperkt (blauwe delen van de
grafiek) hoewelook een duidelijk enkele uitschieter zijn. Overigens zijn die vrijwel
onafhankelijk ban de omvang van de verandering.
Een andere analyse die uitgevoerd is, gaat meer in op de variatie die ontstaat wanneer
landbouwpercelen in verschillende jaren voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
Het totale aantal percelen per functie blijft in deze analyse gelijk, maar welk perceel voor
welke functie wordt benut varieert dus. Deze veranderingen zijn random voor grasland,
akker en mais-bouwland uitgewerkt in 20 verschillende scenario's. De resultaten per
scenario zijn in figuur 8 weergegeven en het gemiddelde van alle scenario's in het groen
(meest rechts).

Totaal

Mestaanwending
(dierlijk)

Kunstmest

gewasrijping

Beweiding

Cycle 1

1.21

0.807

0.280

0.043

0.078

Cycle 2

1.21

0.810

0.281

0.042

0.079

Cycle 3

1.20

0.805

0.278

0.042

0.078

Cycle 4

1.21

0.811

0.281

0.042

0.079

Cycle 5

1.20

0.801

0.277

0.043

0.077

1.21

0.810

0.281

0.042

0.079

Cycle 7

1.21

0.812

0.281

0.042

0.079

Cycle 8

1.22

0.813

0.283

0.042

0.080

Cycle 9

1.21

0.811

0.281

0.042

0.079

la

1.21

0.812

0.282

0.042

0.079

Cycle 11

1.21

0.808

0.280

0.042

0.079

Cycle 12

1.22

0.814

0.282

0.042

0.080

Cycle 13

1.20

0.805

0.279

0.042

0.078

Cycle 14

1.22

0.814

0.282

0.042

0.080

Cycle 15

1.22

0.813

0.282

0.042

0.080

Cycle 16

1.21

0.810

0.281

0.042

0.079

Cycle 17

1.21

0.806

0.279

0.043

0.078

Cycle 18

1.21

0.808

0.281

0.042

0.079

Cycle 19

1.21

0.811

0.280

0.042

0.079

Cycle 6

Cycle

I
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1.21

Cycle 20

0.282

0.811

0.042

0.079

Tabel 3: Emissies ammoniak in kion/jeer voor de verschillende Cycles

Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden, volgens 20 random simulaties in
verandering perceelgebruik
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Figuur 8: Resultaten van de analyse waarbij 20 maal random het landgebruik gewisseld is
over de percelen, maar de verhouding tussen het aantal percelen gelijk is gebleven.
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Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden, als gevolg van combinatie
van verandering perceelgebruik en toe/afname grasland
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Figuur 9: Hier is een combinatie gemaakt van de effecten van verandering
I
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Figuur 10: Ondanks dat uit de grafieken van de analyses hiervoor (verandering
landgebruik en toe/afname grasland) ook soms grotere verschillen naar boven komen,
blijkt dat als je deze wederom vergelijkt met de 'natuurlijke' variatie als gevolg
meteorologische condities, de verschillen beperkt zijn. Links is het beeld wat hoort bij de
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variaties in areaal grasland. In het midden bij de wisseling in perceelgebruik en rechts de
variatie als gevolg van meteorologische condities voor het referentie scenario (2).
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1. Inleiding
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verbindt economische ontwikkeling met het op termijn
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van de voor stikstof gevoelige habitattypen
en (leefgebieden van) soorten voor de Natura 2000-gebieden die zijn opgenomen in dit
programma.
Het gaat daarbij om het voorkomen van achteruitgang (behoud) en om het op termijn waar
nodig realiseren van herstel, om op landelijk niveau een gunstige staat van instandhouding
voor deze habitattypen en soorten te bereiken. Het programma bevat daartoe brongerichte
maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en herstelmaatregelen die leiden
tot een versterking van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Door deze maatregelen
kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden ook nieuwe economische activiteiten worden
toegelaten die stikstofemissie met zich brengen. Deze ruimte voor nieuwe activiteiten wordt
'depositie- en ontwikkelingsruimte' genoemd.
Het programma is vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in overeenstemming met Gedeputeerde Staten
van de twaalf provincies en met de Minister van Defensie.
Voor het volgen en bewaken van de realisatie van de doelstellingen van het programma is
een zorgvuldig systeem van monitoring, rapportage en bijsturing noodzakelijk. Dit systeem
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van monitoring en bijsturing is op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 6 van het PASI en in
het Monitoringsplan2•
Dit draaiboek geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop in de praktijk
invulling wordt gegeven aan de monitoring en bijsturing in het PAS.
Het draaiboek geeft inzicht in:
• de informatie en signalen die worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre het PAS op
koers ligt om de doelstellingen van het programma te realiseren
• de wijze waarop de (eventuele) bijsturingsaanpak wordt bepaald en uitgevoerd.
Paragraaf 2 beschrijft op hoofdlijnen het beoordelingskader voor de monitoring en bijsturing.
In paragraaf 3 volgt een beschrijving van de informatiestromen en gegevens die beschikbaar
zijn om te beoordelen of het PAS op koers ligt om de doelstellingen te realiseren.
Paragraaf 4 beschrijft het proces van bijsturing.

2. Beoordelingskader

Monitoring

en Bijsturing

De hoofddoelstellingen van het PAS zijn:
• Het op termijn realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van de voor stikstof
gevoelige habitattypen en (leefgebieden van) soorten voor de Natura 2000-gebieden die
zijn opgenomen in dit programma. Het gaat daarbij om het voorkomen van achteruitgang
(behoud) en om het op termijn waar nodig realiseren van herstel, om op landelijk niveau
een gunstige staat van instandhouding voor deze habitattypen en soorten te bereiken
• Het mogelijk maken van nieuwe economische activiteiten (in en rondom de Natura 2000gebieden) die stikstofemissie met zich meebrengen
Voor het volgen en bewaken van de realisatie van de doelstellingen van dit programma is een
zorgvuldig systeem van monitoring, rapportage en bijsturing noodzakelijk. De PAS-partners
(Ministeries LNV, IenW en Defensie en provincies) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor dit
systeem en voor de interpretatie van de gegevens uit de monitoringsrapportages en nieuwe
(wetenschappelijke) inzichten. Met de monitoring en rapportage wordt gevolgd of de
stikstofdepositie en de kwaliteit van de voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden
zich ontwikkelen overeenkomstig aannames die ten grondslag liggen aan dit programma en
of de uitvoering verloopt zoals in het programma vastgelegd.
Informatie uit de monitoring en uit nieuwe (wetenschappelijke) inzichten wordt jaarlijks in de
monitoringsrapportage geduid in relatie tot de passende beoordeling en het ecologisch
oordeel van de gebiedsanalyses. Wanneer uit de monitoringsresultaten blijkt dat het
doelbereik van het programma in gevaar komt, besluiten de bij het programma betrokken
bestuursorganen gezamenlijk of bijsturing van (onderdelen) van het programma aan de orde
is. Daarbij worden de handelingsopties integraal afgewogen:
• bij de afweging worden alle relevante 'knoppen' voor bijsturing meegenomen, waarbij dus
niet per definitie een oplossing wordt gezocht op het terrein waar de oorzaak ligt
• ook wordt gekeken op welk schaalniveau bijsturing noodzakelijk is (generiek of
gebiedsgericht)
Bij de afweging van de handelingsopties spelen kosteneffectiviteit en redelijkheid een
belangrijke rol.

1
2

Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, zoals gewijzigd na partiële herziening op 18 december 2017.
Monitoringsplan bij het programma aanpak stikstof 2015-2021. 16 juni 2015.
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3. Informatiestromen

en gegevens

Met de monitoring wordt gevolgd of de stikstofdepositie en de kwaliteit van de voor stikstof
gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten zich ontwikkelen in overeenstemming
met de aannames die ten grondslag liggen aan het programma en of de uitvoering van
maatregelen verloopt zoals in het programma vastgelegd. Monitoring vindt op zowel
gebiedsniveau als landelijk niveau plaats. De monitoringsresultaten en rapportages kunnen
aanleiding geven voor bijsturing van onderdelen van het programma, maar ook van het
systeem van monitoring.
Doel van de monitoring (en de monitoringsrapportages):
• zicht geven en houden op de ontwikkeling van de stikstofgevoelige natuur in de gebieden
die onderdeel uitmaken van het programma, met oog op de instandhoudingsdoelstellingen
• zicht geven en houden op de ontwikkeling van de stikstofemissies (landelijk) en -depositie
(landelijk en in Natura 2000-gebieden inclusief prognoses voor vastgestelde jaren)
• zicht geven en houden op de beschikbare en uitgegeven hoeveelheid depositie- en
ontwikkelingsruimte ten behoeve van (nieuwe) economische activiteiten
• zicht geven en houden op de voortgang van de uitvoering van maatregelen die zijn
afgesproken in het programma, en de effecten daarvan.
Daarnaast richt de monitoring zich ook op het functioneren van het systeem van de
monitoring zelf (gegevensverzameling, methodieken, duiding, beoordeling, rapportage).
In deze paragraaf zijn de rapportages en andere signalen die volgen uit de monitoring nader
beschreven, waarbij onderscheid is gemaakt tussen stikstofmonitoring (paragraaf 3.1) en
natuurmonitoring (paragraaf 3.2).
Naast de signalen die volgen uit de reguliere monitoring van stikstof en natuur in het kader
van het PAS, kunnen ook ontwikkelingen en (nieuwe) inzichten buiten deze reguliere
monitoring signalen opleveren die aanleiding kunnen zijn voor bijsturing.
Voorbeelden van deze ontwikkelingen en nieuwe inzichten:
• wijzigingen in de kritische depositie waarde (KDW)
• nieuwe inzichten in effectiviteit van herstelmaatregelen
• nieuwe herstelmaatregelen of maatregelen die bewezen zijn verklaard (herstelstrategieën)
• nieuwe wetenschappelijke inzichten
• ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie
• ontwikkelingen in beleid
• informatie uit monitoring buiten het PAS.

