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Dear Mr. Calleja Crespo, C7e—tr 	 e I ) 
Over the past few months, various discussions have been held between you and 
my employees about the implementation of the sixth Nitrates Directive action 
program and the enhanced manure enforcement strategy, in the light of the 
requirements of the Nitrates Directive derogation decision for the years 2018 and 
2019 (Decree 2018/820/EC). I appreciate the constructive way in which these 
conversations went. On February 4th, 2020 I sent you a request for an extension 
of the derogation decision for the years 2020 and 2021. A discussion about this 
took place on 6 February. To finalize those discussions and to support decision-
making on derogation for the years 2020 and 2021, I inform you about the Dutch 
government's commitment on improvement of the water quality and compliance 
with manure regulations. 

In our telephone conversation of February 4th, 2020 you mentioned three points 
that I will discuss in more detail in this letter. First, you asked what the purpose of 
the reinforced enforcement strategy is and when the improvement of enforcement 
becomes visible. I answer this question in the section "Purpose of the reinforced 
manure enforcement strategy" (page 2). Secondly, you indicated that there would 
be a delay in the implementation of the enforcement strategy. I will discuss this in 
the section "Measures and milestones" (page 3). Finally, you asked to make clear 
the inspection figures per sector. In the section "Surveillance intensity" (page 4) I 
give a response to this point. 

Progress implementation sixth Nitrates Directive action program 
On December 22, 2017, I sent you the sixth Nitrate Directive action program. The 
action program includes a package of measures, which will be implemented during 
the period 2018-2021, with the aim of improving water quality in accordance with 
the requirements of the Nitrate Directive. There has been contact consultation 
with your service prior to the adoption of the action program. After approval of 
your service, the action program was presented on February, 2nd  2018 in the 
Nitrate Committee. The action program subsequently formed the basis for 
granting derogation from the Nitrate Directive for the years 2018 and 2019. 
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Implementation of the measures from the sixth action program is entirely on 
schedule. All announced measures have been introduced on the planned dates 
and preparations are currently being made for the implementation of the 
remaining measures as of January 15t, 2021 and January 15t, 2022. In particular, I 
would like to point out the amendment to the Fertilizers Act as of January 1st, 
2020 in which the national as well as the sectorai manure production ceilings 
(expressed in phosphate and nitrogen) are laid down in national legislation, 
including a set of instruments to enforce them (Official Journal, no. 520). With 
this, the Netherlands has also given substance to the requirements of recital 14 
and article 4.1 of the derogation decision 2018-2019. The Central Bureau of 
Statistics published the provisional figures for nitrogen and phosphate production 
in 2019 on January, 30th 2020. These figures show that production, both 
nationally and for the various sectors, is below the respective production ceilings 
(see appendix). The Netherlands thus meets the conditions as stated in recital 14 
and article 4.1 of the derogation decision 2018-2019. 

Progress implementation of the Enhanced Manure Enforcement Strategy 
In addition to the implementation of the measures from the sixth Nitrates 
Directive action program, your service has drawn attention to improving 
compliance with manure regulations in the Netherlands. To this end, the 
Netherlands has drawn up the reinforced manure enforcement strategy, which I 
sent to you on September 28th, 2018. With this strategy, the Netherlands has 
fulfilled the requirements of recital 16 and article 4.2 of the derogation decision 
2018-2019. After approval of your service, the reinforced enforcement strategy 
manure was presented to the Nitrate Committee on December 18th, 2018. On 
June 24th, 2019, the Netherlands presented the progress and initial results of the 
implementation of the strategy in the Nitrate Committee. 

During the meetings with your service, much attention is paid to the expeditiously 
implementation and results of the reinforced manure enforcement strategy. 
Rightly so, this is also a priority for the Netherlands. In the light of the 
conversations I want to highlight and clarify a number of things. 

Purpose of the reinforced manure enforcement strategy 
The reinforced manure enforcement strategy is aimed at tackling and eliminating 
violations in the use, transport and processing of manure. An important element 
in the strategy is the more risk-oriented use of supervision and enforcement on 
the links in the manure chain and the areas in the country where the risk of non-
compliance is the highest. The areas De Peel, Gelderse Vallei and Twente have 
been selected for this. It has been shared with your service that it is to be 
expected at the start of the implementation of the strategy that the more risk-
oriented deployment of enforcement capacity will lead to an increase in the 
number of irregularities found. This is also apparent from the progress report I 
sent you on November 11th, 2019, as well as from the answers to questions sent 
to your employees on December 18th, 2019. The enforcement strategy aims to 
improve compliance with manure regulations by, amongst other things, increasing 
the chance of being caught. We are on the right track as outlined by the 
aforementioned progress report and answers. Just like the sixth Nitrates Directive 
action program, the reinforced manure enforcement strategy contains a package 
of measures that will be implemented during the 2018-2021 period. This should 
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lead to a substantial improvement in compliance at the end of 2021 / beginning 
of 2022. 

Actions and milestones 
The increase of the cooperation between the different supervisory bodies and 
smarter use of modern technology are the core elements of the enhanced 
enforcement strategy manure. The capacity released as a result of the reduction 
in the percentage of physical checks on derogation farms has been redirected at 
risk-oriented enforcement within the framework of the enhanced enforcement 
strategy. In addition, for the implementation of the enforcement strategy in the 
period 2018-2021 an additional € 40 million has been invested in RVO.nl and 
NVWA, the services responsible for the enforcement and supervision of the 
manure policy. These resources are dedicated at the expansion of the capacity 
and to set up modern IT systems for accountability and enforcement. 

Milestones for the implementation of the reinforced manure enforcement strategy: 
- Area-oriented enforcement: The area-oriented enforcement is directed at the 

three areas where the risks are the highest, as was consulted with your 
service. This approach was thereafter also set up in the other two areas. In 
2019, joint inspections were carried out in the De Peel and Gelderse Vallei 
areas by national en regional supervisory- and enforcement authorities; these 
joint inspections will start in the Twente area in 2020. On September, 26th 
2019 a joint enforcement plan with regional environmental agencies and 
Dutch water boards was established for the De Peel area. On November, 22nd 
2019 a joint enforcement plan for 2020 with regional environmental agencies 
and Dutch water boards was established for the Gelderse Vallei and Twente 
areas. In addition, cooperation agreements for De Peel were signed on 
February 10th, 2020, making data exchange between national (RVO.nl and 
NVWA) and regional supervisory bodies (regional environmental agencies) 
easier. In the third quarter of 2020, similar cooperation agreements will be 
concluded between the supervisory bodies in the Gelderse Vallei and Twente 
regions. 

- Automation: In 2020 the new system of "real-time" digital accountability for 
manure transports will be introduced, to replace the current method of 
accountability on paper afterwards. The implementation of this system 
includes changes to the IT systems at NVWA and RVO.nl and the amending of 
regulations. In the short term, the proposal for amending the regulations 
(Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet) 
will be publicly consulted. Thereafter, among other things, the amendment of 
the regulation will be notified at the European Commission. The intended 
entry into force is in the end 2020. 

- Sanction policy: In accordance with Article 4.2.d of the derogation decision, 
an assessment has been made as to whether the current fines for violations 
of the manure regulations are sufficiently deterrent. This is the case, the fines 
for pig and cattle manure are on average a factor of 2 to 4 higher than the 
economic gain of violations, and for poultry manure it is a factor of 20 to 40 
higher. To make the sanctions policy even more effective, the Dutch 
government has announced that it will explore whether manure fines can be 
differentiated according to the size of the company and recidivism. Decision-
making on this matter will take place in the spring of 2020. 
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The enhanced enforcement strategy serves, among other things, the 
improvement of targeting risk-oriented of violations of manure regulations and to 
increase the chance of being caught. That is why enforcement intensity on high-
risk links in the chain, namely intermediaries and pig farms, will increase. The 
following objectives have been formulated for increasing the intensity of 
enforcement: 

An increase in the enforcement intensity in the entire manure area (number 
of farms inspected compared to the total number of farms) from 4.9% in 
2018 to 5.7% in 2020; 
Increasement of the enforcement intensity on pig farms (percentage of farms 
individually inspected) from 3.4% in 2018 to 5.5% in 2020; 
Maintaining the monitoring intensity of intermediaries at the current level of 
47%. As the intensity of supervision in this sector is already high, the focus is 
on frequent inspections of repeat offenders. 

Your service has asked about the physical inspections by the NVWA per sector. Yet 
this has not been specifically administered in the records of the NVWA, therefore I 
cannot answer this question for recent years. The NVWA will look into changing 
the administration systems in order to be able to report for each individual sector 
of targeted category of companies. Apart from that, the risk analysis and selection 
of companies for administrative and physical inspections do take the type of 
company (pig farm, mixed farm, etc.) into account, as has been explained to your 
services. 

Progress monitoring 
Improving compliance with manure regulation via the measures from the 
reinforced manure enforcement strategy is and remains a priority of the Dutch 
government. In accordance with Article 11 of the derogation decision, the 
Netherlands annually reports in June on, among other things, the progress of the 
implementation of the reinforced manure enforcement strategy. If necessary 
adjustment can be made during the implementation. Should the measures prove 
to be insufficient at the start of 2022, additional measures will be taken to 
improve compliance. 

Environmental effects of derogation from the Nitrate Directive 
In consultation with the European Commission, measures from the successive 
action programs have been implemented in Dutch manure policy and legislation, 
which implements the obligations from the Nitrate Directive. In accordance with 
the provisions of the Nitrates Directive, since 2003 an independent scientific basis 
forms the basis for derogating from the Nitrates Directive to the Netherlands. Due 
to the conditions set for participation in derogation, including the higher 
percentage of grassland leading to Iess nitrate leaching (also with higher animal 
manure donations), the water quality is better among derogation farms than 
among farms that do not participate in derogation. In addition, derogation is an 
important part of the management of many farmers. 

I share the view of your service that environmental measures should be viewed 
from a broad perspective, with a targeted approach to the various environmental 
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problems. In this context, your service rightly referred to the nitrogen deposition 
in Natura 2000 areas in the Netherlands in the recent meeting on 6 February, 
2020. The Dutch government sent a letter to the House of Representatives last 
Friday about tackling nitrogen deposition in these areas announcing the rollont of 
a package of measures. You will find this letter attached. 

One of the aforementioned Dutch measures is the subsidy scheme for the 
restructuring of pig farming. This is aimed at reducing odor nuisance, but also 
ensures a reduction of nitrogen (ammonia). In addition, this scheme contributes 
to the climate statement. The opening of this subsidy scheme was closed on 
January 15th, 2020. 502 pig farmers have registered with business locations. The 
process has been started to see which applicants meet the requirements, at the 
same time the odor score is calculated and then the potential participants are 
ranked on odor score and participants receive, in principle 13 weeks after the 
closing date, a subsidy decision. This subsidy is offset by the fact that the 
participants must definitively and irrevocably end their business location and 
surrender their pig rights, which will then be canceled. This means a permanent 
shrinking of the pig herd and thus reduces pressure on the manure market. The 
Netherlands wants to honor all applications received from participants who meet 
the requirements. 

Also derogation from the Nitrate Directive has effects on the environment. I have 
asked the Committee of Experts on the Fertilizers Act (Commissie Deskundigen 
Meststoffenwet; CDM) to provide an explanation of the environmental effects of 
derogation, in particular with regard to water quality and nitrogen deposition in 
Natura 2000 areas (see annex). As indicated above, the derogation offers an 
important incentive to prefer grassland over arable land, which is favorable for 
water quality. If the derogation were not extended, part of the grassland would be 
converted into arable land, in particular for the cultivation of maize. This has a 
negative effect on nitrate leaching and thus on water quality. Converting 
grassland to arable land would also have a negative impact on the climate 
(reduced coal storage in the soit) and on biodiversity in agro-ecosystems. 
Furthermore, not extending the derogation would lead to an increase in the use of 
artificial fertilizer, which is detrimental to the climate and to the development of 
circular agriculture, with which the Netherlands is striving to close the cycle with 
as few external inputs as possible, such as artificial fertilizer. On the other hand, 
derogation also has disadvantages. Derogation makes higher fertilizer rates of 
anima] manure possible, with which ammonia emission is associated. This can 
lead to nitrogen deposition in Natura 2000 areas. I would also like to point out 
that in the aforementioned letter to the House of Representatives, the Dutch 
government announced that measures will be taken to reduce ammonia emissions 
when manure is used, for example by diluting the manure with water. This would 
then apply to all companies, including companies that use derogation. My 
conclusion is therefore that not extending the derogation from the Nitrate 
Directive would be harmful to the environment. 
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Finally 
In this letter I have outlined the commitment of the Netherlands in accordance 
with the requirements of the derogation decision 2018-2019. With this letter I 
also addressed the remaining questions and comments from your employees, 
which were raised in the meeting of 6 February 2020. All this takes place in the 
broader context of a fundamental change in the Dutch agricultural sector to a 
system of circular agriculture, which the Dutch government Cabinet has initiated. 
Derogation of the Nitrate Directive is an important element in this, which also 
benefits the environment. 

I therefore hope that the request for an extension of the derogation from the 
Nitrates Directive for the years 2020 and 2021 will be handled expeditiously. 
Naturally, I am willing to explain this letter further where necessary. 

Yours sincerely, 

Marjolijn Sonnema 
Director-General for Agri 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Strategie, Kennis en Innovatie (SKI) 
t.a.v. directeur ir. A. de Veer 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Geachte mevrouw De Veer, 

Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) de mogelijke 
milieueffecten bij geen verlenging van de derogatie van de Nitraatrichtlijn beoordeeld 
(zie bijlage). 

De milieueffecten van 'geen derogatie' worden in sterke mate bepaald door 
beslissingen van graasdierhouders met een derogatie, na het wegvallen van die 
derogatie. Er zijn globaal drie mogelijke 'directe reacties', namelijk (i) de 
stikstofexcretie per kg geproduceerde melk verminderen, (ii) minder koeien houden 
en daardoor minder mest produceren en (iii) investeren in mestafzet in de 
akkerbouw in combinatie met investeren in mestverwerking. Alle drie reacties 
kunnen gelijktijdig optreden. Op korte termijn zal het accent liggen bij opties 1 en 3. 

