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Nijmegen,  14 december 2010 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer,  
 
U staat voor belangrijke besluitvorming in de aanpak van stikstofdeposities, waaronder in het 
bijzonder de aanpak van ammoniakdeposities vanwege de veehouderij. Het voortbestaan van 
veel Nederlandse natuurwaarden is hiervan afhankelijk.  
 
Staatssecretaris Bleker deed het onlangs voorkomen alsof het mislukken van de PAS tot de 
mogelijkheden behoort (zie: Agrarisch Dagblad van 1 december).  
Maar: beleid kan toch enkel mislukken als het slecht beleid betreft?   
 
Een goede probleemanalyse is een noodzakelijke voorwaarde om tot een succesvolle aanpak 
te kunnen komen. De nodige informatie daarvoor is beschikbaar, maar is wel flink verspreid 
over verschillende rapporten.  
 
Voor milieuproblemen geldt al lange tijd het bronbeleid. Kortom: voorkomen dat schadelijke 
emissies optreden. In het voorliggende geval zou dat een krimp van de veestapel betekenen. 
Dat zou vermeden kunnen worden indien we via technische middelen tot de nodige reductie 
van emissies en deposities kunnen komen.      
 
De vraag die daarmee centraal staat is in hoeverre nog realistische technische maatregelen 
beschikbaar zijn om tot die reductie te komen. Het antwoord op die vraag bepaalt de richting 
die het politiek debat over de aanpak van de ammoniakdeposities zal krijgen.  
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In de bijlage vindt u een overzicht van de gegevens, afkomstig van de voor dit onderwerp rele-
vante onderzoeksinstituten, waaronder het LEI, CBS en het PBL. Uit de gegevens volgt de 
conclusie dat de realistische technische maatregelen voor het merendeel reeds zijn toegepast. 
Dat brengt mee dat de omvang van de veestapel in het PAS-traject niet buiten beschouwing 
kan blijven. Ook staatssecretaris Bleker blijkt dit oordeel inmiddels te zijn toegedaan.  
 
Hierbij wordt door ons opgemerkt dat -nog altijd- geen land in de wereld bestaat met meer 
intensieve veehouderij dan Nederland. De veehouderij is weliswaar niet de enige bron van de 
stikstofdeposities. Het is wel de voornaamste en ook de hardnekkigste bron. Voormalig minis-
ter van LNV Gerda Verburg heeft moeten vaststellen dat die emissies sinds 2002 niet meer 
dalen (MvT Crisis en Herstelwet, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 127, nr. 3, pa-
gina 25). Dit gegeven wordt ten onrechte nauwelijks gehoord in het debat.  
 
MOB zet zich al vele jaren -ook onbezoldigd- in om tot een goed leefklimaat te komen, en blijft 
ongewijzigd bereid ook in de PAS een constructieve rol te spelen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens Mobilisation for the Environment, 
 
 
 
 
 
Mr. V. Wösten 
 
 
 
c.c.-verzendlijst 
 
- de minister van Infrastructuur en Milieu, M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
- de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker 
- G.S. van Utrecht, Gedeputeerde R.W. Krol 
- G.S. van Gelderland, Gedeputeerde H. Keereweer 
- G.S. van Noord Brabant, Gedeputeerde R. van Heugten 
- G.S. van Limburg, Gedeputeerde G. Driessen 
- G.S. van Overijssel, Gedeputeerde P. Jansen 
- IPO, t.a.v. G. Beukema 
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten, t.a.v. A. Jorritsma-Lebbink 
- Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000, t.a.v. M. Bruinsma 
- LTO Nederland, t.a.v. A.J. Maat  
- LTO-Noord, t.a.v. T. Beishuizen  
- ZLTO, t.a.v. H. Huijbers       
- Ned. Ver. Varkenshouders, t.a.v. W. Zwanenburg  
- Ned. Melkveehouders Vakbond, t.a.v. H. Geurts 
- Ver. Natuumonumenten, t.a.v. J.J. de Graeff 
- Directie SBB, t.a.v. C.J. Kalden 
- CLM, t.a.v. G. Kuneman 
- Prof. dr. D.W. Bruil 
- Prof. dr. C.W. Backes 
- Prof. dr. A.A. Freriks 
- Prof. dr. C.J. Bastmeijer 
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Technische reductiemogelijkheden van ammoniakdepositie,  
veroorzaakt door veehouderij; een overzicht   
 