3.1

Monitoring

Natuur

Over de natuurmonitoring wordt gerapporteerd in een landelijke PAS-Monitoringsrapportage
Natuur van het PAS-bureau. Deze jaarlijkse monitoringsrapportage, en met name tussentijdse
signalen uit de natuurmonitoring (bijvoorbeeld veldbezoeken) kunnen aanleiding geven voor
bijsturing.
Binnen de monitoring natuur zijn de volgende categorieën van informatiestromen relevant:
A. Natuurkwaliteit
• Oppervlakte en kwaliteit van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten
(signalen met betrekking tot wijzigingen in langjarige trends en ontwikkelingen)
• Resultaten (jaarlijkse) veldbezoeken (gebiedschouwen). Dit levert vroegtijdig signalen op
over afwijkende ontwikkelingen (jaarlijkse indicatie).
B. Herstelmaatregelen en herstelproces
• Voortgang uitvoering herstelmaatregelen
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•

Herstelproces en effecten herstelmaatregelen

(procesindicatoren) .

C. Aanvullende monitoring en onderzoek, als gevolg van opgaven uit de gebiedsanalyses
D. Informatie over de wijze van monitoring.

3.2

Monitoring Stikstof

Over de stikstofmonitoring wordt gerapporteerd in een landelijke PAS-Monitoringsrapportage
Stikstof van het RIVM. Hier komen verschillende onderdelen samen: metingen en
berekeningen, ammoniak en stikstofoxiden (NOx), emissie, concentratie en depositie,
terugkijken en (bijgestelde) prognoses. De stikstofmonitoring kijkt op hoofdlijnen naar de
vraag of aannames correct zijn, naar trends en verwachtingen. Tot nu toe vindt monitoring
en rapportage van de generieke bronmaatregelen landbouw grotendeels separaat plaats.
Vanaf 2018 zullen deze gegevens worden meegenomen in de landelijke PASMonitoringsrapportage Stikstof.
Binnen de monitoring stikstof zijn de volgende categorieën van informatiestromen
A.
•
•
•

relevant:

Metingen (jaarlijkse metingen van amrnonlakconcentratìes"):
Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN): ammoniakconcentraties
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML): ammoniakconcentraties
Diverse meetpunten: ammoniakdeposities

B. Ontwikkeling emissies en deposities
• Rekenresultaten AERIUS Monitor (geactualiseerde prognoses van stikstofemissie en depositie als gevolg van periodieke actualisatierondes van AERIUS ten behoeve van de tot
op heden jaarlijkse partiële herzieningen van het PAS)
• Bijgestelde lijst prioritaire projecten
• Monitoringsrapportage stikstof, mede op basis van bovengenoemde rekenresultaten
AERIUS Monitor (definitief)
• Resultaten aanvullende analyses naar verschillen ten opzichte van eerdere
monitoringsrondes en oorzaken van deze verschillen.

C. Effecten beleid en maatregelen
•
•

•

4

Jaarlijkse Monitoring "Overeenkomst generieke maatregelen in verband met het
Programma Aanpak Stikstof" (convenant landbouw)
Met het verloop van de reductie in ammoniakemissie als gevolg van de generieke
brongerichte maatregelen en de aan de veehouderijsector beschikbaar gestelde
hoeveelheid depositie en ontwikkelingsruimte4
Jaarlijkse monitoringsverslagen ammoniakemissies stallen Noord-Brabant en Limburg.

Zie toelichting: https:jjwww.rivm.nIjOnderwerpenjAjAmmoniakjMeten
Zie artikelS, eerste lid, van de Overeenkomst generieke maatregelen in verband met het Programma
Aanpak Stikstof (maart 2013)
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4. Het bijsturingsproces
Bij de beoordeling of het PAS op koers ligt om de doelstellingen van het programma te
realiseren van de informatie wordt niet gewacht op de publicatie van de
monitoringsrapportages voor natuur en stikstof. Zoals beschreven in paragraaf 3 zijn er
meerdere, tussentijdse signalen die relevant (kunnen) zijn voor deze beoordeling.
De signalen die volgen uit de verschillende informatiestromen worden besproken in het
Deskundigenoverleg Stikstofmonitoring en Bijsturing. Dit overleg vindt minimaal viermaal per
jaar plaats.
In dit kader vindt eerst een analyse en beoordeling plaats van de signalen. Daarbij wordt
beoordeeld in hoeverre er sprake is van afwijkingen in relatie tot de gestelde doelen (en
bestaande verwachtingen) en in hoeverre bijsturing gewenst is. Indien uit de analyse en
beoordeling volgt dat er redenen zijn om over te gaan tot bijsturing dan wordt een afweging
gemaakt van mogelijke maatregelen, resulterend in een advies voor bijsturing.

4.1

Analyse en beoordeling

Op basis van de afzonderlijke signalen uit de verschillende informatiestromen wordt in
samenhang beoordeeld of er redenen zijn om over te gaan op bijsturing van het PAS. Hierbij
worden alle omstandigheden in acht genomen, maar wordt wel het voorzorgsprincipe
toegepast (bij gerede twijfel wordt er bijgestuurd).
In het Deskundigenoverleg Stikstofmonitoring en Bijsturing worden de afzonderlijke signalen
besproken en worden de volgende vragen beantwoord:
• Kloppen de aannames en scenario's die ten grondslag liggen aan het signaal?
• Welke betekenis moet er gegeven worden aan het signaal?
• Wat is de samenhang van dit signaal met de andere informatiestromen? In hoeverre is
sprake van afwijkingen in relatie tot de gestelde doelen
• Wat zijn de consequenties? In hoeverre is sprake van afwijkingen in relatie tot de gestelde
doelen (zie vragen kadertekst).
Voorbeelden van vragen met betrekking tot beoordeling of sprake is van afwijkingen in relatie
tot de gestelde doelen:
- Ontwikkelt de stikstofemissie (landelijk) en -depositie (landelijk en in Natura 2000gebieden, inclusief prognoses voor 2020 en 2030) zich zoals verwacht bij vaststelling van
het programma?
- Zijn er ongunstige afwijkingen geconstateerd met mogelijk negatieve effecten op
stikstofgevoelige VHR-soorten en habitattypen ten opzichte van de verwachte
situatie/ontwikkeling?
- Is er sprake van (ambitieuze) daling van Nederlandse bronnen (beleidsdoelstelling PAS)?
- Is er sprake van voldoende voortgang in de uitvoering en effectiviteit van de PASbronmaatregelen (convenant landbouw)?
Indien het oordeel is dat er (nog) geen reden is tot bijsturing dan wordt dit gemotiveerd
vastgelegd in het verslag van de bijeenkomst. Dit oordeel kan vergezeld gaan van een
advies. Bijvoorbeeld het advies om in het vervolg specifieke onderdelen meer aandacht te
geven, om de volgende monitoringsronde af te wachten (met een specifiek resultaat) of om
een aanpassing te doen in het model via de actualisatie.
In onderstaande kaders is voor een aantal specifieke signalen toegelicht welke stappen
terugkomen bij de analyse en beoordeling van deze signalen:
• Ontwikkeling natuurkwaliteit (signaal uit natuurmonitoring)
Draaiboek Bijsturing PAS - juni 2018
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•
•
•
•

Ontwikkeling totale depositie ten opzichte van start PAS (signaal uit stikstofmonitoring)
Meetresultaten Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (signaal uit stikstofmonitoring)
Nieuwe wetenschappelijke inzichten (signaal van buiten reguliere monitoring)
Actualisatie AERIUS Monitor en Register (signaal uit stikstofmonitoring).
Ontwikkeling natuurkwaliteit (signaal uit natuurmonitoring)
Zowel voor signalen uit de algemene natuurmonitoring als voor signalen uit het
veldbezoek, worden in principe dezelfde stappen doorlopen.
1. Monitoringsuitkomsten worden door deskundigen beoordeeld. Als geen sprake is van
signalen die duiden op verslechtering van de natuurkwaliteit of kwantiteit volgt er in
beginsel geen actie.
2. Is er wel sprake van signalen die wijzen op verslechtering van de natuurwaarden, volgt
er een nadere probleemanalyse.
3. Als de verslechtering verwacht en/of verklaarbaar is vanwege één of meer van de
volgende punten, volgt er in beginsel geen actie:
a. tijdelijke (voorziene) verslechtering door herstelmaatregel
b. verslechtering als gevolg van "ten gunste van" formulering in het Aanwljzlnqsbeslult"
c. de gemeten verslechtering valt binnen de natuurlijke fluctuatie in populatie
4. Indien de verslechtering onverwacht of verklaarbaar is, wordt de oorzaken van de
verslechtering nader onderzocht.
5. Is de oorzaak gevonden, en is deze zeker niet stikstofgerelateerd (lokaal geen
overschrijding van de KDW), dan wordt dit buiten de PAS opgelost (beheerplan, nemen
Passende Maatregelen, aanschrijvingsbevoegdheid, etc)
6. Is de oorzaak bekend en/of zijn er maatregelen te nemen en is er een relatie met
stikstof, dan vindt bijsturing op gebiedsniveau plaats door aanpassing van de
maatregelenset en wordt dit in de eerstvolgende herziening van gebiedsanalyse
verwerkt. Als de constatering van de verslechtering gedaan is in het kader van het
veldbezoek, wordt dit tevens in het verslag van het veldbezoek vermeld.
7. Indien de oorzaak niet kan worden gevonden en/of er geen aanvullende maatregelen
mogelijk zijn om de verslechtering tegen te gaan, dan is bijsturing op Programmaniveau
aan de orde. Er vindt dan escalatie plaats naar de Werkgroep Bijsturing. Binnen die
werkgroep worden verdere oplossingsrichtingen in gezamenlijkheid met alle PASpartners besproken. Hier kunnen bijvoorbeeld de volgende opties besproken worden:
a. bevriezen Ontwikkelingsruimte (OR)
b. inzet bronmaatregelen
c. inzet reservepakket maatregelen
Over bijsturing vindt communicatie plaats met de betreffende terreinbeheerder, zodat de
aanpassingen ook in het beheer worden doorgevoerd. Daarnaast wordt bezien of het nodig
is om na bijsturing een aanvullende monitoring te starten.