Bij geen derogatie zal de nitraatuitspoeling waarschijnlijk toenemen, omdat grasland 
zal worden omgezet in maisland voor de productie van meer eiwitarm voer. De 
belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat verandert waarschijnlijk 
niet veel. De ammoniakemissie zal zeer waarschijnlijk afnemen omdat er i) minder 
stikstof in de mest aanwezig zal zijn, ii) minder mest op grasland en meer op 
bouwland wordt toegediend, en iii) minder koeien en/of jongvee worden gehouden. 
Daardoor zal de stikstofdepositie op natuur afnemen en het negatieve effect van 
stikstof op biodiversiteit worden verkleind. Het omzetten van grasland in maïsland 
leidt daarentegen tot vermindering van de biodiversiteit in agro-ecosystemen en van 
de kwaliteit van het agrarisch landschap. Het niet verlengen van derogatie zal naar 
verwachting niet leiden tot grote netto veranderingen in broeikasgasemissies. De 
CDM constateert dat 'geen derogatie' op korte termijn waarschijnlijk geen stimulans 
is voor kringlooplandbouw. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Prof. dr. Oene Oenema 

cc. Mevr. drs. M. Beens, Directeur Directie PAV, ministerie van LNV 
Mevr. drs. L Elings, Directie PAV, ministerie van LNV 
Dr. ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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CDM-advies: 'Milieueffecten bij geen derogatie van de Nitraatrichtlijn' 12-2-2020 

Milieueffecten bij geen derogatie van de 
Nitraatrichtlijn 
Samenvatting  

De Nitraatrichtlijn heeft als doel om de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met nitraat 
uit agrarische bronnen te verminderen. Een van de maatregelen uit deze richtlijn is dat er 
maximaal 170 kg stikstof per ha via dierlijke mest mag worden toegediend aan landbouwgrond. 
Lidstaten mogen hiervan afwijken (derogatie), mits er geen afbreuk wordt gedaan aan het 
bereiken van de doelstellingen. Nederland heeft sinds 2006 een derogatie voor het gebruik van 
graasdierenmest voor bedrijven met minimaal 80% van hun areaal in grasland. Voor de periode 
vanaf 2020 is nog geen toestemming tot derogatie verleend door de Europese Commissie. 

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vraagt aan de Commissie 
Deskundigen Meststoffenwet (CDM) aan te geven wat de effecten zijn op waterkwaliteit, 
ammoniakemissie, biodiversiteit, klimaat en kringlooplandbouw indien Nederland geen derogatie 
van de Nitraatrichtlijn zou hebben. Gegeven de gestelde korte adviestermijn vraagt het ministerie 
om een kwalitatief oordeel. Er worden in het advies ook geen suggesties gegeven voor het 
verminderen of afzwakken van ongewenste effecten of voor het versterken van gewenste effecten. 

Er zijn globaal drie mogelijke 'directe reacties' van graasdierhouders op het wegvallen van 
derogatie (Figuur Si), namelijk (i) de stikstofexcretie per kg geproduceerde melk verminderen, (ii) 
minder koeien houden en daardoor minder mest produceren en (iii) investeren in mestafzet in de 
akkerbouw, in combinatie met investeren in mestverwerking (om de kosten van mestafzet te 
verminderen). Alle drie reacties kunnen gelijktijdig optreden in de melkveehouderij. 

Geen derogatie 

Figuur Si. Schematische weergave van de mogelijke effecten voor het milieu van het wegvallen 
van derogatie. De effecten worden in sterke mate bepaald door drie mogelijke directie reacties; (i) 
afname stikstofexcretie per kg melk, (ii) afname aantal koeien, en (iii) toename mestverwerking. 
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Er wordt verwacht dat bij geen derogatie er meer snijmaïs zal worden verbouwd ten koste van 
grasland, om de stikstofexcretie door koeien te beperken. Minder koeien houden is in de huidige 
situatie economisch gezien geen aantrekkelijke optie voor melkveebedrijven, gezien de recente 
investeringen in stalcapaciteit en fosfaatrechten. Het is daarom niet aannemelijk dat geen 
derogatie op korte termijn zal leiden tot een sterke daling in aantal koeien. In dit advies is geen 
toekomstscenario beoordeeld, waarin de melkveesector extensiveert, uit eigen wil of door beleid. 

Het niet verlengen van een derogatie zal leiden tot een verschuiving in het gebruik van dierlijke 
mest, mestbewerkingsproducten en kunstmest op zowel grasland, maisland en bouwland. Het 
mestoverschot zal bij ongewijzigd beleid toenemen, omdat de resterende mestplaatsingsruimte in 
de akkerbouw onvoldoende is om de graasdierenmest, die niet meer plaatsbaar is in de 
melkveehouderij, op te vangen. Het overschot moet dan worden verwerkt en geëxporteerd. Het 
wegvallen van derogatie kan op de sectoren 'overig rundvee' en de varkenshouderij een relatief 
groot effect hebben, doordat deze sectoren minder concurrentiekrachtig zijn op de mestmarkt dan 
de melkveehouderij. Dit geldt met name als er onvoldoende capaciteit is om het extra 
mestoverschot te verwerken. Het niet verlengen van een derogatie kan dus mogelijk leiden tot 
minder overig rundvee en varkens. Het risico op mestfraude neemt mogelijk ook toe. 

Uitgaande van het scenario dat geen derogatie niet leidt tot grote veranderingen in de structuur en 
omvang van de melkveehouderij, verwacht de CDM de volgende milieueffecten: 

• De verwachte toename van het areaal snijmaïs ten koste van grasland zal waarschijnlijk leiden 
tot een grotere nitraatuitspoeling. Per saldo wordt derhalve een negatief effect op de 
grondwaterkwaliteit verwacht. Als geen derogatie leidt tot een krimp in het aantal varkens 
en/of overig rundvee, dan zal het mestoverschot kleiner worden. Dit heeft waarschijnlijk geen 
groot effect op nitraatuitspoeling, omdat de gebruiksnormen worden benut met kunstmest en 
rundveemest. Geen derogatie zal de belasting van oppervlaktewater met stikstof en fosfaat  
mogelijk iets kunnen verminderen, doordat er minder mest wordt toegediend op het land. 

• De ammoniakemissie zal bij geen derogatie zeer waarschijnlijk lager worden omdat i) er 
minder eiwit gevoerd wordt aan koeien (dit leidt tot een lagere stikstof uitscheiding en 
daardoor minder ammoniak emissie uit zowel stallen als bij mesttoediening), ii) minder mest 
aan grasland en meer mest aan bouwland wordt toegediend (de ammoniakemissie uit mest 
toegediend aan bouwland is lager dan die toegediend aan grasland), iii) er mogelijk minder 
koeien en/of jongvee worden gehouden en iv) een deel van de mest die wordt toegediend aan 
landbouwgronden wordt vervangen door kunstmest en mogelijk mineralenconcentraten. De 
ammoniakemissies uit mestbewerking en -verwerking zal waarschijnlijk toenemen, maar dit 
effect is naar verwachting relatief klein. De ammoniakemissie zal verder kunnen dalen als geen 
derogatie leidt tot een krimp van het aantal varkens en/of overig rundvee. 

• De lagere ammoniakemissie uit de landbouw bij geen derogatie zal leiden tot minder 
stikstofdepositie op natuur en verkleint het negatieve effect van stikstof op biodiversiteit. Het 
omzetten van grasland in maïsland leidt daarentegen tot vermindering van de biodiversiteit in 
agro-ecosystemen. De kwaliteit van het agrarisch landschap zal hierdoor ook afnemen. 

• Het niet verlengen van derogatie zal naar verwachting niet leiden tot grote netto  
veranderingen in broeikasbasemissies. De methaanemissie uit pensfermentatie zal afnemen, 
als gras in het rantsoen wordt vervangen door snijmaïs. De koolstofopslag in de bodem zal 
afnemen als grasland wordt omgezet in maïsland, en lachgasemissies zullen waarschijnlijk 
toenemen als relatief meer mest op bouwland en relatief meer kunstmest op grasland zal 
worden gebruikt. De methaanemissie zal mogelijk verder dalen als geen derogatie leidt tot een 
krimp in het aantal varkens en/of overig rundvee. 

• Er wordt verwacht dat geen derogatie mogelijk zal leiden tot een hoger gebruik van stikstof-
en fosfaatkunstmest, terwijl een groter deel van de mestproductie verwerkt en geëxporteerd 
moet worden. Dit staat haaks op de visie over kringlooplandbouw, waarin hergebruik van 
nutriënten in de landbouw wordt gestimuleerd, waardoor het gebruik van kunstmest afneemt. 
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Inleiding  

De Nitraatrichtlijn heeft als doel om de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met nitraat 
(NO3) uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen (Europese 
Commissie, 1991). Bij een geconstateerde verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met 
nitraat moeten lidstaten actieprogramma's met maatregelen opstellen. Een van die maatregelen is 
dat er maximaal 170 kg stikstof (N) per ha via dierlijke mest mag worden toegediend aan 
landbouwgrond. Lidstaten mogen hiervan afwijken (derogatie), mits er geen afbreuk wordt gedaan 
aan het bereiken van de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn. Een hogere mestgift moet worden 
aangevraagd en worden gemotiveerd aan de hand van objectieve criteria, zoals lange 
groeiperiodes, gewassen met hoge stikstofopname, een hoog netto neerslagoverschot en bodems 
met een uitzonderlijk hoog denitrificatievermogen. 

Nederland heeft sinds 2006 een derogatie voor het gebruik van graasdierenmest voor bedrijven 
met een hoog aandeel grasland. In de periode 2006 - 2014 was er een derogatie van 250 kg N per 
ha graasdierenmest voor graasdierbedrijven met meer dan 70% grasland. In de periode 2014 tot 
en met 2017 heeft Nederland een derogatie van i) 230 kg N per ha graasdierenmest voor bedrijven 
met ten minste 80% grasland op zuidelijke en centrale zand- en kissbodems en ii) 250 kg N per ha 
voor bedrijven met meer dan 80% grasland op klei- en veengronden en zandgronden in de rest 
van Nederland. In 2017 stonden 19.137 bedrijven als derogatiebedrijf geregistreerd (ministerie 
van LNV, 2018). Het areaal landbouwgrond waarop in 2017 deze derogatie van toepassing was, 
bedroeg ruim 839.000 hectare. Het totaal areaal cultuurgrond was 1.818.590 ha in 2017 (Bron: 
CBS). Ook voor de periode 2018 tot en met 2019 gold die derogatie, maar voor de periode vanaf 
2020 is nog geen toestemming tot derogatie verleend door de Europese Commissie. De 
onderhandelingen daarover zijn nog gaande. 

In derogatiebeschikking aan Nederland zijn diverse aanvullende eisen gesteld, zoals een minimaal 
areaal grasland (80% van het bedrijfsareaal), een mestproductieplafond voor de totale hoeveelheid 
stikstof en fosfaat die via mest wordt uitgescheiden in Nederland (504 miljoen kilogram stikstof en 
173 miljoen kilogram fosfaat), een verbod op het gebruik van kunstmestfosfaat op bedrijven met 
een derogatie, beperkingen aan het scheuren van grasland etc. Deze aanvullende eisen leiden er 
toe dat sommige graasdierbedrijven afzien van het aanvragen van een derogatie; vooral de 
verplichting van minimaal 80% van het areaal landbouwgrond in grasland wordt door intensieve 
bedrijven als knellend ervaren (Hoogeveen et al., 2019). Dit impliceert dat deze bedrijven de extra 
mestafzetkosten bereid zijn te betalen in ruil voor minder restricties in de bedrijfsvoering. 

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vraagt aan de Commissie 
Deskundigen Meststoffenwet (CDM; Bijlage 1) aan te geven wat de milieueffecten zijn indien 
Nederland geen derogatie van de Nitraatrichtlijn zou hebben. Meer specifiek vraagt het ministerie 
wat de effecten van 'geen derogatie' zijn op waterkwaliteit, ammoniakemissie, biodiversiteit, 
klimaat, kringlooplandbouw en landschap (Bijlage 2). 

Gegeven de gestelde korte adviestermijn vraagt het ministerie om een kwalitatief oordeel, dat 
waar mogelijk kwantitatief is onderbouwd. Vanwege de beperkte tijd worden er in het advies ook 
geen suggesties gegeven voor het verminderen of afzwakken van ongewenste effecten of voor het 
versterken van gewenste effecten. 

Analyse oorzaak - gevolg keten bii neen deroaatie 

De milieueffecten van 'geen derogatie' worden in sterke mate bepaald door beslissingen van 
graasdierhouders met een derogatie op het wegvallen van die derogatie. Wat gaan 
graasdierhouders (vooral melkveehouders) met een derogatie doen als die derogatie wegvalt? 
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En zijn die reacties uniform verdeeld over Nederland, of is de reactie van melkveehouders in het 
noorden anders dan die van collega's op het zand in het zuiden van het land? 
En hoe worden die beslissingen beïnvloed door besluiten van de regering over de 
'stikstofproblematiek' in het algemeen en klimaatmitigatie? 

Een analyse van verschillende scenario's zou de mogelijkheid bieden om al de effecten van 
verschillende alternatieven te besturen. Helaas was de tijd veel te kort om scenario's op te stellen 
en vervolgens kwantitatief te analyseren. Dit advies gaat enkel in op de mogelijke directe effecten 
van 'geen derogatie', zonder interactie met mogelijke besluiten in het kader van bijvoorbeeld de 
stikstofproblematiek en klimaatmitigatie. 

Number of farms, x 1000 	 Number of cattie, x 1000 
15 	  2000 

■ 2000 ■ 2019 ■ 2000 ■ 2019 
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Figuur 1. Aantal melkveebedrijven per bedrijfsgrootte in Nederland in 2000 en in 2019 (links) en 
aantallen koeien per bedrijfsgrootte (rechts). Bron: CBS, 2020. 

Nederland had in 2000 nog circa 45000 en in 2019 nog circa 25000 melkveehouders (Figuur 1), 
Vooral het aantal bedrijven met minder dan 100 koeien per bedrijf is sterk gedaald. Een gemiddeld 
bedrijf had in 2019 circa 100 melkkoeien. Het aantal koeien op bedrijven met meer dan 200 koeien 
is toegenomen, en het aantal koeien op bedrijven met minder dan 200 koeien is afgenomen, 
tussen 2000 en 2019 (figuur 1). De tijd was te kort om na te gaan in welke grootteklassen en 
regio's derogatiebedrijven vooral zijn vertegenwoordigd. 

