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Geachte mevrouw De Veer, 

Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (COM) 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. Alie 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 ma"island 
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 
COM constateert dat 'geen derogatie' op korte termijn waarschijnlijk geen stimulans 
is voor kringlooplandbouw. 

Ik hoop u hiermee voldoende ge"informeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

WOT Natuur & Milieu 

Wettelijke 

Onderzoekstaken 

Natuur & Milieu 

12 februari 2020 

Milieueffecten biJ geen 
derogatie van de 

Nitraatrichtlijn 

UWKENMERK 

2005380/WOTN&M/ JvSE 

POSTADRES 

Postbus 47 
6700 AA Wageningen 

BEZOEKADRES 

Wag eningen Campus 

Gebouw 101 / Bodenummer 

554 
Droevendaa lsesteeg 3 
6 708 PB Wagenlngen 

INTERNET 

www.wur.nl/wotnatuurenmilieu 

KvK NUMMER. 

09098104 

CO NTACTPERSOON 

 

TELEFOON 

0317-485471 

E-MAIL 

 

Wageningen Un iversity & Research is 

specialised in the domain of healthy 

Food and living env ironment. 





CDM-advies: 'Mi/ieueffecten bij geen derogatie van de Nitraatrichtlijn' 12-2-2020 

Milieueffecten bij geen derogatie van de 

N itraatri chtl ij n 

Samenvattinq 

De Nitraatrichtlijn heeft als doel om de verontreiniging van grand- en oppervlaktewater met nitraat 
uit agrarische bronnen te verminderen. Een van de maatregelen uit deze richtlijn is dater 
maximaal 170 kg stikstof per ha via dierlijke mest mag warden 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 dei-ogatie 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 warden 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 S1), 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). Alie drie reacties kunnen gelijktijdig optreden in de melkveehouderij. 
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Figuur 51. Schematische weergave van de moge/ijke effecten voor het milieu van het wegva/len 
van derogatie. De effecten warden 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 snijma1s zal warden verbouwd ten koste van 

grasland, om de stikstofexcretie door koeien te beperken . Minder koeien houden is in de hu id ige 

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 warden verwerkt en geexporteerd. Het 

wegvallen van derogat ie 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 mel kveehouderij. 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 toenam e van het areaal sn ijma·is ten koste van grasland zal waarschijnlijk le iden 
tot een grotere nitraatu itspoelinq. Per sa ldo wordt derhalve een negatief effect op de 
grondwaterkwaliteit verwacht. Als geen derogatie leidt tot een krimp in het aantal va rkens 
en/of overig rundvee, dan zal het mestoverschot kleiner warden. 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 
m inder 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 toeged iend (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 ma·island leidt daarentegen tot vermindering van de biodiversiteit in 
agro-ecosystemen. De kwaliteit van het agrarisch landschap zal h ierdoor ook afnemen. 

• Het niet verlengen van derogatie zal naar verwachting niet leiden tot grote netto 
veranderingen in broeikasgasem issies. De methaanemissie uit pensfermentatie zal afnemen, 
als gras in het rantsoen wordt vervangen door snijma'is. De koolstofopslag in de bodem zal 
afnemen als grasland wordt omgezet in ma·island, en lachgasemissies zullen waarschijnlijk 
toenem en als relatief meer mest op bouwland en relatief meer kunstmest op grasland zal 
wo rden gebruikt. De methaanemissie za l 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 mestprod uctie verwerkt en geexporteerd 
moet worden . Dit staat haaks op de visie over kringlooplandbouw, waarin hergebruik van 
nutrienten 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 

(NOJ) uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontrein igin g te voorkomen (Europese 

Commissie, 1991). Bij cen geconstateerde verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met 

nitraat moeten lidstaten actieprogramma's met maatregelen opstell en. Een van di e maatregelen is 

dater 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 bere iken van de doelstell1ngen va n de NitraatrichtliJn. Een hogere mestgift moet worden 

aangevraagd en worden gemotiveerd aan de hand van object ieve criteria, zoals lange 

groeiperiodes, gewassen met hoge stikstofopname, een hoog netto neerslagoverschot er1 boderns 

met een uitzonderlijk hoog denitrificatievermogen. 