Ontwikkeling totale depositie ten opzichte van start PAS (signaal uit stikstofmonitoring)
De vermindering waarvan bij de start van het PAS is uitgegaan gegaan kan daarbij als
referentie dienen. Deze vermindering is gebaseerd op een vergelijking van de totale
depositie in het referentiejaar (2014) met de totale depositie in 2020 en 2030.
Elke nieuwe Monitorversie wordt de (berekende) ontwikkeling van de depositie tussen
2014, 2020 en 2030 in beeld gebracht.

s

In het aanwijzingsbesluit is in dat geval vastgelegd dat achteruitgang van een habitattype is toegestaan ten
gunste van de ontwikkeling van een ander habitattype.
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Op basis hiervan zal een (verschil)analyse worden uitgevoerd die op landelijk niveau,
provinciaal niveau en per N2000-gebied inzicht geeft in:
a. verandering totale depositie 2014/2020/2030 tussen verschillende M-versies (absoluut
en daling tussen 2014 en 2020/2030)
b. verandering totale depositie tov de KDW tussen verschillende M-versies
(verdelingskromme bijlage 2 op gebiedsniveau).
Op basis van bovenstaande analyse worden de volgende stappen doorlopen:
1. Zijn er op landelijk niveau signalen dat de (berekende) depositie toeneemt in 2014,
2020 en/of 2030?
2. Zo ja, zijn deze signalen correct?
3. Indien dit zo is dan wordt er een nadere analyse uitgevoerd om te achterhalen wat
hiervan de oorzaak is6 en of de verwachte depositiedaling (in 2020 en/of 2030 ten
opzichte van 2014) dit effect compenseert.
4. Zijn er op provinciaal en/of gebiedsniveau signalen dat de berekende depositie
toeneemt in 2014, 2020 en/of 2030?
5. Zo ja, dan zullen de stappen b en c ook op provinciaal en/of gebiedsniveau doorlopen
moeten worden.

Meetresultaten Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (signaal uit stikstofmonitoring)
Het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) meet de maandgemiddelde
ammoniakconcentratie in de lucht in Nederlandse natuurgebieden. Het MAN is in 2005
gestart met metingen in 22 natuurgebieden. Hierna is het meetnet een aantal keren
uitgebreid met meerdere natuurgebieden. Momenteel wordt gemeten in 85
natuurgebieden. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het RIVM7•
Om te beoordelen of de meetresultaten aanleiding geven voor bijsturing, worden in
gezamenlijkheid (RIVM en PAS-partners) de volgende stappen doorlopen:
1. Is er landelijk sprake van stijgende arnrnonlakconcentratìes"? Zo ja,
2. Zijn de geconstateerde veranderingen verklaarbaar door meteorologische
omstandigheden?
3. Indien dit het geval is dan zal in de gaten gehouden moeten worden of de concentraties
het volgende meetjaar weer dalen.
4. Indien dit (deels) nìet het geval is moet bepaald worden of hier mogelijk sprake zou
kunnen zijn (voorzorgsbeginsel!) van een trendbreuk.
5. Welke mogelijke oorzaken liggen aan de trendbreuk ten grondslag?
6. Indien er lokaal sprake is van stijgende concentraties dan zullen eveneens
bovenstaande stappen doorlopen moeten worden, maar is de kans groter dat de
verklaring niet enkel gevonden kan worden in de meteorologie.

8

Bijvoorbeeld toevoegen extra hexagonen (bijv. leefgebieden), nieuwe reservering prioritair project of
tegenvallende resultaten van een sector
https: Uwww.rivm.nI/Onderwerpen/A/Ammoniak/Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden
Ook bij landelijke daling moet nagegaan worden of dit een vertekend beeld geeft als gevolg van
meteorologische omstandigheden.
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Nieuwe wetenschappelijke inzichten (signaal van buiten reguliere monitoring)
Nieuwe wetenschappelijke of beleidsinzichten kunnen laten zien dat de toekomstige
depositietrend en/of economische groei sterk afwijkt van de trend waarmee in het
vigerende PAS rekening gehouden wordt. Als dit aan de orde is worden de volgende
stappen doorlopen:
1. Door RIVM wordt in beeld gebracht wat de mogelijke consequenties zijn voor de dalende
lijn (depositie) en/of de hoeveelheid beschikbare ontwikkelingsruimte.
2. Indien uit de analyse blijkt dat deze nieuwe inzichten mogelijk leiden tot een
verminderde depositiedaling dan moet deze informatie alsnog meegenomen worden in
de volgende actualisatie.
3. Indien uit de analyse blijkt dat deze nieuwe inzichten mogelijk leiden tot een extra
daling dan is het niet noodzakelijk om deze informatie mee te nemen in de actualisatie.

Actualisatie AERIUS Monitor en Register (signaal uit stikstofmonitoring)
1. Opbouw nieuwe versie van AERIUS Monitor op basis van nieuwe, geactualiseerde
inzichten ten aanzien van de rekenmethoden en gegevens, waaronder een bijgestelde
lijst prioritaire projecten.
2. Door herberekening van de ruimte op basis van de vastgestelde beleidsuitgangspunten
en op basis van nieuwe inzichten kan de beschikbare ontwikkelingsruimte (OR) per
hexagoon fluctueren. Eerst wordt een AERIUS Monitor conceptversie opgeleverd met
daarin de resultaten van deze berekeningen.
Op basis van deze rekenresultaten vindt bijsturing/bijstelling plaats om knelpunten op
te lossen: berekende tekorten aan OR en stijgende deposities (berekende stijging
tussen 2014 en 2020/2030) stijgende deposities.
3. Opbouw nieuwe versie AERIUS Register en confrontatie met de Monitor conceptversie.
Bijsturing vindt plaats om eventuele tekorten aan OR9 of stijgende deposìtles"? op te
lossen.
Ook de depositie door activiteiten waarvoor reeds een toestemmingsbesluit is
genomen of een melding is gedaan, is herberekend. Daarmee blijft Register gebaseerd
op de laatste inzichten. Door de herberekeningen bij een herziening bestaat de kans
dat de depositie die veroorzaakt wordt door een activiteit waaraan een bepaalde
hoeveelheid ontwikkelingsruimte is toegedeeld, of waarvoor een bepaalde
depositieruimte is geregistreerd, hoger is dan aanvankelijk werd verwacht. Hier is op
de volgende wijze mee omgegaan:
- In Register kan waar noodzakelijk geschoven worden met de depositieruimte van
de meldingen en segment 2. Hierdoor kan de (achteraf) benodigde depositieruimte
alsnog uit het juiste segment worden afgeboekt.
- Daar waar de depositie die ontstaat als gevolg van reeds vastgestelde
toestemmingsbesluiten in segment 2 groter is dan de (herberekende) 60%
ontwikkelingsruimte voor de eerste helft van dit PAS-tijdvak, is dit bijgesteld in
AERIUS Register ten koste van de ontwikkelingsruimte voor de tweede helft van dit
PAS-tijdvak. Op deze locaties is in de eerste helft van dit PAS-tijdvak geen
ontwikkelingsruimte in segment 2 meer beschikbaar voor toedeling in
toestemmingsbesluiten.

10

Met berekende tekorten wordt bedoeld dat de met Monitor berekende ontwikkelingsbehoefte groter is dan
de met Monitor berekende omvang van de ontwikkelingsruimte. Dit berekende tekort treedt in beginsel op
in segment 2, omdat de omvang van segment 1 gelijk is aan de totaal gereserveerde ontwikkelingsruimte
voor prioritaire projecten.
Mogelijkheden hiervoor zijn aanpassen (evt. aftoppen) prioritaire projecten of segment 2 verminderen.
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-

Indien noodzakelijk op basis van de herberekening is op enkele hexagonen de
totale depositieruimte vergroot (t.o. v. Monitor Concept) om rekenschap te geven
van de hogere totale depositie op die hexagonen. De (naar boven bijgestelde)
totale depositieruimte is ecologisch beoordeeld in de gebiedsanalyses. Op deze
locaties is echter geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar voor toedeling in
toestemmingsbesluiten. Dit geldt niet voor prioritaire projecten, omdat hiervoor
apart ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Ook het uitgeven van deze
ontwikkelingsruimte is ecologisch beoordeeld in de gebiedsanalyses.

In Register worden al/e OR-relevante hexagonen binnen PAS-gebieden opgenomen. De
bevoegde gezagen hebben de mogelijkheid om de set OR-relevante hexagonen te
controleren. Individuele hexagonen waarvoor kan worden onderbouwd dat ze
onterecht als relevant zijn aangemerkt, worden niet meegenomen.
4.

Opbouw Definitieve Monitor, inclusief verwerken resultaat bijsturing uit stap 2 en 3.
Indien nodig vindt opnieuw bijsturing plaats om problemen op te lessen/te voorkomen.
5. Nadat confrontatie met Register heeft plaatsgevonden worden nieuwe vergunningen en
meldingen (die gewoon door blijven lopen) periodiek herberekend en toegevoegd aan
resultaten uit eerdere confrontatie. Zonodig vindt dan aanvullende bijsturing plaats.
6. In de Gebiedsanalyses wordt aangegeven of het, op basis van de (ontwikkeling van de)
totale depositie, verantwoord is ontwikkelingsruimte uit te geven. Daarnaast wordt
eventuele bijsturing meegenomen in de gebiedsanalyses.

