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Woord vooraf

In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden
vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn
overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016.
Per WOT-thema is een zelfstandig werkdocument samengesteld, dat bestaat uit twee delen: een
samenvattende rapportage over het thema als geheel en een beschrijving van elk der afzonderlijke
projecten. De volgende werkdocumenten omvatten samen de jaarrapportage over 2012 van de WOT
Natuur & Milieu:
Nr. 325: WOT-04-008 Agromilieu
Nr. 326: WOT-04-009 Informatievoorziening Natuur (IN)
Nr. 327: WOT-04-010 Balans van de Leefomgeving (BvdL)
Nr. 328: WOT-04-011 Natuurverkenning (NVK)
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT- 04- 008 (Agromilieu). De
resultaten van dit thema hebben hun weg gevonden naar het ministerie van EZ via de publicaties van
de WOT Natuur & Milieu.
Daarnaast wordt in het Kennisbasis onderzoek (KB) jaarlijks geïnvesteerd in kennisvernieuwing voor
de WOT Natuur & Milieu. De rapportage hierover wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
leiding van dit Kennisbasis onderzoek.
Ter verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen is voor elk project een beknopt
verslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier gebundeld. In elk verslag staan voor het desbetreffende
project de administratieve gegevens en een beknopte inhoudelijke beschrijving van het doel en het
behaalde resultaat.
Paul Hinssen
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Thema-rapportage WOT-04-008

Programma WOT-04-008: Agro Milieu
Naam+ nr. cluster, naam clusterleider
Naam+ nr. thema:
Naam thema-coördinator (met Wageningen URonderdeel):
Contactperso(o)n(en) EZ (met EZ-directie)
/overige betrokkenen (met organisatienaam):
Deelnemende kennisinstellingen binnen en
buiten Wageningen UR:
Doelgroepen:

WOT-04, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur &
Milieu, P.J.W. Hinssen
WOT-04-008, Agromilieu
Mw. Ir. J.W.H. van der Kolk, Alterra
Mw. G.L. Veerbeek (EZ Directie Plantaardige
Agroketens en Voedselkwaliteit)
Alterra, Rikilt, LEI, Lifestock Research
Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties van EZ, I&M
en RIVM

De beleidsopgave(n) van EZ waaraan de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren
Het ministerie van EZ en de Raad van Bestuur van Wageningen UR leggen de Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vast in uitvoeringsovereenkomsten. De taken zijn
onderverdeeld in thema’s. Het thema WOT-04-008 is Agromilieu en hierbinnen worden de wettelijke
taken uitgevoerd die zijn opgelegd aan de beleidsdirectie Agro. Het thema omvat taken met
betrekking tot toelating van gewasbeschermingsmiddelen, adviezen over mestbeleid, toelating
meststoffen en monitoring ten behoeve van (inter) nationale verdragen en afspraken (bv Kyoto).
Additioneel hieraan is er in 2012 extra budget beschikbaar gesteld voor het project
referentielaboratoria en NVWA monsters meststoffen.

De kennisvragen die aan de beleidsopgave(n) gekoppeld zijn en die worden
beantwoord met de uitkomsten van het onderzoek
De volgende kennisvragen komen voort uit de wettelijke taken en afspraken:
Taak
Commissie Deskundigen
Adviezen CTGB
NVWA meststoffen
Referentielaboratorium
meststoffen
Emissieregistratie

Kennisbehoefte 2012
Advies over mestbeleid
Advies over toelating gewasbeschermingsmiddelen
Toetsing monsters NVWA
Functioneren als referentielaboratorium voor monstername meststoffen
Monitoren van emissies door landbouw, bos en veranderend landgebruik ten
behoeve van (inter)nationale rapportages

De beoogde en daadwerkelijk in 2012 bereikte (tussen)resultaten
Het thema kent niet veel projecten, maar de diversiteit van projecten is groot. De Commissie
Deskundigen Mestbeleid heeft via haar coördinerende en regisserende rol zeer veel producten
geleverd in de vorm van diverse rapporten, een wetenschappelijke publicatie, notities en review van
verschillende rapporten. Het project Ctgb heeft ervoor gezorgd dat de helpdesk voor gebruikers van
de softwarepakketten voor Ctgb goed heeft gefunctioneerd. Tevens is gewerkt aan de
kwaliteitsborging van 2 nieuwe rekenharten voor 2 modellen die voor de Ctgb worden gebruikt en
publicatie over diverse modellen. Verder zijn alle emissiecijfers en onderbouwingen daarvan tijdig
geleverd aan de Emissieregistratie. Komende jaren krijgt de Emissieregistratie te maken met nieuwe
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richtlijnen voor Kyoto en UNFCCC. In 2012 is alvast begonnen met het maken van een meerjarenplan
om in 2015 de emissiecijfers volgens deze richtlijnen te kunnen leveren.
Ook zijn de gebruikelijke jaarlijkse bijdragen geleverd aan de borging van de mestlaboratoria, waarbij
de performance van laboratoria belast met de bepaling van stikstof en fosfaat wordt geverificeerd.
Tevens is ondersteuning geboden aan de NVWA door het Rikilt door het analyseren van de door de
NVWA genomen mestmonsters. Doordat de monsters vrij laat in het jaar zijn aangeleverd, wordt een
deel van de monsters in 2013 geanalyseerd.
Samengevat staan hieronder de bereikte resultaten weergegeven:
Taak
Commissie Deskundigen
Adviezen CTGB
NVWA meststoffen
Referentielaboratorium
meststoffen
Emissieregistratie

Bereikte resultaten in 2012
Schriftelijk advies op aanvraag
Beheer en onderhoud modellen
Monsters NVWA geanalyseerd
Als referentielaboratorium voor monstername meststoffen opgetreden
Emissiecijfers geleverd voor ammoniak, lachgas, methaan en LULUCF (Land
Use Land Use Change and Forestry)

De gerealiseerde kennisoverdracht richting doelgroep en de benutting van
ontwikkelde kennis door de doelgroep.
De gerapporteerde resultaten vinden langs verschillende wegen hun bestemming bij doelgroepen.
Intern zorgen werkdocumenten ervoor dat collega onderzoekers kunnen voortbouwen op verkregen
resultaten. Extern worden beleidsdoelgroepen geïnformeerd via de WOt-werkdocumenten, de
wetenschappelijke wereld door de WOt-rapporten en -papers.

