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SAMENVATTING
De milieuproblematiek in Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
stikstofbelasting, afkomstig van de landbouw, verkeer en industrie. Hierbij gaat het om de
omzetting van onschadelijk stikstof in een reactieve vorm (gereduceerd of geoxideerd), waarna
het in het milieu kan leiden tot schadelijke effecten. Een nadere beschouwing van de
stikstofproblematiek toont aan dat er een groot verschil is tussen het terugdringen van de
emissie van reactief stikstof naar het milieu en het terugdringen van de totaal hoeveelheid
geproduceerde reactief stikstof. Maatregelen die alleen zijn gericht op het terugdringen van de
emissie zien de kern van het probleem over het hoofd. De overmaat aan reactief stikstof in
Nederland maakt het noodzakelijk dat dit als uitgangspunt voor beleid wordt genomen. De
regionale verschillen in belasting zijn zeer groot, vooral door de concentratie van de landbouw
in sommige delen van het land. Daarnaast is ook de natuur in Nederland niet homogeen
verdeeld, hetgeen leidt tot grote regionale verschillen in gevoeligheid voor stikstofbelasting.
Waar tot voor kort de milieudoelen vaak voor heel Nederland werden vastgesteld, leidt het
voorgaande tot de conclusie dat er regionale doelen gesteld zouden moeten worden, die
ondermeer afhankelijk zijn van de huidige belasting en de te bereiken milieu- en natuurdoelen.
In deze studie wordt geprobeerd om de doelen van de verschillende beleidsvelden te koppelen
aan de locatie in Nederland. De verschillende doelen op verschillende locaties zijn via
verspreiding door de lucht, water of bodem terug te rekenen tot stikstofplafonds per regio.
Daarbij geldt dat er per locatie altijd één doel het meest bepalend is. Wordt aan dat doel
voldaan, dan worden automatisch ook de andere doelen gehaald. Voorliggend rapport geeft de
resultaten van een integrale analyse om te komen tot een integraal beleid op het gebied van de
stikstofproblematiek. Hiertoe is eerst een analyse gemaakt van het huidig beleid en is het
instrumentarium benodigd voor een integrale analyse op een rij gezet. Vervolgens zijn de
resultaten van de analyse gebruikt om opties voor een integraal beleid af te leiden. De
kernboodschap is dat reactief stikstof gebruikt kan worden als basis voor nieuw beleid om te
voorkomen dat afwenteling plaats heeft en een integrale afweging gemaakt kan worden voor
kosteneffectieve maatregelen. Oplossingen zouden gericht moeten zijn om reactief stikstof te
verminderen. Dit rapport beschrijft dit concept, waarvan de ideeën nadere uitwerking en vooral
toetsing behoeven. In deze samenvatting worden de resultaten van deze studie gegeven en
besproken.

Evaluatie huidig beleid
Het huidig beleid voor stikstof heeft tot dusver niet de reducties bewerkstelligd die het beoogd
had op het gebied van stikstofemissies. Verder is het zo dat op sommige plaatsen ook
ongewenste neveneffecten optreden. Voorbeelden hiervan zijn extra nitraatuitspoeling als
gevolg van mestinjectie, extra broeikasgasemissies als gevolg van mestopslag en emissies van
N2O door toepassing van de drieweg katalysator bij auto’s. Deze constateringen hebben geleid
tot de vraag hoe bij een alternatief beleid dergelijke effecten voorkomen zouden kunnen
worden. Hiertoe is een aantal criteria opgesteld waaraan een integraal beleid zou moeten worden
getoetst. Deze omvatten: i) effectiviteit; ii) efficiëntie; iii) controleerbaarheid en
handhaafbaarheid; iv) draagvlak bij de doelgroepen; v) afwenteling tussen milieuthema’s; vi)
afwenteling in de tijd; vii) afwenteling van/naar andere regio’s; en viii) afwenteling op andere
thema’s. Deze criteria zijn toegepast op opties voor een integraal beleid die voortvloeien uit de
resultaten van een integrale analyse.
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Integrale analyse
Gezocht is naar een methode om de integrale aspecten in de stikstofproblematiek te
kwantificeren. Hiertoe is een integrale analyse gemaakt waarin alle bronnen van stikstof, alle
effecten en de interacties zijn meegenomen, met in achtname van regionale verschillen.
Ondanks de grote hoeveelheid kennis en modellen op de deelgebieden binnen de
stikstofproblematiek ontbreekt het aan een instrument dat direct inzetbaar is voor een
kwantitatieve analyse. Er is daarom een beschrijving gemaakt van wat beschikbaar is en hoe een
dergelijk instrument er uit zou moeten zien (hoofdstuk 3). In principe is het mogelijk om de
kritische limieten voor verschillende effecten terug te rekenen tot plafonds voor reactief stikstof
verdeeld over regio’s in het land. De definitie van stikstofplafonds in dit rapport is de maximale
hoeveelheid reactief stikstof die in een regio in het milieu mag komen zonder dat dit leidt tot
overschrijding van kritische limieten of daaruit afgeleide doelstellingen binnen of buiten deze
regio. Het realiseren van deze regionale stikstofplafonds zou de garantie geven dat op
verschillende gebieden de doelen gehaald zouden worden, zoals: de nitraatrichtlijn, de kritische
stikstofdepositiewaarden voor de natuur, reductie in fijn stof, ozon1 en N2O emissies. Er is een
eenvoudig model ontwikkeld dat ter illustratie is toegepast op de stikstofstromen in de
landbouw. Stikstofkaarten voor de landbouw zijn gemaakt uitgaande van de strengste kritische
waarden voor de natuur (realisatie/behoud van biodiversiteit) en het realiseren van de
nitraatuitspoelingswaarden zoals opgenomen in de EU nitraatrichtlijn en een maximale
stikstofconcentratie van 2,2 mg/l in oppervlaktewater. Het NOx spoor is nog niet integraal
meegenomen in deze berekeningen omdat daarvoor nog geen optimalisatie instrument
beschikbaar is. De kritische waarden voor de natuur werden wel gecorrigeerd voor de NOx
bijdrage. De kaart met stikstofplafonds, zoals hieronder weergegeven (A), laat maximale Nniveaus zien variërend van slechts 10 kg ha-1 in gebieden (gemiddelde voor een 5x5 km) met
vrij veel natuur met lage kritische depositie niveaus tot 300 kg ha-1 in gebieden met weinig
natuur.

1

Hierbij dient opgemerkt dat voor een reductie van ozon ook een reductie in emissies van vluchtige organische
componenten noodzakelijk is. Verder geldt dat door reductie van aërosolen het broeikaseffect versterkt kan worden
als gevolg van de koelende werking van de aërosolen.
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(B)

Regionale stikstofplafonds, uitgaande van zowel kritische depositieniveaus voor bossen en
natuurgebieden en de grond- en oppervlaktenormen (A) en uitgaande van de nitraatrichtlijn
(B), uitgedrukt in ton per 5 x 5 km grid.
Opvallend is dat in de meeste gevallen de kritische waarden voor natuur de grootste
beperkingen opleggen aan de toelaatbare stikstoftoevoer in de landbouw. Alleen in gebieden ver
van natuurgebieden is de nitraatdoelstelling dan wel de stikstofuitspoeling naar
oppervlaktewater restrictief, zie kaart (C):
NH3 emissie Natuur/Landbouw
0 - 0.25
0.25 - 0.5
0.5 - 1
>1

50

0

50 Kilometers

(C)
Ratio tussen de maximaal toelaatbare ammoniak emissie op basis van kritische N
depositieniveaus voor natuur (natuur) en normen voor grond- en oppervlaktewater (landbouw).
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Bij realisatie van deze plafonds wordt een aanzienlijke reductie van de N2O emissie uit de
landbouw gerealiseerd en zal de bijdrage aan de fijn stof problematiek fors afnemen. De
maximale toelaatbare N-toevoer (invoer krachtvoer en toepassing kunstmest) is afgezet tegen de
huidige situatie. Op landelijk niveau laat dit zien dat het maximaal toelaatbare niveau tussen de
300 en 540 kton jr-1 ligt afhankelijk van de keuze in beschermingsniveau, terwijl de huidige Ntoevoer ca. 922 kton jr-1 bedraagt. Regionaal bestaan er grote verschillen. Vooral in de
concentratiegebieden (dichtbij de natuurgebieden) zal de N-toevoer fors moeten worden
gereduceerd om de vereiste niveaus te bereiken. In de niet concentratiegebieden zijn de
noodzakelijke reducties minder groot.
Additioneel is berekend wat de maximale ammoniakemissie en N-toevoer is bij het realiseren
van de doelstellingen voor grondwater in de Nitraatrichtlijn, zonder dat de natuurdoelstellingen
worden aangehouden (zie kaart (B) hierboven). De totale emissie van ammoniak is dan een
factor 3 hoger dan wanneer de natuurdoelstellingen worden meegenomen, terwijl de N-toevoer
op 909 kton komt. Hiermee worden de natuurdoelstellingen lang niet gehaald. Vergelijking
tussen kaart (A) en (B) geeft het verschil tussen de regionale plafonds voor de nitraatrichtlijn
met (A) en zonder (B) natuurdoelstellingen. De totale emissie (162 kton [197 kton NH3], zie
tabel) is ook boven het internationaal overeengekomen emissieplafond voor Nederland binnen
UN-ECE (128 kton). De resultaten van de verschillende berekeningen zijn ter vergelijking
gegeven in onderstaande tabel. Het gaat hier om voorbeeld berekeningen met een behoorlijke
onzekerheid. In een gedetailleerdere analyse kunnen deze onzekerheden verkleind worden.
Totale N posten voor heel Nederland in kton jr-1 voor het standaard scenario met zowel de
natuurnorm als grond- en oppervlakte norm (A), het scenario met alleen de nitraat- en
natuurnorm (B) en het scenario met alleen de nitraatnorm voor grondwater (C). (getallen zijn
nauwkeuriger weergegeven dan dat ze in werkelijkheid zijn).
Processen
Scenario’s (N fluxen kton jr-1)
A: Grond en
oppervlaktewater
en natuur

B: Grondwater
en natuur2)

C: Grondwater

26
102
7
32
186
352
6
3

35
109
10
42
159
353
7
4

129
348
34
162
236
909
21
11

Uitspoeling1)
Denitrificatie bodem
Denitrificatie sloot
NH3 emissie
Netto afvoer
N-aanvoer2)
N2O emissie
NOx emissie uit
landbouwgrond
1)

Totaal naar grond en oppervlakte water
Bij deze variant kon de som van opname en denitrificatie maximaal 250 kg ha-1 jr-1. Dit
om te voorkomen dat de denitrificatie, en daarmee het N-plafond, onrealistische hoog zou
worden
2)

Opties voor integraal beleid
De resultaten van de integrale analyse laten zien dat er een basis is om de verschillende
beleidsthema’s rond de stikstofproblematiek te koppelen. Deze basis kan vertaald worden in
stikstofplafonds per gebied in Nederland, die gerelateerd zijn aan kritische limieten (of daarvan
afgeleide doelstellingen) voortvloeiend uit thema’s zoals verzuring, vermesting,
klimaatverandering en fijn stof. De stikstofplafonds zorgen expliciet voor het realiseren van alle
(stikstofgerelateerde) doelen in deze thema’s omdat ze teruggerekend zijn vanuit de kritische
limieten binnen de thema’s. Hiermee leggen zij een basis voor een integraal beleid. De plafonds
zouden als toetsingskader kunnen dienen voor het sturen van nieuwe ontwikkelingen. Hierbij
worden maatregelen getoetst aan de realisatie van de plafonds en dus aan de effectiviteit in
8
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termen van integratie. Een andere mogelijkheid is dat de plafonds een wettelijke status zouden
krijgen en daarmee een beleidsinstrument vormen voor de regulering van de
stikstofproblematiek. Op dit moment is de wetenschappelijke kennis en het instrumentarium om
tot stikstofplafonds te komen niet toereikend om een dergelijke aanbeveling te doen. De
specifieke invulling van stikstofplafonds zal het nodige aan onderzoek vergen: wat kan
regionaal worden uitgewerkt en wat moet als landelijke randvoorwaarden worden opgelegd. Een
mogelijke optie zou kunnen zijn om te starten met stikstofplafonds in de landbouw gebaseerd op
kritische limieten voor nitraatuitspoeling en stikstofbelasting voor natuur, met MINAS als
regulerend instrument op bedrijfsniveau en op gebiedsniveau. MINAS zou dan wel uitgebreid
moeten worden met N-binding door gewassen en de netto-mineralisatie om het totale
stikstofbudget in de landbouw in beeld te brengen. In een latere fase zou NOx toegevoegd
kunnen worden om het systeem voor stikstof compleet te maken. Tot slot zou bekeken moeten
worden of ook andere componenten nog meegenomen moeten worden zodat van een
geïntegreerd milieubeleid sprake zou zijn.
Het voordeel van de stikstofplafonds is dat ze voor de lange termijn duidelijkheid bieden wat
gerealiseerd moet worden om uiteindelijk de doelen te halen. In tussen fasen kunnen
intermediaire doelen worden afgeleid, bijvoorbeeld op basis van tussendoelen voor de natuur,
grond- en oppervlaktewater. Verder maakt het een systeem van afwegingen mogelijk op
regionale schaal binnen de plafonds, zoals keuzen voor landschapsbehoud in ruil voor
industriële maatregelen.
Wanneer de criteria voor een integraal beleid worden afgezet tegen de voorgestelde
beleidsoptie, dan blijkt dat het gebruik van stikstofplafonds vooral problemen zal opleveren bij
de controleerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit komt omdat nog geen eenvoudige indicator
beschikbaar is die makkelijk te meten of bepalen is en goed inzicht geeft in de stikstofplafonds.
De ontwikkeling van een dergelijke indicator is wel een belangrijke voorwaarde voor toepassing
van stikstofplafonds in het beleid.
De maatregelen noodzakelijk voor het realiseren van de stikstofplafonds moeten worden
gezocht in de vermindering van de vorming van reactief stikstof, verplaatsing ervan van
overschot- naar tekort gebieden en/of de verwerking van reactief stikstof voor het in het milieu
terechtkomt. Een voor de handliggende maatregel is het verbeteren van de efficiency op
bedrijfsniveau. Het verbeteren van de stikstofbenutting door gras en vee, als gevolg van een
verbetering van het bodemleven en de organische fractie in de bodem heeft bewezen te kunnen
leiden tot een aanzienlijke reductie in het gebruik en emissie van reactief stikstof. Vooral
kunstmestgebruik kan dan aanzienlijk worden teruggedrongen. In het verkeer en huishoudelijke
energievoorziening kunnen brandstofcellen in de toekomst een goede optie zijn voor het sterk
terugdringen van de NOx emissies. Opties voor maatregelen zijn niet nieuw ten opzichte van
wat nu als opties wordt gehanteerd. Duidelijk moet wel zijn dat, in een situatie met een
overmaat aan reactief stikstof, opties die niet leiden tot vermindering van de hoeveelheid
reactief stikstof in een regio minder goede maatregelen zijn om de doelstellingen te halen;
maatregelen dienen hierop getoetst te worden.
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1.

INLEIDING

1.1

Stikstof in vele vormen

Wie de milieuproblematiek in Europa goed bekijkt komt tot de conclusie dat stikstof (N) een
van de belangrijkste milieuverontreinigende stoffen is en in NMP3 aangeduid als hardnekkig
milieuprobleem. Dit neemt niet weg dat N vroeger limiterend was voor gewasproductie en
sommige typen ecosystemen, en in sommige delen van de wereld nog is. Bij de
stikstofproblematiek onderscheiden we het atmosferisch N (N2) en organisch gebonden N dat
van nature in grote hoeveelheden aanwezig is en de reactieve stikstofverbindingen (NH3, NO,
NO2, N2O5, NO3, HNO2, HNO3, N2O, PAN en amines), die, wanneer ze een bepaald niveau
overschrijden, kunnen leiden tot ongewenste effecten. Organische N verbindingen komen van
nature voor, echter zij kunnen extra toegevoegd worden aan de bodem en door mineralisatie bij
dragen aan de reactief N hoeveelheid. Extra reactieve stikstofverbindingen komen in het milieu
via vervluchtiging uit mest, via verbrandingsprocessen, waarbij atmosferisch N wordt omgezet
in stikstofoxiden, en bij de industriële productie van ammoniak, waarbij waterstof afkomstig
van methaan bij hoge temperatuur wordt samengevoegd met N2. Voorts wordt reactief N in het
milieu gebracht door productie en toepassing van kunstmest. Reactieve N verbindingen kunnen
ook in ons milieu terechtkomen via het transport van krachtvoer uit delen van de wereld naar
landen, zoals Nederland, waar het gebruikt wordt voor de veehouderij. Dit leidt tot een teveel
hier en, in de meeste gevallen, een tekort in de landen waarvandaan het geïmporteerd wordt
(Vitousek e. a. 1997).
Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de belangrijkste stikstofstromen
in Nederland in kaart gebracht (CBS, 1998; Fong, 1997). De jaarlijkse productie van reactief N
in Nederland bedroeg in 1995 2719 kton stikstof. Daarnaast werd nog eens 1706 kton N
ingevoerd via krachtvoer, voedsel, via de rivieren en de lucht, waarmee de totaal jaarlijkse
beschikbaarheid van reactief N op 4425 kton komt. Het grootste deel hiervan wordt weer
uitgevoerd, als kunstmest, ammoniak en dierlijke en plantaardige producten (2724 kton) of
komt terecht in gerede min of meer duurzame producten (melamine, nylon, etc.) (280 kton) en
wordt daarmee in ieder geval tijdelijk aan de kringloop van reactief N onttrokken (totaal 3004
kton). Figuur 1 geeft de belangrijkste stikstofstromen die voor het milieu in Nederland relevant
zijn. De afvoer van min of meer duurzame producten bedraagt 280 kton. Daarnaast wordt via de
lucht en via de rivieren en het grondwater een deel geëxporteerd: 796 kton N. Netto blijft er per
jaar 592 kton reactief N in Nederland achter. Volgens het CBS hoopt hiervan het grootste deel,
572 en 20 kton op in de bodem en het water. Overigens denitrificeert een aanzienlijk deel van
dit overschot, volgens een globale schatting ca. 35% in 1986 (persoonlijke communicatie CBS).
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Figuur 1. Belangrijkste stikstofstromen in 1995 Nederland (kton N) volgens CBS.
De stikstofstromen geven aan dat er maar een zeer klein gedeelte van de geproduceerde reactief
N uiteindelijk in duurzame producten terechtkomt, waarmee N uit de cyclus van reactief N
wordt onttrokken. Het grootste deel van de in Nederland geproduceerde reactief N wordt
weliswaar geëxporteerd (kunstmest en industrieel NH3), maar meer dan 10% accumuleert per
jaar in Nederland. Wat verder opvalt is dat de afvalstromen relatief klein zijn: bij de productie,
de verwerking en het gebruik in Nederland komt 380 kton N in de lucht terecht en er wordt
ongeveer 188 kton via het grondwater en rivieren afgevoerd (Fig. 1). Ofwel: 14% van de totaal
reactief N accumuleert, 8% komt in de lucht en 4% komt in het water. De 380 kton naar de lucht
levert een depositie op Nederland van 123 kton per jaar, ofwel 30 kg ha-1 (2100 mol ha-1 j-1),
terwijl de natuurlijke achtergrond in de orde van 1,5 kg ha-1 (110 mol ha-1 j-1) is. Vanuit het
buitenland komt er nog 12 kg ha-1 (850 mol ha-1 j-1) bij.
Hierdoor ontstaat een overmaat aan N in het milieu met negatieve gevolgen zoals beschreven in
paragraaf 1.2. De invoer – uitvoer balans van N voor de landbouw, zoals door het CBS
berekend voor 1986 en 1995 staat gegeven in Figuur 2. Het aandeel kunstmest is tussen 1986 en
1995 iets teruggenomen, maar maakt nog ongeveer 40% uit van de totale stikstoftoevoer. De
accumulatieterm is de sluitpost in de balans; in dit cijfer is ook nog de hoeveelheid N aanwezig
die uiteindelijk denitrificeert of uitspoelt. Denitrificatie en uitspoeling lenen zich vooralsnog
niet voor een statistische kwantificering op nationaal niveau en zijn daarom niet als zodanig in
de balans opgenomen.
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Figuur 2. De invoer – uitvoer balans van N voor de landbouw, zoals door het CBS berekend
voor 1986 en 1995. Dierlijke mest en kunstmest waarden zijn inclusief de emissie van
ammoniak.