Uit de derogatiemonitor blijkt dat er gemiddeld in Nederland 245 kg stikstof per ha 
graasdierenmest werd gebruikt op derogatiebedrijven in 2017 (Lukács et al., 2019). Door het 
wegvallen van derogatie kunnen graasdierhouders niet langer 230 kg 'dierlijke mest stikstof' per 
ha (in Zuid-Nederland) of 250 kg 'dierlijke mest stikstof' per ha op het eigen bedrijf toedienen, 
maar maximaal 170 kg stikstof per ha per jaar. Deze bedrijven zullen daardoor bij ongewijzigde 
bedrijfsvoering en veestapel tot 60 á 80 kg dierlijke mest stikstof per ha meer moeten afvoeren 
van het bedrijf dan in het geval van een derogatie. Naar schatting komt er daardoor 40 tot 60 
miljoen kg stikstof in dierlijke mest meer op de mestmarkt dan in de huidige situatie met 
derogatie. Daardoor nemen de mestafzetkosten voor de graasdierhouders op korte termijn toe. 
Door het grotere aanbod van dierlijke mest op de mestmarkt zullen de mestafzetkosten toenemen, 
omdat het meer geld kost om mest in binnenland en buitenland af te zetten. De mestafzetkosten 
van andere veehouders (met name varkens en vleesvee) met een mestoverschot op het bedrijf 
nemen doordoor ook toe. Op lange termijn kan het extra aanbod van mest een stimulans 
betekenen voor grootschalige mestverwerking met mogelijk lagere kosten. 

Er zijn globaal drie mogelijke 'directe reacties' van graasdierhouders op het wegvallen van 
derogatie (Figuur 2), namelijk (i) de stikstofexcretie per kg melk verminderen, (ii) minder koeien 
houden en daardoor minder mest produceren en (iii) investeren in mestafzet bij akkerbouwers in 
combinatie met investeren in mestverwerking (om de kosten van mestafzet te verminderen). Alle 
drie reacties kunnen/zullen gelijktijdig optreden in de melkveehouderij. Reacties 1 en 2 kunnen op 
een en hetzelfde bedrijf optreden. Reactie 3 treedt waarschijnlijk minder op in combinatie met 
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reactie 2. Een afname van het aantal koeien en/of een daling van de melkproductie per koe zal 
voor de meeste veehouders geen optie zijn; alleen voor diegenen die bewust extensiveren en daar 
een verdienmodel bij hebben. Bij een hogere melkproductie per koe neemt de stikstofexcretie per 
kg melk af. Een hoge melkproductie per koe is ook vanuit fosfaatrechten gunstig voor een 
melkveehouder. 

Figuur 2. Schematische weergave van de mogelijke effecten voor het milieu van het wegvallen van 
derogatie. De effecten worden in sterke mate bepaald door drie mogelijke directie reacties; (i) 
afname N-excretie per kg melk, (ii) afname aantal koeien, en (iii) toename mestafzet in de 
akkerbouw en toename mestverwerking (zie tekst). 

Reactie 1 is waarschijnlijk een van de goedkoopste oplossingsrichtingen en ligt daardoor voor de 
hand, maar de reikwijdte is onvoldoende om de toename van het mestoverschot geheel weg te 
werken. Het gemiddelde eiwitgehalte in het rantsoen van de melkveestapel in Nederland is 16,5 
17%. Dat zou in theorie met bijna 10% verder verminderd kunnen worden door meer snijmais in 
het rantsoen, door nog verder te selecteren op melkproductie, het jongvee nog meer elders onder 
te brengen, drachtige vaarzen van elders aan te voeren en/of koeien langer aan te houden 
waardoor minder jongvee nodig is. 

Minder koeien houden is economisch gezien geen aantrekkelijke optie voor melkveebedrijven. 
Daarnaast hebben veel bedrijven sterk geïnvesteerd in stallen en kunnen financieel gezien niet 
eenvoudig minder melk en daardoor minder mest gaan produceren. Het is niet aannemelijk dat 
geen derogatie op korte termijn zal leiden tot een sterke daling in aantal koeien. Slechts een deel 
van de graasdierhouders zal besluiten om (iets) minder koeien en dus minder mest te produceren. 
Volgens een eerdere studie (gebaseerd op de situatie in 2013) daalt het aantal melkkoeien door 
het wegvallen van derogatie met 2 tot 5%, afhankelijk van de grootte van de 
mestverwerkingscapaciteit (De Koeijer et al., 2016). Ook het elders (op bedrijven met ruimte) 
onderbrengen van droge koeien is een optie. 

Omdat er meer mest van het bedrijf afgevoerd zal worden, zal er meer kunstmeststikstof 
aangevoerd worden, om de productie van het grasland op peil te houden. Binnen de 
gebruiksnormen voor stikstof, gebaseerd op werkzame stikstof in mest en kunstmest, is dat ook 
mogelijk. Rundermest van een bedrijf met beweiding heeft een stikstofwerkingscoëfficiënt van 
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45%. Als er gemiddeld 75 kg N per ha minder rundermest kan worden toegediend (van 245 naar 
170 kg N per ha) dan kan er 34 kg N per ha extra kunstmest worden toegediend. 

De ruimte voor extra afzet van mest buiten de Nederlandse landbouw is beperkt op korte termijn. 
Duitsland heeft een forse discussie met de Europese Commissie over maatregelen om 
nitraatuitspoeling te beperken; de export van mest naar Duitsland zal eerder af dan toenemen. 
Extra export van mest zal dan naar andere landen, zoals Frankrijk en Polen, moeten gaan. 

Een deel van de melkveehouders zal investeren in mestverwerking om de kosten van mestafzet te 
verminderen. Mestscheiding, ammoniak-strippen en omgekeerde osmose bieden mogelijkheden, 
vooral als de gestripte ammoniak en mineralenconcentraten van omgekeerde osmose als 
kunstmestvervangers op het eigen bedrijf mogen worden afgezet. Er loopt een traject van de 
Europese Commissie (Safemanure) waarin wordt voorgesteld om bepaalde producten uit mest te 
mogen gebruiken als kunstmestvervanger, dat wil zeggen dat de stikstof niet meetelt in de norm 
dierlijke mest uit de Nitraatrichtlijn, maar wel in de gebruiksnorm voor totaal (werkzame) stikstof 
in dierlijke mest en kunstmest'. Dit product wordt 'renure' genoemd. In de loop van 2020 zal 
bekend worden of renure zal worden geïntroduceerd en welke producten daar onder vallen. 
Waarschijnlijk vallen mineralenconcentraten ook onder renure. Als mineralenconcentraten worden 
erkend als renure en de derogatie valt weg, dan mag worden verwacht dat melkveesector sterk zal 
investeren in omgekeerde osmose installaties om mineralenconcentraten te produceren. Er is ook 
sprake van afgeleide producten van anaerobe vergisting als renure, hetgeen ook biogasproductie 
uit melkvee mest kan verhogen. Er vinden binnen de EU nog discussies plaats om renure als 
meststof toe te staan. Op heel korte termijn zal renure niet een oplossing zijn voor het wegwerken 
van het extra mestoverschot als de derogatie vanaf 2020 niet wordt verlengd. 

Als de derogatie wegvalt, neemt het mestoverschot in stikstof toe. De kosten voor verwerking en 
export van mest zijn hoog. Het risico op mestfraude, waarbij meer mest wordt toegediend dan 
volgens de gebruiksnormen is toegestaan, neemt toe als het mestoverschot toeneemt. 

Ook zal er meer mest in de Nederlandse akkerbouw worden geplaatst. Gegevens van 
akkerbouwbedrijven laten zien dat de gebruiksnorm voor dierlijke mest niet volledig wordt benut. 
Op kleigrond werd in 2017 gemiddeld 81 kg N per ha toegediend via dierlijke mest, op zandgrond 
gemiddeld 120 kg N per ha en op Iiissgrond gemiddeld 102 kg N per ha, terwijl de gebruiksnorm 
170 kg N per ha is (Bron: Agrimatie2). In veel gevallen beperkt de fosfaatgebruiksnorm het 
gebruik van dierlijke mest in de akkerbouw. Door het scheiden van (rundvee)mest en het gebruik 
van de fosfaatarme dunne fractie zou meer stikstof uit dierlijke mest op akkerbouwgewassen 
kunnen worden toegediend. De verwachting is dat bij het niet verlengen van de derogatie, er meer 
dunne fractie van rundveemest in de akkerbouw zal worden toegediend. Hierdoor kan er minder 
kunstmest worden gebruikt in de akkerbouw. Toelating van renure zal mogelijk ook in de 
akkerbouw leiden tot meer gebruik van kunstmestvervangers. Omdat het areaal akkerbouw en de 
stikstofgebruiksnormen voor de meeste akkerbouwgewassen lager zijn dan die van grasland, zal in 
de akkerbouw niet alle mest kunnen worden geplaatst die niet meer in melkveehouderij kan 
worden geplaatst bij geen derogatie. Ook zal landbouwkundig gezien niet alle kunstmest in de 
akkerbouw vervangen kunnen worden, omdat een deel van de kunstmest in het groeiseizoen in het 
staande gewas wordt toegediend. Het mestoverschot, uitgedrukt in stikstof, neemt dus toe als de 
derogatie niet wordt verlengd. 

1  https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/830/kunstmestvervangers-geen-kunstmest-geen-
dierlijke-mest-maar-renure   

2https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.asox?suboubID=2232&sectorID=2233&themaID=2282&indic  
atorlD=2772  
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Milieueffecten Verwachte 
effecten 
-: afname 
+: toename 
-/+: combinatie 
van effecten 

Toelichting 

Nitraatuitspoeling 	 Het omzetten van grasland in maïsland zal leiden tot 
een stijging van de nitraatuitspoeling, met name op 
de zand- en Itissgronden. Door het niet verlengen 
van een derogatie zal er een verschuiving optreden 
in gebruik van dierlijke mest en kunstmest op zowel 
grasland, maisland en bouwland. Het netto effect 
daarvan op nitraatuitspoeling is relatief beperkt. 

Uitspoeling stikstof 	-/+ 
	

Er worden geen grote effecten verwacht, mogelijk 
en fosfaat naar het 
	

iets minder uitspoeling door precisiebemesting met 
oppervlaktewater 	 kunstmest. Een lager fosfaatgift met dierlijke mest 

zal binnen de gebruiksnormen mogelijk worden 
gecompenseerd door fosfaatkunstmest; er wordt 
aangenomen dat het verbod op fosfaatkunstmest op 
derogatiebedrijven vervalt als er geen derogatie is. 

De keuze voor een of meerdere van voornoemde oplossingsrichtingen bepaalt uiteindelijk het 
effect van 'geen derogatie' op de omvang en aard van de ammoniakemissies, broeikasgasemissies, 
nitraatuitspoeling, en stikstof en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater, en daarmee de 
effecten van de graasdierhouderij op biodiversiteit, landschap, klimaat. Het ministerie vraagt ook 
de effecten van 'geen derogatie' op de mogelijkheden tot kringlooplandbouw mee te nemen in de 
beschouwing. 

Verwachte milieueffecten 

Beoordeling  
In tabel 1 is een samenvattend overzicht gegeven van de verwachte milieueffecten indien de 
derogatie wegvalt. Deze effecten worden hieronder verder toegelicht. 

Er is aangenomen dat de melkveestapel niet of slechts licht krimpt, aangezien dit vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief het meest aannemelijke scenario op korte termijn is. Er zijn geen 
scenario's bekeken waarin de melkveestapel krimpt en de melkveesector extensiveert. Ook wordt 
aangenomen dat de stikstof- en fosfaatplafonds (onderdeel van de derogatiebeschikking) blijven 
bestaan en dat er dus geen groei van de veestapel kan plaatsvinden. 

Het wegvallen van derogatie kan op de sectoren 'overig rundvee' en de varkenshouderij een 
relatief groot effect hebben, doordat deze sectoren minder concurrentiekrachtig zijn op de 
mestmarkt dan de melkveehouderij. Volgens De Koeijer et al. (2016) zou het aantal dieren, op 
basis van de situatie in 2013, in deze sectoren met respectievelijk 5 en 1% dalen uitgaande van 
een situatie met voldoende mestverwerkingscapaciteit. Als de mestverwerkingscapaciteit niet 
voldoende beschikbaar is, dan daalt het aantal dieren met respectievelijk 10 en 13% bij 50% 
beschikbaarheid van de benodigde mestverwerking. 

Tabel 1 Samenvatting van de verwachte milieueffecten van geen derogatie, uitgaande van het 
scenario dat het aantal melkkoeien niet sterk verandert. 
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Ammoniakemissie Er wordt (i) minder eiwit gevoerd wordt aan koeien 
(lagere excretie van ammoniakaal stikstof), (ii) 
minder mest toegediend aan grasland en meer aan 
bouwland (mesttoediening aan bouwland leidt tot 
een lagere emissie dan op grasland), (iii) mogelijk 
minder koeien en/of jongvee worden gehouden, (iv) 
en een deel van de mest wordt vervangen door 
kunstmest en mogelijk mineralenconcentraten. De 
emissies uit mestbewerking en -verwerking zal 
toenemen. Als geen derogatie leidt tot een krimp 
van het aantal varkens en/of overig rundvee, dan zal 
de ammoniakemissie meer dalen. 

Broeikasgasennissies Per saldo waarschijnlijk geen groot effect omdat (i) 
de methaanemissie uit pensfermentatie afneemt als 
gras in het rantsoen wordt vervangen door snijmaïs 
en er mogelijk minder koeien en/of jongvee worden 
gehouden, (ii) grasland in maïsland wordt omgezet, 
waardoor er minder koolstof in de bodem wordt 
opgeslagen en (iii) de lachgasemissie toeneemt door 
verschuivingen van mest en kunstmest tussen 
grasland en bouwland. Als geen derogatie leidt tot 
een krimp van het aantal varkens en/of overig 
rundvee, dan zal de methaanemissie uit mestopslag 
en pensfermentatie lager worden. 

Biodiversiteit en 
landschap 

-/+ De lagere ammoniakemissie uit de landbouw bij het 
niet verlengen van de derogatie zal leiden tot minder 
stikstofdepositie op natuur en verkleint het 
negatieve effect van stikstof op biodiversiteit. Het 
omzetten van grasland in maïsland leidt tot 
vermindering van de biodiversiteit in agro-
ecosystemen en de kwaliteit van het agrarisch 
landschap zal hierdoor ook afnemen. 

Kringlooplandbouw Er wordt verwacht dat geen derogatie leidt tot het 
gebruik van meer stikstof- en fosfaatkunstmest en 
dat een deel van de mest verwerkt en geëxporteerd 
moet worden. Dit staat haaks op de visie over 
kringlooplandbouw en het stimuleren van hergebruik 
van nutriënten in de landbouw. 