De samenwerking tussen de bij het them a betrokken DLO- instituten en andere
instellingen/organisaties
Binnen dit programma vallen projecten van Alterra en Rikilt. Binnen de projecten van Alterra is
gebruik gemaakt van kennis van LEI en Lifestock Research. Op het gebied van de Emissieregistratie
wordt nauw samengewerkt met RIVM, PBL, Agentschap NL, TNO en CBS. Op gebied van meststoffen
en gewasbeschermingsmiddelen wordt nauw samengewerkt met deskundigen vanuit WUR, NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en CTGB (College voor Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden).
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WOT-04-008-020 Management Agromilieu

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Projectleider

Naam
Kolk, van der, Jennie (kolk005)

E-mail
jennie.vanderkolk@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veerbeek, L. (Louise)

Organisatie
Ministerie EZ Directie PAV

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Dit project heeft tot doel om het thema Agromilieu binnen de WOT Natuur & Milieu goed te laten
verlopen. Dit betekent dat ervoor wordt gezorgd dat de communicatie met de doelgroep, het
ministerie van Economische Zaken goed verloopt. Basis hiervoor is de jaarrapportage (inhoudelijk en
financieel) over het voorgaande jaar en een werkplan voor het jaar erna. Voor een goede
stroomlijning is er op projectniveau regelmatig contact met de contactpersonen van het ministerie
van EZ.

Doelstelling project
Binnen dit thema wordt gewerkt aan de volgende projecten:
• Commissie deskundigen mestbeleid (CDM)
• Instrumentarium t.b.v. adviezen Ctgb- borging mestlaboratoria
• Bijdragen aan de emissieregistratie
• Infrastructuur (modellen en databestanden).
In de afzonderlijke projectbeschrijvingen zijn de individuele doelstellingen verwoord. Naast
inhoudelijke en financiële monitoring, is er binnen dit project ruimte voor afstemming met de
beleidsdirectie AKV over jaarrapportage en invulling van het werkplan.

Aanpak en tijdspad
•
•
•
•
•
•
•

Januari: projecten gestart
Januari: voortgangsrapportage van 2011 afgerond
Maart: jaarrapportage vastgesteld door EZ (adviescommissie van thema 008), beoordeeld met
een 3
Juni: werkplan voorbereid
Augustus-september: werkplan 2013 gereed
November: werkplan vastgesteld door adviescommissie en beoordeeld met een 3
Continue activiteiten: monitoren inhoudelijke en financiële voortgang van de projecten
en afstemming met overige thema's binnen WOT N&M en relevante BO-clusters

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Voor de meeste projecten zijn de producten op tijd geleverd (zie rapportage van de individuele
projecten). De jaarrapportage en het werkplan van dit thema zijn door de adviescommissie zeer goed
beoordeeld (met een 3).
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Producten
WOT N&M (2012) Jaarrapportage 2011. WOT-04-008 – Agromilieu, WOt-werkdocument 290
Hinssen, P.J.W. (2012). Werkprogramma 2013. Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
(WOT-04), WOt-interne notitie 22

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Communicatie liep voornamelijk via de projecten binnen het thema. Vanuit het management zijn
projectleiders gestimuleerd om resultaten zo goed mogelijk te communiceren met het ministerie van
EZ en andere stakeholders.
Primaire communicatie van dit project verliep via de adviescommissie Agromilieu. Deze is 2 maal bij
elkaar geweest in 2012. Via intern overleg was er regelmatig afstemming met het hoofd van de WOT
Natuur & Milieu en themaleiders van andere thema's in verband met afstemming tussen thema's.
Op basis van de viermaandelijkse tussenrapportage is op ad hoc basis contact geweest met
projectleiders.
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WOT-04-008-021 Communicatie en kennisbenutting

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Cate, ten, Bram (cate004)

Projectleider

E-mail
bram.tencate@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Veerbeek, L.
(Louise)

Organisatie
Ministerie EZDirectie PAV

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Doelgroep is het ministerie van Economische Zaken (EZ). De overheid heeft voor haar wettelijke
taken op het gebied van mest, gewasbescherming, Emissieregistratie en infrastructuur rond data en
modellen kennis nodig over landbouw en milieu. Het project Communicatie en kennisbenutting binnen
het thema Agromilieu vervult daarbij een essentiële rol.

Doelstelling project
Doelstellingen zijn:
• Het profileren van het thema WOT-04-008 en het versterken van de kenniscirculatie.
• Het bevorderen van de communicatie binnen het thema, en tussen het thema en andere WOT
N&M-thema's en BO-programma’s, met EZ-beleidsdirecties, en met derden.
• Het stimuleren, het coördineren en het vervaardigen van publicaties over projecten in het thema.