Nederland heeft sinds 2006 een derogatie voor het gebruik va n 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 graasdicrbcdriJven rnet meer dan 70% grasland. In de periode 2014 tot 

en met 2017 heeft Nederland een derogati e van i) 230 kg N per ha graasdierenmest voor bedrijven 

m et ten minste 80% grasland op zuidelijke en centrale zand- en lbssbod ems en ii) 250 kg N per ha 

voor bedrijven met meer dan 80% grasland op klei- en vee ngronden en za ndgronden in de rest 

van Nederl and. 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 ru im 839.000 hectare. Het totaal areaal cultuurgrond was 1.81 8 .590 ha in 2017 (Bron: 

CBS). Ook voor de periode 2018 tot en met 2019 gold die derogatie, maar voor de periode vana f 

2020 is nog geen toeste mming tot derogat ie verleend door de Europese Commissie. De 

onderhandelingen daarover zijn nog gaande. 

In derogatiebeschikking aan Nede rland zijn diverse aanvullende eisen gesteld, zoals een minimaal 

areaa l grasland (80% van het bedrijfsareaal), een mestproductieplafond voor de total c 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 derog atie, beperkingen aan het scheuren van grasland etc. Deze aanvullende eise11 leiden er 

toe dat sommige graasdierbedriJven afz ien va n het aanv ragen van een derogatie; vooral de 

verplichting va n min imaal 80% va n het areaal landbouwgron d 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 Voedselkwal iteit (LNV) v raagt aan de Commissie 

Deskundigen Meststoffenwet (CDM; Bijla ge 1) aan te geven wat de milieueffecten zijn indien 

Nederlar1d 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 gest elde korte adviestermijn vraagt het ministerie om een kwal itatief 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 effect cn. 

Analyse oorzaak - gevolg keten bij geen derogatie 

De milieueffecten van 'geen derogatie' warden in ster·ke mate bepaald door beslissingen van 

gr·aasdierhouders 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 warden die beslissingen be'invloed 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 kart 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. 
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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 nag circa 45000 en in 2019 nag 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 waste kart om na te gaan in welke grootteklassen en 

regio's derogatiebedrijven vooral zijn vertegenwoordigd. 

Uit de derogatiemonitor blijkt dater gemiddeld in Nederland 245 kg stikstof per ha 

graasdierenmest werd gebruikt op derogatiebedrijven in 2017 (Lukacs 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 a 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 d ierlijke 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 oak 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). Alie 

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 oak vanuit fosfaatrechten gunstig voor een 

melkveehouder. 

Afname N-excretie 
per kg melk 

,l, ,l. 
Toename Afname Toename 
melk per aantal sn ijmais-

koe jongvee area al 

Geen derogatie 

Toename 
mestafzet& 

mestafzetkosten 

Afname aantal koeien 
en mestproductie 

I 
,i.-

Toename 
samenwerking 

akkerbouw 

Toename 
mestexport 
& -transport 

Ammoniak
emissies 

Nitraat- Oppervlaktewater Broeikasgas
emissies uitspoel ing kwal iteit 

* 
Toename mestafzet & 

mestverwerking 

Toename 
verdringing 
varkensmest 

Kringloop
landbouw 

Toename 
mestscheiding 
& NH3 strippen 

Biodiversiteit 

Toename 
omgekeerde 

osmose 

Landschap 

Figuur 2. Schematische weergave van de mogelijke effecten voor het milieu van het wegvallen van 

derogatie. De effecten warden in sterke mate bepaald door drie moge/ijke 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 a 
17%. Oat zou in theorie met bijna 10% verder verminderd kunnen warden door meer snijmais in 

het rantsoen, door nag verder te selecteren op melkproductie, het jongvee nag 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 ge"investeerd 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 warden, zal er meer kunstmeststikstof 

aangevoerd warden, 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 stikstofwerkingscoefficient van 

5 



45%. Als er gemiddeld 75 kg N per ha minder rundermest kan warden toegediend (van 245 naar 

170 kg N per ha) dan kan er 34 kg N per ha extra kunstmest warden 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 warden 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 1 . Dit product wordt ' renure ' genoemd . In de loop van 2020 zal 

bekend warden of renure zal warden ge'introduceerd en welke producten daar onder vallen. 

Waarschijnlijk vallen mineralenconcentraten oak onder renure. Als mineralenconcentraten warden 

erkend als renure en de derogatie valt weg, dan mag warden verwacht dat melkveesector sterk zal 

investeren in omgekeerde osmose installaties om mineralenconcentraten te produceren . Er is oak 

sprake van afgeleide producten van anaerobe vergisting als renure, hetgeen oak biogasproductie 

uit melkvee mest kan verhogen. Er vinden binnen de EU nag 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. 