Waterkwaliteit 

De Nederlandse derogatie is wetenschappelijk onderbouwd door Schreider et al. (2007). Grasland 
heeft een lang groeiseizoen en een relatief hoge stikstofopnamecapaciteit (bv. Schriider et al., 
2009) en hoge denitrificatiecapaciteit (Munch en Velthof, 2007). Hierdoor is de nitraatuitspoeling 
uit grasland relatief beperkt. Dit zijn objectieve criteria voor de onderbouwing van een derogatie 
van de Nitraatrichtlijn (Bijlage III, artikel 2b; Europese Commissie, 1992). Resultaten uit de 
derogatiemonitor laten zien dat de nitraatconcentratie in het ondiepe grondwater op 
derogatiebedrijven gemiddeld inderdaad onder de 50 mg/I ligt (Figuur 3). 

Metingen in het kader van het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) laten zien dat de 
nitraatconcentratie onder grasland op zandgrond lager is dan onder maïsland in de periode 2009- 
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2015 (Tabel 2). Maïsland heeft een lagere stikstofopnamecapaciteit en bouwland een lagere 
denitrificatiecapaciteit dan grasland, waardoor de nitraatuitspoeling naar het grondwater hoger is 
in maïsland dan in grasland. Hierbij moet wel worden gemeld dat de stikstofgebruiksnormen voor 
maïsland lager zijn geworden in het zuidelijk zandgebied sinds 2014 en dat er strengere eisen zijn 
gesteld aan de teelt van vanggewassen na de teelt van mais. Mogelijk is het verschil in 
nitraatconcentratie in het bovenste grondwater tussen grasland en maïsland nu kleiner. 

Als de derogatie niet wordt verlengd dan zal dierlijke mest worden vervangen door kunstmest. Dit 
kan leiden tot minder nitraatuitspoeling, met name bij snijmais. Een deel van de organische 
stikstof uit dierlijke mest zal mineraliseren buiten het groeiseizoen (De Neve, 2017) en dit kan 
leiden tot nitraatuitspoeling uit dierlijke mest. Nitraatuitspoeling wordt niet alleen bepaald door de 
(kunst)mestsoort, maar ook door de stikstofgift in relatie tot opbrengst, tijdstip en methode van 
bemesting en, beweiding. 

Het omzetten van grasland naar maïsland bij het wegvallen van een derogatie heeft een groot 
effect op nitraatuitspoeling (Tabel 2). Hierbij moet worden opgemerkt dat in de afgelopen 10 jaar 
de drogestofopbrengst van snijmaïs tenminste 1,5 maal hoger is dan van grasland. Daarnaast is 
de energiewaarde van snijmaïs ook hoger. Een groter areaal snijmaïs betekent dus dat er minder 
oppervlak nodig is voor ruwvoerproductie. Het effect van omzetten van grasland naar maïsland op 
nitraatuitspoeling is waarschijnlijk groter dan het vervangen van dierlijke mest door kunstmest. Er 
wordt verwacht dat per saldo de nitraatuitspoeling op melkveebedrijven zal toenemen bij het niet 
verlengen van een derogatie, omdat het areaal maïsland zal toenemen ten koste van grasland. 

Op akkerbouwbedrijven zal meer mest en minder kunstmest worden toegediend. Het risico op 
nitraatuitspoeling zal hierdoor mogelijk toenemen, met name bij gewassen met een korte 
stikstofopname periode en gewassen waarbij de mogelijkheden om een goed vanggewas te telen 
beperkt zijn (bijvoorbeeld aardappelen). 

Onderzoek in het kader van de Pilot mineralenconcentraten laat zien dat het risico op 
nitraatuitspoeling bij gebruik van mineralenconcentraten vergelijkbaar is als bij kunstmest, zowel 
op grasland (Middelkoop & Holshof, 2017) als bouwland (Schreider et al., 2014). De 
nitraatuitspoeling was in sommige proeven (maar niet altijd) lager bij gebruik van 
mineralenconcentraten dan bij gebruik van onbehandelde dierlijke mest (Velthof, 2015). 
Vervanging van dierlijke mest door mineralenconcentraten bij geen derogatie zal de 
nitraatuitspoeling daardoor mogelijk iets doen afnemen. 

Als geen derogatie leidt tot een krimp van het aantal varkens en/of overig rundvee, dan zal het 
mestoverschot kleiner worden. Een kleiner mestoverschot leidt tot een lagere druk op de 
mestmarkt (minder mestfraude) en tot een kleiner risico op overbemesting. Waarschijnlijk neemt 
het risico op nitraatuitspoeling hierdoor ook af. 

Er wordt geen grote verandering verwacht in de belasting van het oppervlaktewater met stikstof 
bij geen derogatie, omdat de totale stikstofbemesting via dierlijke mest en kunstmest niet veel zal 
veranderen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor fosfaat. Als er minder mest kan worden toegediend 
op melkveebedrijven, dan wordt er waarschijnlijk ook minder fosfaat via mest aangevoerd. Het 
wordt echter verwacht dat bij geen derogatie, ook het verbod op gebruik van fosfaatkunstmest zal 
worden opgeheven. Op melkveehouderijen zal de fosfaatgebruiksnorm worden opgevuld door 
fosfaatkunstmest. Op akkerbouwbedrijven zal mogelijk meer dierlijke mest worden gebruikt bij 
geen derogatie, en daardoor minder fosfaatkunstmest kunnen worden gebruikt. De afname van het 
gebruik van fosfaatkunstmest in de akkerbouw zal waarschijnlijk minder zijn dan de toename in de 
melkveehouderij, omdat het areaal van de akkerbouw kleiner is dan het areaal van 
melkveehouders met een derogatie. Per saldo zal geen derogatie niet leiden tot een verandering 
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van de hoeveelheid fosfaat die met dierlijke mest en kunstmest wordt toegediend. De 
fosfaatbelasting van het oppervlaktewater zal daardoor waarschijnlijk ook niet veranderen. 

Samengevat, door het niet verlengen van een derogatie zal er een verschuiving optreden in 
gebruik van dierlijke mest, kunstmest en mineralenconcentraten op zowel grasland, maisland en 
bouwland. Het netto effect op nitraatuitspoeling zal relatief beperkt zijn. Het omzetten van 
grasland in maïsland kan leiden tot een stijging van de nitraatuitspoeling, met name op de zand-
en Itissgronden. Per saldo wordt een negatief effect op de grondwaterkwaliteit verwacht. Als geen 
derogatie leidt tot een krimp van het aantal varkens en/of overig rundvee, dan zal het 
mestoverschot kleiner worden. Dit heeft geen direct effect op nitraatuitspoeling, omdat de 
gebruiksnormen worden benut met kunstmest en rundveemest. Er worden geen grote effecten 
verwacht van geen derogatie op de belasting van oppervlaktewater met stikstof en fosfaat. 

Tabel 2. Gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder grasland en maïsland 
op zandgrond op bedrijven van het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid LMM in de periode 2009-
2015 (Hooijboer et al., 2017). 

Gewas 	Nitraatconcentratie, mg/I 	Gemiddelde 	Aantal 
Gemiddeld 	standaardfout 	grondwaterstand, cm 	metingen 

beneden maaiveld  
Gras 	 37 	 0,51 	 -148 	10354 
Maïs 	 95 	 1,55 	 -151 	3219 

Nitraat (mg/1) 

25 — 

0 	I 	I 	r 	I 	I 	I 	I 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Figuur 3. Gemiddelde nitraatconcentratie in water uitspoelend uit de wortelzone op 
derogatiebedrijven in de vier regio's in de periode 2007-2018 (Lukács et al., 2019). 

Ammoniakemissie 

De ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw (inclusief de emissie van mest die buiten de 
landbouw wordt toegepast) schommelde in de periode 2010-2018 ongeveer tussen de 110 en 120 
miljoen kg ammoniak (Figuur 4). In 2018 was de ammoniakemissie uit mest van melkveebedrijven 
62,5 miljoen kg ammoniak, 53% van de totale ammoniakemissie (Tabel 3). Niet alle 
melkveebedrijven vragen een derogatie aan. Ook zijn er naast melkveebedrijven andere 
graasdierbedrijven die een derogatie hebben (Hoogeveen et al., 2019). Er kon in het korte 
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tijdsbestek waarop het advies moest worden opgeleverd geen schatting worden gemaakt van de 
ammoniakemissie enkel uit derogatiebedrijven. 

Op grasland werd in 2017 in Nederland meer dan 80% van de drijfmest met de zodenbemester, 
sleufkouter of sleepvoet toegediend en op bouwland werd meer dan 80% van de drijfmest 
toegediend via bouwlandinjectie (Van Bruggen et al., 2019). De ammoniakemissie bij 
bouwlandinjectie (de emissiefactor voor ammoniak bedraagt 2% van ammoniakaal stikstof) is veel 
lager dan die van zodenbemesting en toediening van verdunde mest met sleepvoet (emissiefactor 
19%; Huijsmans & Schils, 2009; Van Bruggen et al., 2019). Het verschuiven van dierlijke mestgift 
van grasland naar bouwland (zowel maïsland en akkerbouw) zal leiden tot een lagere 
ammoniakemissie. 

De ammoniakemissie uit kunstmest is lager dan die van drijfmest toegediend aan grasland en iets 
hoger dan die met bouwlandinjectie (Bruggen et al., 2019). Het vervangen van drijfmest door 
kunstmest op melkveebedrijven en het vervangen van kunstmest door drijfmest op 
akkerbouwbedrijven zal leiden tot minder ammoniakemissie. 

Minder eiwit in het rantsoen leidt tot minder uitscheiding van ammoniakaal stikstof door koeien en 
daardoor tot minder ammoniakemissie uit zowel stallen en mesttoediening. Het eiwitgehalte in 
rantsoen zal bij geen derogatie afnemen, omdat wordt aangenomen dat er meer maïs en minder 
gras gevoerd zal worden aan de koeien in het rantsoen. Groenestein et al. (2019) schatten dat de 
ammoniakemissie met 4,4 miljoen kg NH3 kan worden gereduceerd als alle melkveebedrijven het 
eitwitgehalte in het rantsoen verlagen. 

De ammoniakemissie zal ook lager worden indien er minder jongvee per melkkoe wordt 
aangehouden. 

De ammoniakemissie uit mineralenconcentraten toegediend aan landbouwgrond is laag, mits het 
concentraat wordt geïnjecteerd (Velthof, 2015). Tijdens de productie van mineralenconcentraten 
kan ook ammoniak worden gevormd. In een scenarioanalyse op nationale schaal bleek dat de 
totale ammoniakemissie in Nederland weinig verandert als mineralenconcentraten op grote schaal 
worden geproduceerd. De emissie kan wel toenemen in delen van Nederland met een hoge 
veedichtheid en hoge ammoniakemissie. 

Samengevat, de ammoniakemissie zal bij geen derogatie lager worden omdat i) er minder eiwit 
gevoerd wordt aan koeien (leidt tot minder emissie uit zowel stallen als mesttoediening), ii) minder 
mest aan grasland en meer aan bouwland wordt toegediend (emissie door mesttoediening op 
bouwland is lager dan op grasland), iii) er mogelijk minder koeien en/of jongvee worden gehouden 
en iv) een deel van de mest die wordt toegediend aan landbouwgronden wordt vervangen door 
kunstmest en mogelijk mineralenconcentraten. De ammoniakemissie uit mestbe- en verwerking zal 
toenemen, maar dit effect is naar verwachting kleiner dan het totaal van de andere effecten. De 
ammoniakemissie zal verder dalen als geen derogatie leidt tot een krimp van het aantal varkens 
en/of overig rundvee. 
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Figuur 4. Ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw (inclusief de emissie van mest die buiten 
de landbouw wordt toegepast bij particulieren, hobbybedrijven en natuurterreinen) in de periode 
2010-2018 (Bron: National Emission Model Agriculture; NEMA. Van Bruggen et al., 2019). 

Tabel 3. Ammoniakemissie uit de landbouw en melkveebedrijven in 2018 in miljoen kg NH3. De 
emissie is inclusief de emissie van mest die buiten de landbouw wordt toegepast bij particulieren, 
hobbybedrijven en natuurterreinen. (Bron: National Emission Model Agriculture; NEMA. Van 
Bruggen et al., 2019). 

Totaal Melkveebedrijven 
Stal en mestopslag 	56,5 	26,9 
Beweiding 	 1,9 	1,1 
Mesttoediening 	44,5 	28,7 
Mestbe- en verwerking 	0,9 	0,1 
Kunstmest 	 9,6 	5,8* 
Overig 	 4,7 	0,0 
Totaal 	 118,0 	62,5  

*Aanname 60% van kunstmest gaat naar melkveebedrijven 

Biodiversiteit en landschap 

De Nederlandse natuur staat onder druk (Wereld Natuur Fonds, 2020). Er is sprake van 
vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Stikstof heeft een effect op vermesting en 
verzuring. De lagere ammoniakemissie uit de landbouw bij het niet verlengen van de derogatie zal 
leiden tot minder stikstofdepositie op natuur en verkleint het negatieve effect van stikstof op 
biodiversiteit. Het effect van geen derogatie op biodiversiteit is naar verwachting beperkt. Om de 
natuur te verbeteren, is een grote reductie in stikstofdepositie op natuur nodig, en ruimtelijke 
maatregelen en maatregelen om verdroging tegen te gaan, (Gies et al., 2019). Dit geldt zowel 
voor bronnen van stikstofdepositie uit landbouw als buiten de landbouw. 

Het omzetten van grasland in maïsland leidt tot vermindering van de biodiversiteit in agro-
ecosystemen. In grasland is het gehalte aan organische stof hoger; organische stof is een bron van 
voedsel voor bodemorganismen en -dieren. De bodembiodiversiteit is veel hoger in grasland dan in 
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bouwland (Van Eekeren et al., 2008). Een hoge bodembiodiversiteit leidt ook tot meer 
bovengrondse biodiversiteit, zoals insecten, (weide)vogels en zoogdieren. De kwaliteit van het 
agrarisch landschap zal door de toename van snijmaïs en afname van grasland ook afnemen. Het 
omzetten van grasland in maïsland leidt ook tot een hoger gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Dierlijke mest stimuleert het bodemleven in grasland (Van Eekeren et al., 2009). Het vervangen 
van dierlijke mest door kunstmest heeft een effect op bodembiodiversiteit. Bij het niet verlengen 
van een derogatie zal een deel van de mest worden vervangen door kunstmest. Dit zal 
waarschijnlijk een beperkt effect hebben op de bodembiodiversiteit, omdat er nog steeds dierlijke 
mest wordt toegepast. 