Aanpak en tijdspad
Het project bestond in 2012 uit een aantal concrete activiteiten. Alle activiteiten hebben gedurende
het gehele jaar plaatsgevonden.
• Het coördineren van het uitbrengen van WOt publicaties zoals werkdocumenten en papers van
afgerond onderzoek uit 2011 en 2012.
• Het entameren en stimuleren van het schrijven van wetenschappelijke en/of vakbladartikelen
over WOT onderzoek binnen dit thema voor zover dit niet binnen de eigen projecten kon worden
gedaan.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Het project heeft in 2012 tot de volgende kwantitatieve resultaten geleid (voor inhoudelijke resultaten
zie de desbetreffende projecten binnen dit thema):
• 11 WOt-werkdocumenten (nummers: 182, 270, 284, 287, 290, 294, 297, 298, 302, 304 &
316).
• Een aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften.
• Een aantal publicaties van toeleverende organisaties zoals Alterra en LEI.
• Diverse presentaties en lezingen.
Over de resultaten van onderzoek is gecommuniceerd via de website, nieuwsbrieven, Kennis Online
en bijeenkomsten (zie hiervoor het project WOT-04-001-002)
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Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Doorwerking en kennisbenutting is in 2012 evenals voorgaande jaren gedaan via het beschikbaar
stellen van publicaties, en via het actueel houden van de WOT website. Nieuwsbrieven en lezingen
zorgen ervoor dat onze kennis actief wordt verspreid. Daar komt bij dat de resultaten van het
onderzoek opgepikt worden door andere nieuwsmedia zoals de Nieuwsbrief Groene Ruimte, de
Nieuwsbrief IKC-RO en Nieuws.be (Vlaanderen). Belangrijk is ook geweest het onderhouden van de
persoonlijke contacten bij de doelgroep, met name het ministerie van EZ.
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WOT-04-008-022 Infrastructuur Agromilieu

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Kolk, van der, Jennie (kolk005)

Projectleider

E-mail
jennie.vanderkolk@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Bode, M.J.C.
(Mark) de

Organisatie
Ministerie EZ- DAK

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Voor het leveren van LULUCF-cijfers en regionalisatie van ammoniak-, lachgas en fijnstof emissies is
het nodig dat de benodigde modellen en databestanden voldoen aan de te hanteren kwaliteitseisen.
Dit zijn de kwaliteitseisen van de WOT Natuur & Milieu. Streven is om alle gegevens en bestanden te
laten voldoen aan kwaliteitsstatus A, en ze van tijd tot tijd te onderwerpen aan een interne audit. Dit
betekent dat naast borging van de wetenschappelijke kwaliteit, er ook een borging is van
onzekerheden, methodiek en in- en uitvoer van modellen.
Binnen de Emissieregistratie (ER) is er extra aandacht voor onzekerheden op basis van vragen in
(inter) nationale reviews. Vanuit de ER is hiervoor een opdracht gegeven om een inventarisatie te
maken van de huidige onzekerheden. Onzekerheden zijn belangrijk bij keuze voor de methodiek, of
aanpassing hiervan, en is vaak een aandachtspunt tijdens reviews. In 2011 is er een start gemaakt
met het in kaart brengen van de onzekerheden.

Doelstelling project
De doelstelling van dit project kende de volgende onderdelen:
• De onzekerheidsanalyses die in 2011 zijn gestart worden afgerond. Nadruk ligt hier vooral op de
onzekerheidsanalyse van de LULUCF-emissies.
• De methode voor berekening van LULUCF-emissies klaar maken voor kwaliteitsstatus A.
• Dringende zaken uit de strategiedag LULUCF oppakken.

Aanpak en tijdspad
Gepland was om de beschrijving van de methodiek voor het berekenen van de LULUCF-emissies
zover te hebben dat nog eind van het jaar een concrete afspraak kon worden gemaakt voor het
uitvoeren van een audit ter verkrijging van kwaliteitsstatus A. Ook was gepland dat bij levering van de
definitieve LULUCF-cijfers in december een betere onzekerheid kon worden geleverd.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Beoogde producten zijn net niet helemaal gehaald. De rapportage over methodiek beschrijving
LULUCF is in concept gereed. Waardoor nog geen audit kon worden ingepland. Ook al was het wel
mogelijk voor een deel een betere onzekerheid in te schatten, in overleg met de Emissieregistratie is
besloten nog geen nieuwe onzekerheden te leveren, omdat de methodiek nog niet voldoende was
getest. Hiermee wilde de emissieregistratie voorkomen dat er twee jaar achtereen nieuwe
onzekerheden moeten worden geüpload.
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Producten
Hengeveld, G, I. van den Wyngaert, J.-P. Lesschen en E. Arets. (2012). Uncertainty analysis of
LULUCF sector. WOt-werkdocument xx
Wyngaert, I. van den, S. Clerckx en E. Arets. (2012). Rekenmodel Nationaal Systeem, versie
submissie 2012. WOt-werkdocument xx

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Als het LULUCF-instrumentarium voldoet aan de kwaliteitsstatus A, mag worden verwacht dat voor
internationale reviews duidelijker is dat de geleverde cijfers van goede kwaliteit zijn. Ook het
meeleveren van nieuwe onzekerheden bij de emissiecijfers zal er toe leiden dat er minder vragen
worden gesteld over de kwaliteit van de cijfers bij (inter) nationale reviews.
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WOT-04-008-023 Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM)

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Velthof, Gerard (velth006)
Oenema, Oene (oenem001)

Projectleider
Vervangend
projectleider 1

E-mail
gerard.velthof@wur.nl
oene.oenema@wur.nl

Instituut
ALTERRA
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Bode, M.J.C.
(Mark) de

Organisatie
Ministerie EZ- DAK

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Het ministerie van EZ wenst dat voorstellen voor herziening en actualisatie van de Meststoffenwet
worden getoetst op juistheid en consistentie.

