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Den Haag, 4 april 2013

Betreft: advies Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013

Mevrouw de Staatssecretaris,
Bij brief van 29 maart 2013 1 vraagt u mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
om advies over uw voornemen om vrijstelling te verlenen van de verplichting tot emissiearme
aanwending van drijfmest in het veenkoloniaal gebied van Noordoost Nederland. Met deze
vrijstelling kan winderosie worden bestreden door percelen te voorzien van een afdeklaag bestaande
uit drijfmest, waarbij gelijktijdig een waterspray over de mest wordt gesproeid. U stelt dat uit
onderzoek bekend is dat met deze methode de emissie van ammoniak bij aanwending van drijfmest
beperkt blijft.
HET ADVIES
De grote bijdrage van de landbouw aan de ammoniakemissie in Nederland pleit voor ten minste
handhaving en zo mogelijk aanscherping van de huidige verplichting tot emissiearme aanwending
van drijfmest. De TCB waardeert de intentie om ammoniakemissie tijdens het bovengronds
aanwenden van runderdrijfmest te verminderen, door gelijktijdig water over de mest te sproeien. Er
is echter vooralsnog geen openbaar toegankelijk onderzoek beschikbaar dat wetenschappelijk
onderbouwt dat de waterspraymethode leidt tot een beperking van de ammoniakemissie die
vergelijkbaar is met de thans toegestane emissiearme aanwendingstechnieken op bouwland. De TCB
ziet vanwege de beschikbaarheid van alternatieven geen noodzaak om dierlijke mest te gebruiken
voor stuifbestrijding.
De TCB pleit voor de verdere ontwikkeling van incidentele en structurele duurzame alternatieven
evenals voor de toepassing van reeds beschikbare duurzamere alternatieven voor preventie en
bestrijding van winderosie. Het voor het derde achtereenvolgende jaar verlenen van een vrijstelling
van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest ter bestrijding van winderosie draagt
hier niet aan bij.