Oak zal er meer mest in de Nederlandse akkerbouw warden 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 lossgrond gemiddeld 102 kg N per ha, terwijl de gebruiksnorm 

170 kg N per ha is (Bron: Agrimatie 2) . 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 warden toegediend. De verwachting is dat bij het niet verlengen van de derogatie, er meer 

dunne fractie van rundveemest in de akkerbouw zal warden toegediend . Hierdoor kan er minder 

kunstmest warden gebruikt in de akkerbouw . Toelating van renure zal mogelijk oak 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 warden geplaatst die niet meer in melkveehouderij kan 

warden geplaatst bij geen derogatie. Oak zal landbouwkundig gezien niet alle kunstmest in de 

akkerbouw vervangen kunnen warden, 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. mestverwaard ing. n I/ke nn iscentru m/830/ kunstmestvervangers-geen-ku nstmest-qeen
dierl ij ke-mest-maar-renu re 

2https: //www.aqrimatie.nl/SectorResultaat. aspx7subp ub ID= 2 2 3 2&secto rI D= 22 3 3&themaID = 2 28 2&i nd ic 
atorID=2772 
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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 opperv laktewater, 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 nemcn in de 

beschouwing. 

Verwachte milieueffecten 

Beoordelinq 

In tabel 1 is een samenvattend overzicht gegeven van de verwachte milieueffecten indien de 

derogatie wegvalt. Deze effecten warden hieronder verder toegelicht. 

Er is aangenomen dat de melkveestapel niet of slechts licht krimpt, aangezien dit vanuit 

bedrijfseconomisch perspectief het meest aannemclijke scenario op korte tcrmijn is. Er zijn geen 

scenario's bekeken waarin de melkveestapel krimpt en de melkveesector extensiveert. Ook wordt 

aangenomen dat de sti kstof- en fosfaatplafonds (onderdeel van de derogatiebeschikking) blijven 

bestaan en dater dus geen groei van de veestapel kan plaatsvinden. 

Het wegvallen van derogatie kan op de sectoren 'overig rundvee' en de varkenshouderiJ een 

relat ief groot effect hebben, doordat deze sectoren m inder concurrentiekrachtig zijn op de 

mestmarkt dan de melkveehouderij. Volgens De Koeijer et al. (2016) zou het aantal d ieren, op 

basis van de situatie in 2013, in cleze 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. 

Tabet 1 Samenvatting van de verwachte milieueffecten van geen derogatie, uitgaande van het 

scenario dat het aantal melkkoeien niet sterk verandert. 

Milieueffecten Verwac'hte Toelichting 

effecten 

-: afname 

+: toename 

-/+: combinatie 

van effecten 

N itraatu itspoel i ng + Het omzetten van grasland in ma'fsland zal leiden tot 

een stijging van de nitraatuitspoeling, met name op 

de zand- en lossgronden. Door het niet verlengen 

van een derogatie zal er een verschuiving optreclen 

in gebruik van dierlijke mest en kunstmest op zowe l 

grasland, maisland en bouwland. Het netto effect 
I daarvan op nitraatuitspoeling is relatief beperkt. 

Uitspoeling stikstof -/+ Er warden 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 warden 

gecompenseerd door fosfaatkunstmest; er wordt 

aangenomen dat het verbod op fosfaatkunstmest op 

derogatiebedrijven vervalt als er geen derogatie is. 
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Ammoniakemissie - Er wordt (i) minder eiwit gevoerd wordt aan koeien 

(lagere excretie van ammoniakaal stikstof), (ii) 

m inder mest toegediend aan grasland en meer aan 

bouwland (mesttoediening aan bouwland leidt tot 

een lagere emiss ie dan op grasland), (iii) mogelijk 

m inder koeien en/of jongvee worden gehouden, (iv) 

en een deel va n 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 m eer dalen. 

Broeikasgase m issies -/+ Per saldo waa rschijnlijk geen groot effect omdat (i) 

de methaanemissie uit pensfermentati e afneemt als 

gras in het rantsoen wo rdt vervangen door snijmaIs 

en er mogelijk mind er koeien en/of jongvee worden 

gehouden, (ii) grasland in ma'fsland wordt omgezet, 

w aardoor er minder koolstof in de bod em wordt 

opgeslagen en (iii) de lachgasemissie toeneemt door 

verschuivingen van mest en kunstmest tussen 

grasland en bouwland. Als geen derogati e leidt tot 

een krimp van het aantal varkens en/o f overig 

rundvee, d·an zal de methaanemissi e uit mestopslag 

en pensferm entatie lage r worden. 