Doelstelling project
De CDM adviseert het ministerie van EZ over gewenste aanpassingen van aannames, regels,
normen, onderbouwingen en forfaits in de Meststoffenwet. Het is een wettelijke onderzoekstaak
(WOT). De adviezen moeten leiden tot een betere onderbouwing van mestbeleid en Meststoffenwet
van de Nederlandse regering.

Aanpak en tijdspad
De CDM wordt gedeeltelijk gefinancierd uit het WOT-programma en gedeeltelijk uit het
Beleidsondersteunend budget. De reguliere werkzaamheden zoals secretariaat werkzaamheden en
bijeenkomsten van de Commissie worden uit het WOT-programma gefinancierd. De financiering van
de specifieke werkzaamheden, zoals die door de werkgroepen worden uitgevoerd komt uit het BObudget (cluster Mest en Mineralen) van het ministerie van EZ.
De CDM beoordeelt onderzoek, studies, pré-adviezen en rapporten van verschillende werkgroepen en
begeleidt deze werkgroepen. Het CDM geeft adviezen aan het ministerie van EZ. De CDM heeft in
2012 aan een groot aantal diverse onderwerpen gewerkt. Deze resultaten zijn verwoord in adviezen,
notites, infobladen en rapporten en gebruikt door het ministerie bij discussies met de Tweede Kamer
(zie Communicatie en doorwerking). De CDM heeft aan de volgende onderwerpen gewerkt:
• Monitoring Mestmarkt;
• Actualisatie bemestingsadvies Zantedeschia;
• Harmonisatie Ammoniakemissie (NEMA); Onderhoud dierlijke forfaits;
• Toetsing Stoffen. In 2012 zijn 4 beoordelingen uitgevoerd van afval- en reststoffen op
gebruiksmogelijkheden als meststof of als covergistingsmateriaal;
• De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet een advies opgesteld voor opname van struviet
in de Meststoffenwet;
• Herziening milieucriteria bij toetsing meststoffen en co-vergistingsmaterialen;
• Aanpassing protocol beoordeling meststoffen; Review Rekenmodel Gebruiksnormen fase 2;
• Protocol Gebruiksvoorschriften;Boekje 30 vragen Bodemvruchtbaarheid. Samenstelling: R. Schils
van Alterra is verantwoordelijk voor de teksten in het boekje over Bodemvruchtbaarheid.
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•
•
•
•

Differentiatie fosfaatnormen grasland; Beoordelen van de gevolgen van scheuren van grasland
en grondontsmetting in mais;
Review WUM; De CDM heeft een deskstudie uitgevoerd naar de effecten van het afvoeren van
bietenloof op stikstof- en fosfaatvoorziening van de gewassen, de bodemvruchtbaarheid en het
risico op nitraatuitspoeling;
Beoordeling stikstofbehoeftige gewassen; Advies over een indicator effectiviteit mestbeleid;
Er zijn 4 rapporten zijn gereviewed.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
De adviezen en onderbouwende rapporten/notities van de CDM zijn openbaar en worden
gepubliceerd op de website www.cdm.wur.nl
Adviezen en rapporten van de CDM zijn bij discussies in de Tweede Kamer gebruikt:
• Stand van zaken van aangeleverde moties. Kamerstuk 23-2-2012
• Vervroegd uitrijden van mest. 3-4-2012. Onze referentie 260571
• 38 KNELPUNTEN LTO NEDERLAND. Resultaten beantwoordingsdialoog. Rapport, 21-6-2012
• Kamervragen over TKI onderzoek naar grondontsmetting. 9-10-2012. DGA-PAV / 12320663
• Voorschriften aanwending drijfmest. 11-10- 2012. DGA-PAV / 12323753
• De Brochure “30 Vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid” is op 15-10-2012
aangeboden aan de Tweede Kamer.
• Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 02-11-2012 | EZ 33 322 Wijziging van de Meststoffenwet
(invoering stelsel verantwoorde mestafzet)
De volgende producten zijn aan het ministerie van EZ opgeleverd in 2012:
CDM-adviezen in 2012:
• Bepalingen voor het vernietigen van de graszode van grasland. 13 februari 2012. Ref.
12/N&M0006.
• Review Methoden en data ter berekening van de mestproductie en mineralenuitscheiding per
diercategorie door de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM). 19
maart 2012. Ref. 12/N&M0008.
• Green Deal Cosun. 19 maart 2012. Ref. 12/N&M0007
• Tagetes en Japanse haver als N-behoeftig gewas. 24 oktober 2012. Ref. 12/N&M0025
• Er zijn twee schriftelijke adviezen over toetsing stoffen en co-vergistingsmaterialen uitgebracht
aan het ministerie van EZ.
Rapporten
• Bruggen, van C., C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van
der Sluis & G.L. Velthof (2012) Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010:
berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) Wageningen, Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 294.
• Ehlert, P.A.I., T.A. van Dijk en O. Oenema (2012). Opname van struviet als categorie in het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOtwerkdocument xx
• Ehlert, P.A.I., L. Posthuma, and P. Römkens (alph., eds.) (2012) Appraising Fertilisers: Origins of
current European regulations and standards for contaminants in fertilisers. Background of quality
standards in the Netherlands, Germany, UK and Flanders.WOt-werkdocument xx.
• Ehlert, P.A.I, H. Van Wijnen, J. Struijs, T.A. van Dijk, L. van Schöll en L.R.M. de Poorter. (2012)
Risicobeoordeling van afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal.
Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument xx
• Oenema, J., H.F.M. Aarts, D.W. Bussink, R.H.E.M. Geerts, J.C. van Middelkoop, J. van Middelaar,
J.W. Reijs & O. Oenema (2012) Variatie in fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven en
mogelijke implicaties voor fosfaatgebruiksnormen. WOt Werkdocument 287, Wageningen.
• Review Rekenmodel Mestgebruik. CDM rapport, 16 maart 2012
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•
•
•