1.2

Milieuthema’s en het cascade-effect

De menselijke verstoring van de stikstofkringloop op verschillende schalen kan tot velerlei
effecten leiden, zoals (Cowling e. a. 1998, Galloway 1998):
aantasting menselijke gezondheid door de vorming van ozon, andere fotochemische
•
luchtverontreiniging en fijn stof, en door de contaminatie van het drinkwater met nitraat;
stankproblemen;
•
schade aan vegetatie door blootstelling aan reactieve stikstofverbindingen en ozon;
•
aantasting monumenten en materialen;
•
•
klimaatverandering door N2O (opwarming) en NH4NO3 (koeling);
•
aantasting van de ozonlaag via NOx emissies van vliegtuigen op grote hoogte;
achteruitgang van het zicht door deeltjesvorming.
•
verzuring van bodem en water;
•
vermesting van bodem en water;
•
•
achteruitgang biodiversiteit ecosystemen;
toxische algenbloei en aantasting van zwemwaterkwaliteit
•
In tegenstelling tot andere verontreinigende stoffen kan door een reactief stikstofmolecuul in
reactieve vorm een opeenvolgende reeks van effecten optreden, het zogenaamde “cascadeeffect”. Zo kan het in eerste instantie leiden tot directe schade aan vegetatie dichtbij bronnen, of
bijdragen tot de vorming van aerosolen en smog waarbij de menselijke gezondheid wordt
aangetast. Na verspreiding in de atmosfeer en depositie in natuurgebieden kan het molecuul
vervolgens bijdragen aan de verzuring of vermesting. In de vorm van nitraat kan het dan
uitspoelen naar het grondwater en daarmee opnieuw een risico vormen voor de menselijke
gezondheid, dit maal via het drinkwater. Via het water kan het reactief stikstofmolecuul
terechtkomen in het oppervlaktewater en de rivieren en leiden tot eutrofiëring. Eenmaal
getransporteerd naar de zee kan het leiden tot algenbloei. Vanuit zee, en ook in verschillenden
tussenstappen, kan het di-stikstofoxide (lachgas: N2O) vormen waarmee het bijdraagt aan de
klimaatverandering en aan de afbraak van stratosferisch ozon. Het is niet gezegd dat alle N deze
route volgt, maar overal in de keten vormt het een potentieel risico.
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1.3

Probleemstelling en doelstelling

Hoewel reeds veel bekend is over de afzonderlijke effecten van N in de verschillende
milieucompartimenten geldt dit veel minder voor de integrale samenhang. Tot op heden is er
sprake van afzonderlijke beleidssporen als het gaat om bijvoorbeeld enerzijds de reductie van
ammoniakemissies uit stallen en bij mestaanwending, en anderzijds reductie van N uitspoeling
naar grond en oppervlaktewater onder landbouwgronden. Het eerste wordt gerelateerd aan
kritische depositieniveaus die negatieve effecten van een verhoogde N belasting op bossen en
natuurterreinen moeten voorkomen en het tweede aan zogenaamde verliesnormen die
nitraatverontreiniging van grondwater (potentieel drinkwater) en eutrofiëring van oppervlakte
water dienen te voorkomen. Geheel afzonderlijk van natuurdoelstellingen en de
nitraatproblematiek zijn doelstellingen voor reductie van smogvorming en reductie van
broeikasgasemissies afgeleid. Al deze afzonderlijke beleidssporen zijn een ernstige hinderpaal
voor een kosteneffectief stikstofbeleid omdat: i) de onderlinge relatie tussen maximale niveaus
aan reactief N op basis van N emissies en N uitspoeling/afspoeling niet is bezien en ii) vaak
blijkt dat bestrijdingsmaatregelen in één milieucompartiment de emissies naar een ander
compartiment verhogen. Mestinjectie bijvoorbeeld vermindert de uitstoot van NH3 naar de
lucht, maar kan de emissie van N2O en NOx en de uitspoeling van nitraat naar grondwater
vergroten.
Er blijken sterke onderlinge verbanden te bestaan tussen de emissies van reactieve
stikstofcomponenten en de verschillende stikstofgerelateerde milieuproblemen, zoals
weergegeven in Figuur 3. Er bestaan veel relaties tussen de primair geëmitteerde componenten
naar bodem, water en lucht en de uiteindelijke effecten. Door de vele onderlinge relaties zijn de
bronnen van reactief N (mest, kunstmestindustrie en verbranding) niet los van elkaar te
beschouwen, immers via de vorming van ammoniumnitraat in de lucht en de processen in de
bodem bestaat er een relatie tussen alle effecten en alle bronnen. Wanneer de factor tijd in
beschouwing genomen wordt, worden de relaties nog uitgebreider en complexer, vanwege het
cascade effect.
bodem NO 3

N2O

Klimaatverandering

Mest

Effecten op de natuur,
(NH 4)2SO 4, SO 2
o.a. achteruitgang
biodiversiteit

NH 3

N2

Kunstmest
industrie

CO2, CH4,
SF6, HFK,
PFK , ..

NH4NO 3
HNO 3

Aantasting materialen
en culturele goederen

NOx

Aantasting gezondheid
van mens en dier

Verbranding

Figuur 3. Relaties tussen verschillende bronnen van N en de effecten
Het zijn deze relaties in combinatie met het cascadeeffect die een integrale benadering van de
stikstofproblematiek noodzakelijk maken. Tot op heden is een integrale benadering van de
stikstofproblematiek niet gemaakt en ook niet gebruikt om beleid op te baseren. Het is echter
waarschijnlijk dat een dergelijke integrale benadering voordelen heeft boven de sectorale
benadering die in de praktijk gehanteerd wordt.
Het doel van deze studie is het uitvoeren van een kwantitatieve analyse van de
stikstofproblematiek in Nederland, het beoordelen van de effectiviteit van het huidige beleid en
het doen van aanbevelingen om te kunnen komen tot een optimaal afgestemd beleid voor
stikstof. Hiertoe werd een team van deskundigen gevormd die via een viertal sessies in globale
lijnen de beschikbare kennis bijeen hebben gebracht. Zij hebben in deze studie onderzocht wat
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de meerwaarde van een integrale benadering zou kunnen zijn. De expliciete onderzoeksvragen
die beantwoord zullen worden met deze studie zijn:
- Wat is de effectiviteit van het huidige beleid?
- Welke criteria moeten gesteld worden aan een optimaal (integraal) beleid?
- Kan een kwantitatieve analyse van de huidige stikstofstromen worden uitgevoerd?
- Levert dit mogelijkheden tot het formuleren van een integraal beleid?
- Wat is daar uiteindelijk nog voor nodig?
Er wordt niet ingegaan op sturingsvragen, zoals hoe te implementeren en door wie, etc. Hier
wordt middels een verkenning de basis gelegd voor een diepgaandere vervolgstudie.

1.4

Outline rapport

Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van deze studie. In het eerstvolgende hoofdstuk
wordt een evaluatie gemaakt van de problematiek en de effectiviteit van het huidige beleid. Dit
hoofdstuk beschrijft verder een analyse van de randvoorwaarden voor een effectief beleid.
Hieruit volgt een optie voor een integraal stikstofbeleid dat aan het einde van het hoofdstuk zal
worden beschreven. Daarna wordt de ontwikkeling en toepassing van een model voor
kwantificering van stikstofstromen in Nederland beschreven in hoofdstuk 3. Hierbij wordt
zwaar geleund op expert judgements. De gevolgde methode en de gemaakte keuzen wat de
kwantificering betreft zijn beschreven evenals de resultaten van de kwantificering. Hoofdstuk 4
geeft een aanzet tot een geïntegreerd beleid met een beschrijving van verschillende opties die tot
een oplossing kunnen leiden van de gesignaleerde knelpunten. In hoofdstuk 5 tot slot, worden
de conclusies en aanbevelingen gegeven.
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2.

HUIDIG BELEID EN MOGELIJKHEDEN VOOR INTEGRAAL
BELEID

In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan de wijze waarop de huidige maatregelen
aangrijpen op de stikstofproblematiek. Er zullen criteria opgesteld worden waaraan het beleid
zou moeten voldoen om succesvol te kunnen zijn. Tot slot zal, gebaseerd op de recente
ervaringen en de genoemde criteria, een voorstel worden beschreven voor een integrale aanpak.

2.1

Beschrijving van het huidig beleid

Het beleid dat zich richt op de vermindering van de emissie van N is verdeeld over de thema’s
klimaatverandering, verzuring, vermesting en verspreiding. Uit een analyse van de
Milieuverkenningen-4 van het RIVM blijkt dat N een zeer belangrijke rol speelt bij de
milieuproblematiek in Nederland en dat de emissie van N lastig is terug te dringen. In figuur 4
wordt geïllustreerd dat de verwachte emissies in 2000 en 2010 voor NOx en NH3 worden steeds
weer naar boven bijgesteld hetgeen erop neerkomt dat de doelen steeds verder buiten bereik
blijken te raken. Bij het thema verzuring is de voortgang dan ook vooral te danken is aan
aanzienlijke reducties van SO2. De doelen uit NMP liggen bij deze stof binnen bereik.
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Figuur 4. NMP-3 beleidsdoelstellingen (VROM 1993) vergeleken met voorspelde emissie
vermindering in 2000 en 2010 ten opzichte van 1980 uit de Milieuverkenningen van het RIVM
(RIVM 1989, 1992, 1993, 1997)
Het feit dat de emissie van NOx en NH3 zo moeilijk is terug te dringen is vooral te wijten aan
het feit dat deze emissies nauw samenhangen met de huidige economische groei (verkeer en
industrie: NOx emissies) en met een zeer intensieve en exporterende bedrijfstak (landbouw: NH3
en nitraat). Daarnaast is het mogelijk dat een aantal maatregelen niet het gewenste effect
oplevert.

ECN-C--00-040

17

In tabel 1 wordt een aantal maatregelen gegeven die zijn genomen om stikstofgerelateerde
milieuproblemen tegen te gaan. Daarbij is aangegeven of de maatregel tot vermindering van de
emissie leidt of tot het wegnemen van reactief stikstof. Bijna alle maatregelen leiden tot
vermindering van de emissie. Als wordt gekeken naar de mate waarin reactief N wordt
teruggebracht wordt geconstateerd dat een aantal maatregelen in de landbouw op dat punt
minder goed scoort. Het eerder genoemde ‘cascade-effect’ heeft tot gevolg dat milieubeleid het
meest effectief is wanneer maatregelen aangrijpen op de hoeveelheid reactief N door
vermindering van de vorming of door omzetting en vastlegging in niet-reactief stikstof.
Maatregelen waarbij dit niet gebeurt kunnen gemakkelijk leiden tot verplaatsing van
milieuproblemen van het ene naar het andere compartiment of van het ene milieuprobleem naar
het andere. Hiermee is niet gezegd dat de maatregelen zinloos zijn, de effectiviteit zou echter
veel groter zijn in een situatie waarbij de overmaat reactief N relatief klein is.
Tabel 1. Overzicht van het effect van een aantal maatregelen op de emissie van N en op de
vermindering van de hoeveelheid reactief N in het milieu (+ = positie effect, vermindering; geen vermindering)
Maatregel

Vermindering
emissie
+

Wegnemen
reactief N
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

Aanpassing veevoeding
25% vermindering varkens
MINAS

+
+
+

+
+
+

Restrictie toediening dierlijke
mest (normering)
Kunstmest vermindering
Vervoer van overschot- naar
tekortgebieden

-

-

+
-

+
-

De-NOx katalytische reductie in
de industrie
Driewegkatalysator auto’s
Energiebesparing
Duurzame energie
Emissie-arme stallen
Afdekken mestopslagen
Mest injectie

Opmerking
vorming van N2O mogelijk
vorming van N2O mogelijk
reactief N blijft in de mest
reactief N blijft in de mest
emissievermindering minder dan
gedacht, reactief N blijft

bij terugdringen krachtvoer en/of
kunstmest
afhankelijk uitvoering: bij verplaatsing
neemt emissie niet af
verplaatsing van reactief N kan tot
hogere emissies leiden

Hieronder wordt per stof een korte analyse gegeven van de maatregelen die tot op heden worden
getroffen.
NH3:
Het huidige ammoniakbeleid is erop gericht om de emissie te reduceren. Aangezien de
bedrijfsactiviteit de laatste jaren weinig of niet afneemt kan een emissiereductie vooral worden
gerealiseerd door te voorkomen dat ammoniak vervluchtigt naar de lucht. Voorbeelden zijn het
afdekken van mestopslagen, de emissiearme stallen en het emissiearm aanwenden. Zo wordt de
N in de mest gehouden totdat deze uiteindelijk wordt ondergewerkt. Bij deze maatregelen blijft
de totale hoeveelheid reactief N in de mest aanwezig. Dit kan bij aanwending leiden tot een
verhoogde ammoniakemissie en/of verhoogde nitraatuitspoeling. Daarnaast kan worden
genoemd dat opslag van mest tot hogere methaanemissie leidt.
NOx:
Door toepassing van een driewegkatalysator wordt de emissie van NOx in het personenvervoer
verminderd. De NOx, en daarmee de hoeveelheid reactief stikstof, wordt hierbij katalytisch
omgezet in N2 en H2O. Er blijkt bij deze katalysator echter ook N2O gevormd te worden, een
broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering (ongeveer 7% van de totale
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broeikasgasemissies). In de industrie wordt, naast bijvoorbeeld low-NOx branders, vooral
ingezet op ‘end of pipe’ maatregelen, zoals katalytische verwijdering. De hoeveelheid reactief N
wordt hiermee verminderd.
De katalytische verwijdering gaat vaak gepaard met een verlies van het energetisch rendement,
vooral ook omdat de katalytische reactie energie kost (hoge temperatuur, bijmenging reductor).
Nitraat:
De regels voor nitraat zijn gericht op het terugdringen van de hoeveelheid mest die mag worden
aangewend. Daarvoor is het MINeralen Aangifte Systeem (MINAS) opgezet. Via dit systeem
wordt het inzichtelijk op welke plaatsen binnen een bedrijf verliezen van mineralen naar het
milieu optreden. Door middel van een heffing op de verliezen wordt een vermindering van de
verliezen beoogd.
Het is nog onduidelijk wat het effect van het recent door minister Brinkhorst voorgestelde
Mestplan is op de ammoniakemissie. Wanneer door de plaatsingsnormen en de daaruit
voortvloeiende mestafzetcontracten mest een grotere ruimtelijke verdeling zal krijgen (toename
van mesttransporten), kan dat leiden tot een hogere ammoniakemissie. Dit omdat het emitterend
oppervlak vergroot wordt. Ook wanneer organische mest op deze manier kunstmest gaat
vervangen kan dit leiden tot hogere emissies. Echter, wanneer de hoeveelheid geproduceerde
mest sterk zal verminderen gaat de reactief N vorming omlaag en daarmee de NH3 emissie.

2.2

Criteria voor beleid

De vorige paragraaf liet zien dat veel aspecten binnen de stikstofproblematiek met elkaar
samenhangen, wat uitnodigt tot een integrale analyse en mogelijk een meer integraal beleid. De
invoering van MINAS betekent een flinke stap richting een integraal stikstofbeleid. Maar uit de
analyse komen ook voorbeelden naar voren die duidelijk maken dat de integratie nog
onvoldoende is. Het huidige stikstofbeleid leidt soms tot afwenteling van de ene stikstofinput
naar de andere en tot afwenteling tussen de diverse stikstofemissies. Deze paragraaf gaat in op
de criteria voor een integraal stikstofbeleid. De genoemde criteria zijn voor een deel al eerder
gebruikt bij diverse studies voor de invulling van het stikstofbeleid, bijv. Van Zeijts e.a. (1993)
en Mineralenaangifte naar keuze (1995). In deze paragraaf vullen we de criteria zodanig in dat
ze ook het integrale karakter van stikstofbeleid kunnen toetsen. We onderscheiden acht criteria:
effectiviteit;
efficiëntie;
controleerbaarheid en handhaafbaarheid;
draagvlak bij de doelgroepen;
afwenteling tussen milieuthema’s;
afwenteling in de tijd;
afwenteling van/naar andere regio’s;
afwenteling op andere thema’s.
De eerste vier criteria zijn algemene toetsingscriteria binnen milieubeleid, de laatste vier
beoordelen het integrale karakter van het beleid.

2.2.1 Effectiviteit
Bij de toetsing van de effectiviteit van integraal stikstofbeleid dient te worden beoordeeld in
hoeverre de milieunormen en kritische waarden - zoals de overheid die heeft vastgesteld worden gehaald met het beleid. Daarvoor moeten we kijken naar het beleidsinstrumentarium
zelf en de gestelde normen. Een schatting is nodig van de sturingskracht van de
beleidsmaatregelen. Daarnaast is van belang welk deel van de stikstofstromen het beleid
beïnvloedt. Hoe vollediger de dekking is van het integrale beleid, hoe minder afwenteling
optreedt.
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2.2.2 Efficiëntie
Integraal stikstofbeleid moet efficiënt (kosteneffectief) zijn. Dat is van belang voor de
concurrentiepositie van Nederland en het draagvlak bij boeren en andere betrokkenen.
Om te beginnen moeten maatregelen in die regio’s worden genomen waar dat ook nodig is. Het
heeft bijvoorbeeld geen zin in heel Nederland maatregelen te nemen om de nitraatuitspoeling op
droge zandgronden te verminderen. Wel moeten we rekening houden met maatregelen waarvan
de effecten in andere regio’s merkbaar zijn (bijvoorbeeld via transport van NH3 en NOx).
Een ander element van een efficiënt beleid is dat het beleid eerst de goedkoopste maatregelen
stimuleert, en (wanneer nodig) daarna duurdere maatregelen. De volgorde van de maatregelen
kan worden bepaald door de overheid, zoals gebeurt bij het ammoniakbeleid. Daarin schrijft de
overheid voor welke maatregelen wanneer door welke boeren moeten worden genomen. Het is
ook mogelijk de keuze te leggen bij de ondernemer, zoals bij MINAS het geval is. Door
MINAS gaan boeren eerst allerlei inefficiënties te lijf (dat levert zelfs geld op), vervolgens
worden relatief goedkope maatregelen genomen (bijv. minder kunstmest) en pas bij het
aanscherpen van de normen komen duurdere maatregelen (bijv. verandering beweidingsysteem)
in beeld.
Ook im- en export van N via lucht en water uit het buitenland zou moeten worden betrokken bij
de beoordeling van de efficiëntie van integraal stikstofbeleid. Als Nederland alleen nog maar
dure maatregelen kan nemen om bijv. nitraatemissies naar rivieren terug te dringen, terwijl er in
andere landen in het stroomgebied van Rijn en Maas goedkopere maatregelen mogelijk zijn, ligt
het voor de hand dat eerst maatregelen worden genomen in het buitenland.

2.2.3 Controleerbaarheid en handhaafbaarheid
Integraal stikstofbeleid moet controleerbaar en handhaafbaar zijn. Het moet duidelijk zijn
waarop gecontroleerd kan worden en of boeren (of anderen) erop kunnen worden afgerekend.
Controleurs moeten weten:
− wat de achtergrond is van hetgeen ze controleren (bijv. vermindering ammoniakemissie bij
mestaanwending);
− aan welke norm de gecontroleerde moet voldoen (bijv. er moet apparatuur worden gebruikt
die de emissie met 50% terugdringt);
− op welke concrete indicator de controleur moet letten (bijv. de strookjes waarin mest op het
land komt);
− op welke aspecten moet worden getoetst (bijv. de breedte van de meststrookjes).
Handhaafbaarheid wil zeggen dat het beleid mogelijkheden moet bevatten om overtreders aan te
pakken. Dus het beleid moet uitvoerbare sancties in zich hebben.

