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Betreft: advies Stuifbestrijding

Meneer de Staatssecretaris,
Bij brief van 5 april 2011 (zie bijlage 1) vraagt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, de TCB om te adviseren over uw voornemen inzake de bestrijding van winderosie. U wilt
vrijstelling verlenen van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest voor percelen die
onderdeel uitmaken van een veenkoloniaal bouwplan in Groningen en Drenthe, als de weersituatie
daartoe aanleiding geeft. Inmiddels heeft u, op 12 april jongstleden, dit voornemen omgezet in een
verleende vrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor percelen waar al andere preventieve stuifwerende
maatregelen zijn genomen, zoals de inzaai van zomergerst of de bedekking van een perceel met een
cellulosepreparaat.
Emissiearme aanwending van dierlijke mest is verplicht, omdat bovengrondse aanwending van
dierlijke mest leidt tot hoge emissies van ammoniak. Bij bovengronds aanwenden vervluchtigt 80
procent van de in de dierlijke mest aanwezige minerale stikstof binnen 24 uur. Transport door de
lucht gevolgd door depositie van deze ammoniak leidt tot schade aan de natuur. Ondanks de
verplichting tot emissiearme aanwending van dierlijke mest is de schade aan de natuur door
ammoniakemissie nog steeds erg groot. De totale emissie van ammoniak in Nederland bedroeg in
2007 circa 133 miljoen kg en ligt daarmee nog steeds boven het vastgestelde EU-plafond van 128
miljoen kg1; de landbouwemissie bedroeg 120 miljoen kg 2. Dit pleit voor ten minste handhaving en
zo mogelijk aanscherping van het huidige verbod. De door u verleende vrijstelling draagt daar niet
aan bij.
De TCB vindt erosiebestrijding belangrijk. Het voorzien van erosiegevoelige percelen van een
afdeklaag bestaande uit drijfmest is een effectieve methode van erosiebestrijding, maar gezien
bovengenoemde nadelen ongewenst, mede omdat effectieve alternatieven beschikbaar zijn. Deze

1 EU-richtlijn over nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) uit 2001.
2 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0101-Ammoniakemissie-door-de-land--entuinbouw.html?i=11-60.

alternatieven kosten enkele honderden euro’s per hectare 3, terwijl het afnemen van drijfmest door
akkerbouwers in de huidige mestmarkt veeleer geld oplevert. Vorige maand adviseerden wij op
verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de toepassing van papiercellulose
als stuifbestrijder en de toekomstige regulering daarvan via het formuleren van zogenoemde ‘einde
afval criteria’ in de Afvalstoffenwet op basis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Wij hebben geen
bezwaar tegen het gebruik van erosiebestrijders op basis van papiercellulose. Wel vinden we dat
eisen moeten worden gesteld aan het gebruik ervan, zoals dat nu reeds het geval is in de tot eind dit
jaar geldende ontheffing van de Meststoffenwet.
Het aanleggen van bomenrijen of heggen (windsingels) is een effectief structureel alternatief voor
drijfmest als erosiebestrijder. In een recent rapport van Alterra 4 wordt gerefereerd aan twee
onderzoeken waaruit zou blijken dat het aanleggen van windsingels als maatregel tegen winderosie
weinig tot geen draagvlak heeft in de veenkoloniën, vanwege de waarde die wordt gehecht aan het
open landschap. De TCB vindt dat in een doordacht ontwerp windsingels zodanig kunnen worden
aangelegd dat het open en weidse karakter van het veenkoloniale landschap grotendeels behouden
blijft. In hetzelfde rapport wordt verwezen naar rapporten die het succes hebben aangetoond van
windsingels in Noord-Brabant, Limburg en Nedersachsen (Duitsland).
Onderhavige vrijstelling levert een onterecht voordeel op voor een klein aantal boeren ten opzichte
van ondernemers elders op erosiegevoelige percelen, die bij ongunstig weer hogere kosten moeten
maken voor erosiebestrijding. Het animo om te investeren in maatregelen die passen binnen de
wettelijke kaders zal afnemen door het steeds weer verlenen van vrijstellingen en ontheffingen. Dit
remt de ontwikkeling van passende maatregelen. In ons recente advies Verlengen uitrijperiode
dierlijke mest 5 is dit ook geconstateerd. In uw reactie op dit advies 6 zegt u dit in voorkomende
gevallen te zullen betrekken bij uw overwegingen. De TCB constateert dat met onderhavige
vrijstelling andere overwegingen de doorslag hebben gegeven.
Een afschrift van dit advies stuur ik naar uw ambtgenoot, de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu.
Met de meeste hoogachting,

Het origineel van dit advies is gestuurd aan de
verantwoordelijke bewindspersoon/personen.

Ali Edelenbosch
Voorzitter Technische commissie bodem

3 http://www.ppo.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/stuiven31032011.htm.
4 Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland, 2011. Hessel, R. et al. Alterra-rapport 2131.
5 Advies Verlengen uitrijperiode dierlijke mest, A066(2011), 18 februari 2011.
6 Brief van de Staatssecretaris van EL&I aan de voorzitter van de TCB betreffende Advies verlengen uitrijperiode
dierlijke mest, referentie 188529, van 15 maart 2011.
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