In de afgelopen 20 jaar zijn via drie sporen de ammoniakdepositie verminderd. Die reductie is 
hoofdzakelijk gerealiseerd middels:  
- het verplicht onderwerken van uitgereden mest op het land   
- toepassing emissiearme staltechnieken, hoofdzakelijk bij varkens en pluimvee  
- de krimp van de veestapel, waaronder het aantal varkens van 16 miljoen naar 12 miljoen    
 
De depositiereductie stagneert al geruime tijd. De resterende reductiemogelijkheden blijken 
sinds 2002 beperkt. Dit volgt uit de volgende gegevens:  
 
 
1. Op 100 kilometer van de veehouderij zijn pas 60% van de emissies neergeslagen. De-

positiereductie door bedrijfsverplaatsing biedt geen oplossing vanwege het grote 
verspreidingsgebied van ammoniakemissies. 

 
2. Realistische stalemissiereductie op korte en middellange termijn vormen slechts 25% 

van de totale emissies. Hierbij geldt dat mogelijke reductie door emissiearme stallen 
voor het grootste deel reeds is gerealiseerd. 

 
3. De voormalige minister van LNV heeft moeten vaststellen dat sinds 2002/2003 de 

emissies niet langer afnemen. 
 
4. Het CBS stelt vast: sinds 2002 is de veestapelomvang nagenoeg gelijk gebleven. Het 

aantal bedrijven neemt fors af, de omvang van de bedrijven nemen fors toe. De toe-
passing van emissiearme stallen bij de bedrijfsuitbreidingen wordt kennelijk door an-
dere oorzaken teniet gedaan.  

 
 
 
 Ad 1. Op 100 kilometer van de veehouderij zijn pas 60% van de emissies neergeslagen.  
 
De aanpak van ammoniakdepositie heeft pas zin nadat duidelijk is hoe de emissies zich in de 
praktijk gedragen. Hoe ver verspreiden de emissies zich ten opzichte van de bron, de veehou-
derijbedrijven? Die kennis is al decennia bekend.  
 
Wetenschappelijk is vastgestelde dat op een afstand van 1 kilometer van een veehouderij pas  
ca. 20% van de ammoniakemissies zijn neergeslagen. Op 100 kilometer is minder dan 60% van 
de emissies neergeslagen. Verwezen wordt naar de recente publicatie 'Effecten van ammoniak 
op de Nederlandse natuur', pagina 26 (Alterra-rapport 1698, ISSN 1566-7197 [2008], in op-
dracht van het ministerie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mili-
eu en het ministerie van LNV)1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Volledige rapport (middels zoekterm 1698) beschikbaar via: 
http://www.alterra.wur.nl/NL/publicaties+Alterra/Alterra+rapporten/ 
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Gezien de verspreide ligging van de tienduizenden veehouderijbedrijven en daarmee even zo-
vele emissiebronnen, biedt het verplaatsen van veebedrijven geen voldoende mogelijkheid om 
de overbelasting van ammoniakdeposities aan te pakken.  
 
 
Ad 2. Mogelijke reductie door emissiearme stallen voor het grootste deel reeds gerealiseerd. 
 
De tweede te stellen vraag is: waar komen de emissies vandaan? Welke emissies lenen zich 
voor reductie middels technische maatregelen? Hierbij wordt verwezen wordt naar de LEI-
publicatie 'Gevolgen van aanpassingen in het ammoniakbeleid voor de intensieve veehouderij', 
rapport 3.06.03, juli 2006, §3.2:   
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Uit de tabel volgens enkele cruciale conclusies:  
• Minder dan de helft van de totale emissies zijn afkomstig van stalemissies.  
• Verreweg de grootste historische emissiereductie is afkomstig van emissiebeperking van-

wege het uitrijden van de mest.   
• Ruim de helft van de stalemissies is afkomstig van melkvee, 25% van varkens en 17% van 

de pluimvee. 
 