2.2.4 Draagvlak bij de doelgroepen
Milieubeleid kan alleen slagen als er (op zijn minst een beetje) draagvlak is bij de doelgroepen.
Draagvlak is een lastig toetsingscriterium. Het meest harde onderdeel is de bedrijfseconomische
kant van milieubeleid. Daarbij zijn twee vragen van belang: hoe groot zijn de
inkomensoverdrachten tussen de verschillende actoren? Hoe is de huidige economische situatie
van de desbetreffende actoren? Duidelijk mag zijn dat grote inkomensoverdrachten waarbij de
economisch zwakkeren de dupe zijn, op weinig draagvlak kunnen rekenen. Ook de politiek is
daarvoor gevoelig.
Minder harde factoren die een rol kunnen spelen, zijn of de doelgroep achter de doelstelling van
het beleid staat, of ze de overheid als betrouwbare partner ziet, of ze het beleid als rechtvaardig
ervaren (o.a.: volgt het beleid het ‘Vervuiler betaalt’ principe) en of het beleid fraudebestendig
genoeg is. Als fraude lucratief blijkt te zijn en er wordt niet afdoende op ingegrepen, neemt het
draagvlak af bij de ondernemers die te goeder trouw zijn.
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2.2.5 Afwenteling tussen milieuthema’s
Stikstofbeleid kan leiden tot afwenteling binnen en tussen milieuthema’s. Het gaat dan vooral
om de ‘stikstofthema’s’ menselijke gezondheid (nitraat, fijn stof), vermesting (nitraat,
depositie), verzuring (ammoniak, stikstofoxiden) en bijdrage aan het broeikaseffect (lachgas).
De analyse van het huidige beleid laat zien dat bijv. de opslag van mest (bedoeld om emissies
naar bodem en water tegen te gaan) leidt tot een toename van de methaanemissie. Verder
kunnen ammoniakmaatregelen leiden tot een vergroting van de uitspoeling, als niet tegelijk het
gebruik van kunstmest wordt gereguleerd. Een voorbeeld buiten de landbouw betreft de
invoering van de driewegkatalysator in auto’s die leidt tot een vermindering van de verzuring
(NOx) maar een grotere bijdrage aan het broeikaseffect (N2O).
Een integraal stikstofbeleid brengt deze afwentelingen in beeld en stimuleert alternatieven met
een lagere of zelfs geen afwenteling. Als deze alternatieven er niet zijn, is een weging tussen
verschillende milieuthema’s noodzakelijk. Deze weging is een maatschappelijke en geen
wetenschappelijke keuze. Integraal beleid bevat deze maatschappelijke keuze en maakt deze
ook expliciet.
Integraal N-beleid is slechts een onderdeel van effectief milieubeleid. N-gerelateerde
maatregelen moeten niet alleen gewogen worden op basis van vermindering van N-emissie of
vermeerdering van N-inactivatie, maar ook op effecten met betrekking tot energieverbruik,
mobiliteit, landgebruik enzovoort.

2.2.6 Afwenteling in de tijd
Het criterium ‘afwenteling in de tijd’ is van belang omdat een bepaalde stikstofemissie in eerste
instantie effect heeft op één thema, maar dat vervolgens ook op andere thema’s kan hebben.
Bijvoorbeeld een atoom N in ammoniak uit mest komt terecht op natuurgebied, spoelt uit naar
het grondwater, komt in drinkwater, wordt uitgescheiden door de mens, etc.. Werkelijk integraal
beleid houdt rekening met het gedrag van stoffen in het milieu en verandering van
verschijningsvormen. Het meest positief scoort beleid dat de input van reactief N vermindert,
danwel reactief N uit het milieu wegvangt. In dat geval daalt ook de kans op afwenteling in de
tijd drastisch.

2.2.7 Afwenteling van/naar het buitenland
Stikstofbeleid kan ertoe leiden dat bedrijven die mest of andere organische bijproducten
produceren en/of N emitteren hun activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Dit kan nadelige
gevolgen hebben voor het milieu daar, en - als de productie wordt verplaatst naar ons
omringende landen - zelfs voor het milieu in Nederland. De achterliggende analyse voor het
integrale stikstofbeleid moet deze afwentelingen signaleren. Deze signalen kunnen ertoe leiden
dat buurlanden hun stikstofbeleid moeten aanscherpen, maar soms zullen ook aanpassingen van
het Nederlandse stikstofbeleid nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als de invoer van
emissies uit het buitenland sterk toeneemt door verplaatsing van economische activiteiten.
Overigens wordt binnen de EU door centrale regelgeving afwenteling steeds meer voorkomen.
Dit heeft tot gevolg dat Nederland steeds sterker afhankelijk wordt van EU beleid en daarbinnen
minder vrijheden heeft.

2.2.8 Afwenteling op andere thema’s
Ook afwenteling op andere thema’s dan milieuthema’s kan plaatsvinden. Zo kan het
stikstofbeleid leiden tot stijging van de grondprijs. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het nieuwe
mestbeleid op grond van mestafzetcontracten (die gekoppeld zijn aan grond). Dit maakt het
moeilijker om grond te kopen voor natuurontwikkeling. Een gevolg van stikstofbeleid kan ook
zijn dat agrarische beheersgrond intensiever gebruikt gaat worden. Verder kan stikstofbeleid
leiden tot versnelling van de schaalvergroting in de landbouw, simpelweg omdat bepaalde
investeringen (bijv. emissiearme stal, mestbewerking) aantrekkelijker zijn bij een grotere
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bedrijfsomvang. Schaalvergroting kan nadelige gevolgen hebben voor het landschap en het
imago van de landbouw bij de consument. Specifiek voor de melkveehouderij speelt, dat de
weidegang mogelijk terug gaat lopen door stikstofbeleid, omdat koeien op stal een efficiëntere
stikstofbenutting hebben en de mest bovendien beter kan worden aangewend. Koeien op stal
hebben negatieve gevolgen voor landschap en dierenwelzijn. Hier geldt net als bij ‘afwenteling
tussen milieuthema’s, dat een integraal stikstofbeleid deze afwentelingen in beeld brengt,
alternatieven met een lagere afwenteling stimuleert en - als er geen alternatieven zijn - de
afwentelingen expliciet tegen elkaar afweegt.

2.3

Naar een integraal stikstof beleid: het concept van de stikstofplafonds

Onder integraal beleid verstaan we hier de afstemming binnen het beleid, zodanig dat op een
(kosten) effectieve manier, zonder afwenteling binnen thema’s gestuurd wordt, rekening
houdend met interacties tussen verschillende bronnen en effecten. Integraal beleid is alleen
nuttig wanneer verschillende soorten emissies bijdragen aan dezelfde effecten, of wanneer
verschillende effecten terug te voeren zijn op eenzelfde soort emissie. Bij de
stikstofproblematiek is dit duidelijk het geval, zoals geïllustreerd in figuur 3. Het belang van
integraal beleid is dan om te zorgen dat de meest (kosten)effectieve maatregelen worden ingezet
om alle effecten terug te dringen, zonder dat de problematiek vanuit een effect of een bepaalde
doelgroep wordt benaderd. Hieraan ten grondslag zal een gedetailleerde analyse van de
stikstofstromen gemaakt moeten worden en zal bekeken moeten worden hoe de verschillende
effecten en emissies in elkaar zitten, waar meerwaarde verkregen kan worden en de
haalbaarheid daarvan. Dit zal in hoofdstuk 4 gedaan worden. Een dergelijke analyse moet wel
passen in een concept dat kan dienen om invulling aan het integrale beleid te geven, dan wel als
instrument, dan wel als randvoorwaarde. Hiertoe wordt het concept van stikstofplafonds
geïntroduceerd. In deze paragraaf zullen de uitgangspunten worden beschreven.
De definitie van stikstofplafonds in dit rapport is de maximale hoeveelheid reactief N die in een
regio in het milieu mag komen zonder tot overschrijding van kritische limieten of daaruit
afgeleide doelstellingen te leiden binnen of buiten deze regio. Idealiter is het plafond een
optelling van de emissies naar de lucht, het water en de bodem in een regio. Figuur 5 geeft twee
situaties, een laag belaste en hoog belaste regio en de resulterende stikstofstromen. Hiermee
wordt geïllustreerd dat wanneer de stikstoftoevoer of -productie in een gebied toeneemt, door
biologische fixatie, verbranding, depositie, instroming, import van krachtvoer of kunstmest, dan
accumuleert N tot een bepaald niveau waarboven de emissies van reactief N naar het milieu
toenemen (gecorrigeerd voor de afvoer via producten). Deze toename is evenredig, maar heeft
niet in gelijke onderlinge verhoudingen plaats vanwege niet lineaire relaties en vanwege het
effect van maatregelen om verliezen tegen te gaan (mestinjectie, mestverplaatsing,
driewegkatalysator, etc.). De emissies naar het milieu dragen bij aan een cascade van
(verschillende) effecten, zoals eerder aangegeven. Deze zijn lokaal (directe blootstelling mens
en natuur aan hoge concentraties; NO3 in grond- en oppervlaktewater), maar ook regionaal en
continentaal door atmosferisch transport (depositie op natuurgebieden, N2O in broeikaseffect,
troposferisch O3, bijdrage aan fijn stof). De optelsom van de verliezen is een maat voor de mate
waarin de regio bijdraagt aan de cascade van effecten. In geval A zijn deze verliezen
verwaarloosbaar, terwijl in geval B deze verliezen hoog zijn. Het is voor de directe emissies van
belang waar de verliezen naar toe gaan, maar uiteindelijk op de langtermijn niet, vanwege het
cascade effect. De verliezen zijn uiteindelijk terug te voeren op een stroom van reactief N naar
het milieu in het gebied, via import krachtvoer en kunstmest en vorming bij
verbrandingsprocessen, de verwerking van de gevormde reactief N in het gebied
(mestverwerking, denitrificatie, etc.) en de export van reactief N uit het gebied (producten,
mesttransport, etc.). Dit maakt dat gestuurd kan worden op deze parameters om op een
geïntegreerde manier alle stikstofgerelateerde effecten te bestrijden.
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Figuur 5. Illustratie van de stikstofstromen in een laag (A) en hoog (B) belast gebied.
Uitgangspunt bij het integraal beleid is het in beschouwing nemen van alle bronnen,
stikstofstromen, effecten en de interacties in de causaliteitsketen vanwege de onderlinge
verbanden. De gedachte achter het integraal reactief stikstofbeleid is dat alle negatieve Neffecten dienen te worden meegenomen. Voor sommige effecten maakt de initiële vorm waarin
N wordt geëmitteerd weinig uit. Bijvoorbeeld op landbouwgronden leidt zowel NH3 als NOx tot
nitraat-uitspoeling. Voor eutrofiërings-effecten geldt dat in mindere mate ook). Maar voor
bijvoorbeeld smogvorming en klimaatverandering is de N-vorm wel degelijk cruciaal. In een
integrale analyse dient waar relevant met deze verschillen rekening gehouden te worden. Het
plafond van reactief N per regio zou moeten worden gebaseerd op alle effecten in de cascade.
In principe zou vanuit ieder effectgrenswaarde of kritische limiet ‘teruggerekend’
moeten worden wat de maximale NH3, N2O en NOx emissie naar de lucht, of NO3 emissie naar
de bodem of oppervlakte water zou mogen zijn. Het maximum aan toelaatbare verliezen wordt
bepaald door de kritische waarden of effectgrenswaarden waaraan deze stromen een bijdrage
hebben. In principe is het mogelijk om via optimalisatie en terugrekenend vanuit grenswaarden
maximale emissies te bepalen en dus de maximale reactief N productie in een regio vast te
leggen, zodanig dat overal aan de grenswaarden wordt voldaan. Dit is geïllustreerd in figuur 6.
Voor een bepaalde keuze van effectgrenswaarde, of daar van afgeleide doelstellingen legt dit in
een keer vast wat er maximaal in een regio aan reactief N geproduceerd mag worden.
Maatregelen moeten erop gericht zijn de reactief N productie zodanig te beïnvloeden dat aan het
stikstofplafond voldaan wordt. In deze figuur zijn geen kritische waarden voor fijn stof,
ozonvorming en klimaatverandering in relatie tot aerosolen opgenomen, omdat ervan uitgegaan
wordt dat de kritische waarden voor natuur en nitraat naar het grondwater limiterend zijn.
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Figuur 6. Schematische weergave van de methodiek om iteratief te komen tot stikstofplafonds en
het invoeren van maatregelen om te stikstofplafonds te realiseren.
Naast nationale maatregelen is een meer gebiedsgerichte aanpak, een emissiereductie beleid op
lokale en regionale schaal, noodzakelijk voor een toekomstig effectief beleid. Een integrale
analyse van de stikstofproblematiek, waarbij per regio maximaal toelaatbare stikstofniveaus
worden vastgesteld vormt daarom een goed handvat voor een geïntegreerd stikstofbeleid.
Hiermee beschikt men dan ook over betere mogelijkheden dan nu het geval is, om
beleidsmaatregelen tegen elkaar af te wegen. Integraal stikstofbeleid moet wel passen in totaal
integraal beleid, ook voor de andere stoffen. Hier richten wij ons op het integrale stikstofbeleid
en laten een totaal integraal beleid voor de toekomst.
Er een basis is om de verschillende beleidsthema’s rond de stikstofproblematiek te
koppelen en een basis te leggen voor een integraal beleid. Deze basis kan vertaald worden in
stikstofplafonds per gebied in Nederland die gerelateerd zijn aan kritische limieten
voortvloeiend uit thema’s zoals verzuring, vermesting, klimaatverandering en fijn stof. De
stikstofplafonds, of de stikstofruimte, zorgen expliciet voor het realiseren van alle
(stikstofgerelateerde) doelen in deze thema’s omdat ze teruggerekend zijn vanuit de kritische
limieten binnen de thema’s. Hiermee leggen de plafonds een basis voor een integraal beleid. In
één variant zouden de plafonds als toetsingskader kunnen dienen voor het sturen van nieuwe
ontwikkelingen. Hierbij worden maatregelen getoetst aan de realisatie van de plafonds en dus
aan de effectiviteit in termen van integratie. In een andere variant kunnen de plafonds een
wettelijke status krijgen en daarmee een beleidsinstrument vormen voor de regulering van de
stikstofproblematiek.
Integrale analyse vormt de basis voor integraal stikstofbeleid. Hoe dan ook moet beleid
worden getoetst op efficiëntie effectiviteit, controleerbaarheid en handhaafbaarheid en
draagvlak. Een integrale analyse moet zodanig in elkaar zitten dat dat mogelijk is. Idealiter zou
een integrale analyse alle bronnen, alle effecten en de interacties daar tussen moeten bevatten
met een voldoende regionale differentiatie. Wat een integrale analyse toevoegt aan een
‘gewone’ ex ante beleidsevaluatie is dat deze uitgebreid toetst op allerlei vormen van
afwenteling. Een integrale analyse moet dus kijken naar de afwenteling tussen thema’s, in de
tijd, van/naar het buitenland (of wat breder: tussen regio’s) en op andere dan milieuthema’s.
Idealiter omvat een integrale analyse in elk geval de alle stikstofstromen.
In het navolgende hoofdstuk zal op basis van een analyse van de stikstofstromen een nadere
uitwerking van het concept en de stikstofplafonds gegeven worden. Het betreft hier een
vereenvoudigd voorbeeld van hoe een integrale analyse werkt voor de sector landbouw. In
24
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hoofdstuk 4 wordt dan getoetst of en hoe dit concept werkbaar kan zijn, worden de voor en
nadelen op een rij gezet en zal worden bezien wat volgende stappen in een nadere uitwerking
moeten zijn.
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3.

BEREKENING VAN STIKSTOFPLAFONDS OP BASIS VAN EEN
INTEGRALE ANALYSE VAN DE STIKSTOFPROBLEMATIEK:
EEN EERSTE BEPERKTE AANZET VOOR DE LANDBOUW

3.1

Algemene aanpak

In het vorige hoofdstuk is de gedachte achter de stikstofplafonds in algemene bewoordingen
geschetst. Er is geïnventariseerd welke instrumenten beschikbaar zijn om een integrale analyse
uit te voeren om te komen tot de berekening van stikstofplafonds. Er is op dit moment geen
pasklaar instrumentarium beschikbaar. Daarom werd besloten om via een eenvoudige beperkte
opzet voor de stikstofstromen in de landbouw een analyse uit te voeren. Dit hoofdstuk is daarom
gericht op de berekening van stikstofplafonds (hier gebruikt als “maximaal toelaatbare
stikstoftoevoer niveaus”) in de landbouw op basis van kritische limieten voor verschillende
effecten van reactief stikstof. Stikstofplafonds zijn bepaald door de maximale belasting van
atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater op basis van kritische depositieniveaus voor natuur,
in relatie tot de beoogde functie (biodiversiteit, recreatief gebruik, enz.) en normen voor gronden oppervlaktewater. Op basis van deze limieten kan de maximaal toelaatbare NH3, N2O en NOx
emissie en de N (NO3 en NH4) uitspoeling worden vastgelegd. Bij de berekening van de
maximaal toelaatbare ammoniakemissie in relatie tot het voorkomen van effecten op de natuur
is uitgegaan van een a priori bepaalde vaste NOx emissie en depositie (zie ook paragraaf 3.3). In
paragraaf 2.3 is reeds de methodiek beschreven om te komen tot stikstofplafonds. Bij de
berekening van stikstofverliezen voor de landbouw is een regionale differentiatie in
landbouwgronden aangebracht, door rekening te houden met verschillen in bodemgebruik,
grondsoort en grondwaterstand, die bepalend zijn voor de optredende processen. Voor bossen
en natuurterreinen zijn de limieten (kritische depositieniveaus) ruimtelijk gedifferentieerd op
basis van de voorkomende natuur. Middels een integrale benadering waarbij zowel rekening
wordt gehouden met de stikstofverliezen als met de kritische depositieniveaus zijn regionale
stikstofplafonds berekend.
Het eerste deel van dit hoofdstuk (paragraaf 3.2) beschrijft de huidige kritische limieten voor
natuur (kritische depositieniveaus) en landbouw (stikstofverliezen). Paragraaf 3.3. beschrijft de
gekozen methode die gebruikt is om stikstofplafonds te berekenen op basis van de koppeling
met kritische limieten en de optredende relevante stikstofprocessen, zoals uitspoeling,
nitrificatie, denitrificatie, ammoniakemissie en gewasopname. In deze paragraaf wordt tevens
het aanwezige instrumentarium beschreven dat in de toekomst voor dit soort analyses zou
kunnen worden ingezet. In paragraaf 3.4 worden de resultaten van een integrale analyse
beschreven. Hierbij gaat het om berekende stikstofplafonds op perceelsniveau, regionaal niveau
en nationaal niveau voor verschillende scenario’s. Een overzicht van de belangrijkste
onzekerheden wordt gegeven in paragraaf 3.6, waarbij tevens een kwantificering is gegeven op
basis van de onzekerheid in (de) nitrificatie. Tot slot wordt in paragraaf 3.7 ingegaan op de
beperkingen van de analyse.