Biodiversiteit en -/+ De lagere ammoniakemissie uit de landbouw bij het 

landschap niet verlengen van de derogatie za l leiden tot minder 

stikstofdepositie op natuur en ve rk le int het 

negatieve effect va n stikstof op biodive rsiteit. Het 

omzetten van grasland in ma·fsland leidt tot 

vermindering van de biodivers iteit in agro-

ecosystemen en de kwaliteit van het agrarisch 

landsc hap zal hierdoor ook afn emen . 

Kring looplandbouw - Er wordt ve rwacht dat geen derogatie leidt tot het 

gebruik va n meer stikstof- en fosfaatkunstmest en 

dat een deel van de mest verwerkt en geexporteerd 

moet worden. Dit staat haaks op de visie over 

kringloop lanclbouw en het stimuleren van hergebruik 

van nutrienten in cle landbouw. 

Waterkwaliteit 

De Neclerlandse derogatie is wetenschappelijk onde rbouwd cloor Schroder et al. (2007). Grasland 

heeft een lang groeiseizoen en een relatief hoge stikstofopnamecapaciteit (bv. Schroder et al ., 

2009) en hoge clenitrificati ecapaciteit (Munch en Velthof, 2007) . Hierdoor is de nitraatuitspoeling 

uit graslancl relatief beperkt. Dit zijn objectieve criteria voor de onclerbouwing van een derogatie 

va n de Nitraatrichtlijn (Bijlage III, artikel 2b; Europese Commissie, 1992) . Resultaten uit de 

cl erogatiemonitor laten zien dat de nitraatconcentrati e in het oncliepe grondwater op 

derogatiebeclrijven gemiddeld inderclaacl oncler de 50 mg/I ligt (Figuur 3). 

Metingen in het kacler van het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) laten zien clat cle 

nitraatconcentrati e onder gras lancl op zandgroncl lag er is clan onde r mal'sland in cl e periode 2009 -
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2015 (Tabel 2). Ma'lsland heeft een lagere stikstofopnamecapaciteit en bouwland een lagere 

denitrificatiecapaciteit dan grasland, waardoor de nitraatuitspoeling naar het grondwater hoger is 

in malsland dan in grasland. Hierbij moet wel warden gemeld dat de stikstofgebruiksnormen voo r 

ma·lsland lager zijn geworden in het zuidelijk zandgebied sinds 2014 en dat er strengere eisen zijn 

gesteld aan de teelt van vanggewassen na de t eelt va n mais . Mogelijk is het verschil in 

n itraatconcentratie in het bovenste grondwater tussen grasland en malsland nu kleiner. 

Als de derogatie niet word t verlengd dan zal di erl ijke mest warden vervangen door kunstmest . Dit 

kan leiden tot minder nitraatuitspoeling, met name bij sn ijmais. Een dee l van de organische 

stikstof uit dierl ijke mest za l minera liseren bu iten het groeiseizoen (De Neve, 2017) en dit kan 

le iden tot nitraatuitspoeling uit dierl ijke mest. Nitraatuitspoeling wordt niet alleen bepaa ld door de 

(kunst)mestsoort, maar ook door de stikstofgift in re latie tot opbrengst, tijdstip en methode va n 

bemesting en, beweiding. 

Het omzetten van grasland naar mals land bij het wegva llen va n een derogatie heeft een groot 

effect op nitraatuitspoeling (Tabel 2). Hierbij moet warden opgemerkt dat in de afgelopen 10 jaar 

de drogestofopbreng st va n snijma'ls tenmin ste 1,5 maal hoger is dan va n grasland . Daarnaast is 

de energiewaarde van sniJma'ls ook hoger. Een grater areaal snijma'ls betekent dus dat er minder 

oppervlak nodig is voor ruwvoerproductie. Het effect van omzetten va n grasland naar ma·lsland op 

nitraatuitspoeling is waarschijn lijk grater dan het vervangen va n dierlij ke mest door kunstm est . Er 

wordt verwacht dat per saldo de nitraatu itspoeling op melkveebedrijven za l toenemen bij het niet 

verleng en va n een derogatie, omdat het areaal ma'lsland zal toenemen ten koste va n grasland . 

Op akkerbouwbedrijven zal meer mest en minder kunstmest warden toegediend. Het ri sico op 

nitraatuitspoeling zal hi erdoor mogelijk toenemen , met name bij gewasse n met een korte 

st ikstofopname periode en gewassen waarb ij de mogelij kheden om een goed vanggewas te tel en 

beperkt zijn (bijvoorbeeld aardappelen) . 

