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Betreft: Advies Emissiearm aanwenden van mest: verlenging ontheffing en vrijstelling
Mijnheer de Staatssecretaris,
Op 25 april 2012 ontvingen wij uw verzoek 1 om advies over een verlenging van een ontheffing en
een vrijstelling. Zowel de ontheffing als de vrijstelling betreffen de verplichting om mest
emissiearm aan te wenden (zie bijlage). U heeft beide verlengingen al toegezegd. De ontheffing en
vrijstelling worden apart besproken.
ONTHEFFING VOOR PRAKTIJKPROEF ALTERNATIEF SPOOR
De ontheffing betreft een proef in het kader van het zogenoemde alternatief spoor en is verleend
aan de vereniging Noordelijke Friese Wouden en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu. U
heeft de ontheffing verlengd van 19 april 2012 tot 1 september 2012 om meer tijd te hebben om een
voorstel voor verlenging van de proef te beoordelen.
De TCB was kritisch bij het verlenen van de oorspronkelijke ontheffing voor deze proef en pleitte
voor een onafhankelijke review van de proef en de resultaten 2. Inmiddels is in opdracht van uw
departement een onderzoek uitgevoerd naar de ammoniakemissie in het eerste jaar van de
praktijkproef 3. Uit het rapport blijkt dat niet voldaan wordt aan het uitgangspunt voor de proef,
namelijk dat “er weinig meer ammoniak vervluchtigt dan het geval zou zijn indien drijfmest
zonder die managementmaatregelen met de sleepvoet zou worden toegediend” 4. Gezien de hoge
ammoniakemissie is dit uitgangspunt naar het oordeel van de TCB onhaalbaar met de maatregelen
die genomen kunnen worden in het alternatief spoor. Het is niet in het belang van het milieu om in
het kader van deze proef mest bovengronds uit te blijven rijden.
VRIJSTELLING PRAKTIJKPROEF MINERALENCONCENTRAAT
De vrijstelling betreft een verlenging van een praktijkproef met mineralenconcentraat als
kunstmestvervanger in aardappelen en graan, aangewend met behulp van sleepslangen onder
gewas. Het opwerken van dunne mest tot mineralenconcentraat past in uw visie op het toekomstig
mestbeleid 5. De TCB ondersteunt mestverwerking omdat dit bijdraagt aan het verminderen van
het mestoverschot. Door mestverwerking kan het gebruik van kunstmest verminderen en kunnen
nutriëntenkringlopen beter worden gesloten 6. De TCB ziet de praktijkproef als een stap in deze
richting. De TCB heeft destijds haar zorg geuit over het feit dat de relatief grootschalige
praktijkproef al werd gestart voordat de resultaten van onderzoek naar emissie van ammoniak en
lachgas bij aanwending van mineralenconcentraat bekend waren 7.

Uit resultaten van recente onderzoeken blijkt dat mineralenconcentraat een meststof is met een
hoog risico op ammoniakemissie. Met emissiearme aanwendingsmethoden is de ammoniakemissie
sterk te reduceren. In graan met een zodenbemester bedroeg de ammoniakemissie drie procent van
de NH 4 -N gift, in graan met sleepslangen twaalf procent en in aardappelen met sleepslangen
zestien tot twintig procent 8. Vergeleken bij gehanteerde normgetallen voor ammoniakemissie bij
verschillende toedieningstechnieken 9 is dit een goed resultaat. Uit een laboratoriumproef is
eveneens gebleken dat de ammoniakemissie sterk wordt gereduceerd door het onderwerken van
het mineralenconcentraat. De lachgasemissie nam echter toe door het onderwerken 10. Het effect
van grootschalige productie en toepassing van mineralenconcentraten op de totale ammoniak- en
lachgasemissie is volgens scenarioberekeningen echter beperkt 11.
Het toedienen van mineralenconcentraat in aardappel en graan met sleepslangen onder gewas lijkt
tot een aanzienlijke reductie van de ammoniakemissie te leiden. Voortzetting van de praktijkproef
draagt slechts in geringe mate bij aan ammoniakemissie. Gezien het potentiële milieuhygiënisch
belang van mineralenconcentraat heeft de TCB geen bezwaar tegen voorzetting van deze
aanwendingsmethode in het kader van de pilot.
Met de meeste hoogachting,

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