De mogelijke emissiereductie door het uitrijden van de mest is reeds gerealiseerd.  
De stalemissies vormen minder dan de helft uit van de totale emissies. Van die helft is boven-
dien de helft afkomstig van melkveestallen. De emissies van (hoofdzakelijk) kippen en var-
kensstallen vormen (minder dan) 25% van de totale emissies.  
 
Toepasbare stalemissiereductie beperkt zich al decennia enkel tot de intensieve veehouderij 
(hoofdzakelijk varkens en kippen). Hierbij speelt ook een breed gedragen voorkeur voor wei-
degang van de melkkoeien. Indien de koeien een groot deel van het jaar buiten staan, heeft 
stalemissiereductie een beperkter effect dan de dieren het hele jaar op stal houden. Voor 
koeien zijn ook beperkt goede emissiearme stallen beschikbaar. Tot op de dag van vandaag 
worden op grote schaal traditionele melkveestallen gebouwd. De stalemissies vanwege de 
melkveehouderij, en daarmee een kwart van de emissies, onttrekken zich nog altijd aan realis-
tische reductiemaatregelen.    
 
Het realiseren van emissiereductie door emissiearme stallen is daarmee beperkt tot ca. 25% 
van de totale emissies. Hierbij geldt dat het merendeel van de pluimvee en varkens reeds 
emissiearm wordt gehouden. De nog resterende emissiereductiecapaciteit door emissiearme 
huisvesting beperkt zich tot een ondergeschikt deel van de genoemde 25% van de emissies.  
 
Luchtwassers zijn enkel bij varkensbedrijven bewezen techniek. De emissies vanwege de var-
kensstallen omvatten slechts ca. 10 % van de totale emissies. Met de toepassing van lucht-
wassers is een beperkte extra reductie realiseerbaar.  
Overigens zijn vele miljoenen euro's subsidie aan luchtwassers toegekend door de overheid 
zonder dat ook een deel van de emissiewinst ten goede van het milieu diende te komen. De 
overheid heeft daarmee ruimte gelaten om de emissiewinst door de luchtwassers volledig te 
benutten voor het houden van meer dieren, met als mogelijke uitkomst dat op bedrijfsniveau 
ondanks de aanzienlijke subsidie toch geen milieuwinst is gemaakt. Dit is een ernstig punt van 
kritiek op de subsidieregeling. 
Ook blijkt de deugdelijke werking van de luchtwassers in de praktijk gebrekkig2. Dit blijkt ook 
uit Evaluatie Project luchtwassers 20093, opgesteld door de Brabantse overheid.        
 
Mede gezien het feit dat een veel bedrijven emissiearme stallen reeds hebben gerealiseerd, en 
luchtwassers een beperkte toepassingscapaciteit kent (de grotere varkensbedrijven), kan van 
emissiearme stalsystemen geen aanzienlijke reductie meer verwacht worden.  
Uit het gestelde volgt dat van realistische reductiemogelijkheden door toepassing van emissie-
arme stallen beperkt zijn.  
 
 
Ad 3. De minister van LNV heeft moeten vaststellen dat sinds 2002/2003 de emissies niet lan-
ger afnemen. 
 
In de meeste recente berichtgeving (MvT Crisis en Herstelwet, Tweede Kamer, vergaderjaar 
2009–2010, 32 127, nr. 3, pagina 25) zegt de Minister van LNV dat reeds sinds 2002 de deposi-
tiewaarde niet langer afneemt.  
 
 
 

                                                        
2 Roland W. Melse; Air treatment techniques for abatement of emissions from intensive livestock production, 
Thesis Wageningen University, Wageningen, NL (2009)  
3 Digitaal verkrijgbaar via: www.handhaveninbrabant.nl 
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Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is een tendens van daling van de stikstofdepositie in 
Nederland waar te nemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt in zijn rapport «Realisatie Mili-
eudoelen, Voortgangsrapport 2009» vast dat de landelijk gemiddelde stikstofdepositie op natuur halver-
wege de jaren negentig circa 3 000 mol stikstof per hectare per jaar bedroeg. Vanaf 1994 nam de stik-
stofdepositie geleidelijk af tot circa 2 200 mol per hectare per jaar in 2002. Sindsdien bleef zij op dat 
niveau.  