3.2

Kritische limieten voor natuur en landbouw

3.2.1 Stikstofverliezen in de landbouw
Overheid en bedrijfsleven hebben afgesproken dat er in 2000 voor N (en fosfaat) een
evenwichtsbemesting moet zijn gerealiseerd. Voor het realiseren van een evenwichtsbemesting
dient de toevoer van N in de vorm van drijfmest en kunstmest gelijk moet zijn aan de netto
opname door het gewas en acceptabele verliezen (de zogenaamde verliesposten). De
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acceptabele verliezen bestaan uit verschillende posten, te weten ammoniak emissie,
denitrificatie en de toelaatbare uitspoeling naar grond- of oppervlakte water. De som van de
netto gewasopname en verliesposten vormt de kritische belasting, en is daarmee vergelijkbaar
met het kritische stikstofdepositieniveau zoals op niet-landbouwgronden wordt gehanteerd.
Informatie hierover is gegeven in een tweetal studies zoals hieronder gegeven.
Verliezen volgens de N-desk studie
Om meer inzicht te krijgen in de acceptabele verliezen is door de werkgroep Verliesnormen een
desk studie uitgevoerd (Van Eck en Meijs, 1995). Deze projectgroep heeft normen geschat die
behoren bij een goede landbouwpraktijk en waarbij de stikstofverliezen naar grond en
oppervlaktewater de milieukwaliteitdoelstellingen niet worden overschreden. Een dergelijke
benadering sluit goed aan bij de hier beoogde werkwijze voor een integrale systeemanalyse voor
N (zie hieronder), waarbij maximaal toelaatbare N niveaus berekend worden. Schattingen van
kritische belastingen en de betrouwbaarheid hangt sterk af van de variatie en onzekerheden in de
schatting van de gewasopname, ammoniakemissie, denitrificatie en stikstofuitspoeling. Een
overzicht van berekende milieukundige verliezen voor grasland, zoals afgeleid in de N desk
studie is gegeven in Tabel 2.
Tabel 2. Berekende milieukundige N verliezen voor grasland op basis van de N-desk studie (Van
Eck en Meijs, 1995).
Proces
Verliespost (kg.ha-1.jr-1 N)
Zand(droog)
Zand (nat)
Klei, veen
1)
Uitspoeling grondwater
25-45
Uitspoeling oppervlakte water2)
4-11
4-11
30-40
30-40
30-40
NH3 emissie
Denitrificatie
- urineplekken
15-30
15-30
15-30
- bodem
0-15
12-171
22-180
- slootwand
0
4-8
9-10
80-270
Totaal/Verliespost
70-130
653)-260
1)

Gebaseerd op afvoer van 200-400 mm.jr-1 maal de grondwaternorm (11.3 mg.l-1)
Gebaseerd op afvoer van 200-500 mm.jr-1 maal de oppervlaktewaternorm (2.2 mg.l-1)
3)
In minimum berekening is denitrificatie in de slootwand niet meegenomen (50 kg N.ha-1)
2)

Een acceptabele stikstofuitspoeling is berekend door de milieukwaliteit doelstellingen voor
grondwater (50 mg NO3 l-1 ofwel 11.3 mg N l-1) of voor oppervlaktewater (2.2 mg N l-1) te
vermenigvuldigen met een netto neerslagoverschot. Deze schatting is derhalve vrij betrouwbaar.
Dat geldt in mindere mate ook voor de ammoniakemissie die een functie is van de netto toevoer
van mineraal N in drijfmest en de methode van aanwending. Het grote probleem vormt de
schatting van denitrificatie in de bodem. Deze is in de N-desk studie geschat als een fractie van
de netto toevoer aan de bodem, zijn de toevoer, gecorrigeerd voor de netto gewasopname en
ammoniakemissie. Zoals uit Tabel 2 blijkt is de berekende variatie hierin zeer groot, als gevolg
van de zeer grote verschillen in denitrificatiefracties als functie van de grondsoort en de
grondwatertrap. Om de betrouwbaarheid van de verliespost en de bijbehorende kritische
belastingen te verbeteren is derhalve eerst een betere schatting van de denitrificatie nodig. De
kritische belasting kan met behulp van Tabel 2 worden berekend door de netto gewasopname,
die te berekenen is door de oogst van gewassen te vermenigvuldigen met de N gehalten in de
geoogste delen, er bij op te tellen. Ook deze term vertoond een grote spreiding, deels ten
gevolge van onzekerheid en deels door feitelijke variatie, en varieert voor grasland veelal
tussen de 250 en 350 kg ha-1 jr-1. In feite is deze kritische belasting de maximaal toelaatbare N
toevoer in de vorm van kunstmest, drijfmest, atmosferische depositie en N binding. In de Ndesk studie wordt echter gesproken ober toevoer in de vorm van kunstmest en drijfmest.
Atmosferische depositie en biologische N binding worden verwaarloosd.
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Verliesposten gerelateerd aan de nitraatrichtlijn

Recentelijk zijn ten behoeve van het opstellen van het actieprogramma voor ‘de
nitraatrichtlijn’ nieuwe verliesposten berekend (Fraters en Westhoek, 1999). In deze
situatie is geen rekening gehouden met mogelijke overschrijding van de normen voor
het oppervlaktewater. Deze staan in Tabel 3 weergegeven.
Tabel 3. Aan de nitraatrichtlijn gerelateerde N verliesposten voor grasland en bouwland (naar
Fraters en Westhoek, 1999)
Proces
Verliespost (kg.ha-1.jr-1 N)
Grasland
Grasland
Bouwland
Bouwland
(droog)
(nat)
(droog)
(nat)
Uitspoeling grondwater
49
65
65
98
35
35
4
4
NH3 emissie
Denitrificatie
- urineplekken
25
25
65
88
16
23
- bodem/slootwand1)
Verliespost
174
213
85
125
2)
140
180
60
100
Gecorrigeerde Verliespost
1) Niet expliciet gegeven door Fraters (pers. med.). Waarden zijn berekend door: Verlies – Emissie –
Uitspoeling – Denitrificatie urineplekken + N depositie + N binding

2) Bij de gecorrigeerde verliespost is rekening gehouden met een N depositie van 33-34 kg.ha-1.jr-1 voor
grasland en 25 kg.ha-1.jr-1 voor bouwland.

Vergelijking van de verliesposten volgens N desk (Tabel 2) en RIVM (Tabel 3) laat zien dat de
door RIVM berekende waarden voor grasland op droge gronden wat hoger liggen, terwijl de
verliesposten voor bouwland veel lager liggen. Een belangrijk verschil met N desk is dat in de
berekening van de verliesposten een correctie wordt gemaakt voor de toevoer middels
atmosferische depositie en biologische N binding (in tabel 3 aangeduid als gecorrigeerde
verliesposten). Zoals aangegeven in tabel 3 varieert de schatting van ca 25-35 kg ha-1 jr-1. In dit
kader is het overigens wel zinvol om te bedenken dat stikstofaccumulatie in de bodem evenmin
is meegenomen. Voor de berekening van langtermijn maximaal toelaatbare belastingen is dit
terecht, op middellange termijn kan dit echter in dezelfde orde van grootte liggen. Schattingen
voor proefbedrijf “De Marke” over 10 jaar zijn ca 400 kg ha-1 ofwel 40 kg ha-1.jr-1.

Een schatting van de maximale N toevoer aan landbouwgronden op regionale schaal (in
relatie tot een acceptabele grond en oppervlaktewaterkwaliteit) in afhankelijkheid van
o.a. bodemtype (inclusief grondwatertrap) en bodemgebruik heeft tot nu toe niet
plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot een schatting van de maximale N toevoer aan
niet-landbouwgronden (kritische stikstofdepositieniveaus) zoals aangeven in het hierna
volgende.
3.2.2 Kritische stikstofdepositieniveaus voor natuur
In het kader van normstelling ten behoeve van natuur- en milieubeleid zijn kritische
depositieniveaus vastgesteld. Het kritische depositieniveau is daarbij gedefinieerd als dat niveau
waarbij overschrijding resulteert in ongewenste of onaanvaardbaar geachte grote negatieve
effecten op milieu, natuur en gezondheid. De kritische depositieniveaus zoals gebruikt in het
huidige natuur- en milieubeleid (1400 molc.ha-1.jr-1 voor zuur en 1000 molc.ha-1.jr-1 voor
stikstof) dateren uit eind jaren tachtig. Deze waarden zijn voornamelijk gebaseerd op
gemiddelde waarden voor naald- en loofbos op arme zandgronden (De Vries, 1993). Ook de
later gepubliceerde kritische depositiekaarten voor natuur en grondwater hebben een aantal
beperkingen in o.a. beschouwd detailniveau en mate van onderbouwing (De Vries, 1996).
In het kader van de zogenaamde evaluatie van de verzuringdoelstellingen zijn in 1999 kritische
N depositieniveaus berekend voor relevante bodemgebruik en bodemtype (grondsoort)
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combinaties per gridcel van 1 km bij 1 km. Op basis van de huidige wetenschappelijke
inzichten, verfijnde databestanden en verbeterde modelconcepten zijn derhalve
gebiedsspecifieke effecten en kritische N depositieniveaus vastgesteld voor verschillende
beleidsdoelen, te weten het behoud van natuur/biodiversiteit, bos/houtproductie,
bodemkwaliteit, grondwater kwaliteit en oppervlaktewater kwaliteit. De depositieniveaus
waarbij negatieve effecten kunnen optreden verschillen per aspect. Bescherming van zeldzame
doelsoorten zal niet op voorhand bij een zelfde depositieniveau gerealiseerd kunnen worden als
bescherming van grondwaterkwaliteitsnormen. Met de resultaten van deze studie kunnen tevens
gelijktijdig optredende effecten op milieu, natuur en bodem/waterkwaliteit integraal beschouwd
worden.

3.2.3 Kritische N2O emissies
Er zijn geen expliciete kritische emissieniveaus voor het broeikasgas N2O vastgesteld. Wel is in
het kader van het Kyoto protocol een doelstelling geformuleerd van 6% reductie van alle
broeikasgassen tezamen. Uitgesplitst naar de verschillende gassen wordt gestreefd naar 3%
reductie voor CO2, 10% reductie voor CH4 en een stabilisatie voor N2O.
In het algemeen geldt dat N2O emissies in landbouwgronden, natuur en oppervlaktewater
gerelateerd zijn aan de belasting met stikstof. Belangrijke van bronnen voor N2O emissies in de
landbouw zijn (Kroeze en Bogdanov, 1997; Mosier et al. 1998):
- toevoer van N door kunstmest, organische mest, oogstafval en biologische N fixatie
- emissies uit stallen, mestopslag en beweiding
- emissies uit aquatische systemen door N uitspoeling
- het bewerken van veengronden
- emissies uit (half)natuurlijke terrestrische ecosystemen door atmosferische depositie van
NOx en NH3
- N in riool tijdens zuivering of na lozing.
Uit bovengenoemde opsomming blijkt dat de verwachte N2O emissies zullen afnemen bij een
afname van de N toevoer en daarmee evenredige afname van o.a. NH3 emissies, N uitspoeling
en denitrificatie. Door N2O emissies aan deze processen te koppelen kan een inschatting worden
gemaakt van de reductie in emissies.
In deze studie is niet ingeschat of de afname in N2O emissies voldoende is om de
concentratieniveaus voor dit broeikasgas niet te laten stijgen omdat tevens afbraak in de
stratosfeer plaatsvindt. Verder zijn de emissies uit (half)natuurlijke terrestrische ecosystemen,
vanuit de riolering en als gevolg van het bewerken van veengronden niet meegenomen en is
geen rekening gehouden met de mogelijke stijging van N2O emissies door maatregelen op het
gebied van o.a NOx emissies (afwenteling tussen milieuthema’s, paragraaf 2.2.5.)

3.3

Gebruikte methode om stikstofplafonds per regio te schatten

De methode voor het berekenen van de plafonds voor reactief N in een regio in deze paragraaf
heeft betrekking op de “maximaal toelaatbare stikstoftoevoer niveaus” in de landbouw middels
krachtvoer, kunstmest, organische mest (import of export) en atmosferische depositie, inclusief
N binding door fixatie. De interne productie van organische mest is hier niet in meegenomen.
De gebruikte methode om stikstofplafonds per regio te schatten is als volgt te karakteriseren:
- De methode is integraal door rekenen te houden met kritische limieten voor verschillende
effecten van reactief N in natuur (biodiversiteit) en landbouw (nitraatnorm voor grondwater
en ecologische stikstofnorm voor oppervlaktewater).
- De methode is eenvoudig omdat beschikbare gedetailleerde instrumenten (modellen en
bijbehorende gegevens) nog niet in staat zijn een dergelijke integrale analyse uit te voeren.
- Conform de N-desk studie heeft het stikstofplafond betrekking op een steady-state situatie.
De mogelijke stikstofaccumulatie in de bodem wordt niet meegenomen. Verder zijn geen
weerinvloeden meegenomen en wordt uitgegaan van een 30 jaar gemiddelde neerslag en
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verdamping. Dit is analoog aan de berekening van kritische depositieniveaus in de
landbouw.
In de volgende bijlage 2 is een overzicht gegeven van de mogelijke methoden voor de
berekening van stikstofplafonds, om zodoende een verantwoording te geven van de gekozen,
voor deze studie ontwikkelde, methode, welke hieronder wordt beschreven. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in de berekening van stikstofplafonds op basis van (i) normen voor gronden oppervlaktewater (verliesposten in de landbouw; paragraaf 3.3.2) en (ii) normen voor zowel
grond-en oppervlaktewater als natuur (paragraaf 3.3.3). De methode is hier slechts in woorden
beschreven. In De Vries et al. (in prep) is een gedetailleerde procesbeschrijving gegeven met de
bijbehorende data, inclusief hun onzekerheden.

3.3.1 Eenvoudige Stikstofbalans Methode
In principe zijn er verschillende opties voor het kwantificeren van de stikstofplafonds. In alle
methoden dient het stikstofplafond echter gebaseerd te worden op de normen voor grondwater
(de EU-nitraatrichtlijn) en oppervlaktewater en op de voor terrestrische natuur vastgestelde
kritische N depositieniveaus. Derhalve is het in alle methoden essentieel dat gebruik wordt
gemaakt van een emissie-depositiemodel voor ammoniak (b.v. het OPS model, Van Jaarsveld,
1995). Daarmee kunnen namelijk kritische depositie niveaus voor natuur worden omgerekend
naar emissieplafonds voor ammoniak, middels een optimalisatiemethode. Deze dienen dan te
worden vergeleken met schattingen van de NH3 emissie die optreedt bij de maximaal
toelaatbare hoeveelheid reactief N die aan de bodem kan worden toegediend zonder de EUnitraatrichtlijn en de stikstofnorm voor oppervlaktewater te overschrijden.
Een berekening van stikstofplafonds vereist dus altijd een koppeling van:
• kritische depositiewaarden voor natuur, afgeleid van bijvoorbeeld empirische data of met
modellen zoals SMB (De Vries, 1993) en SMART-MOVE (Hinsberg en Kros, 1999).
• een emissie-depositie balans voor de N-toevoer via emissie en de N-depositie middels
source-receptor optimalisatie modellen zoals het OPS model (Van Jaarsveld, 1995).
• een balans voor de totale N-toediening en N-afvoer aan landbouwgronden middels een
model waarmee verliesposten worden berekend op basis van normen voor grondwater en
oppervlaktewater.
In het kader van de integrale analyse is een inventarisatie gemaakt van een drietal mogelijke
methoden, zoals beschreven in Bijlage 2. De eenvoudige balansmethode is in het kader van deze
studie toegepast om stikstofplafonds per regio te berekenen. In figuur 7 zijn de relevante
processen weergegeven die zijn ingebracht voor het berekenen van stikstofplafonds op basis van
de eenvoudige balansmethode. De ammoniakemissie vanuit stallen, bij aanwending en
beweiding is samengevoegd tot één term. Daarnaast is geen expliciet onderscheid gemaakt in de
emissie vanuit drijfmest en kunstmest. Derhalve is het berekende stikstofplafond niet
afhankelijk van de relatieve bijdrage van kunstmest en drijfmest (krachtvoer). Het grote verschil
in de emissie vanuit beide bronnen is impliciet ingebracht door een sterk verschillende
emissiefractie voor bouwland en grasland. De overige processen (opname, (de)nitrificatie en
uitspoeling/afspoeling) zijn wel expliciet meegenomen.
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Figuur 7. Schematische weergave van relevante processen en onderlinge relaties voor het
berekenen van stikstofplafonds
De berekeningen zijn uitgevoerd voor karakteristieke combinaties van bodem (zand, klei en
veen; allen zowel droog als nat) en landgebruik (akkerbouw en melkveehouderij) en gekoppeld
aan de bodem/landgebruikskaart (volgens de gehanteerde indeling geclusterd) van Nederland.
Een confrontatie van de kaarten met de maximaal toelaatbare ammoniakemissie bezien vanuit
de natuur met die bezien vanuit de landbouw, levert een landelijk beeld op per onderscheiden
regio waarvan kan worden aangeven welke vorm van het huidige landgebruik de
emissiebeperking oplegt: landbouw of natuur. De methode is verder beschreven in paragraaf
3.3.2 en 3.3.3. en resultaten hiervan worden gepresenteerd in paragraaf 3.4.

3.3.2 Berekening van stikstofplafonds op basis van verliesnormen voor
landbouwgronden
Begrippenkader
Alvorens de berekeningswijze te geven is het eerst nodig en aantal begrippen toe te lichten die
betrekking hebben op de actuele en kritische toevoer van N aan de bodem. Bij de actuele
toevoer van N aan de bodem kan onderscheid worden gemaakt in de totale stikstoftoevoer, het
stikstofoverschot en de netto stikstoftoevoer zoals hieronder toegelicht:
-