Samengevat, de lagere ammoniakemissie uit de landbouw bij het niet verlengen van de derogatie 
zal leiden tot minder stikstofdepositie op natuur en verkleint het negatieve effect van stikstof op 
biodiversiteit in natuurgebeiden. Het omzetten van grasland in maïsland leidt echter tot 
vermindering van de biodiversiteit in agro-ecosystemen. De kwaliteit van het agrarisch landschap 
zal hierdoor afnemen. 

Klimaat 

Pensfermentatie in rundvee is een belangrijke bron van methaan in de Nederlandse landbouw. In 
het kader van Klimaatakkoord zet de Nederlandse overheid in op reductie van methaanemissie uit 
pensfermentatie3. Snijmais verlaagt het eiwitgehalte van het rantsoen en verlaagt daarmee de 
enterische methaanproductie (Van Gastelen et al., 2019). 

Het opslaan van koolstof in landbouwgronden is een ander doel van het Nederlands klimaatbeleid. 
Het organische stofgehalte in grasland is hoger dan in maisland en bouwland (Figuur 5). Het 
omzetten van grasland naar maïsland leidt tot meer CO2-emissie uit landgebruik (Land Use, Land-
Use Change and Forestry; LULUCF). Ook zijn de mogelijkheden om koolstof op te slaan in maïsland 
kleiner dan in grasland. Het verschuiven van dierlijke mest van grasland naar bouwland zal 
mogelijk tot een iets grotere koolstofopslag in bouwland leiden, maar dit effect zal beperkt zijn 
omdat de grondbewerking van bouwland de afbraak van organische stof versnelt. 

Uit een compilatie van de resultaten van onderzoek uitgevoerd in Nederland door Velthof en 
Mosquera (2011), blijkt dat de lachgasemissie uit dierlijke mest gemiddeld hoger is op bouwland 
dan op grasland en dat de lachgasemissie uit de meest toegepaste kunstmest 
(kalkammonsalpeter) iets hoger is op grasland dan op bouwland. Het vervangen van mest door 
kunstmest op grasland en het vervangen van kunstmest door dierlijke mest op akkerbouw leidt op 
basis van deze resultaten tot een hogere lachgasemissie in Nederland. Het omzetten van grasland 
naar maïsland zal leiden tot meer mestgebruik op maïsland dan op grasland. Dit leidt tot een 
hogere lachgasemissie. De lachgasemissie uit mineralenconcentraten is relatief hoog ten opzichte 
van kunstmest. In het onderzoek in het kader van de pilot mineralenconcentraten werd 
geconcludeerd dat het effect van het vervangen van dierlijke mest door mineralenconcentraten op 
nationale schaal niet tot grote veranderingen in lachgasemissie leidt (Velthof, 2015). 

Samengevat, het niet verlengen van derogatie zal naar verwachting niet leiden tot grote 
veranderingen in broeikasgasemissies, door verschillende elkaar compenserende effecten. De 
methaanemissie uit pensfermentatie zal afnemen als gras in het rantsoen wordt vervangen door 
snijmaïs. De koolstofopslag in de bodem zal afnemen als grasland in maïsland wordt omgezet. De 

3  httqs://www.klimaatakkoord.n1/ 
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lachgasemissie zullen waarschijnlijk toenemen als meer dierlijke mest op bouwland en meer 
kunstmest op grasland wordt toegediend. Als geen derogatie leidt tot een krimp van het aantal 
varkens en/of overig rundvee, dan zal de methaanemissie uit mestopslag en pensfermentatie 
verder verminderen. 
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Figuur 5. Gemiddelde gehaltes aan organische stof in bodemmonsters van bouwland (0-25 cm), 
maïsland (0-25 cm) en van grasland (0- 5 cm in periode 1985-2001 en 0-10 cm in periode 2002-2015) 
op minerale gronden in de periode 1985-2015. Bron: Eurofins Agro. 

Kringlooplandbouw 

Er wordt verwacht dat geen derogatie leidt tot meer gebruik van stikstof- en fosfaatkunstmest en 
dat een groter deel van de mest verwerkt en geëxporteerd moet worden. Dit staat haaks op de 
visie 'Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, waarin de omslag naar 
kringlooplandbouw wordt beschreven4. In deze visie staat dat in een kringlooplandbouw het 
hergebruik van nutriënten in de landbouw wordt gestimuleerd, waardoor het gebruik van 
kunstmest zal afnemen. 

4  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-
voedsel-waardevol-en-verbonden   
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Nederland heeft een stevige opgave om de neerslag van stikstof terug te dringen. Deze 
opgave geldt voor alle betrokken sectoren, en dus ook de landbouw. Het kabinet heeft in 
november 2019 bronmaatregelen aangekondigd om op korte termijn (maart 2020) 
stikstofruimte te realiseren (Kamerstuk 35 334, nr. 1). Het gaat hierbij om maatregelen die 
op korte termijn zijn in te voeren en mede op basis van berekeningen van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) snel leiden tot een daling van de stikstofdepositie. 

In deze brief informeer ik uw Kamer over een volgende stap die we zetten om de 
stikstofproblematiek aan te pakken. Dit betreft een eerste maatregelenpakket in de 
landbouwsector, dat op korte termijn effect zal hebben, maar ook op de lange termijn 
doorwerkt. Voor het realiseren van een structurele aanpak zijn blijvend (bron)maatregelen 
in alle betrokken sectoren nodig, zoals geschetst in de brief van 16 december 20191. In het 
voorjaar zal ik uw Kamer hierover nader informeren. Dan zal het kabinet ook een 
streefwaarde voor de reductie van stikstofemissie en -depositie in 2030 vaststellen. 

Naast de in deze brief aangekondigde middelen, besluit het kabinet verder bij de 
Voorjaarsnota en verdere geëigende besluitvormingsmomenten, over benodigde middelen 
voor de bronmaatregelen in de landbouw en andere sectoren (in afstemming met de inzet 
ten behoeve van het Klimaatakkoord) en langjarig geld voor natuurherstel en -verbetering. 

Voortgang aanpak stikstofproblematiek 
Mei 2019: 	De Raad van State oordeelt: het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in strijd 

met de Europese Habitatrichtlijn en mag niet meer gebruikt worden voor 
vergunningverlening 

Sept 2019: 	Vergunningverlening komtweer deels op gang 
Okt 2019: 	Kabinetsreactie: advies 'Niet alles kan' (Adviescollege Stikstofproblematiek) 
Okt 2019: 	Het kabinet reserveert € 500 miljoen voor stikstofproblematiek, waarvan € 250 

miljoen voor natuurherstel en -verbetering, deels t.b.v. water- en 
wegenveiligheid. 

Nov 2019: 	Het kabinet kondigt bronmaatregelen aan om, op korte termijn (maart 2020), 
woningbouw en 7 MIRT-projecten te realiseren. 

Dec 2019 	Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak 
Kabinetsreactie: advies 'Beweiden en bemesten' (Adviescollege Stikstofproblematiek) 

1  Kamerstuk 35 334, nr. 25 
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Feb 2020: 

Feb 2020: 

Nieuwe (bron)maatregelen cie  pakket landbouw) om gebiedsgerichte 
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Voortgang Grondbank en instrumenten voor landinrichting 

Ons kenmerk 
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Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

In deze brief staan de volgende nieuwe maatregelen van het kabinet: 
- Er komt nu € 350 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk voor gerichte opkoop van 

veehouderijen, voor boeren die dat zelf willen en als onderdeel van het 
gebiedsproces. 

- Er is € 172 miljoen beschikbaar voor innovatie en brongerichte verduurzaming van 
stallen. 

- Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar 
kringlooplandbouw. 
Extensivering van veehouderijbedrijven rondom natuurgebieden wordt 
gefaciliteerd. 

- Er komen coaches om boeren persoonlijk te helpen op hun bedrijf 
stikstofreducerende maatregelen te nemen en/of te begeleiden naar de diverse 
innovatie- en uitkoopregelingen. Er komen samen met provincies bijeenkomsten 
om met boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden. 
Er komt een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en 
kennisdeling om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen. 
Ik kijk samen met provincies hoe ongecontroleerde opkoop van 
veehouderijbedrijven kan worden voorkomen. Afspraken daarover zijn 
randvoorwaardelijk om extern salderen met veehouderijbedrijven open te stellen. 
Het is mijn inzet dat (duurzame) projecten met een tijdelijke depositie van stikstof 
gebruik kunnen maken van het zogenoemde instrument verleasen. Hierover maak 
ik afspraken met provincies. 
Er is met provincies afgesproken om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig 
te maken. 

De gewenste bijdrage van de landbouw aan de stikstofproblematiek kan niet los worden 
gezien van de bijdrage aan opgaven op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid, 
bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Alleen een integrale aanpak leidt 
tot een toekomstvaste landbouw. Die aanpak is al ingezet op basis van de visie van het 
kabinet naar kringlooplandbouw. 

Die omslag gaat niet van de ene op de andere dag en dat hoeft ook niet. De urgentie om 
stappen te zetten is groot, maar de transitie in de landbouw is ook een zaak van lange 
adem. In de huidige situatie, waarin nog veel onzekerheid wordt ervaren, geldt dat je 
alleen misschien wel sneller gaat, maar samen toch echt verder komt. Aan talloze 
keukentafels is de toekomst van het boerenbedrijf hét gesprek. In veel gebieden bespreken 
boeren, overheden, natuurorganisaties en andere partijen hoe in een gebiedsproces 
belangen van natuur, landbouw en andere maatschappelijke belangen samen kunnen 
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komen. Daar krijgt de omslag naar kringlooplandbouw en emissiearme landbouw 
vorm en wordt stikstofreductie gerealiseerd. 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Dierlijke Agroketens en 
Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
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Om een structurele aanpak van de stikstofproblematiek mogelijk te maken, is het 
belangrijk dat er perspectief is voor stoppers en blijvers, dat in gebiedsprocessen 
gezamenlijke afspraken gemaakt worden en dat er ook voor de korte termijn 
(stikstof)ruimte is om gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in de landbouw en in 
andere sectoren niet te blokkeren. De stappen die het kabinet met deze brief zet, zorgen 
hiervoor. 

Dit pakket is naast een bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek tegelijk een 
bouwsteen in het realiseren van mijn Visie Waardevol en Verbonden, draagt bij aan het 
emissiearm maken van de landbouw en past binnen het beleid dat al is ingezet en het 
voorziene beleid in onder andere het Klimaatakkoord, de verduurzaming van de 
veehouderij, de herbezinning van het mestbeleid, de taskforce verdienvermogen, de 
bodemstrategie en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

Perspectief voor blijvers en stoppers 
De meeste boeren willen blijven boeren, al zijn er ook die willen stoppen. Het kabinet heeft 
oog voor beide groepen. Voor de blijvers geldt dat welke stappen een boer kan en wil 
zetten, afhankelijk is van zijn of haar persoonlijke situatie. Zo is een boer die voor een 
grote investeringsbeslissing staat, geholpen bij een regeling die hem financieel en 
inhoudelijk ondersteunt om een toekomstvaste keuze te maken, bijvoorbeeld door te 
innoveren of door te extensiveren. Een boer die al geïnvesteerd heeft, kan via verbetering 
van zijn bedrijfsvoering ook komen tot stikstofreductie en is juist op zoek naar maatregelen 
die passen bij het huidige bedrijfsmodel. 
Voor de verschillende situaties maken verschillende regelingen en instrumenten het voor 
boeren mogelijk om stappen te zetten en daarmee stikstof te reduceren. Het is belangrijk 
dat hiervoor voldoende inzicht en duidelijkheid is bij de boer, zodat hij een goede keuze 
kan maken, die ook voor de lange termijn perspectief biedt. 

Ik zal de komende periode samen met provincies regiobijeenkomsten organiseren, om met 
boeren in gesprek te gaan, de verschillende mogelijkheden te bespreken, hen te begeleiden 
bij deze keuzes en hen te helpen om de juiste financiële regelingen en instrumenten in te 
zetten. Voor de verschillende regelingen kunnen boeren ook terecht bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) en bij de gebiedsregisseurs van hun provincie. 

Ik werk, zoals in de brief 'Innovatie op het boerenerf' aangekondigd (Kamerstuk 35 000 
XIV, nr. 98), ook aan een systeem van geregistreerde onafhankelijke bedrijfscoaches. 
Vooruitlopend daarop kunnen boeren per direct terecht bij de groene hogescholen voor 
individuele begeleiding. Boeren kunnen daarnaast gebruik maken van de cursussen en 
trainingen die nu al door de groene onderwijsinstellingen worden aangeboden. Daarnaast 
zullen de groene hogescholen en Wageningen Academy in het licht van de 
stikstofproblematiek op de praktijk gerichte cursussen en trainingen ontwikkelen. Daarbij 
gaat het om cursussen en trainingen gericht op emissiereductie, stalmaatregelen, 
mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer en wijzigingen in 
bedrijfsmanagement. 

Ik vorm daarnaast een netwerk van pilot- en demobedrijven waar, in het kader van de 
integrale aanpak van ammoniak en methaan in de melkveehouderij, wetenschap, praktijk 
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en beleid verbonden wordt. Daarbij gaat het om dierspecifieke en 
Ons kenmerk 

rantsoenspecifieke maatregelen, maar ook om weidemanagement en de effecten DGA-DAD / 20032998 
van bemesting op de voerkwaliteit. Deze bedrijven zullen representatief zijn voor 
de bedrijfstypen en werkwijzen in de sector. De bedrijven zullen begeleid en 
gemonitord worden bij de toepassing van maatregelen om zo boeren van boeren te laten 
leren en de relatie met een sluitende kringloop inzichtelijk te maken. Door de combinatie 
van onderzoek, demonstratie en voorlichting op en dichtbij het boerenerf wordt geborgd 
dat maatregelen niet alleen in de theorie werken, maar ook in de praktijk toegepast 
worden. 