4.2

Afweging en bijsturing

Indien uit de analyse en beoordeling van de signalen blijkt dat er redenen zijn om over te
gaan tot bijsturing dan dient een zorgvuldige, integrale afweging te worden gemaakt. In het
Deskundigenoverleg Stikstofmonitoring en Bijsturing wordt besproken welke maatregelen het
best passend zouden zijn om de geconstateerde knelpunten op te lossen, op welke termijn
(inzet en effect) en met welke zwaarte/omvang. Bij de afweging van de maatregelen spelen
kosteneffectiviteit, redelijkheid en uitvoerbaarheid een belangrijke rol.
De volgende maatregelen zijn mogelijk:
A. Korte termijn:
• Niet vrijgeven resterende OR
• Inperken bestaande ruimte 52 (bv. 10 kiloton landbouw, duurzaamheidsaspecten)
• Inperken ruimte 51 (bv. duurzaamheidseisen toevoegen, verfijning van ramingen)
• Inzet extra herstelmaatregelen of maatregelen eerder dan gepland uitvoeren (indien
nog mogelijk)
B. Middellange termijn
• Inzet lokale bronmaatregelen (bv. aanvullend beleid, piekbelasters)
• Handhaving (waaronder naleving vergunningen en regels/intrekken OR)
• Inzet reservepakket (bronmaatregelen; 1 of meer)
C. Lange termijn
• Inzet reservepakket (wijzigingen in wet- en regelgeving)
Voor de inzet van maatregelen zijn er verschillende keuzes denkbaar: voor schaalniveau
(landelijk of regionale inzet of effect), voor een generieke maatregel of een maatregel op
sector- of projectniveau, voor een individuele maatregel of een pakket aan maatregelen, voor
(een mate van) vrijwilligheid of opgelegd.
De analyse, oordeel en voorstel voor eventueel noodzakelijke bijsturing worden, via de
programmaleiding, voorgelegd in de eerstvolgende Regiegroep Natura 2000 en PAS. De
Draaiboek Bijsturing PAS - juni 2018
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Regiegroep besluit welke acties ondernomen moeten worden om de knelpunten zo snel
mogelijk op te lossen of adviseert het Bestuurlijk Overleg.

4.3

Organisatie en planning

Vier keer per jaar vindt er een regulier Deskundigenoverleg Bijsturing plaats waarin signalen
uit de monitoring en de noodzaak en invulling van bijsturing in samenhang wordt besproken.
Deze bijeenkomst staat onder leiding van de Regiegroep en bestaat uit experts van de
betreffende informatiestromen en beleidsmedewerkers van de PAS-partners. Indien
noodzakelijk zal dit overleg ook ad hoc bijeenkomen (bijvoorbeeld wanneer tussentijdse
signalen uit de monitoring daartoe aanleiding geven).
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Achtergrond
Deze analyse gaat in op de volgende onderwerpen:
1. De onderbouwing van projecten onder de drempelwaarde in het PAS programma. Een
nadere toelichting op de uitgevoerde indicatieve berekeningen voor de veehouderij die
voorafgaand van aan het PAS en bij het advies van het StAB (Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak) zijn gemaakt.
2. Een aanvullende analyse die recent is uitgevoerd, waarbij de volgende punten zijn
onderzocht:
a. Actualisatie van de eerder uitgevoerde verkennende berekeningen op basis van
de laatste (wetenschappelijke) inzichten;
b.

Aanvullende contra analyse op basis van praktijkgegevens uit het PAS.

Samenvatting
Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan vóór de vaststelling van het PAS volgde de
verwachting dat de cumulatieve bijdrage van de 'drempelwaardebedrijven' maximaal 7
mol/ha/jaar zou zijn. Uit de geactualiseerde berekeningen volgt een maximale bijdrage die
wat betreft het landelijk beeld beperkt hoger ligt. De hogere bijdrage ten opzichte van de
oorspronkelijke berekeningen is vooral het gevolg van de andere (meer gelijkmatige)
ruimtelijke verdeling van de groei-emissies. Rondom de Peel-gebieden en in het noorden
van het land is dit effect sterker dan landelijk gemiddeld.
De resultaten van een analyse van praktijkgegevens komen landelijk gezien overeen met
de resultaten van de actualisatie van de indicatieve berekeningen en laten zien dat juist in
de Peel-gebieden de cumulatieve bijdrage lager is dan op basis van de actualisatie van de
indicatieve berekeningen kan worden verwacht.
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1. Onderbouwing

van projecten

onder de drempelwaarde

in het PAS programma

Projecten onder de drempelwaarde zijn binnen het PAS onderdeel van de autonome groei.
Het gaat immers om ontwikkelingen die geen vergunning- of meldingsplicht kennen. Voor
'autonome groei' is in het PAS vooraf ruimte gereserveerd en het invullen van deze ruimte
is als onderdeel van de totale depositie ecologisch beoordeeld. De benodigde
depositieruimte voor projecten die onder de drempelwaarde vallen, is - voordat het PAS
werd vastgesteld - op basis van indicatieve berekeningen ingeschat en beoordeeld. In het
kader op de volgende pagina zijn deze verkennende berekeningen toegelicht.

De conclusies van de indicatieve berekeningen voorafgaand aan het PAS waren:
•

Verwachting dat binnen de veehouderij ruim 5.200 bedrijven hun groei, op basis van
specifiek verfijnd scenario, zouden kunnen realiseren onder de drempelwaarde;

•

Verwachting dat de maximale cumulatieve bijdrage van de ontwikkelingen onder de
drempelwaarde binnen een gebied in 95% van de gebieden onder de 4 mol/ha/jaar zou
blijven en in geen enkel gebied boven de 7 mol/ha/jaar zou uitkomen. Specifiek voor
de Peelgebieden :
o

Groote Peel een maximum van 0,6 mol/ha/jaar

o

Deurnsche Peel en Mariapeel een maximum van 1,2 mol/ha/jaar

Daarnaast was de inschatting dat de gemiddelde cumulatieve bijdrage in 90% van de
gebieden onder de 2 mol/ha/jaar zou blijven en in geen enkel gebied boven de 4
mol/ha/jaar zou uitkomen. Deze verwachting was gebaseerd op een generieke omrekening
per gebied, om van maximale bijdragen te komen tot verwachte gemiddelde bijdragen.

In 2015, bij een update in 2016, is op basis van deze resultaten geconcludeerd dat het
voor de veehouderij naar verwachting om maximaal enkele molen N/ha/jaar zou gaan
(hele le PAS-tijdvak van zes jaar).
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Werkwijze bij indicatieve
start van het PAS

berekeningen

'projecten

onder drempelwaarde'

voor

•

Voor de sector veehouderij is destijds op basis van een
provinciaal gedifferentieerd groeiscenario uit een rapport van
het LEI1 voor ieder bedrijf bepaald wat een verwachte groei
I:.,
zou zijn, als dat bedrijf zou gaan groeien. De omvang van de
groei hing daarbij niet alleen af van de diercategorie (zoals in
"
het landbouwscenario van het PAS), maar ook van de ligging
(welke provincie) en van de omvang (aantal dieren) van het bedrijf. Met name het feit
dat de groei gericht verdeeld werd over grote en kleine bedrijven, was destijds de
reden om dit scenario te gebruiken voor de analyse, in plaats van het 'gewone' PAS
scenario, ook al had het geen formele status in het PAS

•

Op basis van de aannames uit het scenario, werd bepaald hoeveel bedrijven de voor
hen verwachte groei zouden kunnen realiseren zonder overschrijding van de
drempelwaarde. Hiervoor werd voor ieder bedrijf de verwachte groei doorgerekend op
een representatieve set hexagonen:
o

Alle relevante receptoren op de grens van het gebied

o

Aantal random bepaalde relevante receptoren binnen het N2000 gebied. Het
aantal was afhankelijk van het totale aantal hexagonen in het gebied

•

Voor ieder bedrijf werd op deze manier bepaald en vastgelegd wat de maximale
bijdrage per Natura2000 gebied was. De bedrijven waar de maximale berekende
bijdrage in alle gebieden onder de 0,05 mol/ha/jaar bleef.ìwaren de
'drempelwaardebedrijven'. Voor deze bedrijven werd aangenomen dat ze hun groei
kunnen realiseren onder de drempelwaarde.

•

De berekende maximale bijdragen van alle drempelwaardebedrijven werden
vervolgens per N2000 gebied bij elkaar opgeteld om het verwachte cumulatieve effect
per gebied te bepalen. Dit was dus een optelsom van maximale bijdragen, die op
verschillende hexagonen berekend waren

•

Bij het optellen werd op twee punten een correctie uitgevoerd:
o

Correctie voor feit dat niet alle bedrijven daadwerkelijk gaan groeien. In de
analyse werden bij het bepalen wat de 'drempelwaardebedrijven' waren, alle
bedrijven doorgerekend die volgens het scenario zouden kunnen groeien.
Echter, onderdeel van het scenario waren ook percentages die aangaven welk
deel van de bedrijven in een bepaalde categorie daadwerkelijk zou gaan
groeien. Dat percentage is toegepast als correctiefactor op iedere berekende
individuele maximale bijdrage, alvorens te cumuleren. Bijvoorbeeld, als in een
bepaalde provincie, diercategorie en klasse 80% van de bedrijven ging groeien,
werden de berekende maximale bijdragen van alle drempelwaardebedrijven in
deze categorie vermenigvuldigd met 0,8 voordat gecumuleerd werd

De Koeijer et al. (2014) Ontwikkeling dieraantallen tot 2020 -provinciaal gedifferentieerde scenario's (LEI 14-087) Wageningen:
LEI Wageningen UR (onderzoek uitgevoerd in opdracht van provincie Friesland)

1
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o

Correctie om van cumulatieve maximale bijdragen te komen tot een
gebiedsgemiddelde. Van elk drempelwaardebedrijf werd de maximale bijdrage
gebruikt, maar in werkelijkheid zullen nooit alle maximale bijdragen op
dezelfde plek plaatsvinden. De cumulatieve maximale bijdrage werd daarom
nog omgerekend naar een meer realistisch gebiedsgemiddelde cumulatieve
bijdrage. Dit werd gedaan door de maximale cumulatieve bijdrage te
vermenigvuldigen met een gebiedsafhankelijke correctiefactor. De
correctiefactor was bepaald door de gemiddelde stalbijdrage in M14.2 te delen
door de maximale stalbijdrage in M14.2 voor datzelfde gebied.

2. Aanvullende

analyse in 2018

Op dit moment is het PAS bijna drie jaar in werking en zijn op basis van actuele gegevens,
twee aanvullende analyses gedaan ter actualisatie van de indicatieve berekeningen uit
2015.