-
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Totale stikstoftoevoer: stikstoftoevoer
via dierlijke mest, compost, kunstmest,
atmosferische depositie en biologische N-binding
Stikstofoverschot: het overschot op de stikstofbalans (‘soil surface balance’, of
“cultuurgrondbalans”), gedefinieerd als de totale stikstoftoevoer minus de stikstofafvoer via
het geoogste gewas. Indien wordt aangenomen dat de N-opslag in de bodem
verwaarloosbaar is (steady-state situatie) dan is het stikstofoverschot een maat voor het
totale stikstofverlies, wat gelijk is aan de som van ammoniakemissie, denitrificatie en de
uitspoeling van nitraat en overige stikstofverbindingen naar grondwater en oppervlakte
water (zie ook paragraaf 3.2.1 en Figuur 7).
Netto stikstoftoevoer: de totale stikstoftoevoer minus de stikstofafvoer via het geoogste
gewas (ofwel het stikstofoverschot) en minus de optredende ammoniakemissie. De netto
stikstoftoevoer is daarmee gelijk aan de som van de uitspoeling van nitraat en N naar
grondwater en oppervlakte water en de optredende denitrificatie.
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Bij de kritische toevoer van N aan de bodem kan op vergelijkbare wijze onderscheid worden
gemaakt in de maximaal toelaatbare totale stikstoftoevoer, het maximaal toelaatbare
stikstofoverschot (het stikstofoverschot) en de maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer. Dit
gebeurt in de volgorde waarin deze termen worden berekend (omgekeerd aan de actuele
stikstoftoevoer) zoals hieronder toegelicht:
- Maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer: de netto stikstoftoevoer die milieukundig
gezien acceptabel is ofwel de som van de toelaatbare uitspoeling van nitraat en N naar
grondwater en oppervlakte water en de hierbij optredende denitrificatie.
- Maximaal toelaatbare stikstofoverschot of stikstofverlies: het stikstofoverschot dat
milieukundig gezien acceptabel is. De stikstofverliespost is dus gelijk aan de maximaal
toelaatbare netto stikstoftoevoer en de hierbij optredende ammoniakemissie (zie ook
paragraaf 3.1.1).
- Maximaal toelaatbare totale stikstoftoevoer: ofwel de milieukundig acceptabele totale
stikstoftoevoer via dierlijke mest, compost, kunstmest, atmosferische depositie en
biologische N-binding. Deze waarde, die gelijk is aan de stikstofverliespost (het maximaal
toelaatbare stikstofoverschot) plus de netto stikstofafvoer via het geoogste gewas, komt
overeen met het kritische depositieniveau op niet-landbouwgronden, zoals beschreven door
o.a. De Vries (1993).
Berekeningswijze
De berekeningswijze van de milieukundig gezien maximaal toelaatbare totale stikstoftoevoer
op landbouwgronden op regionale schaal in relatie tot een acceptabele grond en
oppervlaktewaterkwaliteit sluit aan bij aan bij de N-deskstudie die door de werkgroep
Verliesnormen is uitgevoerd (Van Eck en Meijs, 1995). Berekeningen in afhankelijkheid van
o.a. bodemtype (inclusief grondwatertrap) en bodemgebruik zijn als volgt uitgevoerd:
- Allereerst is de maximaal toelaatbare stikstofuitspoeling berekend voor zowel grond als
oppervlaktewater door een locatiespecifiek neerslagoverschot te vermenigvuldigen met de
N (nitraat) normen voor respectievelijk grond- en of oppervlaktewater
- Vervolgens is de maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer berekend ofwel de som van de
toelaatbare uitspoeling van N (nitraat) naar grondwater en oppervlakte water en
denitrificatie in de bodem en het oppervlaktewater. Dit is gedaan door het minimum te
nemen van (i) de som van de kritische uitspoeling naar grondwater en de bijbehorende
kritische denitrificatie in de bodem enerzijds en (ii) de som van de kritische uitspoeling naar
oppervlaktewater en de bijbehorende kritische denitrificatie in zowel de bodem als het
oppervlaktewater anderzijds
- De bijbehorende kritische denitrificatie in de bodem is vervolgens berekend als een fractie
van de maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer. De kritische denitrificatie in
oppervlaktewater is berekend als een fractie van de maximaal toelaatbare netto
nitraattoevoer, die samenhangt met de maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer. Hierdoor
is het denitrificatieproces gerelateerd aan de toelaatbare stikstofuitspoeling.
- De bijbehorende kritische ammoniak emissie is berekend als een fractie van het
milieukundig acceptabele stikstofoverschot. Aangezien dit een sommatie is van de
maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer en de ammoniakemissie zelf is op deze wijze
ook de kritische ammoniakemissie berekend als een functie van de eerder berekende
maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer.
- Het stikstofoverschot dat milieukundig gezien acceptabel is, is berekend door de sommatie
van de maximaal toelaatbare netto stikstoftoevoer en de kritische ammoniak emissie.
- De kritische netto stikstofopname (afvoer via gewas, zuivel en vlees) is berekend als een
fractie van de kritische totale stikstofopname. Laatstgenoemde term is berekend als een
maximaal toelaatbare stikstofaanvoer ofwel de som van het stikstofoverschot plus de netto
stikstofafvoer via het geoogste gewas zelf (zie de eerde gegeven definitie). Daarmee is netto
stikstofopname direct berekend als een functie van het eerder berekende milieukundig
acceptabele stikstofoverschot.
- stikstofverliezen door (de)nitrificatie onderverdeeld naar N2, NOx en N2O zijn berekend als
fracties van de totale optredende denitrificatie in bodem en oppervlaktewater.
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Opschaling naar regio en Nederland
De berekeningen zijn uitgevoerd voor combinaties van een bodemtype (grondsoort),
grondwatertrap (nat, vochtig en droog) en grondgebruik (gras en maïs in het kader van
rundveehouderij en akkerbouw) per gridcel van 250 x 250m, uitgedrukt in kg ha-1 jr-1. De
gegevens zijn vervolgens opgeschaald naar gridcellen van 5 x 5 km (maximaal 2500 ha
landbouwgrond), waarbij de waarden zijn uitgedrukt in ton ha-1 jr-1. Voor alle relevante
stikstoftermen zijn dus schattingen gemaakt van de flux per gridcel. Dit omvat ook een landelijk
beeld van de maximale NH3 emissie gerelateerd aan de maximale stikstoftoevoer in relatie tot
de normen voor grondwater (EU nitraatrichtlijn) en oppervlaktewater. Vervolgens zijn de
waarden van alle gridcellen getotaliseerd voor Nederland, waarbij alle stikstoftermen zijn
uitgedrukt in kton.ha-1.jr-1 of Gg.ha-1.jr-1.

3.3.3 Berekening van stikstofplafonds in relatie tot effecten op landbouw (grond- en
oppervlaktewater) en natuur
In een studie van Erisman et al. (1996; 1997) zijn op basis van de door Klein et al. (1996)
gerapporteerde kritische stikstofdepositieniveaus voor bossen en natuurgebieden en kritische
ammoniak emissieplafonds per 5 × 5 km gridcel bepaald. Daarbij zijn enkele scenario’s
doorgerekend, gebaseerd op o.a. het optimaliseren van de ammoniakemissies over Nederland,
uitgaande van verschillende scenario’s voor de natuur. Hierbij is de NOx depositie a priori
vastgezet op in 2010 te verwachten waarden, zoals gerapporteerd in Klein e. a. (1997). Deze
waarden zijn mogelijk te hoog voor NOx als gevolg van voortschrijdend inzicht. Voor een
beschrijving van de scenario’s wordt verwezen naar Erisman e. a., 1996 en 1997. De gekozen
resolutie (5 x 5 km) is eigenlijk te grof, zodat veel lagere emissies per grid of gemeente
berekend wordt dan toelaatbaar zouden mogen zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het
verbeteren van de resolutie naar 1x1 km. In deze studie werd echter met de beschikbare 5 x 5
km waarden gewerkt op basis van de eerder afgeleide zeer stringente lage kritische N
depositieniveaus voor natuur. Meer informatie over de berekeningsmethode is gegeven in
Erisman e. a. (1996; 1997).
De ammoniakemissie die samenhangt met een stikstoftoediening waarbij de normen voor
grond- en oppervlaktewater niet worden overschreden is per gridcel van 5 x 5 km vergeleken
met de maximaal toelaatbare ammoniak emissies in relatie tot kritische stikstofdepositieniveaus
op natuurterreinen (Erisman e. a., 1997). Vervolgens is het minimum van die beide berekend.
Wanneer laatstgenoemde ammoniakemissie lager was dan de maximaal toelaatbare
ammoniakemissies in relatie tot het halen van de normen voor grond en oppervlaktewater, dan
is vervolgens de maximaal toelaatbare stikstofaanvoer evenredig verlaagd. Per grid met een
resolutie 5 × 5 km is dus gekeken wat kritisch is: nitraatuitspoeling of ammoniakemissie
(bepaald via terugrekening van natuurdoelen: Erisman et al., 1997). Op deze wijze is per gridcel
een (stikstof)mest plafond berekend, waarbij aan alle relevante normen voor atmosfeer (natuur),
grond- en oppervlaktewater is voldaan. Het staat hier eenvoudiger beschreven dan het werkelijk
is, omdat allerlei technieken, mesttransporten, e.d. in de verdeling een grote rol spelen. Zo kan
bij mestinjectie meer mest geproduceerd worden wanneer uitgegaan wordt van de NH3 emissie,
t.o.v. oppervlakte aanwending, maar de uitspoeling van nitraat wordt groter en kan dus alsnog
de mestproductie limiteren.

34

ECN-C--00-040

3.4

Berekende stikstofplafonds op lokale, regionale en landelijke schaal

3.4.1 Standaardanalyse
Lokale stikstofplafonds
Lokale stikstofplafonds hebben betrekking op de maximaal toelaatbare N toevoer per
hectare op een perceel, die afhangt van o.a. bodemgebruik en bodemtype. Dergelijke
plafonds zijn weergegeven in Tabel 4 in de vorm van een maximaal toelaatbare
stikstofoverschot, inclusief de bijbehorende verliesposten, om een vergelijking
mogelijk te maken van de in deze studie berekende resultaten met die van de NDeskstudie (Van Eck en Meijs, 1995).
Tabel 4. Berekende milieukundige N verliezen voor grasland zoals berekend in deze studie
tezamen met de waarden zoals ze zijn afgeleid uit N-desk studie
Proces

Uitspoeling
grondwater
Uitspoeling
(grond
en) oppervlakte water
NH3 emissie
Denitrificatie
- urineplekken
- bodem
- slootwand
Totaal

Zand (droog)
N-Desk
Deze studie
25-45
37-56

Verliespost (kg.ha-1.jr-1 N)
Zand (nat)
N-Desk
Deze studie
-

Klei, veen
N-Desk
Deze studie
-

-

-

4-11

8-39

4-11

15-21

30-40

27-40

30-40

15-57

30-40

8-125

15-30
0-15
70-130

25
25-63
90-160

15-30
12-171
4-8
653)-260

25
25-111
2-7
50-215

15-30
22-180
9-10
80-270

25
7-221
1-14
20-380

De gehanteerde methodiek in deze studie blijkt tot overeenkomstige verliesposten te leiden als
destijds binnen de N-desk studie is afgeleid. Wel laten de resultaten van deze studie een grotere
spreiding in de berekende N verliesposten zien, met name waar het gaat om de uitspoeling naar
oppervlaktewater en de ammoniakemissie. Wat de eerste verliesterm betreft is dit een gevolg
van het feit dat in de N desk studie verondersteld wordt dat N uitspoeling in klei en
veengronden en in natte zandgronden uitsluitend naar het oppervlaktewater plaats vindt. In deze
studie is echter gerekend met een verdeling van het neerslagoverschot in een directe afvoer naar
het oppervlaktewater en uitspoeling naar het grondwater, met een verdelingsfractie die afhangt
van de grondwatertrap. In de natte zand, klei- en veengronden is ook in deze studie volledige
afspoeling naar het oppervlaktewater veronderstelt. In de wat dieper ontwaterde zand, klei en
veengronden is echter sprake van zowel uitspoeling als afspoeling. Omdat in oppervlaktewater
denitrificatie optreedt is de toelaatbare afspoeling naar de sloot hoger zijn dan de toelaatbare
afvoer vanuit het oppervlaktewater (norm voor oppervlaktewater vermenigvuldigt met de
slootafvoer; zie voetnoot Tabel 2). Hierdoor is de totale afvoer naar grond en oppervlaktewater
voor deze gronden hoger dan de berekende maxima in de N desk studie.
Voor droog grasland komen de gemiddelde waarden uit deze studie goed overeen met de
waarden van Fraters et al. (pers. med) uit Tabel 3. Voor droog bouwland zijn de verliezen ook
overeenkomstig maar is de overeenkomst in de uitspoeling en denitrificatie wat minder. Veel
grotere verschillen komen aan het licht wanneer naar de natte bodem/bodemgebruiks
combinaties wordt gekeken. Voor nat grasland wordt in deze studie een duidelijk lagere
verliespost berekend, terwijl voor nat bouwland de verliespost overeenkomt. Wanneer de
afzonderlijke termen bekeken worden, dan zijn er opmerkelijke verschillen in alle gevallen.
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Regionale stikstofplafonds
Een ruimtelijk beeld van de maximaal toelaatbare N toevoer (stikstofplafonds) voor Nederland
is berekend middels een vergelijking van de ammoniakemissie gerelateerd aan normen voor
grond- en oppervlaktewater met de door Erisman et al (1996) geoptimaliseerde emissieverdeling
(lage variant) per 5 × 5 km op basis van kritische N depositieniveaus voor natuur. In Figuur 8 is
aangegeven welke norm beperkend is: water of natuur. De donkere kleur in de figuur betekent
dat de kritische waarden voor natuur beperkend zijn, terwijl de lichte kleur aangeeft dat de
kritische waarden voor (grond)water beperkend zijn. Resultaten laten zien dat voor een groot
gedeelte van het land natuur de beperkende factor is met betrekking tot de ammoniakemissie en
daarmee voor de stikstofplafonds. Dit is met name het geval in de dicht beboste gebieden van de
Veluwe, Utrechtse heuvelrug en Drente. In deze gebieden (zwart op de kaart) is de maximaal
toelaatbare ammoniakemissie vanuit de natuur bezien slechts een kwart of minder dan de
toelaatbare emissie bezien vanuit de milieunormen voor de landbouw.
NH3 emissie Natuur/Landbouw
0 - 0.25
0.25 - 0.5
0.5 - 1
>1

50

0

50 Kilometers

Figuur 8. Ratio tussen de maximaal toelaatbare ammoniak emissie op basis van kritische N
depositieniveaus voor natuur (natuur) en normen voor grond- en oppervlaktewater (landbouw).
De berekende stikstofplafonds (maximaal toelaatbare N-toevoer) op basis van het handhaven
van alle normen voor natuur, grond- en oppervlaktewater (standaard variant) per 5 × 5 km grid
cel is gegeven in Figuur 9. In dit figuur is tevens de verdeling per 5 × 5 km grid uitgedrukt in kg
N per ha landbouwgrond.
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400 - 450
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50

0
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(A)
(B)
Figuur 9. Regionale stikstofplafonds, uitgaande van zowel kritische depositieniveaus voor
bossen en natuurgebieden en de grond- en oppervlaktenormen, uitgedrukt in ton per 5 x 5 km
grid (A) en in kg per ha landbouwgrond (B).
De stikstofplafonds in Figuur 9 hebben betrekking op de gehele gridcel en niet op het
landbouwkundig areaal alleen. Daardoor zijn er behoorlijk lage N plafonds te zien in gebieden
met vrij veel natuur. Er zijn zelf uitschieters naar 125 ton N per 5 × 5 km cel, wat gemiddeld
neerkomt op gemiddeld slechts 10 kg ha-1 jaar-1. In gebieden met nauwelijks tot geen natuur
loop de maximale N toevoer op tot meer dan 625 ton N per 5×5 km ofwel gemiddeld 250 kg N
ha-1, wat meer overeenkomt met de maximaal toelaatbare toevoer in de vorm van krachtvoer en
kunstmest. Bij de weergave van de stikstofplafonds is de bijbehorende NOx niet opgeteld zodat
het een (geringe) onderschatting is va het werkelijke plafond.
Stikstofplafonds voor Nederland
Een overzicht van de berekende stikstofplafonds voor heel Nederland, met informatie over de
verschillende N verliesposten, is weergegeven in Tabel 5. Resultaten zijn gegeven voor drie
verschillende combinaties van N normen waaraan moet worden voldaan, namelijk:
1. Zowel de natuurnorm als de grond- en oppervlaktewaternorm (standaardvariant)
2. Alleen de grond- en oppervlaktewaternorm
3. Alleen de natuurnorm
Tevens zijn enkele recente cijfers van het CBS voor het jaar 1997 toegevoegd.
Uit tabel 5 blijkt dat het stikstofplafond voor heel Nederland uitkomt op ca. 350 kton jr-1
wanneer alle normen in acht worden genomen. Dit is een waarde die beduidend lager ligt dan de
huidige totale N-toevoer van ca. 920 kton jr-1 (CBS, 1997). Bij dit niveau blijkt ook de
berekende N2O emissie beduidend lager te liggen dan die welke door Kroeze en Bogdanov
(1997) momenteel voor Nederland is geschat (zie ook paragraaf 3.4.2). Wanneer de natuurnorm
achterwege wordt gelaten (alleen normen voor grond- en oppervlakte water) wordt een
beduidend hoger stikstofplafond berekend (ca. 540 kton jr-1). Bij deze optie kan de uitspoeling
blijkbaar nog met een factor 2 toenemen (van 26 naar 40 kton jr-1) zonder dat de waternormen
overschreden worden. Het gevolg hiervan is met name een verhoging van de denitrificatie in de
bodem van met ca. 80 kton jr-1 en een verdubbeling van de NH3 emissie (toename van 30 kton
jr-1) als gevolg het hogere toelaatbare stikstofoverschot. Deze optie leidt ook tot vrijwel een
verdubbeling van de N2O en NOx emissies, aangezien die lineair aan de denitrificatie in de
bodem en het oppervlaktewater zijn gerelateerd. In de variant waarin alleen rekening is
gehouden met de NH3 emissie eisen die vanuit de bossen en natuurgebieden worden gesteld (de
natuurnorm) in acht wordt genomen ligt het stikstofplafond op ca 450 kton jr-1. Dit is hoger dan
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in de standaardvariant, maar lager dan de variant die uitsluitend met de waternormen rekent. De
verhoging ten opzichte van de standaardvariant wordt veroorzaakt door hoge stikstofplafonds in
gebieden met weinig natuur. In die situaties kan echter wel de grond- en/of drinkwaternorm
overschreden worden.

Tabel 5. Berekende totale N posten voor heel Nederland in kton jr-1 waarbij wordt voldaan aan
een 3 tal combinaties van normen: (1) grond-, oppervlakte water en natuur, (2) alleen grond- en
oppervlaktewater en (3) alleen natuur.
Proces
N flux in kton jr-1
Gebruikte Normen
CBS1997
(1) Grond en
(2) Grond en
(3) Natuur
Oppervlaktewater oppervlaktewater
en natuur
1)
Uitspoeling
26
50
36
?
Denitrificatie bodem
102
183
144
?
Denitrificatie sloot
7
12
10
?
NH3 emissie
32
62
43
157
Netto afvoer
186
233
217
222
2)
352
540
450
922
N-aanvoer/plafond
N2O emissie
NOx emissie vanuit de
bodem

6
3

11
6

9
5

293)
?

1)

Totaal naar grond en oppervlakte water
In geval van CBS 1997 de huidige situatie
3)
Kroeze en Bogdanov (1997)
2)

Uit de resultaten blijkt tevens dat de netto opname in gewas, vlees en zuivel relatief constant
blijft. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de efficiëntie van de stikstofbenutting aanzienlijk
toeneemt. Op dit moment is het landelijk gemiddelde ca 24% (zie de CBS cijfers in Tabel 5
voor de netto N afvoer en de totale N aanvoer). De efficiëntie moet echter ruim verdubbelen
(toename tot 53%) om de berekende netto afvoer te halen bij het stikstofplafond waarbij alle
normen worden gehaald. Ook wanneer alleen de verliesnormen moeten worden gehaald is een
efficiëntie stijging nodig tot 43%. Anders zal de beduidend lagere invoer leiden tot beduidend
lagere gewasopbrengsten. Resultaten van proefbedrijf “De Marke” laten zien dat een
verdubbeling van de efficiëntie in principe mogelijk is op melkveehouderijbedrijven. Het is
echter zeer onwaarschijnlijk dat het berekende stikstofplafond waarbij alle normen worden
gehaald ook op lange termijn mogelijk is. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de
reductiepercentages die nodig zijn om van de huidige N toevoer te komen tot stikstofplafonds
hoog zijn. De waarden hangen af van het beschermingsniveau en variëren van 62% (halen van
water- en natuurnormen), 41% (halen van waternormen) en 50% (halen van natuurnorm).