Schils, R. (2012) 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid, Alterra speciale
uitgave/brochure,, Wageningen UR.
Velthof, G.L., W. Bussink, W. van Dijk, P. Groenendijk, J.F.M. Huijsmans, A. van Pul, J.J.
Schröder, Th. Vellinga en O. Oenema (2012) Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest versie
1.0. WOt-rapport xx
Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2012) Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet.
Versie 3.1. WOt-werkdocument xx

Notities
• Er zijn drie ad-hoc vragen met betrekking tot dierlijke forfaits beantwoord.
• Er zijn verschillende notities in kader dierlijke forfaits opgesteld. In februari 2013 worden
concept rapporten over Harmonisatie diercategorieën en diergebonden forfaits opgeleverd.
• Rapportage Evaluatie Rekentool – Fase 2. CDM - Tussenrapportage december 2012
Informatiebladen
• BO-12.12-infoblad- nr 49 Ammoniakemissie uit dierlijke mest in de periode 1990 – 2010
• BO-12.12-infoblad- nr 50 Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA).
• BO-12.12-infoblad- nr 51 Ammoniakemissiefactoren voor huisvesting en mestopslagen
• BO-12.12-infoblad- nr 52 Emissiefactoren voor mesttoediening, beweiding en kunstmest voor
berekening van de nationale ammoniakemissie
Wetenschappelijke publicaties
• Velthof, G.L., C. van Bruggen, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M.
Huijsmans (2012) A model for inventory of ammonia emissions from agriculture in the
Netherlands. Atmospheric Environment 46, 248-255.
Uitgevoerde reviews van rapporten
• Bolt, F. van der et al. Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit Evaluatie Meststoffenwet
2012: eindrapport ex post. Alterra, Wageningen.
• Groenendijk, P., L. Renaud, O. Schoumans, H. Luesink, T. de Koeijer, G. Kruseman MAMBO- en
STONE-resultaten van rekenvarianten. Evaluatie Mestwetgeving 2012: deelrapport Ex-ante milieu.
• Buis, E. A. van den Ham, L.J.M. Boumans, C.H.G. Daatselaar, G.J. Doornewaard,
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie
• Resultaten meetjaar 2010 in het derogatiemeetnet. RIVM Rapport 680717028/2012.
• Baumann R.A., A.E.J.Hooijboer, A.Vrijhoef, B. Fraters, M. Kotte, C.H.G. Daatselaar, C.S.M.
Olsthoorn & J.N. Bosma (2012) Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 19922010. RIVM rapport 680716007.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De adviezen en onderbouwende rapporten/notities) van de CDM zijn openbaar en worden
gepubliceerd op de website www.cdm.wur.nl.
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WOT-04-008-024 Commissie Toelating
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Berg, van den, Erik (berg046)

Projectleider

E-mail
erik.vandenberg@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Folkertsma, Ir.
F. (Folkert)

Organisatie
Ministerie EZDirectie PAV

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
De doelgroep wordt gevormd door het Ctgb en gebruikers van de softwarepakketten die in de EU en
NL toelating van gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Voor de meeste activiteiten is geen
specifieke kennisontwikkeling nodig: er wordt gebruik gemaakt van kennis die in andere projecten is
ontwikkeld. Het instrumentarium dient wel up-to-date te blijven met betrekking tot de beschrijving van
de processen die het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem en oppervlaktewater
bepalen, conform de eisen geformuleerd door het Ctgb. Voor de ondersteuning van TOXSWA is
kennisontwikkeling nodig voor het beoordelen van de bruikbaarheid van zogenaamde water-sediment
studies voor het schatten van de omzettingssnelheid in water en in sediment (dit zijn invoergegevens
in TOXSWA).

Doelstelling project
Het doel was dat de risicobeoordeling voor uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar
grondwater en blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater soepel verloopt.
Dit is van belang voor toelatinghouders (de gewasbeschermingsmiddelenindustrie) en voor de
Nederlandse land- en tuinbouw.