2.1 Actualisatie

indicatieve

berekeningen

met actuele GIAB gegevens

De indicatieve berekeningen van destijds zijn geactualiseerd, met de volgende verschillen:
•

Als basis is bij de actualisatie uitgegaan van het actuele GIAB bestand (dit zijn de
brongegevens voor de stalemissies in AERIUS, M16L)

•

De bepaling van de representatieve set receptoren waarop is gerekend, is verbeterd
(zie onderstaand kader) en er is gerekend met de actuele versie van OPS (versie 2018)

•

Voor de groei per bedrijf die is doorgerekend, is uitgegaan van het meest recente
groeiscenario dat ook gehanteerd wordt in het PAS (PBL/CBS) en niet meer van het
destijds gebruikte groeiscenario uit het LEI rapport. De groei voor de landbouwsector,
specifiek stallen, is in het gebruikte PBL scenario per diercategorie bepaald en
vervolgens gelijkmatig verdeeld over alle veehouderijen in die categorie (zie AERIUS
factsheets 419-3764 - 'groeipercentages dieraantallen' en 391-3210 - 'bepalen
emissies stallen')

•

Niet meer alleen de maximale bijdrage van alle bedrijven op ieder N2000 gebied is
opgeslagen, maar alle resultaten op de doorgerekende receptoren. Daardoor is het
mogelijk om resultaten per receptor te cumuleren, en hoeft er niet meer gewerkt te
worden via een gebieds-specifieke correctie.

Analyses ter nadere onderbouwing

van het PAS

Pagina

5

van

10

AERIUSA
Drempelwaarde

2.2 Bepalen representatieve

steekproef

van hexagonen

per N2000 gebied

•

Stap 1: van alleen de relevante hexaqonerr' is een aselecte steekproef van 10%
genomen. Dit komt neer op ruim 25.000 hexagonen verdeeld over Nederland

•

Stap 2: per Natura2000 gebied is stap 1 aangevuld met een selecte steekproef,
waarbij de relevante hexagonen in het gebied zijn gesorteerd voor de volgende 3
variabelen:
o

Hoogste totale stikstofdepositie in 2014

o

Minst resterende ontwikkelingsruimte

o

Minst resterende depositieruimte in het segment Grenswaardereservering

in Segment 2

Voor iedere variabele is bij de sortering de eerste 10% van de hexagonen aan de totale
steekproef toegevoegd. Het minimumaantal hexagonen dat is toegevoegd per sortering
was 50, tenzij het totale aantal hexagonen in het N2000 gebied minder was dan 50
Het resultaat van stap 1 en stap 2 is samengevoegd tot de totale steekproef (ruim 39.000
receptoren)

He~jJ~on~n In $1~kpIO~

_C('sel«teerd
[='1 U~\u."2000 'lebiM

HCX3gonenmsteekproe(

_Geselecteero

r:J lilltur;>2000 çebl~

3:8

He,,~ollenlnsteekprocl
_Gesele<tcero
.: l::JNatll'a:20000ebl~

Figuur 1; Voorbeeld voor 4 gebieden waarin met blauwe hexagonen is aangegeven welke
onderdeel van de representatieve steekproef.

2 Hexagonen met stikstofgevoelige habitatlypen en/of leefgebieden die zij aangewezen of gekoppeld aan aangewezen soorten,
zie ookjacsheet 'Relevante en OR-relevante hexagonen'
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Conclusie naar aanleiding van de actualisatie van de indicatieve berekeningen:
•

•

•

Op basis van groeiscenario van PBL/CBS wordt voor ruim 19.000 bedrijven berekend
dat ze zouden kunnen groeien onder de drempelwaarde (op alle hexagonen in de
steekproef een bijdrage onder de 0,05 mol/ha/jaar)
a

Dit is aanzienlijk meer dan de ruim 5.200 bedrijven uit de eerdere analyse

a

De belangrijkste verklaring hiervoor is het verschil in groeiscenario: bij het
ruimtelijk meer gelijkmatig verdelen van de emissie ontwikkeling (groei) zoals
in het PAS-scenario gebeurt, krijgen meer bedrijven een kleinere hoeveelheid
groei toebedeeld. Dit leidt tot meer bedrijven die vervolgens onder de
drempelwaarde (kunnen) blijven. In de realiteit zal de emissie ontwikkeling
(groei) op bedrijfsniveau plaatsvinden, waardoor op die locatie de groei groter
zal zijn dan de bedrijfsgemiddelde groei. Het totale aantal bedrijven dat groeit
in emissie zal evenwel kleiner zijn dan in het PBL/CBS-scenario.

De cumulatieve bijdrage van de ruim 19.000 bedrijven die volgens het gehanteerde
groeiscenario kunnen groeien onder de drempelwaarde, is gemiddeld voor Nederland
op 3,1 mol/ha/jaar
a

Op 90% van de doorgerekende hexagonen blijft de gebiedsgemiddelde bijdrage
onder de 5,0 mol/ha/jaar

a

Het maximum dat is berekend ligt op 8,6 mol/ha/jaar

Specifiek voor de Peel gebieden ligt de gemiddelde bijdrage in dezelfde ordegrootte:
a

De gemiddelde cumulatieve bijdrage is 3,0 mol/ha/jaar

a

De bijdrage varieert tussen de 1,5 tot 6,3 mol/ha/jaar (90 percentiel 4,1
mol/ha/jaar)

De berekende maximale waarden voor de Peelgebieden zijn groter dan in de
oorspronkelijke indicatieve berekeningen. Voornaamste oorzaak hiervoor is de andere
ruimtelijke verdeling van de groei: rondom de Peel gebieden liggen veel grotere
veehouderijen, die bij de indicatieve berekeningen destijds minder kans hadden op een
bijdrage die onder de drempelwaarde blijft. Eenzelfde beeld ontstaat in het noorden van
het land.

2.3 Analyse op basis 'echte'

aanvragen

en meldingen

Het complexe van de indicatieve berekeningen op basis van groeiscenario's is het feit dat
generieke aannames omtrent groei, in een berekening worden 'toebedeeld' aan individuele
bedrijven. Dit maakt dat het een theoretische analyse blijft, terwijl het bij de bijdragen
onder de drempelwaarde nu juist gaat om wat er in de praktijk gebeurt bij individuele
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bedrijven. En individuele bedrijven volgen nooit precies de generieke aannames die voor
het landelijk beeld als geheel gelden. Voor de analyse zou het daarom gewenst zijn om
een set 'echte' drempelwaarde-activiteiten door te rekenen. Echter, ontwikkelingen
waarvan het projecteffect overalonder de drempelwaarde blijft, zijn niet vergunning- of
meldingsplichtig, waardoor er ook geen dataset beschikbaar is om door te rekenen.

Wat wel beschikbaar is in AERIUS Register, zijn activiteiten die wél vergunning- of
meldingsplichtig zijn. Deze activiteiten zullen over het algemeen meer emissie hebben dan
de 'drempelwaarde-activiteiten', maar de verwachting is dat ze wat betreft ruimtelijke
verdeling over Nederland en generieke kenmerken wél vergelijkbaar zijn met
'drempelwaarde-activiteiten' in dezelfde sector. Daarom is ervoor gekozen om op basis
van echte aanvragen en meldingen uit 3 jaar PAS een inschatting te maken wat het
cumulatieve effect is van 'veel kleine bijdragen onder de drempelwaarde samen'. De
kracht van deze analyse in aanvulling met de indicatieve berekeningen, is het feit dat het
gaat om 'echte' aanvragen en meldingen, met een natuurlijke variatie in kenmerken, die
ook nog eens op een reële wijze ruimtelijk verdeeld zijn over Nederland.

De volgende aanpak is gehanteerd:
•

Er is gerekend op dezelfde set representatieve hexagonen die is gebruikt bij de
actualisatie van de indicatieve berekeningen M16L

•

Voor de analyse zijn alle aanvragen en meldingen uit Register (vanaf het beqin van het
PAS tot en met januari 2018) doorgerekend waarvan de benodigde ontwikkelings- of
depositieruimte op de gehanteerde set hexagonen onder de drempelwaarde blijft. Op
die manier ontstaat een beeld van de som van veel bijdragen die individueel allemaal
onder de drempelwaarde blijven. Het gaat om bijna 1.250 aanvragen en meldingen:
dat is ordegrootte 15% van alle aanvragen en meldingen in Register

•

AI deze bijdragen onder de drempelwaarde zijn op ieder hexagoon uit de set
gesommeerd om een gevoel te krijgen wat dat aan cumulatieve bijdrage oplevert

De conclusie van de analyse op basis van werkelijke aanvragen en meldingen uit Register
is de volgende:
•

Gemiddeld komt de som van alle bijdragen onder de drempelwaarde uit op 1,2
mol/ha/jaar, waarbij op 90% van de doorgerekende hexagonen de bijdrage niet meer
is dan 2,0 mol/ha/jaar. De maximale berekende bijdrage die voorkomt in de set
representatieve hexagonen is 8,6 mol/ha/jaar

•

Specifiek in de Peel-gebieden komt de cumulatieve bijdrage van bijdragen onder de
drempelwaarde lager uit, namelijk op gemiddeld 0,7 mol/ha/jaar (variërend tussen de
0,1 en 1,8 mol/ha/jaar; 90 percentiel 1,0).
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3. Conclusie: wat is nu verwacht
groei?

effect en hoe verhoudt

zich dat tot de totale

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde en de maximale berekende
cumulatieve bijdrage voor de drie beschouwde analyses, afgerond naar hele molen/ha/j.
Voor de indicatieve berekeningen uit 2015 zijn geen gemiddelde waarden opgenomen,
omdat deze destijds alleen ingeschat zijn op basis van de maximale bijdrage in combinatie
met een correctiefactor.
Nederland

gOP

Max

3,3

7,4

3,1

S,O

8,6

3,0

4,1

6,3

1,2

2,0

8,6

0,7

l,O

1,8

Gem.
Indicatieve berekeningen voor start PAS
(2015)*
Actualisatie
(2018)

indicatieve

berekeningen

Analyse met praktijkgegevens (2018)