Onderzoek in het kader van de Pi lot minera lenconce ntraten laat zien dat het risico op 

. nitraatuitspoeling bij gebrui k van minera lenconcentraten verge lij kbaar is als bij kunstm est, zowel 

op grasland (Middelkoop & Holshof, 2017) als bouwland (Schroder et al., 20 14). De 

nit raa tuitspoe ling was in sommige proeven (maar niet altijd) lager bij gebruik van 

mineralenconcentraten dan bij gebruik va n onbehandelde dierlijke mest (Velthof, 20 15). 

Vervanging van dierlijke mest door mineralenconcentra ten bij geen derogatie zal de 

nitraatuitspoeling daardoo r moge lijk iets doen afnemen. 

Als geen derogatie leidt tot een krimp va n het aantal va rkens en/ of overig rund vee, dan zal het 

mestove rschot kleiner warden. Een kleiner mestove rschot leidt tot een lagere druk op de 

mestmarkt (minder mestfraud e) en tot een klein er ri sico op overbem esting. Waarschijnlij k neemt 

het ri sico op nitraatuitspoeling hie rdoor ook af. 

Er wordt geen grate verandering verwacht in de belasting va n het opperv lakt ewater met stikstof 

bij geen derogatie, omdat de totale stikstofbemest ing via dierlijke mest en kunstmest niet veel za l 

veran deren. Dat ge ldt waarschijnl ijk ook voo r fosfaat. Als er minder mest kan warden toegediend 

op melkveebedrijven, dan wordt er waa rschijnlijk ook m inder fos faat via mest aangevoerd . Het 

wo rdt echter verwacht dat bij geen deroga tie , ook het verbod op gebruik va n fosfaatkunstmest zal 

warden opgeheven. Op melkveehouderij en zal de fosfaa tgebruiksnorm wa rden opgevuld door 

fos fa atkunstmest . Op akkerbouwbedrijven zal mogelijk meer dierlijke mest warden gebruikt bij 

geen derogati e, en daardoor minder fosfaatkunstm est kunnen warden gebruikt . De afname van het 

gebruik va n fosfaatkunstmest in de akkerbouw zal waa rschijnlij k minder zijn dan de t oename in de 

melkveehouderij , omdat het areaal va n de akkerbouw kleiner is dan het areaal va n 

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 ma-island kan leiden tot een stijging van de nitraatuitspoeling, met name op de zand

en lossgronden . 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 warden. Dit heeft geen direct effect op nitraatuitspoeling, omdat de 

gebruiksnormen warden benut met kunstmest en rundveemest. Er warden geen grate 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 maisland 

op zandgrond op bedrijven van het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid LMM in de periode 2009-
2015 (Hooijboer et al., 2017). 

Gewas 

Gras 
Ma'is 

100 

75 -

50 -

25 -

0 

Nitraat (mg/I) 

Nitraatconcentratie, mg/I 
Gemiddeld standaardfout 

37 
95 

0,51 
1 55 

Gemiddelde 
grondwaterstand, cm 

beneden maaiveld 
-148 
-151 

Zandregio, 250 
____,._ Zandregio, 230 
-a- Lossregio 
~ Kleiregio 

T Veenregio 

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

Figuur 3. Gemidde/de nitraatconcentratie in water uitspoelend uit de wortelzone op 

derogatiebedrijven in de vier regio 's in de periode 2007-2018 (Lukacs et al., 2019). 

Ammoniakemissie 

Aantal 
metingen 

10354 
3219 

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 bouwlandinj ectie (Van Bruggen et al., 2019). De ammoniakemissie bij 

bouwlandinjectie (de emissiefa ctor 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 Brugg en et al., 2019). Het verschuiven van dierlijke mestgift 

van grasland naar bouwland (zowel ma·1 sland en akkerbouw) zal leiden tot een lagere 

ammoniakemissie. 

De ammoniakemissie uit kunstmest is lag er dan die van drijfmest toegediend aan grasland en iets 

hoger clan 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 m inder ammoniakemissie uit zowel stallen en mesttoediening. Het eiwitgehalte in 

rantsoen zal bij geen derogatie afnemen, omdat wordt aangenomen dater meer ma·is en minder 

gras gevoerd za l worden aan de koeien in het rantsoen. Groenestein et al. (2019) schatten dat de 

ammoniakemissie met 4,4 miljoen kg NHJ kan worden gereduceerd als alle melkveebedrijven het 

eitwitgehalte in het rantsoen verlagen. 