Aanpak en tijdspad
De werkzaamheden tijdens het projectjaar hebben ten eerste bestaan uit:
• Een adequaat functionerende helpdesk voor gebruikers gedurende het hele jaar en het plegen
van onderhoud aan de model websites (zie portal www.pesticidemodels.eu). In januari werd een
cursus georganiseerd ter ondersteuning van gebruikers van GeoPEARL_333. Er is een eerste
aanzet gemaakt om de website www.pesticidemodels.eu en www.toxswa.pesticidemodels.eu te
moderniseren naar het Drupal CMS systeem om hierdoor het onderhoud te vereenvoudigen.
• Een goede kwaliteitsborging van de nieuwe rekenharten voor PEARL en TOXSWA. Deze nieuwe
rekenharten worden uitgeleverd in de eerstvolgende release van softwarepakketten met deze
modellen voor gebruik in de NL en EU beoordeling.
Verder is in het begin van het projectjaar de nieuwe versie van PEARL_NEQ gereedgekomen:
PEARL_NEQ_v5. Ten behoeve van deze versie is ook een nieuwe versie van de gebruikershandleiding
gemaakt.
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In het begin van het projectjaar is ook een technische update gereedgekomen van het software
pakket van DROPLET. De nieuwe versie is qua inhoud niet anders dan de oude versie, maar de
nieuwe DROPLET versie draait nu ook onder Windows 7.
Gedurende het jaar is gewerkt aan de nieuwe versies van FOCUS_SWASH en FOCUS_TOXSWA voor
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU niveau. In het projectjaar is het manuscript over
de validatie van TOXSWA gereed gekomen en deze is inmiddels gepubliceerd.
In het laatste kwartaal is de documentatie bijgewerkt voor de aanvraag van software kwaliteitsstatus
A voor zowel FOCUS_PEARL_v444 als GeoPEARL_v333. De aanvragen zijn in december ingediend
bij het auditteam van WOT.
Drie onderdelen van het werkplan zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Dat zijn:
• Het maken van een document met de modelconcepten van het nieuwe rekenhart van TOXSWA
• Het maken van een document met de modelconcepten voor preferente stroming in het nieuwe
rekenhart van PEARL
• Het afronden van een manuscript over het gebruik van water-sediment studies voor het afleiden
van DT50 in water en in sediment
De eerste 2 activiteiten hadden minder prioriteit dan het werk aan de nieuwe release van
FOCUS_SWASH en FOCUS_TOXSWA met metabolietoptie. Het werk aan het manuscript heeft
vertraging opgelopen, omdat een aantal berekeningen moet worden overgedaan. De drie
bovengenoemde activiteiten zijn opgenomen in het werkplan voor 2013.

Beoogde en bereikte resultaten en producten
De resultaten zijn:
• Continu goede ondersteuning van gebruikers. Via de helpdesk voor SWASH en TOXSWA werden
resp. 31 en 21 vragen afgehandeld. Bij de helpdesk voor PEARL en GeoPEARL waren dat resp.
33 en 4 vragen. Op 12 en 13 januari is een GeoPEARL cursus georganiseerd, waaraan 22
personen uit verschillende EU landen deelnamen. Een beknopt evaluatierapport is uitgewerkt.
• Actuele ontwikkeldatabases waarin de bugs en wensen bij de modellen zijn gearchiveerd
• Websites (modelsites te benaderen via www. pesticidemodels.eu) met up-to-date informatie voor
de gebruikers
• PEARL_NEQ versie 5
• Boesten, J.J.T.I. & M.M.S. ter Horst (2012) Manual of PEARLNEQ v5, WOT N&M, WOtwerkdocument 304
• Windows-7 compatibele versie van DROPLET v1
• Beta-versie FOCUS_SWASH_4.2 en FOCUS_TOXSWA_442 met metabolietoptie voor TOXSWA
• Publicatie over de validatie van TOXSWA: Adriaanse, P.I., J.J.T.I. Boesten and S.J.H. Crum,
2012, Estimating degradation rates in outdoor stagnant water based on inverse modeling with
TOXSWA: a case study with prosulfocarb, Pest Management Science, in druk.
• Status A aanvraag voor FOCUS_PEARL_444
• Status A aanvraag voor GeoPEARL_333
• SPIN versie 2 ten behoeve van de nieuwe FOCUS_TOXSWA en FOCUS_SWASH release

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
De softwareproducten worden gebruikt in de NL en EU toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
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WOT-04-008-025 Emissieregistratie

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Naam
Kolk, van der, Jennie (kolk005)

Projectleider

E-mail
jennie.vanderkolk@wur.nl

Instituut
ALTERRA

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Bode,
M.J.C.
(Mark) de

Organisatie
Ministerie EZ- DAK

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
De Emissieregistratie heeft tot doel het leveren van cijfers ten behoeve van nationale en
internationale rapportages, zoals Leefomgevingsbalans, Kyoto en UNFCCC. Voor het leveren zo upto-date mogelijke cijfers volgens de best wetenschappelijke inzichten, maakt zij gebruik van kennis
vanuit diverse kennisinstellingen, zoals Wageningen UR. De bijdrage van het ministerie van EZ aan de
Emissieregistratie verloopt via dit project. De kennisbehoefte richt zich op het verkrijgen van diverse
cijfers:
• LULUCF-data
• Ammoniak-emissies vanuit de landbouw
• Methaanemissies als gevolg van pensfermentatie
• Mineralenuitscheidingscijfers per diersoort (WUM-werkzaamheden)
• Regionalisatie van ammoniak, lachgas en fijn stof emissies
• Berekenen eiwitverteerbaarheid ten behoeve van berekening NH3-emissie
• Bepalen uitgangspunten voor berekenen NH3-emissie door CBS
• Uitvoeren van verbeterpunten zoals gedefinieerd in het werkplan van de Emissieregistratie van
2012.

Doelstelling project
Doelstelling van dit project was om voor bovengenoemde thema's onderbouwing en cijfers te leveren
op basis van de beste wetenschappelijke inzichten. Naast het leveren van cijfers had dit project tot
doel om een bijdrage te leveren aan de taakgroep landbouw via het leveren van een voorzitter en het
leveren van een voorzitter van de LULUCF. De voorzitter van de taakgroep coördineert de
werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het leveren van de cijfers. Als voorzitter van de
taakgroep legt zij contact met relevante partners en neemt zij deel aan de Werkgroep Emissie
Monitor (WEM), het overkoepelend overleg binnen de Emissieregistratie.