Peel gebieden
Gem.

gOP

Max
1,2

Tebel L: overzicht resultaten -gemiddeld/90 percentiel/maximaal cumulatief effect
(mol/ha/jaar)
*de 90% percentielwaarde van 3,3 mol/ha/jaar komt overeen met de eerdergenoemde
9S-percentiel waarde van 4 mol/ha/jaar

Het volgende kan op basis van de analyses geconcludeerd

worden:

•

Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan voor de start van het PAS, volgde de
verwachting dat binnen de veehouderij ruim 5.200 bedrijven hun groei zouden kunnen
realiseren onder de drempelwaarde. Bij de actualisatie van deze berekening is dit
aantal groter, namelijk ongeveer 19.000 bedrijven. De reden voor dit verschil is dat bij
de actualisatie gerekend is met een ruimtelijk gelijkmatiger verdeelde groei, zoals dat
ook in het PAS wordt gehanteerd. Door het meer gelijkmatig verdelen van de groei
over de bedrijven in Nederland, zijn er nu meer bedrijven die in de berekening
uitkomen onder de drempelwaarde dan destijds in de analyse

•

Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan voor de start van het PAS volgde de
verwachting dat de cumulatieve bijdrage van de 'drempelwaardebedrijven' maximaal 7
mol/ha/jaar zou zijn; uit de geactualiseerde berekeningen volgt een maximale bijdrage
die wat betreft het landelijk beeld beperkt hoger ligt. De hogere bijdrage ten opzichte
van de oorspronkelijke berekeningen is vooral een gevolg van de andere (meer
gelijkmatige) ruimtelijke verdeling van de groei-emissies. Rondom de Peel gebieden en
in het noorden is dit effect sterker dan landelijk gemiddeld

•

Omdat de indicatieve berekeningen gebaseerd zijn op generieke aannames omtrent
groei en niet op feitelijke aanvragen en meldingen, is aanvullend een analyse gedaan
op dezelfde representatieve set hexagonen, maar dan met bijna 1250 'echte'

Analyses ter nadere onderbouwing

van het PAS

Pagina

9

van

10

AERIUSA
Drempelwaarde

aanvragen en meldingen uit de praktijk. Het gaat om activiteiten die op zichzelf
vergunning- of meldingsplichtig zijn, maar waarvoor de benodigde ontwikkelings- of
depositieruimte op de gehanteerde hexagonenset overalonder de drempelwaarde
blijft. Door deze bijdragen vervolgens allemaal bij elkaar op te tellen, ontstaat een
gevoel waar de som van 'veel kleine bijdragen onder de drempelwaarde' op uitkomt,
als wordt uitgegaan van een ruimtelijke verdeling en opbouw van aanvragen en
meldingen uit de praktijk en niet van generieke aannames
•

Uit de aanvullende analyse met praktijkgegevens volgt een cumulatieve bijdrage van
maximaal 9 mol/ha/jaar, en specifiek voor de Peel-gebieden van maximaal
2 mol/ha/jaar. Dat betekent dat de berekening op basis van praktijkgegevens ten
opzichte van de geactualiseerde indicatieve berekeningen niet hoger uitkomt.
o

Gemiddeld gaat het volgens deze analyse om minder dan 1 mol/ha/jaar in de
Peelgebieden (0,7 mol/ha/jaar). Vergeleken met de stalgroei waarmee voor de
Peel-gebieden rekening is gehouden in het PAS, betekent dat gemiddeld 3%
van de totale stalgroei.
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Achtergrond
In de tussenuitspraak is geoordeeld dat niet inzichtelijk is gemaakt of, en zo ja, op welke
wijze in het PAS rekening is gehouden met de mogelijke toename van depositie als gevolg
van externe salderingen met bedrijven die in 2014 feitelijk geen stikstofdepositie meer
veroorzaakten. Ook is volgens de Afdeling met betrekking tot de zogenaamde
'stoppersruimte' niet inzichtelijk gemaakt op basis waarvan de percentages stoppende
landbouwbedrijven per provincies zijn bepaald, is niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze
rekening is gehouden met dubbeltellingen van extern salderen en stoppende bedrijven en
is (dus) niet uitgesloten dat door gebruik te maken van stoppersruimte de stikstofdepositie
lokaal per saldo toeneemt als er minder bedrijven stoppen dan is aangenomen.
Deze analyse gaat achtereenvolgens in op de volgende vragen:

1. Waarom is in het PAS gekozen voor stoppersruimte en wat is de relatie met de
berekende depositietrend?
2. Welke onderbouwing is er voor de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de
stoppersruimte?
3. Wat is de omvang van de beschikbaar gestelde stoppersruimte en hoeveel is
momenteel al benut?
4. Kan onderbouwd worden dat in de depositietrend die gebruikt is voor de passende
beoordeling, voldoende rekening is gehouden met het uitgeven van de beschikbaar
gestelde stoppersruimte?

Samenvatting
Van de stoppersruimte die bij inwerkingtreden van het PAS beschikbaar is gesteld, is
vrijwel in het hele land gebruik gemaakt. Uit de uitgevoerde analyse volgt dat het patroon
van uitgifte van depositieruimte echter veel locatie specifieker is dan de beschikbaar
gestelde stoppersruimte. In het eerste tijdvak van de PAS is echter niet alle
stoppersruimte beschikbaar gesteld. Het is dan ook niet beschikbaar gestelde ruimte uit de
eerste drie jaar van het PAS zal leiden tot stijgingen in de totale depositie of dat er lokale
grote afwijkingen zullen ontstaan tussen de verwachte depositiedaling en de praktijk.
Voorspellingen op locatie niveau blijven lastig, vanwege die onzekerheid is besloten
vooralsnog de resterende stoppersruimte niet beschikbaar te stellen.
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1. Waarom 'stoppersruimte'
depositietrend?

stoppersruimte

in het PAS en wat is de relatie

met de

Om te begrijpen waarom in het PAS gekozen is voor stoppersruimte en wat de rol van
stoppersruimte is bij het bepalen van de depositietrend en depositieruimte voor stallen,
zijn de volgende aspecten relevant:
1.

De em issie- en depositietrend voor stallen in AERIUS is het netto-stikstofeffect van:
a. Een toename in emissie door netto groei van het aantal dieren in een bepaald
diercategorieën (PBL/CBS Scenario);
b.

2.

Een afname in emissie omdat stallen geleidelijk aan schoner worden (minder
emissie per dierplaats), ten gevolge van strengere emissie-eisen aan stallen
(BEH).

De em issie- en depositietrend voor stallen zoals AERIUS die berekent, verandert op het
moment dat de aannames omtrent de groei of de verschoning van stallen wijzigen.
Wordt meer groei in het rekenmodel gestopt, dan zal AERIUS minder depositiedaling
berekenen. Wordt er meer verschoning in het rekenmodel gestopt, dan zal AERIUS
meer depositiedaling berekenen. Er zijn twee dominante aspecten in de AERIUSberekeningen die samen bepalen wat de mate van verschoning is:
a. De hoogte van de emissieplafonds op bedrijfsniveau;
b.

De 'natuurlijke' vervangingsgraad van stallen. Het aantal stallen dat jaarlijks
door nieuw/verbouw vervangen wordt door een stal met lagere emissies per
dierplaats per jaar.
I

3. De door PBL/CBS voorziene netto groei in dieraantallen, die dus zorgt voor een
toename in emissies, wordt in AERIUS vertaald naar depositieruimte. Als bijvoorbeeld
landelijk een netto toename van 9% in het aantal melkvee wordt voorzien in het PASscenario, is in AERIUS uitgegaan van 9% extra dieren verdeeld over alle
melkveebedrijven (afgezien van 'gedoogstoppers' en hobbyboeren). Deze extra dieren
worden omgerekend in AERIUS naar benodigde depositieruimte.
4.

Bij het bepalen van de em issie- en depositietrend bij stallen wordt in AERIUS geen
rekening met afnames in dieraantallen bij sommige diercategorieën. Anders gezegd,
het effect van negatieve groei (krimp) wordt niet berekend als negatieve
depositieruimte. Voor de diersoorten waar landelijk een afname in 'aantal staarten'
wordt voorzien, rekent AERIUS met gelijkblijvende dieraantallen in de tijd (behoudende
aanname). Deze behoudende aanname is meegenomen in de passende beoordeling.
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Stoppersruimte
Onder punt 3, vorige paragraaf, is toegelicht hoe de depositieruimte berekend wordt op
basis van voorziene netto groei. In de praktijk echter zullen niet alle veehouderijen
groeien met hetzelfde netto groeipercentage. De netto groei wordt gerealiseerd doordat de
ene veehouder helemaal stopt (afname dieren), terwijl de andere veehouder die dieren
van de stopper overneemt en eventueel daarbij ook nog groeit. Dat betekent dat het
groeiende bedrijf meer depositieruimte nodig heeft dan hetgeen berekend is op basis van
netto groei (PBLjCBS scenario), terwijl bij het stoppende bedrijf een afname in depositie
plaatsvindt waar (veiligheidshalve) nog geen rekening mee is gehouden in de berekende
depositietrend die gebruikt is bij de passende beoordeling. Om met deze situatie om te
gaan, is er gekozen om te werken met een zogenaamde stoppersruimte. Het gaat in feite
om depositieruimte die nodig is om verplaatsingen binnen de landbouwsector mogelijk te
maken. Het is dus geen 'nieuwe' depositie, maar 'hergebruik' van bestaande
stikstofdepositie waar in de passende beoordeling al rekening mee is gehouden.
De stoppersruimte in AERIUS is een (behoudende) inschatting van de hoeveelheid
depositiedaling die door stoppende bedrijven zou kunnen optreden, maar die dus niet
verdisconteerd is in de berekende depositietrend van de passende beoordeling. In het PAS
is besloten een deel van die depositiedaling door stoppers weer beschikbaar te stellen als
depositieruimte. Deze kan gebruikt worden door bedrijven binnen de landbouwsector waar
de daadwerkelijke groei plaatsvindt. Op deze manier kan - binnen de vooraf berekende
depositietrend (verwachting van depositiedaling) - ruimte geboden worden aan bedrijven
die daadwerkelijk groeien, omdat tegelijkertijd zeker is dat een aantal andere
landbouwbedrijven zal stoppen
Samenvattend:
in het PAS is apart stoppersruimte berekend en beschikbaar gesteld
omdat een bedrijf voor het 'overnemen' van depositie van een stoppend bedrijf binnen
het PAS depositieruimte nodig heeft, terwijl a) hier geen rekening mee is gehouden bij de
berekening van de standaard depositieruimte, en tegelijkertijd b) deze depositie gewoon
'hergebruikt' mag worden zonder dat dit effect heeft op de berekende en beoordeelde
depositietrend (de daling door stoppers is namelijk niet meegenomen in de
trendberekening)
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2. Onderbouwing