3.4.2 Alternatieve scenario’s
Naast de standaard variant, waarbij zowel met de normen voor grond- en oppervlakte water als
met de natuurnorm rekening is gehouden, zijn nog twee alternatieve scenario’s doorgerekend. In
de eerste variant is alleen rekening is gehouden met de nitraatnorm voor grondwater - en
natuurnorm als limiterend en is de oppervlaktewaternorm losgelaten. In een tweede variant is
alleen rekening gehouden met de nitraatnorm voor grondwater en is ook de natuurnorm
losgelaten. In tabel 6 zijn de totale N posten voor heel Nederland voor de twee alternatieve
scenario’s tezamen met het standaard scenario weergegeven. Figuur 10 geeft de stikstofplafonds
voor het scenario waarbij alleen met de nitraatnorm is gerekend.
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Tabel 6. Totale N posten voor heel Nederland in kton jr-1 voor het standaard scenario met zowel
de natuurnorm als grond- en oppervlakte norm (A), het scenario met alleen de nitraat- en
natuurnorm (B) en het scenario met alleen de nitraatnorm voor grondwater (C).
Processen
Scenario’s (N fluxen kton jr-1)

Uitspoeling1)
Denitrificatie bodem
Denitrificatie sloot
NH3 emissie
Netto afvoer
N-aanvoer2)
N2O emissie
NOx emissie

(A) Grond en
oppervlaktewater
en natuur

(B) Grondwater
en natuur2)

© Grondwater

26
102
7
32
186
352
6
3

35
109
10
42
159
353
7
4

129
348
34
162
236
909
21
11

1)

Totaal naar grond en oppervlakte water
Bij deze variant kon de som van opname en denitrificatie maximaal 250 kg ha-1 jr-1. Dit
om te voorkomen dat de denitrificatie, en daarmee het N-plafond, onrealistische hoog zou
worden
2)

Nin (crit) (ton/5x5 km grid)
0 - 125
125 - 250
250 - 375
375 - 500
500 - 625
>625

50

0

50 Kilometers

Nin (kg/ha)
< 200
200 - 250
250 - 300
300 - 350
350 - 400
400 - 450
> 450

50

0

50 Kilometers

(A)
(B)
Figuur 10. Regionale stikstofplafonds, uitgaande van de nitraatnormen, uitgedrukt in ton per 5 x
5 km grid (A) en in kg per ha landbouwgrond (B).
Het verschil tussen standaardvariant en de variant waarin alleen de oppervlaktewaternorm wordt
losgelaten blijkt op voor het nationale stikstofplafond weinig of geen effect te hebben. Dit komt
doordat in veel gevallen de natuurnorm de beperkende factor is. Wanneer echter alleen met de
nitraatnorm in het grondwater rekening wordt gehouden resulteert dit in een stikstofplafond dat
vrijwel gelijk is aan de huidige situatie. Hierbij is het allereerst belangrijk om op te merken dat
in de berekening de nitraatconcentratie op alle plots gelijk wordt gesteld aan de norm. Dit leidt
in natte (veen en klei) gronden tot een zeer hoge denitrificatie. Om niet realistische (extreem
hoge) denitrificatie fluxen te vermijden is de som van uitspoeling en denitrificatie op een
maximum van 250 kg.ha-1.jr-1 gezet. Zelfs bij de huidige hoge N toevoer treedt op deze gronden
namelijk geen overschrijding van de nitraatnorm op. Verder is dient te worden opgemerkt dat
bij deze berekening ervan uitgegaan is dat de geproduceerde mest optimaal over Nederland
wordt verdeeld zodat op ieder perceel de nitraatrichtlijn wordt gehaald. In de praktijk zal een
dergelijk optimale verdeling nooit haalbaar zijn. Grote regionale verschillen zullen daarom
blijven bestaan, met als gevolg een lager stikstofplafond. Tenslotte is in deze berekening geen
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rekening gehouden met de kritische ammoniakemissie die behoort bij het kritische N
depositieniveau op natuur in relatie tot de nitraatuitspoeling naar het grondwater. In het kader
van de evaluatie van de verzuringdoelstellingen zijn deze waarden recent opnieuw berekend
(Albers e.a. 1999, De Vries e.a., 2000). Het kritische N depositieniveau in verband met het niet
overschrijden van de nitraatnorm onder bossen en natuurterreinen had feitelijk met het OPS
model moeten worden omgerekend naar een bijbehorende kritische ammoniakemissie. Alleen
op deze wijze wordt zowel onder landbouw als natuur aan de nitraatrichtlijn voldaan.
Desondanks zou ook dan het berekende stikstofplafond beduidend hoger liggen dan de huidige
standaard variant omdat het gebruikte kritische depositieniveau voor het behoud van
biodiversiteit (gebaseerd op Klein e.a. 1997) veel lager ligt dan voor het behoud van de
grondwaterkwaliteit.
De schatting voor N2O emissies bij het gebruik van uitsluitend de grondwaternorm (21 kton jr-1)
ligt dicht bij de schatting van Kroeze en Bogdanov (1997) voor Nederland voor 1990 (29 ton jr1
). Deze auteurs schatten N2O emissies op nationaal niveau op basis van de IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gases (IPCC, 1997). Een globale vergelijking van de resultaten van beide
analyses (uitgaande van het grondwater scenario in de huidige studie) is gegeven in Tabel 7. De
vergelijking is noodzakelijkerwijs globaal omdat de verschillende N posten door Kroeze en
Bogdanov (1997) veel verder zijn opgesplitst dan in deze studie.
Tabel 7. Vergelijking van de schatting voor N2O emissies bij het gebruik van uitsluitend de
grondwaternorm met die van Kroeze en Bogdanov (1997) voor Nederland voor 1990
N2O emissies (kton.yr-1)
Type N2O emissies
Kroeze en
Deze studie
Bogdanov (1997)
Directe emissies uit landbouwbodems
N-inputs (kunstmest, mest, oogstafval en N2 fixatie)
10.6
191)
bewerken van veengronden
1.4
Dierlijke productie
1)
stallen en mestopslag
3.2
1)
beweiding
2.2
Indirecte emissies
uit natuurlijke bodems door atmosferische depositie
2.0
van NOx en NH3
uit aquatische systemen door N uitspoeling
8.9
2
uit riool (tijdens zuivering of na lozing)
0.6
Totaal
29
21
1)

In de huidige analyse is de N2O emissie door N inputs en dierlijke productie niet apart opgesplitst.

Een reden voor het verschil is dat niet alle emissiebronnen in de integrale stikstofanalyse zijn
meegenomen. Zo zijn de N2O emissies door het bewerken van veengronden en de indirecte
emissies uit natuurlijke bodems en riolering niet meegenomen. Door Kroeze en Bogdanov
(1997) worden deze emissies geschat op 4.0 kton. yr-1 (zie tabel 7). Een andere reden voor het
verschil is de veel lagere schatting van N2O emissies uit aquatische systemen in deze studie (ca
2 kton. yr-1) dan door Kroeze en Bogdanov (ca 9 kton. yr-1; zie tabel 7).

3.5

Betrouwbaarheid van de berekende stikstofplafonds

De stikstofbalansen en verdeling van de verliezen over de verschillende verliesposten geven
globaal weer hoe groot de verschillende posten gemiddeld zijn. Op het landelijk niveau bekeken
is de onzekerheid in deze getallen niet zo groot, en gemiddeld waarschijnlijk minder dan een
factor 2. Per regio en per grondsoort zijn de verschillen groter, gemiddeld waarschijnlijk meer
dan een factor 2. Dat komt omdat niet precies de grootte van de oppervlakte bekend is van de
verschillende eenheden, de balansen op perceelniveau, bedrijfsniveau en regioniveau minder
goed bekend zijn dan op hoger aggregatieniveau (op landelijk niveau), en we weinig weten wat
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en wanneer een boer op zijn bedrijf precies doet, hoe hij dat doet en hoe frequent hij dat doet.
Kortom, er is onzekerheid over de precieze grootte van de balansen en emissies. Bovenstaande
analyse heeft vooral betrekking op de huidige situatie, maar is tevens van belang voor de
onzekerheid in de berekende stikstofplafonds. In Bijlage 3 is een uitgebreide
onzekerheidsanalyse gegeven. Hier is ook via enkele berekeningen de onzekerheid
gekwantificeerd. Hieruit blijkt dat de spreiding in de stikstofplafonds (de maximaal toelaatbare
N toevoer) behoorlijk groot. Het overgrote deel (97%) van deze onzekerheid wordt veroorzaakt
door denitrificatie in de bodem (76%) en ammoniakemissie (21%). In het laatste geval moet
worden bedacht dat die variatie uitsluitend het gevolg is van de invloed van de verandering in
denitrificatie op het stikstofoverschot en daarmee op de ammoniakemissie. De onzekerheid in
ammoniakemissie fracties zelf is niet meegenomen.

3.6

Beperkingen van de analyse

In dit hoofdstuk zijn op basis van de huidige inzichten en gegevens regionale maximale
stikstofplafonds vastgesteld voor de landbouw. Hierin is voor het vaststellen van een kritische
ammoniakemissie op basis van kritische waarden voor natuur uitgegaan van een bepaalde NOx
depositie en binnen- buitenland verhouding. Deze verdelingen zijn gebaseerd op de scenario’s
gerapporteerd in Erisman e. a. (1996) en Klein e. a. (1997), conform de MV-4 berekeningen
voor 2010. Inmiddels zijn deze berekeningen herzien en daarom kunnen de uitgangspunten
afwijken van nieuwe inzichten. NOx is niet specifiek meegenomen in de berekeningen omdat
het instrumentarium om vanuit kritische (NOx) depositiewaarden voor de natuur terug te
rekenen naar regionale emissieplafonds via optimalisatie nog niet gereed is voor berekeningen.
Voor NOx zal ook blijken dat deze plafonds veel egaler verdeeld zijn over Nederland dan voor
ammoniak het geval is. Dit heeft te maken met het verschil in verspreidingsgedrag: terwijl de
depositie van ammoniak relatief dichtbij de bron plaats heeft, wordt NOx voornamelijk
geëxporteerd. De NOx emissies in Nederland worden dus voornamelijk begrensd door kritische
waarden voor de natuur in het buitenland, en andersom. Het halen van NOx doelstelling voor de
natuur vergt dan ook international afspraken over emissiereducties. In principe is een trade-off
mogelijk tussen de twee emissies. Hierbij moet uiteindelijk de juiste economische, sociale en
maatschappelijke factoren meegewogen worden.
Naast een trade off tussen NOx en NHx is ook geen rekening gehouden met een trade off tussen
N toevoer middels kunstmest en krachtvoer. Het ammoniakemissie gedrag van drijfmest (wat
qua productie o.a. is gerelateerd aan de externe invoer van krachtvoer) en kunstmest verschilt
heel sterk, maar dit is niet expliciet geparameteriseerd in de eenvoudige balansmethode. Een
berekening van deze trade-off is wel mogelijk met de integrale balansmethode (zie paragraaf
3.3.1), maar die was nog niet gereed voor berekeningen tijdens deze studie. Tenslotte zijn geen
verder (scenario) analyses verricht met betrekking tot het gebruik van verschillende kritische
stikstofdepositieniveaus en daaraan gerelateerde kritische ammoniakemissies vanuit de
landbouw. Er is uitsluitend uitgegaan van eerder berekende kritische ammoniakemissies die
gebaseerd zijn kritische depositieniveaus voor het behoud van biodiversiteit (gebaseerd op Klein
e.a. 1997). Deze zijn echter zeer streng. Daarnaast kan ook worden gerekend met kritische
depositieniveaus gerelateerd aan behoud van grondwaterkwaliteit of het voorkomen van
verhoogde stress door vorst, droogte ziekten en plagen, die beduidend hoger liggen (De Vries
e.a. 2000). Dit vereist inzet van het OPS model. Samenvattend kan worden gesteld dat bij de
berekening van stikstofplafonds o.a. een afweging moet worden gemaakt m.b.t. de verschillende
eisen vanuit de natuur, de trade off tussen NOx en NHx en de trade off tussen N toevoer middels
kunstmest en krachtvoer. Dit zijn belangrijke aspecten voor vervolgonderzoek.
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4.

GEBRUIK VAN STIKSTOFPLAFONDS IN HET BELEID

In het voorgaande hoofdstuk is een model beschreven waarmee de stikstofstromen
gekwantificeerd kunnen worden en waarmee via terugrekening uit kritische waarden of daaruit
afgeleide doelstellingen regionale stikstofplafonds kunnen worden afgeleid. Een dergelijk model
is een waardevol instrument om geïntegreerd de effecten van verschillende beleidsopties door te
rekenen om daarmee ook sturing aan het N-beleid te geven. Daarnaast kan berekend worden wat
de invloed is op de stikstofplafonds wanneer verschillende doelstellingen voor natuur, grond- en
oppervlaktewater, etc. worden voorgesteld. Om volledig te kunnen zijn is verdere ontwikkeling
van het instrument noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt allereerst het nut en het gebruik van de
stikstofplafonds aangegeven. In paragraaf 4.2 wordt besproken hoe de stikstofplafonds kunnen
dienen voor het vormgeven van een integraal beleid.

4.1

Het nut en gebruik van stikstofplafonds

De berekende stikstofplafonds zijn een uiteindelijk resultaat van een uitgebreide kosten-baten
afweging. Het afleiden, implementeren en handhaven van stikstofplafonds is slechts een
instrument om op een geïntegreerde wijze een doelstelling te kunnen halen. Het biedt voordelen
t.o.v. het huidige beleid vanwege het integrale karakter waardoor volgens de huidige inzichten
voorkomen wordt dat er afwenteling plaats heeft en dat niet alle doelen gehaald worden (zie ook
paragraaf 4.2). Daarnaast kan het randvoorwaarde scheppen waarbinnen ontwikkelingen
plaatshebben die tot een versnelde realisatie van de doelen leiden. Hierbij wordt gedoeld op de
mogelijkheid tot verhandelbare stikstofrechten te komen, waardoor door marktwerking stappen
richting stikstofgerelateerde doelen gemaakt kunnen worden. Mogelijk stimuleert het ook
gerichte technologie ontwikkeling. Deze is namelijk doelmatiger wanneer gericht op
vermindering van reactief stikstof.
De analyse in hoofdstuk 3 geeft nog eens overduidelijk aan dat er een sterke onbalans is in de
stikstofbalans in Nederland, leidend tot een cascade van effecten. Deze boodschap is niet nieuw.
Met de hier berekende stikstofplafonds is wel in kaart gebracht waar regionaal de grootste
knelpunten zitten en welke niveaus van N-import of -vorming mogen plaats hebben, zonder dat
dit onoverkomelijke milieuproblemen tot gevolg heeft voor een groot aantal thema’s. Het gaat
hierbij dan om alle stikstofgerelateerde milieuproblemen (nitraat concentraties in grond- en
oppervlakte water, N-belasting van de natuur, bijdrage aan fijn stof en ozonvorming,
grootschalige verspreiding van luchtverontreiniging door aerosolvorming, invloed op het
klimaat, etc.2). Eenmaal vastgesteld in nauw overleg met belanghebbende zijn de
stikstofplafonds goed te gebruiken als doelstelling of randvoorwaarden om te komen tot
beleidsopties, zonder dat ze direct als beleidsinstrument hoeven te dienen.
Het voordeel van stikstofplafonds is dat ze voor de lange termijn duidelijkheid bieden wat
gerealiseerd moet worden om uiteindelijk de doelen te halen. In tussen fasen kunnen
intermediaire doelen worden afgeleid, bijvoorbeeld op basis van tussendoelen voor de natuur,
grond- en oppervlaktewater. Verder maakt het een systeem van afwegingen mogelijk op
regionale schaal binnen de plafonds, zoals keuzen voor landschapsbehoud in ruil voor
industriële maatregelen.
Idealiter zouden stikstofplafonds gebruikt kunnen worden als instrument om landelijk gezien de
doelstellingen te realiseren en te zorgen dat er geen afwenteling optreedt en om
randvoorwaarden te kunnen scheppen voor regionaal/lokaal beleid. In Figuur 10 is geïllustreerd
hoe dit laatste in zijn werk zou kunnen gaan. Het plafond is de randvoorwaarden en het
bestuurlijk orgaan voor de regio kan zelf, binnen gestelde randvoorwaarden, een opdeling
2

Hierbij dient opgemerkt dat voor een reductie van ozon ook een reductie in emissies van vluchtige organische
componenten noodzakelijk is. Verder geldt dat door reductie van aërosolen het broeikaseffect versterkt kan worden
als gevolg van de koelende werking van de aërosolen.
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maken van het plafond naar de doelgroep in de regio. Daarbij kan kosteneffectiviteit als leidraad
worden gekozen, maar ook bijvoorbeeld behoud van cultureel erfgoed, etc. Door ruimte te
geven aan een doelgroep wordt automatisch de andere doelgroep zwaarder belast.

Figuur 10. Illustratie van toepassing stikstofplafond: in een regio wordt een N-plafond
vastgesteld van 10 gebaseerd op de kritische waarden voor de natuur (in Nederland) en voor de
NO3 uit- en afspoeling. Het plafond kan toebedeeld worden aan verschillende bronnen om
kosteneffectief het plafond te realiseren: 6 aan de landbouw, 2 aan de industrie en 2 aan
verkeer.
Het is misschien utopisch om te denken dat regionale stikstofplafonds als (beleids)instrument
gebruikt kunnen worden binnen Nederland, ook al past het goed binnen de NMP3 doelstellingen
om meer naar (eenvoudige) emissiebenaderingen te gaan. De handhaafbaarheid van de plafonds
zal namelijk complex zijn en ook de noodzaak om binnen de plafonds weer onderverdelingen
aan te brengen voor de verschillende doelgroepen maakt het niet eenvoudig. Wanneer het
systeem alleen op de landbouw zou worden toegepast en het NOx-spoor op een andere manier
zou worden behandeld (afgestemd op de landbouw) of eventueel later ingepast, liggen er
wellicht in de nabije toekomst meer mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan de toepassing
van MINAS op regionaal niveau, en daarbinnen op bedrijfsniveau. Het toelaatbare N-overschot
in een regio wordt door een regio-MINAS bepaald. Dit N-overschot is dan het regionale Nplafond, dat afgestemd is op het halen van kritische waarden in afstemming met het NOx-spoor.
Binnen de regionale MINAS overschotten worden maximale N-overschotten op bedrijfsniveau
vastgesteld. Dit is een regionale afweging, omdat bijvoorbeeld gekozen kan worden voor
kleinschalige landbouw (landschappelijke waarden) die meer overschot behoeven (om lagere
kosten te maken) t.o.v. meer industriële praktijken die voor hogere kosten komen te staan (om
lagere N-overschotten te bereiken). Ook kan een afweging per sector gemaakt worden: op den
duur streven naar een pluimvee regio door daar de N-overschotten ruimer te maken t.o.v. die
voor andere sectoren.
Via MINAS, in combinatie met stikstofbemestingsnormen, is het mogelijk om aan- en
afvoer op bedrijfsniveau in evenwicht te brengen en langzaam in de richting van de plafonds te
kunnen komen. Het is wenselijk om via marktwerking de opties ten uitvoer te kunnen brengen
en effectief te kunnen laten zijn (zie doelstelling NMP4). In plaats van de varkens-, mest-, en
andere rechten zouden dan aan MINAS gekoppelde N-overschotrechten gekoppeld kunnen
worden.
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4.2