Mogelijkheden voor stikstofreductie in bestaande bedrijfsvoering 
Het kabinet ziet een aantal perspectiefvolle maatregelen, die ook door het Landbouw 
Collectief zijn voorgesteld. Het gaat om het verminderen van eiwit in het voer, het 
vergroten van weidegang en het emissiearmer uitrijden van mest. Het kabinet heeft in 
november2  maatregelen op het gebied van veevoer aangekondigd. Deze maatregelen 
leiden tot stikstofreductie en dragen in veel gevallen ook bij aan andere doelen. Zo is 
weidegang goed voor dierenwelzijn en een aantrekkelijk landschap en kan het verdund 
uitrijden van mest zorgen voor een betere benutting van stikstof in de bodem. 

Deze maatregelen van het Landbouw Collectief zijn gericht op de melkveehouderij. Daar 
kan zonder gevolgen voor de productie of diergezondheid een reductie van het ruw 
eiwitgehalte in het voer gerealiseerd worden, met een vermindering van de 
ammoniakemissie als gevolg. Voor de andere veehouderijsectoren is een dergelijke reductie 
ingrijpender om op korte termijn te realiseren. In de varkenssector en de pluimveesector 
zijn de afgelopen jaren ook al stappen gezet. 

Borging, monitoring en handhaving zijn essentieel om ook daadwerkelijk stikstofreductie te 
bereiken. Dat vraagt een zorgvuldige uitwerking waarbij de implementatie van maatregelen 
een combinatie vraagt van stimuleren, kennisverspreiding en normering. Ik werk deze 
maatregelen graag verder uit in overleg met het Landbouw Collectief en andere partijen. 
Hiermee geef ik invulling aan de motie Geurts/Harbers3  die verzoekt de voorstellen van het 
Landbouw Collectief zeer serieus te bekijken. 

Programma vitale varkenshouderij 
Voor de varkenshouderij heb ik in september in het kader van de verduurzaming van de 
veehouderij afspraken gemaakt over het Programma Vitale Varkenshouderij. Daarin neemt 
de sector ambitieuze maatregelen die leiden tot een forse reductie van ammoniak. Deze 
afspraken zijn het uitgangspunt voor de stikstofaanpak in de varkenshouderij. 

Innovatie in stallen 
De aanpassing van stallen levert een forse bijdrage aan emissiereductie. Ik wil boeren 
ondersteunen die willen investeren in innovatieve, brongerichte verduurzaming van stallen. 
Ik wil daarvoor de ontwikkeling van nieuwe technieken stimuleren waarbij, in aanvulling op 
bestaande ammoniakreducerende technieken in de Regeling ammoniak en veehouderij 
(RAV), alle schadelijke emissies, waaronder stikstofemissies, in samenhang en brongericht 
fors worden teruggebracht en in de kringloop worden gehouden. Een brongerichte aanpak, 
waarbij emissies worden voorkomen door bijvoorbeeld het snel scheiden van mest en 
urine, betekent ook een verbetering van het stalklimaat, wat positief is voor zowel mens als 
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dier. Bovenop het gebruik van brongerichte maatregelen, kunnen innovatieve end 
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of pipe-technieken als aanvulling worden gebruikt als deze bijdragen aan het 	DGA-DAD / 20032998 
hoogste ambitieniveau. Randvoorwaarde hierbij is dat deze niet het risico 
vergroten op stalbranden of negatieve consequenties hebben voor dierenwelzijn. 
Het ontwikkelen en investeren in dergelijke nieuwe systemen vraagt een forse investering 
en zorgt voor een grote kapitaallast. Veel boeren kunnen dat niet zelfstandig opbrengen. 

Ik maak deze investeringen mogelijk door een subsidieregeling te openen. Het doel van de 
Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is 
het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in 
zowel bestaande als nieuwe stallen, gericht op stikstof/ammoniak, broeikasgassen en voor 
zover relevant voor de betreffende dierlijke sector op geur en fijnstof. De eerste 
subsidiemodule ziet op onderzoek naar en ontwikkeling van het gebruik van innovaties en 
managementmaatregelen (innovatiemodule). De tweede subsidiemodule ziet op de uitrol 
van bewezen innovaties (investeringsmodule). De eerste openstelling van de innovatie-
subsidiemodule voor brongerichte verduurzaming van stal- en management maatregelen is 
voorzien voor medio april 2020. De subsidiemodule wordt medio februari gepubliceerd. De 
openstelling van de investerings-subsidiemodule, waarmee bewezen technieken voor first 
movers kunnen worden bevorderd, volgt later in de tijd. Nu is deze voorzien eind mei/juni 
2020. Beide modules worden in een ritme van twee maal per jaar opengesteld. In totaal is 
er voor de komende 10 jaar € 172 miljoen beschikbaar. 
Om innovatie te versnellen, werkt het kabinet ook aan meer ruimte in de regelgeving. Er 
wordt door de minister voor Milieu en Wonen (naar aanleiding van een motie Lodders4) een 
aantal verbeteringen in de huidige stalbeoordeling en erkenningssystematiek doorgevoerd, 
onder andere door met een aanpassing in de Regeling ammoniak en veehouderij het 
nabouwen van systemen door andere fabrikanten tegen te gaan. Ook wordt gewerkt aan de 
mogelijkheid om de erkenning van nieuwe technieken tot stand te laten komen met behulp 
van real-time sensormetingen. Er wordt meer gecommuniceerd over de mogelijkheden 
voor versnelling van innovatie binnen het huidige stelsel. Verder werkt de minister voor 
Milieu en Wonen met een aantal provincies aan het tot stand komen van een pilot gericht 
op het versnellen van toelating van innovatieve technieken in het kader van de Crisis- en 
Herstelwet. Om het innovatieproces verder te versnellen richt ik, samen met onder andere 
vertegenwoordigers van de sector en de decentrale overheden, een Taskforce Versnelling 
Innovatieproces in. Die taskforce gaat op basis van casuïstiek bekijken hoe onder andere 
vergunningverlening versneld kan worden. Parallel hieraan laat het kabinet op dit moment 
een advies opstellen over verdergaande wijzigingen van het stelsel voor stalbeoordeling. 
Voor de zomer 2020 wil het kabinet komen met voorstellen voor wijzigingen op basis van 
dit advies. 

Hiermee geef ik ook invulling aan de motie Bisschops die vraagt te voorkomen dat sanering 
ten koste gaat van inzet op emissiereductie door techniek en managementmaatregelen. 

Extensiveren, omschakelen of verplaatsen 
Ook extensivering of omschakeling naar een andere bedrijfsvoering levert een belangrijke 
bijdrage leveren aan stikstofreductie. Ik wil boeren ondersteunen die hierin stappen willen 
zetten. 
Boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw kennen soms 
financieringsproblemen. Verschillende partijen hebben ideeën ingebracht voor een 

4  Kamerstuk 28 973, nr. 202 
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investerings- en omschakelingsfonds, hiermee kunnen (risicodragende) projecten 
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ge(co-)financierd worden. Denk aan samenwerkende boeren die moeten 	DGA-DAD / 20032998 
investeren in grond om natuurinclusieve producten te kunnen verkopen, aan 
boeren die in plaats van voedselgranen ander veevoer willen gebruiken, en aan 
samenwerking tussen landbouw en waterschappen/-zuiveraars, etc. Ik ben in het kader 
van een brede aanpak duurzame agrofinanciering met de relevante partijen, waaronder de 
sector, financiers, ketenpartijen en provincies, in overleg over wat er nodig is om te kunnen 
omschakelen en welke financieringsbehoefte daarbij hoort. Tegelijkertijd heb ik 
Wageningen Economic Research de opdracht gegeven om het huidige 
financieringsinstrumentarium in kaart te brengen. Beide trajecten moeten inzicht geven in 
de vraag hoe een dergelijk fonds op een doelmatige manier kan worden vormgegeven. Ik 
zal uw Kamer daar voor het zomerreces over informeren. Hiermee wordt tevens invulling 
gegeven aan de motie Bisschop over dit onderwerp6. 

Knellende regelgeving die de omslag in de weg staat, wordt reeds geïnventariseerd en 
weggenomen als dat geen afbreuk doet aan het beschermingsniveau van gezondheid en 
milieu. Dat gaat bijvoorbeeld om het meer mogelijk maken van het gebruik van 
kunstmestvervangers uit dierlijke mest. 

Voor extensivering en voor bedrijven die willen verplaatsen, is de beschikbaarheid van 
grond een belangrijke factor. Veel boeren die meer grondgebonden willen worden, minder 
afhankelijk willen zijn van grondstoffen van buiten het bedrijf of op een andere manier 
extensiever willen werken hebben meer grond nodig. Die grond kan beschikbaar komen 
doordat boeren stoppen of verplaatsen. Ik kijk ook naar de mogelijkheden om gronden van 
andere partijen en de overheid (Staatsbosbeheer (SBB), Rijksvastgoedbedrijf (RVB)) in te 
zetten voor extensivering, mits dit niet ten koste gaat van bestaande natuur of 
natuurherstel. Zo is SBB op mijn verzoek gestart met experimenten met natuurinclusieve 
landbouw door (extra) pachtgrond ter beschikking te stellen aan boeren voor omschakeling 
naar of uitbreiding van hun natuurinclusieve bedrijf en wordt ook verder gekeken naar het 
gericht inzetten van het pachtinstrumentarium voor extensiveren van de landbouw. Ik 
ondersteun deze experimenten met een langjarig monitoringsprogramma waarin onder 
andere de economische en ecologische ontwikkelingen worden bijgehouden en 
geëvalueerd. Ook worden er bijeenkomsten gehouden waarin boeren, terreinbeheerders en 
onderzoekers ervaringen en lessen uitwisselen. 

Op verzoek van uw Kamer en de aangenomen motie Moorlag/Smeulders7  onderzoekt het 
kabinet hoe een grondbank en instrumenten voor landinrichting hiervoor ingezet kunnen 
worden. Hier informeert het kabinet uw Kamer in de zomer over. Overigens zijn er voor 
extensivering ook al bestaande (provinciale) regelingen die benut kunnen worden, zoals de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). 

Hoe dichter een veehouderij zit bij een Natura 2000-gebied, hoe hoger de depositie op dat 
gebied. Daarom kan verplaatsen naar een locatie verder weg van een natuurgebied, een 
aantrekkelijke en zinvolle oplossing zijn. Hierbij is altijd sprake van lokaal maatwerk, 
waarbij een match moet worden gemaakt tussen de wensen en mogelijkheden van de 
veehouder, en de mogelijkheden die er zijn om het bedrijf ergens anders naar te 
verplaatsen. 

Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 90 
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Extensivering en verplaatsing vinden dus altijd plaats binnen een gebiedsproces. 
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Provincies hebben hierin een sleutelrol en zijn in staat om tot een integrale 	DGA-DAD / 20032998 
aanpak te komen. In die aanpak zijn op lokaal niveau slimme combinaties 
mogelijk van boeren die willen stoppen, boeren die hun bedrijf op een andere 
locatie willen voortzetten en boeren die willen omschakelen naar een extensieve vorm van 
landbouw, bijvoorbeeld in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Daarvan zijn nu al 
mooie voorbeelden. De provincies hebben het voortouw, zijn regisseur in de 
gebiedsgerichte aanpak en daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor boeren die stappen 
willen zetten. 

Gericht opkopen van boeren die willen stoppen 
Om de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden te laten dalen en 
ruimte te maken voor blijvende boeren, is het cruciaal dat de gebiedsprocessen op gang 
komen en dat er binnen die gebiedsprocessen ook voldoende vrijkomende ruimte is voor 
nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld voor natuurverbetering, of boeren die willen 
extensiveren of verplaatsen. Die ruimte kan onder andere gecreëerd worden door boeren 
die willen stoppen. Het kabinet stelt hiervoor € 250 miljoen uit de bij najaarsnota 
ingestelde begrotingsreserve beschikbaar. Dit komt bovenop de € 100 miljoen uit het 
Klimaatakkoord voor veehouderij rondom Natura 2000-gebieden. 

Provincies wordt gevraagd om als gebiedsregisseur deze middelen in te zetten. Provincies 
kunnen met deze middelen op basis van een traject van minnelijke verwerving gericht 
veehouderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden opkopen. Vrijwilligheid is hierbij het 
uitgangspunt. Met deze maatregel wordt een directe bijdrage geleverd aan het verminderen 
van stikstofdepositie, het terugdringen van broeikasgasemissies en wordt schuifruimte in 
een gebiedsproces gecreëerd om ruimte te geven aan blijvende en verplaatsende boeren. 
Ook worden met provincies afspraken gemaakt over (de herbestemming van) gronden, 
eventuele sloop, sanering en herbestemming van leeg komende gebouwen. Provincies 
dragen zorg en risico voor de inbreng en verwaarding van de gronden in het gebiedsproces. 
De vrijkomende stikstofdepositieruimte wordt in samenwerking met provincies ingezet. 
Deels voor het herstel van de natuur door het verlagen van de depositie op Natura 2000-
gebieden, deels daar waar nodig voor het legaliseren van de meldingen, en voor het 
resterende deel voor alle ontwikkelingen die in dat gebied noodzakelijk respectievelijk 
gewenst zijn, inclusief rijksprojecten. Dit betreft ook de nationale belangen. Daarnaast kan 
de ruimte worden betrokken bij eventuele problematiek die volgt uit de uitzonderingen op 
het niet-vergunningsplichtig zijn van bemesten. 
De middelen worden in tranches van € 100, € 100 en € 150 miljoen beschikbaar gesteld. 
Het rijk gaat met de provincies in gesprek hoe door inzet van bestaande middelen de 
hefboomwerking van de ingezette Rijksmiddelen kan worden vergroot. Om deze gerichte 
opkoopregeling zo effectief mogelijk te maken wordt de uitvoering (inclusief 
herbestemming gronden) door Rijk en provincies gemonitord en geëvalueerd en worden de 
leereffecten daarvan verwerkt in de uitvoering van de volgende tranches. 

Sanering varkenshouderij 
Al eerder heb ik aangegeven dat de sanering van de varkenshouderij gericht is op 
vermindering van geur maar ook zorgt voor een reductie van stikstof, en bijdraagt aan de 
klimaatopgave. Op 15 januari 2020 is de openstelling van de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen (Srv) gesloten. Er hebben zich 502 varkenshouders aangemeld. Daarbij 
gaat het om bedrijfslocaties. Het proces, zoals gepubliceerd met de Srv, is intussen 
opgestart. In eerste instantie wordt nu bezien welke aanmelders aan de vereisten voldoen 
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en deel mogen nemen. Tegelijkertijd wordt de geurscore berekend en vervolgens 
Ons kenmerk 

worden de potentiële deelnemers op geurscore gerangschikt en ontvangen 	DGA-DAD / 20032998 
deelnemers, in principe 13 weken na sluitingsdatum, een subsidiebeschikking. 
Deelnemers hebben vanaf dat moment acht weken de tijd om de vereiste 
overeenkomst, cf. de modelovereenkomst in de Srv, te overleggen. Het kabinet wil de 
ontvangen aanvragen van deelnemers die aan de eisen voldoen honoreren. De extra kosten 
worden bij Voorjaarsnota ingepast. 