uitgangspunten

bepaling

stoppersruimte

in het PAS

Bij de berekening van de in het kader van het PAS uit te geven depositieruimte die
ontstaat door vrijkomende emissieruimte van stoppende veehouderijen, de zogenoemde
stoppersruimte, zijn niet alle veehouderijen betrokken die naar verwachting zullen
stoppen. Er is uitgegaan van de helft van het percentage voorziene stoppers per provincie,
uitgaande van tabel1 in bijlage 1 van het rapport 'vrijkomende agrarische bebouwing in
het landelij kqebìed" (https: IIwww.aerius.nl/nl/factsheets/bepa len-ontwi kkeli ngsrui mtestoppers/07-11-2016). Het verwachte effect van deze stoppende bedrijven op de depositie
is berekend door in 2020 en 2030 alle veehouderijen die geen hobbyboer zijn
(bedrijfsemissies van meer dan 100 kg/jaar) en die tevens buiten 1 km van Natura 2000gebieden liggen, te laten krimpen met het gehalveerde, provincie afhankelijke percentage.
De 'depositiewinst' die dit oplevert, is de berekende stoppersruimte voor het gehele eerste
PAS-tijdvak van zes jaar.

2.1 Over de gehanteerde

percentages

De percentages zijn gebaseerd op de cijfers uit het rapport 'vrijkomende agrarische
bebouwing in het landelijk gebied'. Hierin wordt per provincie een beeld gegeven van het
aantal stoppende bedrijven in de agrarische sector. Bij het berekenen van de
stoppersruimte is veiligheidshalve uitgegaan van de helft van het in dit rapport genoemde
stopperspercentages. Daarnaast is er veiligheidshalve voor gekozen om in de
berekeningen de 'hobbyboeren' nooit te laten stoppen, evenals de bedrijven die binnen
1 km van een Natura2000 gebied liggen en die daardoor een relatief hoge bijdrage hebben
I
aan de depositie.

2.2 Over de keuze om bij de berekening
stoppen

alle bedrijven

'een beetje' te laten

In de praktijk zullen bepaalde bedrijven stoppen, en andere juist doorgaan. Het is echter
niet mogelijk op voorhand te zeggen welke bedrijven de stoppers zijn. Daarom is er voor
gekozen in de berekeningen ieder bedrijf 'een beetje' te laten stoppen. Het voordeel is dat
heel grote pieken in stoppersruimte worden voorkomen.
Samenvattend:
De basis voor het bepalen van de stoppersruimte voor het gehele eerste
PAS periode van zes jaar, is het percentage stoppende agrarische bedrijven per provincie
zoals dat volgt uit het rapport 'vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijkgebied'.
Bij het berekenen van de stoppersruimte zijn vervolgens behoudende keuzes gemaakt:

1

•

In de berekeningen is gerekend met de helft van de percentages uit het genoemde
rapport

•

Bedrijven binnen 1 km van Natura2000 gebieden en hobbyboeren zijn uitgesloten

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/06/27/vrijkomende-agrarische-bebouwing-in-het-landelijk-gebied
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3. Omvang beschikbaar gestelde en benutte stoppersruimte
Onderstaande figuren en tabellen geven inzicht in de omvang en benutting van de
beschikbaar gestelde stoppersruimte in het PAS. Deze ruimte is berekend met AERIUS
overeenkomstig de bovengenoemde uitgangspunten. In de eerste 3 jaar is 60% is van de
vastgestelde stoppersruimte (2015-2021) beschikbaar gesteld. Dit komt neer op 30% van
de berekende stoppersruimte als gevolg van bedrijfsbeëindigingen en verplaatsing van
activiteiten.

Figuur 1: Ruimtelijk beeld van de beschikbaar gestelde ruimte uit de eerste drie jaar van
het PAS.
In figuur 1 is het ruimtelijk beeld weergegeven van de omvang van de beschikbaar
gestelde stoppersruimte binnen het PAS in de afgelopen 3 jaar in N mol/ha/jaar. De
berekende stoppersruimte is groter in landbouw intensiever gebieden, dan in regio's waar
de landbouw bijdrage beperkt is. Het figuur 2 is weergegeven een ruimtelijk beeld van de
benutting van de beschikbaar gestelde stoppersruimte. Let op, voor de kleur van het
hexagoon (256 ha) is de kleur van het hexagoon (lha) genomen met de hoogste
benutting. Dit geeft dus een conservatief beeld. In tabellhier
onder is op provincie
niveau de gemiddelde stoppersruimte weergegeven.
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Figuur 2; Ruimte/ijk beeld van de benutte stoppersruimte die beschikbaar is geste/d.
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Stoppersruimte

(gemiddeld)
Benut

Beschikbaar
Hexagonen
(aantal
relevante)

Aandeel in
depositierui mte,
Segment 2 en
Grenswaarde
reservering (-)

mol/ha/j

mol/haJj

(OJo)

Nederland

252940

45%

11.8

2.9

14%

Drenthe

15731

46.85%

11.5

1.1

7.07%

Friesland

22802

16.94%

4.2

0.3

2.14%

Gelderland

107111

63.46%

18.0

5.3

23.20%

Groningen

3689

1.63%

3.2

0.0

0.30%

Limburg

15536

48.29%

12.5

4.6

21.68%

Noord-Brabant

17407

47.19%

10.8

1.2

11.71%

Noord-Holland

24853

26.70%

3.6

0.0

0.78%

Overijssel

19510

38.41%

11.7

2.0

11.28%

Utrecht

2005

18.96%

8.4

0.7

4.72%

Zeeland

10819

7.60%

1.5

0.0

0.01%

Zuid-Holland

13477

17.66%

3.0

0.0

0.01%

TabeIl:

Omvang van de gemiddelde stoppersruimte op provinciaal niveau.
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4. Is in de beoordeelde depositietrend
voldoende rekening
uitgeven van de beschikbaar gestelde stoppersruimte?

gehouden

met het

De berekening van de stoppersruimte is gebaseerd op generieke aannames vooraf. De
vraag is of deze aannames voldoende voorspellende waarde hebben wat betreft de
omvang en ruimtelijke verdeling van de daadwerkelijk vrijkomende ruimte door stoppers.
Alleen dan kan gesteld worden dat in de depositietrend ecologisch beoordeeld is. Om hier
een gevoel voor te krijgen is een aantal analyses gedaan:
1. Als eerste stap is de beschikbaar gestelde stoppersruimte in M16L/R16L vergeleken
met de depositie door daadwerkelijke stoppende of krimpende bedrijven, uitgaande
van GIAB gegevens, in de periode 2012-2015. Het doel van deze analyse is inzichtelijk
maken in hoeverre de ruimtelijke verdeling van de beschikbaar gestelde
stoppersruimte aansluit bij het patroon van daadwerkelijk vrijgekomen depositie op
basis van historische GIAB gegevens (periode van 3 jaar). Dit geeft inzicht in hoeverre
de berekeningen vooraf in het algemeen ruimtelijk 'matchen' met wat in de praktijk is
gebeurd
2. Vervolgens is er een analyse gemaakt van het ruimtelijk patroon van de beschikbaar
gestelde stoppersruimte, en het ruimtelijk patroon van de benutting van
depositieruimte door meldingen en vergunningen in AERIUS Register. Het doel van
deze analyse is om te kijken hoe de ruimtelijke verdeling van toekomstige
ontwikkelingen 'matcht' met de beschikbaar gestelde depositieruimte

3. Als laatste analyse is gekeken wat de impact op de dalende lijn zou zijn, in het geval er
tegenover de beschikbaar gestelde stoppersruimte geen enkel feitelijk stoppend bedrijf
zou staan: een uiterst conservatieve worst case
I

4.1 GIAB analyse: vergelijking
stoppers volgens GIAB

stoppersruimte

met vrijgekomen

depositie

door

Bij de GIAB analyse zijn verschillende GIAB bestanden met elkaar vergeleken om te kijken
waar er emissie is veranderd is als gevolg van krimpende bedrijven of bedrijfsbeëindiging.
De veranderde emissie is omgerekend naar een stikstofdepositie effect per hexagoon wat
is vergeleken met de stoppersruimte zoals die beschikbaar is gesteld voor de eerste 3 jaar
van het PAS.