Stikstofplafonds en integraal stikstofbeleid

De vorige paragraaf besprak het nut van een integrale analyse en de mogelijkheden voor het
gebruik daarvan. Bij een complex milieuprobleem als stikstofemissies - met allerlei mogelijke
verschijningsvormen en afwentelingen in ruimte en tijd - is een integrale analyse echter ook een
belangrijk hulpmiddel bij het invullen van beleid. Een werkelijk integraal beleid biedt
ondernemers de mogelijkheid voor uitwisseling tussen maatregelen, op het eigen bedrijf of zelfs
met collega-ondernemers en bestuurders. Het gaat dus vooral om de volgende criteria voor
beleid uit paragraaf 2.2: effectiviteit (stuurbaarheid), efficiëntie en afwenteling tussen
milieuthema’s, in de tijd, tussen regio’s (inclusief het buitenland) en op andere thema’s. Deze
paragraaf beschrijft de mogelijke toepassing van stikstofplafonds in het beleid.
Het toekomstige beleid zal niet kunnen volstaan met generieke maatregelen op nationale schaal
alleen. Een meer gebiedsgerichte aanpak, een emissiereductiebeleid op lokale en regionale
schaal, is noodzakelijk voor een toekomstig effectief beleid. Zoals al eerder in dit rapport werd
vermeld is het de moeite waard bij het vaststellen van beleid te redeneren vanuit
stikstofplafonds. We nemen daarbij als basis de stikstofplafonds die zijn teruggerekend vanuit
de kritische limieten binnen de thema’s. Voor elk beleidsdoel (verzuring - diverse doelen,
nitraatrichtlijn, eutrofiëring en broeikasproblematiek) ligt het plafond weer anders. Op dit
moment is de wetenschappelijke kennis niet toereikend om het idee van stikstofplafonds
volledig te operationaliseren voor alle milieuthema’s en regio’s Daarnaast bestaat twijfel over
de monitoring, controleerbaarheid en handhaafbaarheid. Ook de specifieke invulling zal het
nodige aan onderzoek vergen: wat is regionaal te beslissen en wat moet als randvoorwaarden
worden opgelegd. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven zou een mogelijke optie kunnen zijn
om te starten met stikstofplafonds in de landbouw met MINAS als regulerend instrument op
bedrijfsniveau en op gebiedsniveau. MINAS zou dan uitgebreid kunnen worden met N-binding
door gewassen en netto-mineralisatie om het totale stikstofbudget in de landbouw in beeld te
brengen. In een latere fase zou NOx toegevoegd kunnen worden om het systeem voor N
compleet te maken. Via MINAS, in combinatie met mestafzetcontracten, is het mogelijk om
aan- en afvoer op bedrijfsniveau in evenwicht te brengen en langzaam in de richting van de
plafonds te kunnen komen.
Een systeem dat alleen reguleert op MINAS-normen zal voor een deel van de regio’s voldoende
milieuresultaat opleveren. In andere gebieden zal echter aanvullend beleid nodig zijn, om de
doelen te halen voor nitraat in grondwater, eutrofiëring van oppervlaktewater, verzuring of
broeikasgassen. In die regio’s zijn dus andere stikstofplafonds nodig en die moeten worden
doorvertaald naar agrarische bedrijven. De vertaling van plafonds gebeurt het beste op basis van
aantal hectares (voor grondgebonden verliezen) en het aantal dieren (voor diergebonden
verliezen). Op grond van de specifieke maatregelen die boeren nemen en het stikstofverlies
volgens MINAS moet worden berekend of de agrariër aan het individuele stikstofplafond
voldoet. Het is denkbaar deze individuele stikstofplafonds verhandelbaar te maken binnen een
gebied, om zo de efficiëntste oplossingen te vinden. Daarbij kunnen ook de NOx-emissies
worden betrokken en - voor oppervlaktewater - bijvoorbeeld de emissies uit de rwzi.
Als we beleid op grond van het concept van stikstofplafonds globaal beoordelen met de criteria
uit paragraaf 2.2 komen op het volgende:
De effectiviteit van zo’n systeem is zeer groot omdat het doel de realisatie van een groot aantal
kritische limieten (doelstellingen) garandeert. En daarbij wordt afwenteling voorkomen. Het
beleid is in principe kosteneffectief (efficiëntie), omdat er allerlei uitruilmogelijkheden zijn en
het beleid specifiek (regionaal) wordt ingevuld.
De controleerbaarheid is een probleem voor een beleidsinstrument dat uitgaat van
stikstofplafonds, omdat het systeem nogal ingewikkeld is. Bovendien is de handhaafbaarheid
dubieus, zolang allerlei normen niet eenduidig zijn vast te stellen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog
geen goede rekenregels voor de relaties tussen MINAS en ammoniakmaatregelen. Er zou een
systeem met forfaitaire normen opgezet kunnen worden waarmee het systeem uit de voeten kan.
Afwijkingen van deze normen moeten dan door de belanghebbende onderbouwd worden. Een
dergelijk systeem is destijds voorgesteld in de ROM ZOF discussie over het ammoniakbeleid en
een hectare norm (Erisman en van Egmond, 1997).
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Het draagvlak bij agrariërs industrie en verkeer voor verhandelbare stikstofplafonds is in theorie
goed. De doelgroepen weten waar ze aan toe zijn en kunnen zelf de efficiëntste maatregelen
kiezen, inclusief de mogelijkheid stikstofrechten aan te kopen. De praktijk is echter
weerbarstiger. De moed zal agrariërs in de schoenen zinken omdat het grote gat tussen de
huidige situatie en de gewenste situatie zichtbaar wordt. Bovendien zijn boeren het zat dat de
overheid ze telkens confronteert met administratief steeds ingewikkelder systemen. De optie om
ook NOx en andere doelgroepen te betrekken levert wellicht nieuwe impulsen.
Afwenteling tussen milieuthema’s: binnen de beschouwde thema’s heeft geen afwenteling meer
plaats, tenzij vooraf als zodanig beslist.
Afwenteling in de tijd: door uit te gaan van de reactief stikstofbenadering wordt voorkomen dan
cascade-effecten nog zullen optreden.
Afwenteling van/naar andere regio’s impliciet liggen door het in acht nemen van de onderlinge
relaties de verhoudingen tussen de gebieden vast. Er heeft dus geen afwenteling meer plaats.
Het is wel zo dat door het feit dat de kritische depositiewaarden voor de natuur een groot deel
van de plafonds in het land bepalen de keuze van die waarden in het ene gebied grote invloed
hebben op de plafonds in het andere. In het traject van het vaststellen van de plafonds dient hier
terdege rekening mee gehouden te worden.
Afwenteling op andere thema’s: hier is onvoldoende aandacht aan besteed, maar is een
belangrijk punt. Ook hier geldt dat de maatregelen voortvloeiend uit het beleid in belangrijke
mate bepalend zijn of afwenteling optreedt op andere thema’s (grondprijs, schaalvergroting,
etc.). Wel is het zo dat binnen de regionale plafonds sturing mogelijk is om de afwenteling op
andere thema’s te voorkomen. Hier geldt het voorbeeld van de schaalvergroting: het ‘regionale
bestuursorgaan’ heeft de mogelijkheid om kleine boeren te ontzien qua aandeel in het plafond
ten koste van de meer geïndustrialiseerde ondernemingen.
We concluderen dat gebruik van stikstofplafonds als beleidsinstrument potentieel grote
milieuvoordelen heeft en veel van de mogelijke negatieve afwentelingen voorkomt. Er moeten
echter vraagtekens gezet worden bij het draagvlak (mogelijk ingewikkeld systeem), en de
controleerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit is verder niet uitgewerkt maar is wel cruciaal voor
formulering van integraal (stikstof) beleid.

4.3

Mogelijke maatregelen

In voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat er sterke onderlinge relaties bestaan tussen de
verschillende bronnen en effecten van reactief stikstof. Beleid dat rekening houdt met deze
relaties zal maatregelen opleveren die integraal de stikstofproblematiek bestrijden met een zo
hoog mogelijk rendement. Zoals eerder aangegeven zijn de belangrijkste bronnen
verbrandingsprocessen, ammoniak- en kunstmestindustrie en dierlijke mest (via het
geïmporteerde krachtvoer). Het stikstofprobleem vraagt om maatregelen die gericht zijn op de
vermindering van de vorming en/of accumulatie van reactief stikstof, regionaal toegepast via
limitering door N plafonds. Er bestaan drie mogelijkheden om dit doel te realiseren:
I. Afname van de vorming van reactief stikstof. Deze optie is de meest effectieve. Bij
industrie en verkeer moeten verbrandingsprocessen zodanig geoptimaliseerd worden dat er
geen of weinig NOx, ontstaat. In de landbouw zou van de productie en het gebruik van
kunstmest zoveel mogelijk moeten worden afgezien en zou de productie van N in mest
terug moeten door voeraanpassing en door onafhankelijker te worden van geïmporteerd
krachtvoer, maar meer de ‘interne N-cyclus’ te optimaliseren. Daarnaast vallen in deze
categorie de doorbraaktechnologieën (brandstofcellen) en de ingrijpende (minder populaire)
maatregelen: volumebeleid in de landbouw en het verkeer.
II. Omzetting/fixatie van reactief stikstof. Katalysatoren of biochemische opties zijn hierbij
van belang, waarbij het eindproduct N2 moet zijn. Voor de mestproblematiek is
mestverwerking en mestopwerking dan een optie. Hierbij kan tevens worden aangesloten
bij het beleid voor de overige broeikasgassen, waar voor reductie van methaan en N2O
momenteel met hernieuwde belangstelling naar mestvergisting wordt gekeken.
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III. Verplaatsing van overschotgebieden naar gebieden met tekorten. Hierbij moet gedacht
worden aan de export van reactief stikstof naar gebieden waar een tekort of geen overmaat
N in het milieu aanwezig is (buitenland). Deze optie is al vaker bekeken maar lijkt tot op
heden niet haalbaar vanuit economisch oogpunt.

4.3.1 Stikstofplafonds en verbetering N-balans
Een maatregel die voor de hand ligt is het verbeteren van de efficiency op bedrijfsniveau. Dit
wordt al gestimuleerd door het gebruik van MINAS: door inzicht in de nutriëntenstromen op
bedrijfsniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar onnodige verliezen worden gemaakt en deze
kunnen als zodanig worden teruggedrongen. Er wordt meer voer en kunstmest gebruikt wordt
dan volgens de officiële adviezen optimaal zouden zijn. Organische mest benutting door
bodemverbetering lijkt een goede optie te zijn voor verdere optimalisatie van N-gebruik, zeker
omdat dit goed aansluit bij de natuurlijke benutting van N wanneer de hoeveelheden ook
aangepast worden. Uit resultaten bij de proefboerderij de Minderhoudhoeve en een groot aantal
boeren blijkt dat een vergaande optimalisatie van de stikstofketen tot vergaande reductie in Nemissies kan leiden. Het blijkt dat de jarenlange focus op technische verbeteringen en verhoging
van N-giften om de productie aan gras en ruwvoer en melk te verhogen, heeft geleid tot een
grote mate van inefficiëntie. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot aantasting van het bodemleven
en de opbouw van een gezonde organische fractie in de bodem. Gecombineerd met veel te hoge
stikstofgiften via mestinjectie en in de vorm van kunstmest levert dit gras op met een te hoog
ongebruikt eiwitgehalte dat uiteindelijk weer als anorganische N in de mest terechtkomt. Door
sterk terugdringen van de (kunst)mestgift en een optimale toevoer van organische mest met een
hoge C/N verhouding wordt de stikstofketen geoptimaliseerd, waarbij de organisch gebonden N
veel beter benut wordt en de anorganische N sterk vermindert (van Bruchem, persoonlijke
mededeling). Dit stimuleert de efficiencyverbetering op bedrijfsniveau en kan stikstofverliezen
tot meer dan de helft terugdringen.
Van de totale stikstofbemesting in Nederland is ongeveer 40% afkomstig van kunstmest. Bij de
kunstmestproductie wordt veel energie gebruikt en zijn de emissies van stikstofverbindingen
niet verwaarloosbaar. Verder draagt kunstmest voor 40% bij aan de totale hoeveelheid reactief
N in Nederland. Kunstmest is dus uit milieuoogpunt in een situatie met een overmaat aan N een
onaantrekkelijk product. Een deel van het overschot aan organische mest uit de intensieve
veehouderij zou toegepast kunnen worden in de energievoorziening. Dit zijn voorbeelden van
opties die voortvloeien uit een benadering waarbij vermindering van reactief N centraal staat.
Deze en andere mogelijkheden dienen grondig getoetst te worden op de economisch en sociale
haalbaarheid en wellicht ook de handhaafbaarheid.

4.3.2 Andere mogelijkheden om plafonds te halen
NOx
Op kort termijn moet in een aanvullende studie bekeken worden hoe NOx gekoppeld kan
worden in de integrale analyse, zodat ook NOx via een integraal beleid meegewogen kan
worden. Door het gebrek aan instrumenten en de moeilijkheid in de afwegingen voor NOx is het
raadzaam om eerst met de landbouw te beginnen en op termijn NOx toe te voegen.
Voor NOx geldt misschien nog wel sterker dan voor NH3 dat veel effecten een directe relatie
met NOx emissie hebben, omdat het ook direct bijdraagt aan de ozon vorming op leefniveau en
afbraak in de stratosfeer. Ook heeft het Stikstofonderzoekprogramma, STOP, laten zien dat er
sprake kan zijn van effecten van NOx op vegetatie (Erisman en van der Eerden, 1999). Er is al
veel beleid ingezet voor NOx dat tot een halvering van de emissies moet leiden in 2010. Dit is
niet genoeg. Maatregelen moeten vooral gezocht worden in het verkeer omdat dit een grote
moeilijk te bestrijden bron blijkt te zijn. Van afwenteling mag dan geen sprake meer zijn (N2O).
Een goede optie voor de lange termijn is de inzet van waterstof aangedreven voertuigen. Bij de
productie van waterstof die met vele technieken kan geschieden, zoals met zonnecellen of
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biomassa, maar ook uit methaan, is het mogelijk centraal voorzieningen te treffen om de N (en
bv. CO2) te verwerken en daarna schoon in de voertuigen toe te passen. Het grootste
technologische knelpunt op dit moment lijkt de opslag van H2 in de voertuigen. Het lijkt erop
dat koolstof structuren geschikt zijn om veilig grote hoeveelheden H2 te bergen, maar de
techniek staat nog in de kinderschoenen. Daarom wordt volop onderzoek gedaan naar reformers,
die aan boord brandstof (bijvoorbeeld methanol) omzetten in H2.
Een andere optie voor NOx is meer aandacht voor procesoptimalisatie. NOx is een lastig
bijproduct dat bij optimale procescondities niet gevormd hoeft te worden. Dit betekent dat
procesoptimalisatie en –bewaking goede mogelijkheden biedt om tot reducties te komen.
Landbouw
Vooraleerst pleiten wij binnen de landbouw voor een sterke verbetering van de
nutriëntenstromen en het weren van zoveel mogelijk importoverschotten van reactief N. Wij
realiseren ons echter dat dat onvoldoende zal zijn om het gat tussen doelstellingen en vorming
van N te realiseren. De lijn van maatregelen die op dit moment al aangehouden wordt zal verder
doorgezet moeten worden. Dit betreft:
- Best management: boeren volgens de adviezen over voer en kunstmestgebruik levert een
hoge mate van efficiëntieverbetering. Certificering zou hier een rol in kunnen spelen.
- Systeemoptimalisatie en verregaande efficiëntieverbetering, zoals bij de Marke
gedemonstreerd. Een belangrijke optie is om het gebruik van kunstmest verregaand
verminderen.
- Extensivering, kwaliteitsverbetering en toevoegen andere functies aan het landbouwbedrijf.
- End of pipe maatregelen. Hieronder vallen een hoeveelheid van maatregelen:
mestverwerking of opwerking, biowassers, afzuigen van stallen, denitrificatie verhoging,
etc.
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5.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Stikstof komt in verschillende vormen voor in het milieu. De meeste N is vrij inert en stabiel,
zoals het stikstofgas (N2) in de atmosfeer en de organisch gebonden N in bodems en
sedimenten. Een deel is reactief en betrokken bij tal van reacties en effecten in het milieu.
Reactieve stikstofverbindingen zijn onontbeerlijk voor het leven op aarde, maar te grote
hoeveelheden op verkeerde plaatsen geeft aanleiding tot tal van ongewenste effecten. Het gaat
hierbij vooral om ammonium en ammoniak (NH4+ en NH3), lachgas (N2O), stikstofoxiden (NO,
NO2, NOx, N2O5, HNO2, HNO3), nitraat (NO3-) en ammoniumnitraat (NH4NO3). Het
onderhavige rapport gaat over reactieve stikstofverbindingen en over een integrale analyse van
de stikstofproblematiek; wat zijn voorwaarden en vereisten van succesvol overheidsbeleid om
de hoeveelheid reactief N in het milieu te verminderen. Hierbij stonden de volgende
onderzoeksvragen centraal
1 Wat is de effectiviteit van het huidige beleid?
2 Welke criteria moeten gesteld worden aan een optimaal (integraal) beleid?
3 Kan een kwantitatieve analyse van de huidige stikstofstromen worden uitgevoerd?
4 Levert dit mogelijkheden tot het formuleren van een integraal beleid?
5 Wat is daar uiteindelijk nog voor nodig?
Ad. 1. Vanaf de industriële revolutie aan het einde van de negentiende eeuw en vooral na de
tweede wereldoorlog is de hoeveelheid reactief N in het milieu fors toegenomen. De grootste
aanvoer van reactief N in het milieu is via de productie van kunstmeststikstof, via biologische
stikstofbinding en via verbrandingsprocessen in verkeer en industrie. Te veel reactief N op de
verkeerde plaatsen in het milieu draagt bij aan verzuring, vermesting, eutrofiëring,
klimaatverandering, en toxische effecten. Een belangrijk aspect van de stikstofproblematiek is
het optreden van een cascade aan effecten bij een voortdurende te hoge belasting van het milieu.
Het is vooral de opeenvolging van effecten die om actie vraagt.
De recente Milieuverkenningen van het RIVM laten zien dat het beleid van de overheid om de
hoeveelheid reactief N in het milieu te verminderen onvoldoende resultaat oplevert. De
doelstellingen voor 2000 en 2010 worden niet gehaald en naarmate de zichtjaren dichterbij
komen worden de voorspelde reductiepercentages naar boven bijgesteld. Wij denken dat een
meer integrale aanpak in het beleid tot meerwaarde zou kunnen leiden. Het huidige beleid is
sectoraal, d.w.z. er zijn aparte doelstellingen en maatregelen geformuleerd voor landbouw,
verkeer, industrie, rioolwaterzuivering. Confrontatie van die verschillende doelstellingen en
maatregelen is nochtans beperkt gebleven. Verder is het beleid in eerste instantie gericht op
enkele specifieke bronnen, zonder veel ogenschouw voor andere bronnen. Zo is de
ammoniakvervluchtiging uit mestopslagen verminderd door overkapte mestopslagen verplicht
te stellen. Hierdoor blijft meer N in de mest zitten, maar als in het vervolg geen rekening wordt
gehouden met die extra N kan reactief N alsnog naar het milieu ontsnappen. Samenvattend, de
complexiteit van de stikstofproblematiek is groot en in het huidige beleid wordt weinig rekening
gehouden met de neveneffecten en met cascade effecten. Mogelijke aspecten voor het geringe
succes van het huidige beleid zijn knelpunten met betrekking tot acceptatie, handhaafbaarheid,
controleerbaarheid en monitoring van het beleid, en met externe drijvende krachten als
marktwerking, technologieontwikkeling, etc, maar daar gaat het onderhavige rapport verder niet
op in.
Ad. 2. In dit rapport wordt aangegeven dat een integrale analyse van de stikstofproblematiek
essentieel is voor succesvol beleid om de negatieve effecten van reactief N in het milieu tot
acceptabele proporties te verminderen. Onder een integrale analyse wordt verstaan een analyse
van alle bronnen, stromen en effecten van reactief N in samenhang. Verder zijn acht criteria
geformuleerd voor succesvol beleid, dus ook voor succesvol stikstofbeleid. Vier criteria zijn