De ammo11iakemissie zal ook lager worden indien er minder Jongvee per melkkoe wordt 

aangehouden. 

De ammoniakemissic uit m ineralenconcentraten toegediend aan landbouwg rond is laag, mits het 

concentraat wordt ge·inJecteerd (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 mineralenconcentratcn op grote schaal 

worden geproduceerd. De em issie 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 mind er 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 NHJ. De 

emissie is inc/usief 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 ma·island 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 kvvaliteit van het 

agrarisch landschap zal door de toename van snijmafs en afname van grasland ook afnemen. Het 

omzetten van grasland in ma·island leidt ook tot een hoger gebruik van 

gewasbescherrningsrniddelen. 

Dierlijke mest stirnuleert het bodernleven in grasland (Van Eekeren et al., 2009). Het vervangen 

van dierlijke rnest door kunstmcst hccft een effect op bodernbiodiversiteit. Bij het niet verlengen 

van een derogatie zal een deel van de rnest warden vervangen door kunstmest. Dit zal 

waarschijnlijk een beperkt effect hebben op de bodernbiodivers iteit, omdat er nog steeds die r lijke 

mest wordt toegepast. 

Sarnengevat, de lagere arnmoniakemissie 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 ornzetten van grasland in ma·1sland leidt echter tot 

vermindering van de biodiversiteit in agro-ecosysternen. 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 Klirnaatakkoord zet de Nederlandse overheid in op reductie van rnethaan ernissie uit 

pensfermentatie 3 • Snijrnais verlaagt het eiwitgehalte van het rantsoen en verlaagt daarrnee de 

enterische methaanproductie (Van Gastelen et al., 2019). 

Het opslaan van koolstof in landbouwgronden is een ander doel van het Nederlands klirnaatbeleid. 

Het organische stofgehalte in gras land is hoger dan in maisland en bouwland (Figuur 5). Het 

ornzetten van grasland naar ma·1sland le idt tot meer C02-ernissie uit landgebruik (Land Use, Land

Use Change and Forestry; LULUCF). Ook zijn de rnogelijkheden om koolstof op te slaan in ma·1sland 

kleiner dan in grasla11d. 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 bouw land de afbraak van organische stof versnelt. 

Uit een cornpilatie 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 lachgasernissie uit de meest toegepaste kunstrnest 

(kalkammonsalpeter) iets hog er is op grasland dan op bouwland. Het vervangen van rnest doo r 

kunstrnest op gr·asland en het vervangen van kunstmest door dierliJke mest op akkerbouw leidt op 

basis van deze resultaten tot een hogere lachgasemissie in Nederland. Het ornzetten van grasland 

naar rna'fsland zal leiden tot rneer mestgebruik op ma'i'sland 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 kade r van de pilot mineralenconcentraten werd 

geconcludeerd dat het effect van het vervangen van dierlijke mest door mineralenconcentraten op 

nationale schaal niet tot grote verandcringen 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 pensferrnentatie zal afnemen als gras in het rantsoen wordt vervangen door 

snijma'i's. De koolstofopslag in de bodcm zal afnemen als grasland in ma1sland wordt omgezet. De 

3 https ://www.k limaatakkoord.nl / 
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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. 

10 Gehalte aan organische stof, % 

9 .. .. .... ••••• • • .. . • .. . 
8 • • • • • • • • • • 
7 • • • • • 
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Figuur 5. Gemidde/de gehaltes aan organische stof in bodemmonsters van bouwland (0-25 cm), 
malsland (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. 

Kringloop/andbouw 

Er wordt verwacht dat geen derogatie leidt tot meer gebruik van stikstof- en fosfaatkunstmest en 

dat een grater deel van de mest verwerkt en geexporteerd moet warden. Dit staat haaks op de 

visie 'Landbouw, Natuur en Voedse/: Waardevol en Verbonden, waarin de omslag naar 

kringlooplandbauw wardt beschreven 4 • In deze visie staat dat in e;en kringlaaplandbouw het 

hergebruik van nutrienten in de landbauw wordt gestimuleerd, waardaor het gebruik van 

kunstmest zal afnemen. 

4 https: //www. rij ksoverhe id . nl/ documenten/belei dsnota-s/2018/09/08/visi e-la ndbouw-natu ur-en
voedse 1-waardevol-en-verbonden 
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