 
 
Ook Natuurbalans 2009 van het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in september 2009 
(pagina 172): 
 

Sinds 2003 daalt de emissie niet meer. De totale ammoniakemissie in Nederland bedroeg in 2007 
ongeveer 133 miljoen kg, waarvan de landbouwemissie ruim 90% uitmaakt (120 miljoen kg). De emis-
sie ligt daarmee nog boven het vastgestelde NEC-plafond van 128 miljoen kg (EU, 2001).  

 
De vaststelling dat de emissies sinds 2002/2003 niet langer afnemen valt samen met het gege-
ven dat in diezelfde periode ook de veestapel nagenoeg om omvang gelijk is gebleven. Dit volgt 
uit de landbouwcijfers van het CBS, zoals hieronder weergegeven.    
 
 
Ad 4. Het CBS stelt vast: sinds 2002 is de veestapelomvang nagenoeg gelijk gebleven.  
 
De Land- en tuinbouwcijfers 2009 (LEI Wageningen UR / Centraal Bureau voor de Statistiek) 
laten zien dat sinds de 2002/2003 de veestapel nagenoeg gelijk is gebleven. De veestapel be-
staat stabiel uit ca. 4 miljoen stuks melkvee, 12 miljoen varkens en 95 miljoen stuks pluimvee.    
 
Gelijktijdig is nog een tweede opmerkelijke vaststelling te maken.  
Het aantal bedrijven in diezelfde periode is met meerdere tientallen procenten afgenomen 
(!). Aangezien de veestapel in diezelfde periode gelijk is gebleven, volgt hier uit dat het aan-
tal dieren per bedrijf fors is toegenomen (schaalvergroting op bedrijfsniveau). De dieren van de 
gestaakte bedrijven zijn verhuisd naar de bedrijven die zijn uitgebreid. Voor die bedrijfsuitbrei-
dingen zijn nieuwe stallen opgericht. Voor zover die stallen emissiearm zijn gerealiseerd, is die 
milieuwinst kennelijk teniet gedaan door andere oorzaken. 
 
Het gelijk blijven van de veestapelomvang en de gelijktijdige aanzienlijke krimp van het aantal 
bedrijven volgt uit de Land- en tuinbouwcijfers 2009, LEI Wageningen UR / Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Enkel de drie dominante veetakken worden genoemd: het melkvee, 
het pluimvee, en de varkenshouderij. 
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het aantal intensieve veehouderijbedrijven (hokdierbedrij-
ven) tussen 1995 en 2008 is afgenomen van een 10.014 naar 5.545 (- 45%). Het aantal graas-
dierbedrijven (met name melkvee) neemt tussen 1995 en 2008 af van 54.613 naar 38.883  
(- 29%). Hieruit volgt dat het staken van veehouderijbedrijven letterlijk aan de orde van de dag 
is.  
 
Hieronder vindt u ter verificatie achtereenvolgend een overzicht gegeven van de melkvee-, 
pluimvee- en varkensstapel. Daaruit blijkt dat het totaal aantal dieren -ondanks het grote aantal 
gestaakte bedrijven - in de afgelopen ca. 8 jaar nauwelijks is gewijzigd.  
 
Het aantal melkvee is in de afgelopen 8 jaar nauwelijks gewijzigd (een kleine 4 miljoen), terwijl 
het aantal bedrijven sterk blijft afnemen.  
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Het aantal varkens is in de afgelopen 8 jaar nauwelijks gewijzigd (omstreeks 12 miljoen) terwijl 
het aantal bedrijven blijft afnemen. 
 

 
Het aantal stuks pluimvee is in de afgelopen 8 jaar nauwelijks gewijzigd (ca. 95 miljoen) terwijl 
het aantal bedrijven blijft afnemen. 
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Hiermee is vastgesteld dat het aantal bedrijven fors verminderd, terwijl de omvang van de vee-
stapel gelijk blijft. De dieren van de gestaakte bedrijven worden verplaatst naar de resterende 
bedrijven.  
 