Voorbereiding vrijwillige saneringsregeling andere sectoren 
Het voorbereiden van een vrijwillige saneringsregeling kost de nodige doorlooptijd. Dit 
komt onder andere door de precieze kaders die moeten worden uitgewerkt, voorbereiding 
van flankerend beleid en de staatssteuntoets in Brussel. Ik tref daarom, vooruitlopend op 
eventuele besluitvorming daarover, ambtelijke voorbereiding voor een vrijwillige 
saneringsregeling voor de andere sectoren, zodat die snel kan worden ingezet als dat nodig 
blijkt te zijn voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. 

Productierechten 
Boeren die stoppen, gebruiken hun productierechten niet meer. Stoppende boeren zorgen 
voor een structurele vermindering van de emissies en deposities uit de landbouw als de 
productierechten niet elders worden ingezet. Tegelijkertijd is het van belang dat er 
voldoende productierechten beschikbaar blijven voor boeren die zich willen ontwikkelen. 
Bij het opkopen van veehouderijbedrijven door de overheid zullen productierechten worden 
ingenomen en doorgehaald. De middelen die de overheid inzet, leveren zo ook direct een 
bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op het moment dat het aantal 
fosfaatrechten in de markt onder het productieplafond zit, en er reductie van 
stikstofuitstoot is bereikt, wordt bij gerichte opkoop op basis van minnelijke verwerving 
door de overheid (al dan niet in het kader van extern salderen) de mogelijkheid geboden 
aan de veehouder om een deel van zijn rechten ter overname beschikbaar stellen aan 
boeren die de keuze maken voor kringlooplandbouw of op een emissiearme manier willen 
uitbreiden. De overheid zal hiervoor te zijner tijd een systeem uitwerken. Bij een generieke 
beëindigingsregeling zoals de saneringsregeling voor de varkenshouderij is inname en 
doorhaling van productierechten vanwege staatssteunkaders noodzakelijk. 
Bij opkoop van veehouderijbedrijven door private partijen, bijvoorbeeld in het kader van 
extern salderen, is er geen koppeling met productierechten. Productierechten zijn in dat 
geval vrij verhandelbaar en kunnen worden gebruikt worden door een veehouder die 
hiervoor emissieruimte heeft in zijn natuurvergunning. Hiervoor is geen wetswijziging 
nodig. 

Extern salderen binnen de gebiedsgerichte aanpak 
Ik heb in een bestuurlijk overleg met de provincies besproken dat gekeken wordt naar de 
benodigde randvoorwaarden, zodat op korte termijn gestart kan worden met extern 
salderen met veehouderijbedrijven. Ik heb daarbij ook met hen besproken dat het 
belangrijk is hier regie op te houden en ongerichte en ongecontroleerde opkoop te 
voorkomen. Extern salderen zal plaats moeten vinden binnen de gebiedsgerichte aanpak, 
daar hebben alle partijen belang bij. Een initiatiefnemer moet de depositie die hij 
veroorzaakt, op elk gebied (elke hexagoon) mitigeren. Om die mitigatie te bereiken via het 
opkopen van bedrijven zullen in veel gevallen meerdere bedrijven moeten worden 
opgekocht, terwijl een initiatiefnemer per bedrijf vaak lang niet alle vrijkomende 
stikstofruimte nodig heeft. Het is dan ook veel effectiever om benodigde en vrijkomende 
ruimte met elkaar te verbinden als onderdeel van het gebiedsproces. 
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De provincies hebben daarin een sturende rol en voorkomen op die manier het 
ongericht en ongewenst opkopen. Er zijn immers altijd drie partijen betrokken bij 
extern salderen: de vrager van stikstofruimte, de aanbieder van stikstofruimte en 
de overheid als vergunningverlener. 
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Dierenwelzijn 

Ons kenmerk 
DGA-DAD / 20032998 

Daarbij is cruciaal dat provincies een aanvraag voor extern salderen alleen toestaan als dit 
past binnen de gebiedsgerichte aanpak. Daarmee wordt speculatie tegengegaan en wordt 
gewaarborgd dat extern salderen geen afbreuk doet aan de langetermijnaanpak om de 
natuurdoelen te bereiken. 

Verleasen 
Het is mijn inzet om verleasen mogelijk te maken. Verleasen betekent dat een ondernemer 
een deel van zijn niet benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis 
beschikbaar kan stellen aan een andere initiatiefnemer (privaat, publiek) voor (tijdelijke) 
activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. De initiatiefnemer zal hiervoor een marktconforme 
vergoeding afspreken met de verleasende partij. Het leasen van stikstofruimte is dus een 
goede oplossing zijn voor projecten die een tijdelijke depositie veroorzaken, bijvoorbeeld 
alleen bij de aanleg. Projecten die permanente depositieruimte nodig hebben, kunnen hier 
geen gebruik van maken. 

Voor dit tijdelijk beschikbaar stellen van stikstofruimte gelden vergelijkbare eisen als voor 
het permanent beschikbaar stellen van stikstofruimte (extern salderen). Dit betekent dat: 

- Het uitgangspunt is de gerealiseerde capaciteit. Iemand kan (een deel van) de 
stikstofdepositie van bijvoorbeeld zijn bestaande stal of productiehal verleasen als 
deze niet in gebruik is 

- De niet gerealiseerde capaciteit in de vergunning (nog niet gebouwde stal of 
productiehal), kan niet gebruikt worden om te verleasen. 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan 70% van de verleasde 
stikstofruimte worden ingezet. Na beëindiging van het verleasen geldt weer de 
situatie van daarvoor. 

Hierbij zijn wel garanties nodig dat de verleasde ruimte niet dubbel wordt gebruikt en dat 
dit gehandhaafd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld geborgd worden door een 
privaatrechtelijke overeenkomst die bij de aanvraag van de natuurvergunning door de 
initiatiefnemer die stikstofruimte nodig heeft. Langs deze lijn wil ik afspraken maken met 
de provincies. 

Op basis. hiervan kan het voor een boer aantrekkelijk zijn om tegen een vergoeding zijn stal 
tijdelijk leeg te laten staan en hiermee een bijdrage te leveren aan de stikstofreductie. 
Hiermee geef ik een invulling aan de motie Moorlag c.s. op dit onderwerp8  en aan de 
toezegging om uw Kamer te informeren over de mogelijkheden om latente ruimte te 
verleasen. 

Beweiden en bemesten 
In de uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State vastgesteld dat de categorale 
vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten zoals deze plaats vond 
onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Habitatrichtlijn. Naar 
aanleiding van deze uitspraak is het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van 
de heer Remkes gevraagd om hierover advies uit te brengen. Ik heb het advies inzake 
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beweiden en bemesten van het Adviescollege op 19 december 2019 aan uw 
Kamer aangeboden. 
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Ons kenmerk 
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Het Adviescollege sluit met haar advies bemesten en beweiden in 2020 aan bij de 
hoofdlijn van het eerdere advies 'Niet alles kan'. De hoofdlijn van het eerste advies was dat 
maatregelen dienen te worden getroffen, gericht op substantiële emissiereductie en 
geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden. De aanbevelingen in dit 
kortetermijnadvies geven binnen dit kader een eerste antwoord op het urgente 
maatschappelijke vraagstuk van beweiden en bemesten. Gezien het aanstaande 
beweidings- en bemestingsseizoen van 2020 heeft het Adviescollege gezocht naar een 
oplossing welke op korte termijn kan worden ingezet, en is daarbij uitgegaan van de 
feitelijke relatie tussen bemesten en beweiden en de daardoor veroorzaakte 
stikstofdepositie. 

De hoofdlijn van het advies is dat voor beweiden geen en voor bemesten in beginsel geen 
vergunningsplicht aan de orde is. Zoals ik bij de aanbieding van het advies al geschreven 
heb, is de inzet van het kabinet om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te 
maken. Voor een goede bedrijfsvoering zijn beweiden en bemesten noodzakelijk. Ook met 
het oog op het komende mestseizoen zal ik mij met provincies inzetten om de situatie van 
de laatste jaren, waarin geen vergunningsplicht van toepassing was voor deze activiteiten, 
voort te zetten. Deze lijn zullen wij inbrengen in de verschillende procedures die naar 
verwachting de komende maanden zullen plaatsvinden. De uitzonderingen, waar door 
specifieke bedrijfssituaties het grondgebruik structureel is veranderd, zullen in beeld 
worden gebracht. 

Het Adviescollege stelt mitigerende maatregelen voor om te komen tot een structurele 
reductie van stikstofemissies uit de landbouw. In het eindadvies zal het Adviescollege nader 
ingaan op mogelijke maatregelen. Vooruitlopend hierop zullen de in deze brief genoemde 
maatregelen worden ingezet om tot een eerste aanzet tot een structurele reductie van 
stikstofemissies te komen, waarvan het vergroten van weidegang en het bemesten met 
toevoeging van water het meest passend zijn. 

Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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1. 	Inleiding 

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening samen van 
de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. Deze berekening moet beschouwd 
worden als een momentopname waarbij de omvang van de rundveestapel is gebaseerd op het 
aantal dieren in het I&R-register na afloop van ieder kwartaal. 
Deze monitoringsrapportage is de vierde kwartaalrapportage van 2019. 
In hoofdstuk 2 is een berekening opgenomen van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand 
van de rundveestapel in het I&R-register op 1 januari 2020. 

Bij het opstellen van de berekeningen is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die het 
CBS hanteert voor de reguliere jaarlijkse verantwoording over de fosfaat- en stikstofexcretie van 
de veestapel aan de Europese Commissie. 
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2. 	Fosfaat- en stikstofexcretie 

2.1 	Fosfaat- en stikstofexcretie met rundveestapel op peildata I&R 

Na afloop van elk kwartaal (april, juli, oktober, december) wordt op basis van beschikbaar 
gekomen nieuwe en actuele gegevens een berekening opgesteld van de totale fosfaat- en 
stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De methodiek sluit aan bij de geharmoniseerde 
rekenmethodiek die door het CBS wordt toegepast (WUM, 2010; CBS, 2019). De berekeningen 
vormen een momentopname waarbij de omvang van de rundveestapel is gebaseerd op het aantal 
dieren in het I&R-register na afloop van ieder kwartaal. De omvang van de rundveestapel in de 
vierde kwartaalrapportage van 2019 is gebaseerd op het aantal dieren in het I&R-register met de 
stand op 1 januari 2020. Voor de overige diercategorieën zijn de aantallen in de rapportages 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de Landbouwtelling. 

In de kwartaalrapportages wordt steeds gebruik gemaakt van de meest recente gegevens over de 
omvang van de veestapel, de melkproductie per koe en van gegevens over de beschikbaarheid en 
de samenstelling van krachtvoer en ruwvoer. 

In deze kwartaalrapportage is de berekening gegeven van de fosfaat- en stikstofexcretie van de 
Nederlandse veestapel naar de situatie op 1 januari 2020. Hierin zijn de volgende gegevens 
verwerkt: 
Veestapel: 

Rundvee: I&R-gegevens per 1 januari 2020 (RVO); 
Varkens, schapen, geiten, paarden, pony's, pluimvee, konijnen en pelsdieren: voorlopige 
gegevens uit de Landbouwtelling van 2019 (29-11-2019); 

Voerverbruik en voersamenstelling: 
Krachtvoer voor rundvee: Het P-gehalte en het N-gehalte van het mengvoer voor melkvee 
lagen in het vierde kwartaal van 2019 respectievelijk 2,5 procent hoger en 1,2 procent lager 
dan in het vierde kwartaal van het jaar daarvoor (Nevedi). De cijfers zijn verwerkt in een 
voortschrijdend jaargemiddelde. De verdeling van het krachtvoer over eiwitarme en eiwitrijke 
voeders is afgestemd op de verdeling die is toegepast in de definitieve excretiecijfers over 
2018 (WUM; Wageningen Economic Research). 
Voor vleesvee is de samenstelling van 2018 gebruikt (RVO); 
Ruwvoersamenstelling: de samenstelling van graskuil en snijmaïskuil in het oogstseizoen 
2018 is gebaseerd op gewogen gemiddelden (Eurofins Agro). De samenstelling van vers gras, 
graskuil en snijmaïskuil in het oogstjaar 2019 is gebaseerd op definitieve cijfers van Eurofins 
Agro. De stikstofgehalten van het ruwvoer van 2018 en 2019 zijn relatief hoog in vergelijking 
met voorgaande jaren. Om de beperkte beschikbaarheid van graskuil uit 2018 op te vangen 
is ervan uitgegaan dat er is aangevuld met restanten uit voorraad van 2017. Aangezien het 
stikstofgehalte van graskuil in 2017 lager was dan het gehalte in 2018 heeft dit een 
verlagend effect op de stikstofexcretie; 
Het verbruik van graskuil en hooi is gebaseerd op het gemiddelde verbruik in de laatste drie 
jaren waarvan definitieve cijfers bekend zijn (2016-2018; CBS en KLW). Hoewel de 
graslandopbrengst in 2018 tegenviel is ervan uitgegaan dat er voldoende voorraad is om de 
tegenvallende oogst op te vangen; 
Het verbruik van snijmaïs is geschat door de gemiddelde opbrengst per hectare in de periode 
2015-2018 (Wageningen Economic Research en CBS-oogstraming) te vermenigvuldigen met 
het areaal in 2018. Hoewel de maïsoogst in 2018 tegenviel is ervan uitgegaan dat er 
voldoende voorraad is om de tegenvallende oogst op te vangen. 
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Overige uitgangspunten: 
- Het P-gehalte van melk is gebaseerd op de samenstelling in 2019 (0,987 gram P/kg) van 

wekelijkse mengmonsters (referentiemelk; Qlip). De mineralengehalten van dieren en 
dierlijke producten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige rapportage; 

- De melkproductie per koe is berekend als voortschrijdend jaargemiddelde tot en met 
december 2019 (RVO) en bedraagt nu 8870 kg melk per koe; 
Geactualiseerde gegevens die in de definitieve excretiecijfers van 2018 zijn verwerkt, zijn ook 
in deze kwartaalrapportage toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de praktijkgegevens over 
rosévleeskalveren, de hogere melkproductie van melkgeiten en de voeropname van paarden 
en pony's. 