Aanpak en tijdspad
In juni zijn de voorlopige cijfers over 2011 geüpload. In december zijn de definitieve cijfers geleverd
over 2011. Ook zijn data aangeleverd om de regionalisatie van diverse emissies zoals ammoniak en
fijn stof te kunnen uitvoeren. Concreet betekent dit dat de volgende producten zijn geleverd:
• Afronden NIR II: maart 2012
• Achtergronddocument submissie 2011: april 2012
• Submissie LULUCF: november 2012
• Regionalisatie dieraantallen o.b.v. GIAB: eind maart 2012
• Bijdrage aan Taakgroep Landbouw: gedurende het hele jaar
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•
•
•
•
•

Werkgroep Uniformering mestcijfers, levering excretiecijfers: september 2011
Methaanemissiefactoren agv pensfermentatie: eind september 2012
Berekening eiwitverteerbaarheid t.b.v. berekening NH3-emissie met NEMA: eind oktober 2012
Advisering door werkgroep NEMA: gedurende periode april-oktober 2012
Uitvoering verbeterpunten: afgerond eind 2012

Beoogde en bereikte resultaten en producten
Resultaat van dit project is een goed draaiende taakgroep Landbouw en Landgebruik, en een goed
draaiende werkgroep LULUCF, waarbij de data tijdig geleverd worden aan de Emissieregistratie.
Hiervoor is het nodig dat tijdige toetsing van benodigde procedures, methodiek en data plaats vindt.
Verder was er vanuit de taakgroep aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de geleverde
cijfers op basis van internationale kwaliteitseisen en wetenschappelijke ontwikkelingen, en voor het
up-to-date houden van methodieken en bijhorende protocollen voor het aanleveren van de
verschillende data.

Producten:
Bruggen, C. van; C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. Sluis,
G.L.Velthof (2012). Ammonia emissions from animal manure and inorganic fertilisers in 2009:
calculated with the Dutch National Emissions Model for Ammonia (NEMA). WOt-werkdocument 302.
Bruggen, C. van; C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. Sluis,
G.L.Velthof 2012). Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010: berekeningen met het
Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). WOt-werkdocument 294.
Coenen, P.W.H.G., C.W.M. van der Maas, P.J. Zijlema , K. Baas., A.C.W.M. van den Berghe, J.D.
te Biesebeek, A.T. Brandt., G. Geilenkirchen., K.W. van der Hoek, R, te Molder, R. Droge, J.A.
Montfoort,C.J. Peek, J. Vonk, I. van den Wyngaert (2012). Greenhouse Gas Emissions in the
Netherlands 1990-2010 : National Inventory Report 2012. RIVM rapport 680355007.
Luesink, H.H., A.D. Schouten, P.W. Blokland, M.W. Hoogeveen (2012). Ruimtelijke verdeling
ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw. Wot-werkdocument
298.
Wyngaert, I.J.J. van den, E.J.M.M. Arets, H. Kramer, P.J. Kuikman and J.P. Lesschen, 2012.
Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector: background to the Dutch NIR 2012. Wageningen,
Alterra, Alterra Report 1035.9

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Zonder de levering van deze cijfers kan Nederland niet de juiste rapportages richting Kyoto etc
leveren.
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WOT-04-008-026 Referentielaboratoria en NVWA-monsters
meststoffen

Startdatum: 01-jan-2012
Einddatum: 31-dec-2012

Projectleider(s)
Projectleider
Vervangend
projectleider 1
Vervangend
projectleider 2

Naam
Driessen, Jaap (dries017)
Veer, van der, Grishja (veer023)

E-mail
jaap.driessen@wur.nl
grishja.vanderveer@wur.nl

Instituut
RIKILT
RIKILT

Bannink, Henk (banni005)

henk.bannink@wur.nl

RIKILT

Contactpersonen en begeleidingsgroep
Naam
Oomen, Ir.
M.P.Q. (Maret)

Organisatie
Ministerie EZDirectie PAV

Rol
EZ Contactpersoon

Startdatum
01-jan-2012

Einddatum
31-dec-2012

Kennisbehoefte
Doelgroep: EZ-NVWA, EZ-PAV, EZ-AK
Kennisbehoefte:
• Kennis van de samenstelling en identiteit van meststoffen.
• Inzicht in de performance van aangewezen laboratoria voor de bepaling van stikstof en fosfaat in
dierlijke meststoffen.

Doelstelling project
•

•

Ondersteuning bij het opsporingsbeleid van de NVWA door levering van analyseresultaten van
voldoende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dat zij kunnen dienen als (onderdeel van) de
bewijsvoering in een strafzaak. De te gebruiken analysemethoden zijn vastgelegd in Bijlage Ac bij
de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, waaronder de methoden zoals beschreven in
Verordening (EG) nr. 2003/3003).
Verificatie van de performance van laboratoria belast met de bepaling van stikstof en fosfaat in
dierlijke meststoffen teneinde een besluit te kunnen nemen met betrekking tot de continuïteit dan
wel de intrekking van de accreditatie door de Raad voor Accreditatie en/of het opleggen van
bestuurlijke sancties door de minister van EZ.

Aanpak en tijdspad
•

NVWA meststoffen

•

Borging mestlaboratoria

Analyses op ad-hoc-basis. Waar mogelijk streeft de NVWA een planmatige aanpak na.