Gehanteerde

aanpak

tim 2015 zijn als basis gebruikt;

•

De GIAB-bestanden van 2012

•

De emissies op stalniveau zijn in de verschillende bestanden geaggregeerd tot emissies
per 'bedrijfscel' van (100 bij 100m), onderverdeeld naar de diersoorten kippen,
melkvee en varkens. De aggregatie naar bedrijfscel is nodig, omdat in historische GIAB
gegevens hetzelfde bedrijf niet uniek identificeerbaar is in verschillende
gegevensbestanden;
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•

Per bedrijfscel is gekeken óf en zoja hoeveel emissie verandering er is geweest in de
drie jaar tussen 2012 en 2015. Dit kunnen dan afnames zijn veroorzaakt door
krimpende of gestopte bedrijven;

•

De afnames van de emissie veranderingen per bedrijfscel zijn doorgerekend, waarbij
bedrijfscellen binnen 1 km van een Natura 2000 gebied buiten beschouwing zijn
gelaten. Dit is gedaan omdat bij het bepalen van de stoppersruimte in het PAS deze
conservatieve aanname ook is toegepast;

•

Door het verwerken van nieuwe inzichten in de verschillende GIAB versies ontstonden
in een aantal gevallen zeer grote emissie verplaatsingen. Deze emissie verplaatsingen
zijn eerder toe te kennen aan administratieve wijzigingen (splitsing tussen hoofd- en
nevenvestigingen) dan aan daadwerkelijke stoppers, en zijn daarom veiligheidshalve
bij de verdere analyse buiten beschouwing gebleven;

•

Het resultaat van de stikstofberekening is een depositieafname door verplaatste of
beëindigde activiteiten in de periode 2012-2015 op basis van GIAB. Deze
depositiewaarden zijn vergeleken met de beschikbaar gestelde stoppersruimte in M16L.

Resultaat
In figuur 3 is het (genormaliseerde) resultaat weergegeven van de vergelijking op hectare
niveau van de beschikbaar gestelde stoppersruimte en de reeksanalyse met GIAB. Uit het
figuur blijkt dat, behoudens een beperkt aantal lokale uitzonderingen, er een goede
overeenkomst is tussen de depositieresultaten. De spreiding is vooral gerelateerd éjlan de
hoogte van de depositie, wat betekent dat de verschillen vooralontstaan door verschillen
tussen de onderliggende emissieverdelingen. Omdat bij de GIAB reeksanalyse de
veranderingen in emissie binnen 1km zijn weggelaten, zijn de datasets goed te
vergelijken. Dan nog is gemiddeld genomen de omvang van de beschikbaar gestelde
stoppersruimte iets lager dan op basis van de reeks analyse verwacht mag worden.

Analyses ter nadere onderbouwing van het PAS

Pagina

10 van 16

AERIUSA
Nadere toelichting onderbouwing stoppersruimte

7

y = 1,0302x
R2 = 0,8272

"-

,

ra

rc
ro

s: 6

:::::o

E

"2

QJ
QJ

5

Vl

ra

E
"-

c 4
O
QJ

tlJ)

•

Lf)'

ri

O
N

N
ri

3

O

N
QJ

~2

•

ra

c

ro

•

Vl

-""
QJ
QJ
"-

1

co
:'!;
(éJ

O
O

1

2

Stoppersruimte

3

4

M16L, genormaliseerd

5

6

7

(mol/ha/jaar)

Figuur 3: Vergelijking op hectare niveau van de beschikbaar geste/de stoppersruimte en de
reeksana/yse met GIAB.
Om te zien hoe sterk het verband is, zonder extreme waarden, is in onderstaande grafiek
hetzelfde vergelijk gemaakt, alleen zijn de waarden tot het lade en vanaf het gaste
percentiel buiten beschouwing gelaten. In dat geval wordt duidelijk dat de correlatie
tussen de stoppersruimte, beschikbaar gesteld met M16L en de emissies horende bij
krimpende of stoppende bedrijven in de GIAB reeksanalyse sterker is. Dit is weergegeven
in figuur 4. Daaruit kunnen we concluderen dat er tot op heden niet meer stoppersruimte
beschikbaar is gesteld in de eerste PAS-periode dan daadwerkelijk zou kunnen ontstaan op
basis van gegevens over de afgelopen jaren.
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Figuur 4: Vergelijking op hectare niveau van de beschikbaar gestelde stoppersruimte en
de reeksanalyse met GIAB voor waarden tussen het lade en
te percentiel.

9as

Conclusie stap 1: Behoudens een beperkt aantal lokale uitzonderingen, is er een goede
overeenkomst tussen de stoppersruimte die beschikbaar is gesteld en de berekende
vrijgekomen depositie ten gevolge van stoppende en krimpende bedrijven in de periode
2012-2015 volgens GIAB. Daaruit kunnen we concluderen dat er tot op heden niet meer
stoppersruimte beschikbaar is gesteld in de eerste PAS-periode, dan daadwerkelijk zou
kunnen ontstaan op basis van gegevens over de afgelopen jaren.

4.2 Analyse AERIUS Register:
stoppersruimte

vergelijking

patroon

benutte

ruimte

met patroon

Bij stap 1 is gekeken of het aannemelijk is dat de stoppersruimte zoals die beschikbaar is
gesteld, overeenkomt met ruimte die daadwerkelijk beschikbaar zou komen, uitgaande
van gegevens over de afgelopen jaren. Daarbij is gewerkt met vergelijkbare datasets, die
beiden gebaseerd zijn op historische gegevens. Met de stoppersruimte wordt beoogd
toekomstige ontwikkelingen ruimte te bieden. Een bron om meer naar de verwachte
ontwikkelingen te kijken in de nabije toekomst, is AERIUS Register. Immers, in Register
bevinden zich meldingen en aanvragen die aanspraak maken op de depositieruimte en die
dus een perspectief bieden op toekomstige ontwikkelingen.
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Figuur 5: Depositiebijdragen van alle landbouw meldingen en vergunningen uit Register in
relatie tot de stoppersruimte.
In figuur 5 is de berekende depositiebijdrage van alle landbouw meldingen en
vergunningen uit Register (maart 2018), afgezet tegen de beschikbaar gestelde
stoppersruimte. Duidelijk is te zien dat het patroon van uitgifte van depositieruimte veel
locatie specifieker is dan beschikbaar gestelde stoppersruimte. Dit is te zien in de grote
variatie in losliggende puntjes in de puntenwolk. Ook zien we het verschil in waarde
verdeling terug in het histogram (figuur 6) tussen AERIUS Register en de GIABreeksanalyse of de stoppersruimte in Monitor 2016L.
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In figuur 7 is de standaarddeviatie op kaart weergegeven, waarbij ook goed te zien is dat
de verschillen tussen Register en de stoppersruimte (rechts) zich overal voordoen, en er
tussen deze datasets dus een minder goede correlatie is dan tussen de GIAB reeksanalyse
en de stoppersruimte (links). Bij die laatste is te zien dat de grootste verschillen
geconcentreerd zijn in de regio's waar tussen 2012 en 2015 de scheiding tussen hoofd en
neven vestiging zijn verbeterd.
Dat het patroon van uitgifte van depositieruimte veel locatie specifieker is dan de
berekende stoppersruimte is niet erg, omdat de omvang van de depositieruimte en
daarmee de uitgifte gelimiteerd is. Wel illustreert het dat het lastig is om vooraf op
locatieniveau voorspellingen te doen. Om die reden is ook besloten om vooralsnog geen
extra stoppersruimte beschikbaar te stellen.
Het risico op stijgingen in depositie omdat er ergens stoppersruimte wordt uitgegeven
zonder dat er daadwerkelijk (voldoende) stoppers tegenover staan, is het grootste op
plaatsen waar veel stoppersruimte beschikbaar is gesteld en tegelijkertijd een grote claim
op die ruimte wordt gedaan (hoge benutting). Om inzicht te krijgen in het mogelijke effect
hiervan op de daling, is stap 3 uitgevoerd.

Conclusie: Uit de uitgevoerde analyse volgt dat het patroon van uitgifte van
depositieruimte veel locatie specifieker is dan beschikbaar gestelde stoppersruimte. Dit
geeft aan dat het lastig is om op locatieniveau vooraf voorspellingen te doen waar de
meeste stoppersruimte zal worden benut.

4.3 Effect op de dalende lijn indien stoppersruimte

niet zou ontstaan

Als laatste stap is een analyse gemaakt wat de impact zou zijn van de al uitgegeven
stoppersruimte op de verwachte depositiedaling, als de situatie zich zou voordoen dat er in
het geheel geen bedrijven zouden zijn die stoppen of activiteiten verplaatsen. Daarvoor is
de volgende aanpak gehanteerd:
•

De beschikbaar gestelde depositieruimte is overalopgeteld bij de totale depositie in
2020 (onrealistische worst case dat alle stoppersruimte wordt uitgegeven terwijl er
geen enkel bedrijf echt stopt)

•

Vervolgens is gekeken of er ergens hexagonen zijn waar de kritische depositiewaarde
al (bijna) wordt overschreden en waar de totale depositie door de optelling hoger
uitkomt in 2020 dan in 2014
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Het blijkt dat er in dat geval bij 3 hexagonen waar nu de kritische depositiewaarde al is
overschreden, een toename van de totale stikstofdepositie zou kunnen optreden tussen
2014 en 2020. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met het volgende:
•

De berekende totale depositie in 2020 is inclusief de volledige uitgifte van
depositieruimte voor het gehele eerste tijdvak van zes jaar. Echter nog niet de
volledige depositieruimte is al beschikbaar gesteld

•

Veel aanvragen die depositieruimte nodig hebben op bepaalde hexagonen, en dus zijn
opgenomen in AERIUS Register, zorgen met hun aanvraag voor een netto afname van
depositie op andere hexagonen. Dit blijkt uit een analyse op basis van
praktijkgegevens uit Register. Met deze 'negatieve depositieruimte' van werkelijke
aanvragen en meldingen wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de totale
depositietrend. Het gaat gemiddeld voor Nederland om ordegrootte 15 mol/ha/jaar.
Waarbij opgemerkt moet worden dan niet alle aanvragen die geen ontwikkelingsruimte
nodig hebben in AERIUS Register zijn opgenomen.

Vanwege bovenstaande overwegingen kan de uitgevoerde analyse als heel behoudend
worden beschouwd en is het op dit moment niet de verwachting dat het uitgeven van de
op dit moment beschikbaar gestelde stoppersruimte al daadwerkelijk zal kunnen leiden tot
stijgingen in totale depositie.

Conclusie: Uit de
de eerste drie jaar
depositie, dan wel
depositiedaling en

analyse blijkt dat het niet aannemelijk is dat de stoppersruimte die in
van het PAS beschikbaar is gesteld zal leiden tot stijgingen in de totale
dat er lokaal grote afwijkingen zullen ontstaan tussen de verwachte
de praktijk.
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