- Voor de berekening van de mineralenuitscheiding van varkens, pluimvee, paarden, pony's, 
konijnen en pelsdieren zijn de definitieve excretiefactoren van 2018 toegepast. 

In Tabel 2.1 is de omvang van de veestapel weergegeven. 

Tabel 2.1 
Aantal dieren (x 1 000) 

Vrouwelijk jongvee tot 1 jaar 

Mannelijk jongvee tot 1 jaar 

429 

50 

418 

49 

432 

51 

480 

443 

48 43 

482 

1.577 

Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder 

Melkkoeien 

Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder 

Vleesstieren van 1 jaar en ouder 

54 

46 

47 

46 

51 

51 

52 

50 

47 

46 

517 

387 

517 

387 

556 

420 Melkgeiten ouder dan 1 jaar 

Paarden 

387 

62 

419 

62 

234 

923 

209 

889 

206 

874 Zeugen 

Dekberen 

923 

5 

923 

5 

20181) Kwartaalrapportages 2019 

1e kwartaal2) 2' kwartaal3)  3e kwartaal')  4e kwartaal5)  

Rundvee - melkvee 

417 

521 472 468 

1.591 1.576 1.570 1.593 

Fokstieren van 1 jaar en ouder 15 16 16 15 14 

Rundvee - vleesvee 

Witvleeskalveren 618 639 619 634 611 

Rosévleeskalveren 364 379 353 375 379 

Vrouwelijk jongvee tot 1 jaar 33 28 31 33 31 

Vleesstieren tot 1 jaar 53 43 42 43 45 

Weide- en zoogkoeien 69 68 79 79 73 

Schapen - ooien 517 555 

62 62 62 

Pony's 25 25 25 25 25 

Vleesvarkens 5.591 5.591 5.591 5.560 5.528 

Opfokvarkens 234 234 

5 5 5 

Vleeskuikens 41.789 41.789 41.789 41.789 42.606 

Opfokouderdieren vleeskuikens 3.279 3.279 3.279 3.279 2.544 

Ouderdieren vleeskuikens 4.985 4.985 4.985 4.985 4.544 
Opfokleghennen incl. ouderdieren in 
opfok 11.710 11.710 11.710 11.710 10.164 
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20181)  Kwartaalrapportages 2019 

le kwartaa12) 	2e kwartaa13)  3e kwartaa14)  4e kwartaals) 
Leghennen incl. ouderdieren, tot ca. 20 
maanden 29.643 	29.643 29.643 29.643 30.545 

Leghennen ouder dan ca. 20 maanden 5.580 	5.580 5.580 5.580 3.402 

Eenden 924 924 	924 924 920 

Kalkoenen 657 657 	657 657 516 

Konijnen-voedsters 48 41 41 	 41 48 

Nertsen-moederdieren 808 804 913 913 	913 

1) Definitieve cijfers over het kalenderjaar Het aantal runderen heeft betrekking op het gemiddelde aantal in 2018. Voor de 

overige dieren hebben de aantallen betrekking op de peildatum 1 april 2018 van de Landbouwtelling. De pluimvee-aantallen 
zijn gecorrigeerd voor uitval. 

2) Het aantal runderen heeft betrekking op het aantal in het I&R systeem voor rundvee per 1-4-2019. De overige 

dieraantallen zijn de definitieve aantallen van de Landbouwtelling van 2018. 
3) Het aantal runderen heeft betrekking op het aantal in het I&R systeem voor rundvee per 1-7-2019. De overige 

dieraantallen zijn de definitieve aantallen van de Landbouwtelling van 2018. 
4) Het aantal runderen heeft betrekking op het aantal in het I&R systeem voor rundvee per 1-10-2019. Het aantal varkens, 

schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren zijn de voorlopige aantallen van de Landbouwtelling van 2019. De 

pluimvee-aantallen zijn de aantallen van de Landbouwtelling van 2018. 

5) Het aantal runderen heeft betrekking op het aantal in het I&R systeem voor rundvee per 1-1-2020. Het aantal varkens, 

schapen, geiten, paarden, pony's, pluimvee, konijnen en pelsdieren zijn de voorlopige aantallen van de Landbouwtelling van 
2019. 

N.B. Het aantal vleesvarkens en kippen in tabel 2.1 kan afwijken van het aantal in de statline-tabellen van de 

Landbouwtelling van het CBS. In de statline-tabellen vindt namelijk voor bedrijven met leegstand op de peildatum een 

bijtelling plaats van het aantal dieren dat normaliter aanwezig is. Hierdoor ontstaat enerzijds een juister beeld van het aantal 

bedrijven met een bepaalde diercategorie maar anderzijds ontstaat hierdoor een overschatting van het gemiddelde aantal 
aanwezige dieren. 

Tabel 2.1 laat zien dat het aantal melkkoeien in het vierde kwartaal van 2019 is toegenomen ten 
opzichten van het derde kwartaal. Het vrouwelijk jongvee in de melkveehouderij is gelijk 
gebleven. 

In Tabel 2.2 is de samenstelling van de belangrijkste voedermiddelen voor graasdieren 
weergegeven. 

Tabel 2.2 
Samenstelling voedermiddelen voor graasdieren (mengvoer: g/kg; ruwvoer: g/kg droge stof) 

Kwartaalrapportages 2019 

le kwartaal 2' kwartaal 3' kwartaal 4e kwartaal 
N P N P N P N P 

Mengvoer melkvee 

Graskuil oogstjaar 2018 

29,2 

30,9 

28,4 

30,5 

29,0 

12,0 

11,2 

30,4 

4,03 

3,74 

3,87 

1,89 

1,93 

4,00 

28,8 

30,5 

29,0 

12,0 

11,2 

30,4 

4,05 

3,70 

3,86 

1,90 

1,94 

4,00 

Graskuil oogstjaar 2019 

Snijmaïs oogstjaar 2018 

Snijmaïs oogstjaar 2019 

Vers gras 2019 

29,1 

12,2 

11,3 

31,1 

4,05 

3,74 

3,60 

1,89 

1,90 

3,70 

28,4 

30,5 

29,1 

12,0 

12,5 

32,2 

4,02 

3,74 

3,87 

1,89 

1,93 

4,00 

N.B. voor de achtergrond van de cijfers zie tekst. 

In Tabel 2.3 is de melkproductie per koe per jaar weergegeven. Het cijfer is een voortschrijdend 
gemiddelde over de voorgaande 12 maanden. 
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Tabel 2.3 
Jaarlijkse melkproductie per koe als voortschrijdend gemiddelde over de voorgaande 12 maanden 
(kg/koe) 

Kwartaalrapportages 2019 

2018')  4' kwartaal 3' kwartaal 2e  kwartaal le kwartaal 

Melkproductie 

Definitief cijfer berekend met het gemiddelde aantal aanwezige melkkoeien in 2018. 

In Tabel 2.4 is het resultaat weergegeven van de fosfaat- en stikstofexcretie (momentopname) in 
de kwartaalrapportage. 

Tabel 2.4 
Momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel waarbij de omvang 
van de rundveestapel is gebaseerd op peildata van het I&R-systeeml )  (miljoen kg) 

Kwartaalrapportages 2019 

8.850 8.850 8.840 8.850 8870 

Fosfaat Stikstof 
le 

kwar-
taal 

2e 
kwar-

taal  

3e 
kwar-

taal  

4' 
kwar-

taal  

le 
kwar-

taal  

2' 
kwar-

taal  

3e 
kwar-

taal  

4e  
kwar-

taal 

88,1 318,3 318,0 323,6 87,9 88,3 87,9 322,9 Rundvee 

waarvan: 

melkvee 

vleeskalveren 

76,9 

7,3 

75,7 

7,8 

75,8 

8,1 

76,1 

7,9 

288,1 

22,0 

280,6 

22,2 

279,9 

23,2 

285,7 

22,9 

overig vleesvee 

Varkens 

Pluimvee 

waarvan:  

3,9 

37,3 

26,4 

4,4 

37,7 

25,9 

4,4 

36,9 

25,9  

3,9 

36,6 

24,7  

13,6 

96,8 

55,8  

15,1 

96,8 

56,7  

15,2 

95,0 

56,7  

14,3 

94,2 

54,5 

25,5 

0,5 

0,4 

6,2 

1,1 

159 

1)  De omvang van de rundveestapel in de kwartaalrapportages is gebaseerd op de aantallen in het I&R-systeem voor rundvee 
aan het einde van elk kwartaal. 

N.B. de momentopnames na afloop van elk kwartaal zijn niet representatief voor de fosfaat- en stikstofexcretie over heel 

2019. 

Door de beschikbaarheid van gegevens over de ruwvoersamenstelling in 2019 valt de 
fosfaatexcretie in deze kwartaalrapportage ondanks de toename van het aantal melkkoeien 
(stand rundveestapel 1 januari 2020) iets lager uit dan het cijfer van de vorige 
kwartaalrapportage, bij stikstof is dat juist andersom. 

De omvang van de rundveestapel achter de cijfers in Tabel 2.4 is gebaseerd op actuele aantallen 
na afloop van elk kwartaal volgens het I&R-systeem voor rundvee. Het aantal dieren in de 
kwartaalrapportages kan dus hoger of lager uitvallen dan het aantal dieren waarmee na afloop 
van het kalenderjaar de definitieve excretiecijfers worden berekend. De resultaten van de fosfaat-
en stikstofexcretie in de kwartaalrapportages zullen daarom altijd in meer of mindere mate 
afwijken van de definitieve cijfers die een half jaar na afloop van het kalenderjaar worden 
vastgesteld. 
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kippen 

kalkoenen 

eenden 

Paarden, pony's, schapen en geiten 

Konijnen  en pelsdieren 

Totaal 

25,0 

0,5 

0,4 

6,7 

1,1 

159 

25,0 

0,5 

0,4 

6,7 

1,0 

159 

24,0 

0,4 

0,4 

6,8 

1,0 

157 

53,9 

1,2 

0,7 

18,9 

2,4 

498 

54,9 

1,1 

0,6 

20,2 

2,3 

494 

54,9 

1,1 

0,6 

20,2 

2,2 

492 

53,0 

0,9 

0,6 

21,8 

2,2 

496 



2,2 	Fosfaat- en stikstofexcretie in 2019 met gemiddeld aantal dieren 

Na afloop van elk kalenderjaar berekent het CBS achtereenvolgens voorlopige en definitieve 
cijfers over de fosfaat- en stikstofexcretie van de veestapel. De definitieve cijfers gaan daarbij uit 
van de excretiefactoren per dier die zijn vastgesteld door de Werkgroep Uniformering berekening 
Mest- en mineralencijfers (WUM) en het gemiddeld aantal aanwezige dieren in het afgelopen jaar. 

In de berekening van de excretie in een kalenderjaar wordt normaliter voor alle diercategorieën 
uitgegaan van het aantal dieren op de peildatum van de Landbouwtelling (1 april). Het aantal 
dieren in de Landbouwtelling wordt daarbij verondersteld representatief te zijn voor het 
gemiddelde aantal aanwezige dieren in het jaar. 
Het gemiddelde van het aantal runderen op de peildata 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober en 31 
december verschilde nauwelijks van het aantal op de peildatum van de Landbouwtelling. Het 
aantal runderen in de Landbouwtelling is daarom beschouwd als representatief voor 2019. 

In tabel 2.5 zijn de voorlopige cijfers weergegeven van de fosfaat- en stikstofexcretie in 2019 
waarbij de omvang van de veestapel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van de 
Landbouwtelling. Het verschil in excretie tussen tabel 2.5 en de momentopname per 1 januari 
2020 in de tabel 2.4 wordt dus veroorzaakt door het verschil tussen de gemiddelde omvang van 
de rundveestapel en het aantal runderen op 1 januari 2020. 

Tabel 2.5 
Prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel in 2019 op basis van het 
aantal dieren in de Landbouwtelling (miljoen kg) 

Fosfaat 
	

Stikstof 

	

20181) 
	

20192) 
	

20181) 
	

20192) 

Rundvee 	 90,7 
	

86,9 
	

327,4 
	

317,6 

waarvan: 

melkvee 	 78,7 
	

75,1 
	

289,9 
	

280,6 

vleeskalveren 	 7,9 
	

8,1 
	

22,6 
	

23,3 

overig vleesvee 	 4,2 
	

3,7 
	

14,8 
	

13,7 

Varkens 	 37,7 
	

36,6 
	

96,8 
	

94,2 

Pluimvee 	 25,9 
	

24,7 
	

56,7 
	

54,5 

waarvan: 

kippen 	 25,0 
	

24,0 
	

54,9 
	

53,0 

kalkoenen 	 0,5 
	

0,4 
	

1,1 
	

0,9 

eenden 
	

0,4 
	

0,4 
	

0,6 
	

0,6 

Paarden, pony's, schapen en geiten 	 6,6 
	

6,8 
	

20,4 
	

21,8 

Konijnen en pelsdieren 	 1,1 
	

1,0 
	

2,3 
	

2,2 

Totaal 
	

162,0 
	

156,0 
	

503,5 
	

490,3 
1) Definitief cijfer berekend met het gemiddelde aantal aanwezige runderen in 2018 en voor de overige dieren met de 
definitieve aantallen in de Landbouwtelling. 
3)  Voorlopige cijfers (30 januari 2020). 

Het voorlopige cijfer van de fosfaatexcretie van de gehele veestapel ligt met 156,0 miljoen kg 
10 procent onder het plafond van 172,9 miljoen kg. De stikstofexcretie komt bijna 3 procent lager 
uit dan het plafond van 504,4 miljoen kg. De stikstofexcretie van melkveesector is gedaald tot 
onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kg. 
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Ten slotte wordt nog opgemerkt dat in de tabellen 2.4 en 2.5 de waarde van een aantal 
variabelen is geschat omdat de gegevens van 2019 nog niet beschikbaar zijn. Daarbij zorgt het 
extreem droge en warme weer in 2018 voor een extra onzekerheid die doorwerkt in het rantsoen 
van 2019. 

Referenties 

CBS (2019). Dierlijke mest en mineralen 2018. 

WUM (2010). Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen. Standaardcijfers 
1990-2008. Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (redactie C. van Bruggen). CBS, 
PBL, LEI-Wageningen UR, Wageningen UR-Livestock Research, ministerie van LNV en RIVM. CBS, Den Haag. 
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