Het gelijk blijven van de veestapelomvang volgt voornamelijk uit door de mestwetgeving in het 
leven geroepen mestproductierechten en door de EU in het leven geroepen melkproductierech-
ten (melkquotum), zie ook hierna.   
 
Hieruit volgt dat ernstig rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat het emissie-
reductiebeleid kennelijk uitgewerkt is, althans zodanig versoepeld is dat het geen betekenis 
meer heeft, aangezien met de naar de nieuwe stallen verhuisde dieren geen wezenlijke emis-
sieafnames meer worden gerealiseerd. De voormalige minister Verburg heeft vastgesteld dat 
sinds 2002/2003 geen belangrijke emissieafnames meer gerealiseerd.   
 
Met bovengenoemde cijfers wordt tevens hard weerlegd dat de sector op slot zit. En, gezien de 
enorme bedrijfsmutaties heeft de sector kennelijk geen moeite om tot ingrijpende bedrijfsont-
wikkeling te komen. Zeer veel bedrijven hebben in omvang kunnen groeien. Verhalen over een 
sector die op slot zit behoren dan ook tot het rijk der fabelen.   
 
 
 
Ten slotte, omvang veestapel beheerst door wettelijke geregelde productierechten 
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Dat de veestapel in omvang gelijk is gebleven, wekt weinig verbazing indien bekend is dat deze 
wordt beheerst door wettelijk geregelde productierechten. De omvang van de Nederlandse vee-
stapel voor wat betreft varkens en pluimvee wordt geheel beheerst via de Wet Meststoffen 
(mestproductierechten) en voor wat betreft de melkkoeien door de Europeesrechtelijke melk-
quota4 (melkproductierechten).  
 
Deze productierechten vertegenwoordigen een economische waarde, en zijn ook verhandel-
baar. Een aanzienlijk aantal van die rechten zijn ook in handen van bankinstellingen (onderpand  
voor investeringen enz.). Mede gezien de economische waarde van deze productierechten be-
staat een stevige economische impuls om deze rechten operationeel te houden, met als gevolg 
het in stand houden van de huidige veestapelomvang. Feit is dat deze productierechten al vele 
jaren vrijwel volledig worden benut.  
MOB merkt op dat de invloed van het productierechtenbeleid (met betrekking tot zowel mest als 
melk) in het debat over de PAS tot voor kort ten onrechte nauwelijks aandacht werd gegeven.   
 
 
Conclusie 
 
In de situatie dat: 
  
- afstandsvergroting tussen veehouderij en natuur geen wezenlijke bijdrage aan de-

positiereductie kan bieden, 
- de voornaamste technische emissiereductiemogelijkheden door onderwerken uitge-

reden mest en emissiearme stallen reeds is gerealiseerd, 
 
en 
 
- de ammoniakdepositiereductie sinds 2002 stagneert, 
- en ook vastgesteld moet worden dat de veestapel omvang sinds 2002 gelijk blijft, 

ondanks de forse krimp van het aantal bedrijven, 
 
kan niet uitsluitend worden vertrouwd op emissie- en depositiereductie langs techni-
sche weg om tot de vereiste doelen te komen. De feiten laten geen ruimte om tot de ver-
eiste reductiedoelstelling te komen zonder daarbij de omvang van de veestapel buiten 
beschouwing te laten.  
 

 
 
  
 
 

                                                        
4 Overigens beiden potentieel eindig per 2015. Het melkproductierechtenstelsel eindigt per 2015, met als gevolg dat 
de productiebeperking van melk wordt losgelaten, en daarmee dan ook het aantal te houden koeien.   
De Meststoffenwet laat de mestproductierechten per 2015 vervallen (artikel 77). Zonder ingrijpen van de overheid 
blijkt per 2015 rekening te moeten worden gehouden met een toename van de veestapel, en daarmee dan ook een 
toename van de emissies en deposities.  
Zie ook : 'Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte, Opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015'; 
Cap Gemini i.s.m. Alterra Wageningen, mei 2010; in opdracht van Minister van LNV.  