1 Zie bijlage.

ONDERBOUWING
Met de waterspraymethode wordt getracht de ammoniakemissie te verminderen tijdens het
bovengronds uitrijden van runderdrijfmest ter bestrijding van stuifschade. Uit beschikbaar onderzoek
naar de waterspraymethode 2 blijkt dat de gemeten percentages emissiereductie zeer variabel zijn en
dat er te weinig onderzoeksgegevens beschikbaar zijn om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.
In 2009 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) zich in vergelijkbare termen
hierover uitgelaten 3. Bovendien is het onderzoek uitgevoerd op grasland, terwijl het voor deze
vrijstelling bouwland betreft; de huidige verplichte emissiebeperkende technieken op bouwland
geven een significant hogere ammoniakemissiereductie dan de waterspraymethode op grasland. De
TCB vindt dat vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd dat de waterspraymethode
(met de Duospray of Green Duo) leidt tot een beperking van de ammoniakemissie die vergelijkbaar is
met de thans toegestane emissiearme aanwendingstechnieken op bouwland. Weersomstandigheden
blijken van grote invloed op de daadwerkelijke emissie en de meest ideale weersomstandigheden, te
weten lage windsnelheden, volledig bewolkt weer en/of bij neerslag, komen in Nederland in het
voorjaar weinig frequent voor. De noodzaak tot stuifbestrijding speelt juist bij hoge windsnelheden
en zonnig en droog weer. Ook de hoeveelheid water die over de mest wordt gesproeid is van invloed.
Deze moet minimaal gelijk zijn aan het volume mest.
In uw brief 4 aan de Tweede Kamer van 22 maart 2013 geeft u aan dat uit het onderzoek dat uw
departement in 2012 met LTO heeft uitgevoerd, blijkt dat andere onderzochte alternatieve methoden
voor stuifbestrijding, bijvoorbeeld toediening van houtmulch of papiercellulose, ook goede prestaties
geven en niet veel duurder zijn. De TCB ziet daarom geen noodzaak om dierlijke mest te gebruiken
voor stuifbestrijding.
De afgelopen twee jaren heeft uw voorganger vergelijkbare vrijstellingen verleend, waarover de TCB
op 28 april 2011 en 11 april 2012 heeft geadviseerd 5. In deze adviezen stelt de TCB onder meer het
volgende:
- Emissiearme aanwending van mest is verplicht, omdat bovengrondse aanwending van dierlijke
mest leidt tot hoge emissies van ammoniak en schade aan natuur 6. Ondanks de verplichting tot
emissiearme aanwending van dierlijke mest is deze nog steeds groot 7.
- Mestinjectie is zeer effectief en heeft eraan bijgedragen dat de ammoniakemissie in Nederland
onder het met de EU afgesproken plafond is gekomen. Omdat in het jaar 2015 het systeem van
productierechten en het melkquotum komen te vervallen, ontstaat ruimte voor verdere groei van
de veestapel. In dat geval is te verwachten dat de emissie weer boven het EU-plafond uitstijgt. De
2 Mulder E.M. en J.F.M. Huijsmans, 1994. Beperking ammoniakemissie bij mesttoediening: overzicht metingen
DLO-veldmeetploeg 1990-1993. Onderzoek inzake de mest- en ammoniakproblematiek in de veehouderij 18.
DLO, Wageningen.
3 Tamminga, S., L. Šebek, W. Bussink, J. Huijsmans, A. Van Pul en G. Velthof, 2009. Maatregelen om
ammoniakemissie bij bovengronds toedienen van mest te beperken. Commissie van Deskundigen
Meststoffenwet, Den Haag. Beschikbaar via: www.kennisonline.wur.nl.
4 Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer van 22 maart 2013, kenmerk DGAPAV / 13040860.
5 Advies Stuifbestrijding, TCB A069(2011) en advies Vrijstelling winderosie, TCB A075(2012).
6 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0101-Ammoniakemissie-door-de-land--entuinbouw.html?i=11-60.
7 Ammoniak in Nederland. Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven, 2008. PBL-publicatienummer
500125003.
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grote bijdrage van de landbouw aan de ammoniakemissie pleit voor ten minste handhaving en zo
mogelijk aanscherping van de huidige verplichting.
De TCB vindt erosiebestrijding belangrijk. Het voorzien van erosiegevoelige percelen van een
afdeklaag bestaande uit drijfmest is een effectieve methode maar gezien de ammoniakemissie die
daarbij optreedt ongewenst, mede omdat effectieve alternatieven beschikbaar zijn.
De TCB vindt dat preventie van erosie nadrukkelijker aandacht dient te krijgen. Het aanleggen
van bomenrijen of heggen (windsingels) is een effectief structureel alternatief ter preventie van
erosiegevoeligheid. Ook andere grondbewerking, zoals vormen van conserverende
grondbewerking 8 (bijvoorbeeld niet-kerend) of een andere gewaskeuze/bouwplan/rotatieschema
kunnen de cohesie van grond doen toenemen, waardoor de bodem beter bestand is tegen
winderosie.
De animo om te investeren in maatregelen die passen binnen de wettelijke kaders zal steeds
verder afnemen door het wederom verlenen van een vrijstelling. Dit remt de ontwikkeling en
toepassing van alternatieven.

TEN SLOTTE
In uw eerder genoemde brief aan de Tweede kamer van 22 maart 2013 geeft u aan na het voorjaar de
naleving te zullen evalueren. De TCB adviseert om ten behoeve hiervan vooraf vast te stellen welke
onafhankelijk verkregen informatie u hiervoor nodig heeft. Alleen tijdens het uitrijden valt immers
vast te stellen hoeveel runderdrijfmest is gebruikt, hoeveel water, en of daadwerkelijk het water
gelijktijdig tijdens dezelfde werkgang over de mest is gesproeid.
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

8 In de literatuur bekend als conservation tillage.
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Advies Stuifbestrijding, A069(2011)
Advies Papiercellulose, A068(2011)
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