De naar schatting 750.000 vrachten dierlijke mest die jaarlijks afgevoerd worden, dienen op
basis van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (UrM) te worden geanalyseerd door laboratoria
die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd. Dit heeft als doel om op de nauwkeurige
wijze vast te stellen of en hoeveel mineralen er zijn aan- dan wel zijn afgevoerd. In bijlage H bij de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (UrM) is een controlesystematiek beschreven ten einde de
kwaliteit van de laboratoria te kunnen toetsen en blijvend te waarborgen. Met dat doel
organiseert RIKILT Wageningen UR elk jaar een aantal steekproeven, waaraan de laboratoria
verplicht moeten deelnemen. De laboratoria dienen monsters beschikbaar te stellen die door
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RIKILT eveneens op stikstof en fosfaat worden onderzocht. Bij te grote afwijkingen dient het
laboratorium een kwaliteitsverbetering door te voeren. Wordt die niet gerealiseerd dan kan het
laboratorium op gezag van de Raad voor Accreditatie (RvA) zijn accreditatie kwijtraken. De
vergelijking van onderzoeksresultaten wordt uitgevoerd overeenkomstig de UrM, bijlage H (beter
bekend als AP05).

Beoogde en bereikte resultaten en producten
NVWA meststoffen

In 2012 zijn 79 monsters aangeleverd, te weten 43 monsters dierlijke meststoffen, 18 monsters
compost, 11 monsters EG-meststoffen (kunstmeststoffen) en 7 monsters co-product. Doordat zes
monsters compost, de EG-meststoffen en twee monsters co-product aan het eind van het jaar zijn
aangeboden, kon het onderzoek van de monsters van de eerste twee productgroepen niet vóór de
jaarwisseling plaatsvinden of worden afgerond.
De monsters co-product zijn met voorrang onderzocht op de waardegevende bestandelen van het
UbM, bijlage II, tabel 1 resp. 4 en op de daarin vermelde zware metalen en organische
microverontreinigingen. In twee van de zeven monsters is een afwijking aangetroffen, namelijk
éénmaal voor fluorantheen en éénmaal voor arseen.

Borging mestlaboratoria

In 2012 zijn 947 monsters drijfmest en vaste mest op stikstof en fosfaat geanalyseerd conform de
voorgeschreven (en arbeidsintensieve) referentiemethoden. Samengevat waren de resultaten van de
steekproeven als volgt:
De resultaten voor stikstof zijn aanzienlijk slechter dan in 2011 en ook slechter dan in 2010. Dit
betekent dat de laboratoria, net als in de voorgaande jaren, vrijwel altijd minder stikstof vonden dan
RIKILT. De laboratoria passen geen van alle de referentiemethode toe, maar een huismethode. Drie
van de zeven laboratoria voldoen gemiddeld genomen niet aan de eis dat het verschil met de
referentiemethode ten hoogste 2% mag zijn; de verschillen voor deze laboratoria variëren van 4,7 tot
6,2%! Ook voor fosfaat is sprake van een verslechtering ten opzichte van vorig jaar. Drie van de
zeven laboratoria voldoen gemiddeld genomen niet aan de eis dat het verschil met de
referentiemethode ten hoogste 2% mag zijn; de verschillen voor deze laboratoria variëren van 3,3 tot
18,2%! Het betreft hier drie andere laboratoria dan bij stikstof. Over de noodzakelijke acties die op
normover- of onderschrijdingen zouden moeten volgen, is door de Werkgroep Bemonstering en
analyse mest contact gezocht met de Raad voor Accreditatie. Audits door vakdeskundigen van de
RvA bij enkele laboratoria hebben inmiddels geleid tot contact en constructief overleg door het
dienaangaande laboratorium en RIKILT. In een enkele situatie heeft in 2012 ook
laboratoriumonderzoek plaatsgevonden door zowel het lab als het RIKILT om de oorzaak van de
afwijking op te sporen. Of deze samenwerking heeft geresulteerd in een oplossing zal bij de volgende
steekproef in 2013 moeten blijken.

Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep
Resultaten van monsteronderzoekingen worden middels analyserapporten naar de NVWA gestuurd.
De resultaten kunnen voor de NVWA aanleiding zijn om aanvullende controles te verrichten of om
bestuurlijke boetes op te leggen. Per kwartaal zal de uitputting van het project met de
contactpersoon worden gecommuniceerd.
De conclusies worden gecommuniceerd met de laboratoria en met het ministerie van EZ. In geval de
oorzaak van afwijkingen niet kan worden vastgesteld of wanneer, ook na bezoek aan een
laboratorium, geen bevredigende verklaringen voor gevonden afwijkingen worden verstrekt, zal een
en ander aan het ministerie van EZ worden gemeld. In het kader van de doorwerking van resultaten
wordt door de werkgroep Bemonstering & Analyse overleg gevoerd met de Raad voor Accreditatie.
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dat resp. 33 en 4 vragen. Op 12 en 13 januari is een GeoPEARL cursus georganiseerd,
waaraan 22 personen uit verschillende EU landen deelnamen. Een beknopt evaluatierapport is
uitgewerkt.
•
Actuele ontwikkeldatabases waarin de bugs en wensen bij de modellen zijn gearchiveerd
•
Websites (modelsites te benaderen via www. pesticidemodels.eu) met up-to-date informatie
voor de gebruikers
•
PEARL_NEQ versie 5
•
Windows-7 compatibele versie van DROPLET v1
•
Beta-versie FOCUS_SWASH_4.2 en FOCUS_TOXSWA_442 met metabolietoptie voor TOXSWA
•
Status A aanvraag voor FOCUS_PEARL_444
•
Status A aanvraag voor GeoPEARL_333
•
SPIN versie 2 ten behoeve van de nieuwe FOCUS_TOXSWA en FOCUS_SWASH release
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