ECN-C--00-040

49

algemene toetsingscriteria, te weten (i) effectiviteit, (ii) efficiëntie, (iii) controleerbaarheid en
handhaafbaarheid, en (iv) draagvlak bij doelgroepen. Vier criteria beoordelen het integrale
karakter van het beleid, te weten (i) afwenteling tussen milieuthema’s, (ii) afwenteling in de tijd,
(iii) afwenteling van en naar andere gebieden en sectoren, en (iv) afwenteling op andere
thema’s.
Ad. 3. Er zijn drie opties voorgesteld om de stikstofstromen en hun onderlinge samenhang in
Nederland te kwantificeren. De eenvoudigste methode is nader uitgewerkt en gebruikt om een
eerste kwantificering uit te voeren. Hierbij is in eerste instantie alleen naar de stromen in de
landbouw gekeken en zijn de stromen via NOx, via afval en biomassaverwerking en de rwzi’s
niet in beschouwing genomen. Duidelijk is dat dit instrument inzicht levert in het gevolg van
keuzen omtrent doelstellingen afgeleid van kritische limieten voor stikstofgerelateerde effecten.
Het geeft daarbij ook aan welke doelstellingen limiterend zijn en de regionale stikstofproductie
het meest belemmeren. De methode is gebruikt om regio specifieke stikstofplafonds af te leiden
die, wanneer deze niet overschreden worden, ervoor zorgen dat de natuurdoelstellingen en die
uit de Nitraatrichtlijn gehaald worden.
De resultaten van de integrale analyse uit hoofdstuk 3 laten zien dat een integrale benadering
zeer belangrijk is. Dit wordt onderstreept door de resultaten die aangeven dat wanneer alleen
gestreefd wordt naar het halen van de nitraatrichtlijn niet alle problemen zijn opgelost cq.
doelen worden gehaald. De integrale analyse laat zien dat wanneer alleen gestreefd wordt naar
de NO3-richtlijn de totale N-toevoer voor geheel Nederland uitkomt op 909 kton jr-1, wat dicht
tegen het huidige niveau aanligt (922 kton jr-1 in 1997). Wordt daarentegen ook met de
ecologische norm voor oppervlaktewater rekening gehouden dan blijkt de maximaal toelaatbare
N toevoer uit te komen op slechts 540 kton jr-1. Wordt tenslotte ook nog rekening gehouden met
de kritische depositie waarden voor N op bossen en natuurterreinen, dan komt dit niveau nog
lager: 352 kton jr-1. Dit toont overduidelijk aan dat alleen al wanneer het integrale karakter
wordt beperkt tot de integratie landbouw en natuur de uitkomsten in termen van maximaal
toelaatbare N toevoer behoorlijk wordt beïnvloedt. Hoewel de vertaling naar een concreet
beleidsinstrument op dit moment misschien moeilijk te maken is (zie onder), toont deze studie
duidelijk aan dat de N problematiek integraal benaderd dient te worden. Een beperkte
onzekerheidsanalyse laat zien dat de onzekerheid in de berekende maximaal toelaatbare N
toevoer, gerelateerd aan zowel de grond- als de oppervlaktewaternorm, relatief gering is (ca. +/25%). De onzekerheid in de in de emissie van NH3, N2O en NOx daarentegen ligt beduidend
hoger (ca. +/-50%).
Voorts laat deze studie zien dat met een betrekkelijk eenvoudig instrument, zoal beschreven in
hoofdstuk 3, een heel aardig inzicht kan worden gegeven in de ruimtelijk variatie en de
onzekerheid in de N verliesnormen in de Nederlandse landbouw.
Ad. 4. Plafonds voor de hoeveelheid reactief N die in omloop wordt gebracht zijn een essentieel
onderdeel van een integrale aanpak van de stikstofproblematiek. Afhankelijk van de regionale
verschillen in kritische limieten ontstaan regionale verschillen in de hoeveelheid reactief N die
in omloop mag worden gebracht. Deze zouden gereguleerd kunnen worden door toepassing van
MINAS op regionale schaal, en daarbinnen op bedrijfsniveau. Het toelaatbare N-overschot in
een regio wordt door een regio-MINAS bepaald. Dit N-overschot is dan het regionale Nplafond, dat afgestemd is op het halen van kritische waarden in afstemming met het NOx-spoor.
Binnen de regionale MINAS overschotten worden maximale N-overschotten op bedrijfsniveau
vastgesteld. Via MINAS, in combinatie met stikstofbemestingsnormen, is het mogelijk om aanen afvoer op bedrijfsniveau in evenwicht te brengen en langzaam, via tussendoelen, in de
richting van de plafonds te kunnen komen. In plaats van de varkens-, mest-, en andere rechten
zouden dan aan MINAS gekoppelde N-overschotrechten gekoppeld kunnen worden.
De voorgestelde aanpak is simpel en elegant tegelijk, maar nog onvoldoende uitgewerkt qua
schaal detailniveau en nog onvoldoende integraal vanwege het ontbreken van NOx en overige
stikstofstromen. Plafonds voor de hoeveelheid reactief N sluiten aan bij de systematiek van
verliesnormen voor N die vanaf 1998 in de landbouw worden geïmplementeerd. De nu
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voorgestelde aanpak gaat verder en stelt tot doel om ook andere sectoren onder dezelfde noemer
te brengen.
De voorgestelde systematiek bevat veel ingrediënten voor de formulering van een integraal en
effectief stikstofbeleid. Essentieel in de voorgestelde aanpak is dat het gericht is op
vermindering van de voorraad en aanvoer van reactief N in Nederland. Dat kan worden gedaan
door de vorming ervan te verminderen, een deel te exporteren naar gebieden met een tekort of
door de gevormde reactieve N te verwerken en daarmee te inactiveren.
Ad. 5. Uit dit rapport moge blijken dat een integrale stikstofbenadering potentie heeft om
integraal stikstofbeleid op te baseren. Het concept van stikstofplafond moet nader uitgewerkt
worden voor het als concept zou kunnen dienen om beleid op te baseren. Het is nog de vraag of
het concept kan werken voor alle stikstofstromen, of dat het alleen voor de landbouw zou
gelden. Verder is onduidelijk op wat voor schaal de toepassing ligt: regio, bedrijfs- of
perceelsniveau. Verder zal bekeken moeten worden wat de haalbaarheid en acceptatie
(draagvlak) is en of het goede mogelijkheden voor handhaving biedt. Het verdient aanbeveling
om dit soort aspecten nader te onderzoeken. Verwacht wordt dat wanneer een oplossing
gevonden wordt voor de knelpunten die nu gesignaleerd zijn, dat de bruikbaarheid van het
concept als integrator voor het gehele milieubeleid een grote stap dichterbij komt. Cruciaal is
dat integraal stikstofbeleid op een eenvoudige, rechtvaardige en controleerbare manier wordt
doorvertaald naar ondernemingen.
Om de bovengenoemde aspecten te toetsen is het volgende noodzakelijk:
- Van de drie concepten die genoemd zijn in hoofdstuk 3 zullen de eenvoudige benadering en
de gedetailleerde koppeling van de stikstofstromen parallel uitgewerkt moeten worden. Met
de eenvoudige benadering is snel inzicht te verschaffen in wat wel of niet kan: wat zijn de
gevolgen van bepaalde keuzes voor doelstellingen afgeleid van kritische limieten? Waar
liggen de belangrijkste knelpunten en onzekerheden? etc. De meer gedetailleerde
benadering is noodzakelijk om de invloed van dynamische aspecten te onderzoeken, om te
zorgen dat bepaalde empirische aannamen gevalideerd kunnen worden en om de
eenvoudige methode te verbeteren.
- Er zijn nog enkele deelprocessen waarvan de kennis op dit moment onvoldoende is om die
te kwantificeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om denitrificatie, gewasemissies,
bodememissies van N2O en NOx, afspoeling van stikstof, etc.
- Het schaalniveau waarop gerekend is kan verbeterd worden. Met de huidige kennis moet het
mogelijk zijn op 1 x 1 km schaal te rekenen. Gezien de toepassing ligt het optimum op
bedrijfsniveau. Voor de relatie tussen reactief stikstofemissie naar de lucht en de belasting
van natuurgebieden is dat voorlopig niet mogelijk. Niet alleen het schaalniveau waarop
gerekend wordt behoeft aandacht, ook de schaal waarop de plafonds worden toegepast is
belangrijk en dient nader bestudeerd te worden.
- Is het mogelijk om een eenvoudige indicator te bedenken waarop op een bepaalde
ruimtelijke schaal gestuurd kan worden. Hier is hiervoor het stikstofplafond gebruikt, maar
onduidelijk is nog of dit voordelen biedt ten opzichte van een methode gebaseerd op aparte
plafonds voor NH3, NOx en NO3. Een indicator is ook belangrijk voor de handhaving.
- De acceptatie en economische en sociale gevolgen van integraal beleid zijn nog niet
onderzocht en behoeven de nodige aandacht.
- Het concept is nu toegepast voor stikstof in de landbouw. Uitbreiding naar NOx brengt de
nodige moeilijkheden met zich mee. Bij gebleken succes is verdere uitbreiding naar meer
componenten wenselijk. Zodoende kan uiteindelijk een integrale afweging voor alle
belangrijke milieuproblemen plaats hebben en een totaal integraal beleid ontwikkeld
worden. Als dit al zou lukken, dan is dit iets voor de verre toekomst.
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BIJLAGE I. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE MODELLEN
STOFSTROMEN EN STONE
Overzicht van de stikstofcyclus in het model STONE
In het model STONE worden de belangrijkste processen die een rol spelen in de stikstof-,
de fosfor- en de koolstofkringloop in de bodem kwantitatief beschreven. Het model STONE
is grotendeels gebaseerd op het model ANIMO (zie bijv. Noij et al., 1997).
De stikstofcyclus is schematisch weergegeven in figuur B1-1. In de stikstofkringloop zijn
de volgende processen beschreven:
─ toediening van organisch N met verschillende soorten organisch materiaal aan de bodem
zoals vaste mest, drijfmest, plantenresten, stro, etc. Een gedeelte van de mest en
drijfmest bestaat uit opgelost organisch stikstof;
─ de uitscheiding van organisch N in wortelexudaten en afsterving van haarwortels
behalve bij gras;
─ de toediening van organisch N aan de bodem door afsterving van wortels bij gras;
─ de mineralisatie en immobilisatie van N als gevolg van de afbraak van vers organisch
materiaal, wortelexudaten, haarwortels en opgelost organisch materiaal en de vorming
van humus/biomassa;
─ de mineralisatie van N als gevolg van de dissimilatie van de humus;
─ de aanvoer van mineraal N bij de toediening van mest, kunstmest en andere materialen,
alsmede door de droge en de natte depositie uit de atmosfeer;
─ de vervluchtiging van een gedeelte van het toegediende ammonium;
─ de adsorptie van ammonium aan de vaste bodemfase;
─ de nitrificatie van ammonium in aanwezigheid van voldoende zuurstof;
─ de denitrificatie van nitraat onder gedeeltelijk en volledig anaërobe omstandigheden;
─ de opname van ammonium en nitraat door het gewas;
Het organische deel van de stikstofkringloop loopt grotendeels parallel aan de organische
stofcylus. Bij de definitie van de materialen wordt per fractie een stikstofgehalte opgegeven.
De relatieve mineralisatiesnelheid hangt af van de C/N verhouding in het verse materiaal,
de C/N verhouding in de te vormen humus/biomassa en de assimilatie/dissimilatieverhouding. Nitrificatie is in het algemeen een snel proces. Op zandgronden bevindt het
overgrote deel van mineraal N zich in de nitraatvorm. In klei- en veengronden neemt
ammonium een belangrijker deel in. Vervluchtiging is in het model bijzonder simpel
gedefinieerd als een fractie van de toegediende hoeveelheid ammonium. Adsorptie van
ammonium is geformuleerd als een lineair proces, er vanuit gaande dat ammonium in de
totale kationsamenstelling relatief onbelangrijk is. In landbouwgronden vormt de
gewasopname een belangrijk deel van de totale hoeveelheid mineraalN die jaarlijks in
omloop is. Het model bevat een module voor de berekening van de gewasopname. Stikstof
kan worden opgenomen met de transpiratiestroom. Indien de behoefte van de plant groter is
dan alleen met de waterstroom zou worden opgenomen vindt actieve opname plaats. De
snelheid van actieve opname is afhankelijk van de behoefte van de plant en het mineraal
stikstofgehalte van de bodem. Indien het verschil tussen behoefte van de plant en
gerealiseerde opname groter is dan een bepaalde drempelwaarde, ondervindt de plant
schade. Deze schade kan later in het groeiseizoen niet meer worden gecompenseerd.
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Figuur B1-1 De stikstofcyclus in STONE

Overzicht van het model Stofstromenmodel
Het Stofstromenmodel is ontwikkeld voor het monitoren, analyseren en evalueren van de
huidige situatie en voorgenomen beleid met betrekking tot nutriëntenemissies vanuit de
landbouw. Vanwege de verschillen tussen bedrijven in bedrijfsvoering en in hun reactie op
beleidsmaatregelen en prijswijzigingen, is daarbij gekozen voor een benadering waarbij de
variatie tussen bedrijven - en daarmee tussen verschillende ruimtelijke eenheden - wordt
onderkend en zoveel mogelijk wordt meegenomen.
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Figuur B1-2 Schematisch overzicht van de opbouw van het Stofstromenmodel

Informatie uit verschillende databestanden wordt verwerkt tot invoer voor het bedrijfsmodel
(fig. B1-2). De procedure die gevolgd wordt voor de berekening van de stofstromen van een
bedrijf is weergegeven in figuur 8. Hiermee worden op het niveau van individuele bedrijven
(melkveehouderij, akkerbouw, intensieve veehouderij, vollegrondsgroenten) emissies en
economische prestaties gekwantificeerd. De bedrijfsuitkomsten worden vervolgens
toegekend aan een grid van 500 * 500 m2. Gezien de aard van de problematiek is immers
niet alleen de aard en omvang van emissies op regionaal of nationaal niveau van belang,
maar ook de ruimtelijke spreiding (regionale milieudruk, regionaal beleid, verplaatsing van
bedrijven). Tevens biedt deze opzet de mogelijkheid om bedrijfsaanpassingen te beoordelen
op hun milieukundige en economische effecten waarbij ook de invloed van de 'omgeving'
waarin de bedrijven functioneren (ruwvoermarkt, mogelijkheden voor mestafzet) kan
worden betrokken.
Een schematische overzicht van de stikstofprocessen in het bedrijfsmodel van het
stofstromenmodel is weergegegeven in figuur B1-3).
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Figuur B 1-3 Schematisch overzicht van de N-stromen in het bedrijfsmodel van het
Stofstromenmodel.
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BIJLAGE II. OPTIES VOOR HET KWANTIFICEREN VAN
STIKSTOFPLAFONDS
In principe zijn er verschillende opties voor het kwantificeren van de stikstofplafonds. In alle
methoden dient het stikstofplafond echter gebaseerd te worden op de normen voor grondwater
(de EU-nitraatrichtlijn) en oppervlaktewater en op de voor terrestrische natuur vastgestelde
kritische N depositieniveaus. Derhalve is het in alle methoden essentieel dat gebruik wordt
gemaakt van een emissie-depositiemodel voor ammoniak (b.v. het OPS model, Van Jaarsveld,
1995). Daarmee kunnen namelijk kritische depositie niveaus voor natuur worden omgerekend
naar emissieplafonds voor ammoniak, middels een optimalisatiemethode. Deze dienen dan te
worden vergeleken met schattingen van de NH3 emissie die optreedt bij de maximaal
toelaatbare hoeveelheid reactief N die aan de bodem kan worden toegediend zonder de EUnitraatrichtlijn en de stikstofnorm voor oppervlaktewater te overschrijden.
Een berekening van stikstofplafonds vereist dus altijd een koppeling van:
- kritische depositiewaarden voor natuur, afgeleid van bijvoorbeeld empirische data of met
modellen zoals SMB (De Vries, 1993) en SMART-MOVE (Hinsberg en Kros, 1999).
- een emissie-depositie balans voor de N-toevoer via emissie en de N-depositie middels
source-receptor optimalisatie modellen zoals het OPS model (Van Jaarsveld, 1995)
- een balans voor de totale N-toediening en N-afvoer aan landbouwgronden middels een
model waarmee verliesposten worden berekend op basis van normen voor grondwater en
oppervlaktewater.
In het kader van de integrale analyse is een inventarisatie gemaakt van een drietal mogelijke
methoden, gerubriceerd als:
- Complexe Modellen Methode
- Integrale Stikstofbalans Methode
- Eenvoudige Stikstofbalans Methode
Het verschil in de methoden heeft met name betrekking op de wijze en mate van detail waarop
de stikstofstromen in het landelijk gebied in beeld worden gebracht.
Complexe Modellen Methode
Deze methodiek betreft het koppelen en aanpassen van bestaande instrumenten tot een
geïntegreerd systeem voor het bepalen van reactief N productieplafonds op diverse
schaalniveaus. Dit betreft dan allereerst een koppeling van resultaten van het SMB model of
SMART-MOVE model met betrekking tot kritische N depositieniveaus voor natuur en emissie
(source) – depositie (receptor) model OPS (zie eerder). De instrumenten/modellen of gegevens
die nu beschikbaar om de stikstofstromen in het landelijk gebied te modelleren zijn:
- het stofstromenmodel van LEI/AB-DLO (Noij et al., 1997)
- metamodellen gebaseerd op het STONE model om N-overschotten te vertalen (Schoumans
et al., 2000) naar (kritische) concentraties in grond- en oppervlakte water en (kritische) N2O
emissies
Meer informatie over het stofstromen model en STONE model is gegeven in Bijlage 1. De
koppeling van beide modellen is in staat om op regionale schaal de ammoniakemissie en de
stikstofuitspoeling en afspoeling naar respectievelijk grondwater en oppervlaktewater te
berekenen bij een gegeven mestproductie (inclusief transport). In het kader van deze studie is
echter niet gekozen voor deze aanpak omdat de instrumenten nog niet geschikt waren voor een
integrale analyse. Zo is de combinatie van het stofstromen model en STONE model nog niet in
staat om vast te stellen wat de toelaatbare stikstofbelasting is bij gegeven normen voor gronden oppervlaktewater.
Integrale Stikstofbalans Methode
De methode komt neer op het berekenen van de maximaal toelaatbare toevoer van N aan
landbouwgronden op basis van normen voor grondwater en oppervlaktewater middels een

ECN-C--00-040

59

complete, maar sterk vereenvoudigde beschrijving van alle N fluxen in het landelijk gebied. Dit
betreft : (i) ammoniak emissie onderscheiden, naar stalemissie, beweiding en aanwendingsemissie (het laatste weer onderscheiden in drijfmest en kunstmest), (ii) opname, onderscheiden
in netto afvoer in gewas, zuivel en vlees en recycling door uitscheiding in mest, (iii) nitrificatie
en denitrificatie in bodem en oppervlaktewater en (iv) uitspoeling en afspoeling naar
respectievelijk grond- en oppervlaktewater. Hoewel deze methode relatief eenvoudig is ten
opzichte van de combinatie stofstromen -STONE, is deze aanpak in het beperkte tijdkader van
deze studie nog te gedetailleerd bevonden. Dit betreft met name de beschrijving van de
ammoniak emissie. In de Vries et al. (in prep.) wordt echter uitgebreider op deze aanpak en
mogelijke resultaten ingegaan.
Een overzicht van de balanstermen en de verschillende relevante stikstoffluxen (in ton.jr-1) voor
een gehele regio die in deze methode worden meegenomen is aangegeven in Figuur 2-1.
Oppervlaktewater heeft in deze benadering betrekking op sloten. De uitspoeling naar
oppervlaktewater heeft dus betrekking op de N-afvoer naar sloten. De achtergrond hiervan is dat
wanneer de kritische N-concentratie in sloten niet wordt overtreden, dit ook niet het geval zal
zijn voor de grotere oppervlakte wateren. Deze benadering sluit ook aan bij de huidige uit- en
afspoelingsberekeningen (Boers et al., 1996; 1997). Een voordeel is tevens dat de afspoeling
voor elk individueel perceel kan worden ingeschat. De N-emissie door beweiding is in Figuur 1
niet apart opgenomen. De veronderstelling is dat het vee op permanent stal staat en deze term
komt dus terecht in de stal emissies.
In Figuur 2-1 is er vanuit gegaan dat in de beschermde regio sprake is van een open
totaal balans omdat er netto import of export van N via de atmosfeer, watervoerende lagen of
door mesttransport optreedt. Mogelijk kan in sommige regio’s worden uitgegaan van een
gesloten balans voor de toe- en afvoer van N door mesttransport en via watervoerende lagen,
maar een gesloten balans voor im- en export van N in de atmosfeer is geen reële aanname.
Eenvoudige Stikstofbalans Methode
De eenvoudige balansmethode is in het kader van deze studie toegepast om stikstofplafonds per
regio te berekenen. Het grote verschil met de integrale balansmethode is de beschrijving van de
ammoniakemissie. In tegenstelling tot de voorgaande methode is de emissie vanuit stallen, bij
aanwending en beweiding samengevoegd tot één term. Daarnaast is geen expliciet onderscheid
gemaakt in de emissie vanuit drijfmest en kunstmest. Derhalve is het berekende stikstofplafond
niet afhankelijk van de relatieve bijdrage van kunstmest en drijfmest (krachtvoer), iets wat in de
integrale balansmethode wel het geval is. Het grote verschil in de emissie vanuit beide bronnen
is impliciet ingebracht door een sterk verschillende emissiefractie voor bouwland en grasland.
De overige processen (opname, (de)nitrificatie en uitspoeling/afspoeling) zijn wel op een
vergelijkbare wijze ingebracht. In dit rapport is deze rekenmethode gebruikt voor de integrale
analyse.
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