Mest en een schoon milieu
De Nederlandse aanpak van het mineralenoverschot en ammoniakvervluchtiging
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De Nederlandse overheid pakt sinds de jaren tachtig die
mestproblematiek aan. De maatregelen leiden ertoe dat de
nadelige effecten van de mest uiteindelijk zo veel mogelijk
worden geminimaliseerd. Boeren hebben met voorschriften
en normen te maken die stapsgewijs worden aangescherpt.
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intensieve bedrijven in de veehouderij verplicht meedoen
wordt versneld voor alle bedrijven ingevoerd. Voorts bestaat
het plan dat boeren vanaf 2002 via mestafzetcontracten
moeten aantonen dat zij hun overtollige dierlijke mest bij
'tekort-bedrijven' of mestverwerkers kunnen afzetten, anders
moeten zij hun veestapel inkrimpen. Deze aanscherpingen
stellen boeren voor grote inspanningen. Een deel van de
bedrijven zal als gevolg van de aanscherpingen moeten
stoppen.

Het Nederlandse mestbeleid is wat betreft aanpak vooruitstrevend. Niet voor niets. Nederland produceert te veel mest
voor de beschikbare hoeveelheid grond. Wanneer het nieuwe
mestbeleid wordt uitgevoerd voldoet Nederland aan de
doelstellingen en de verplichtingen uit de EU nitraatrichtlijn
(EG/91/676).

Deze brochure gaat eerst in op de aanleiding van het mestbeleid en de milieudoelstellingen die Nederland nastreeft.
Vervolgens komen verschillende aspecten van de aanpak van
mestproblematiek aan bod. Achtereenvolgens zijn dat het
Mineralenaangiftesysteem, de mestafzetcontracten, regels
rond het uitrijden van dierlijke mest en overige organische
mest en het terugdringen van ammoniakvervluchtiging uit
mest.
Met deze brochure beoogt het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij in kort bestek meer duidelijkheid
omtrent de aanpak van de mestproblematiek te bereiken.

Het mestbeleid is onlangs aangescherpt. Milieunormen,
waaraan boeren zich moeten houden, worden naar voren
gehaald. Het Mineralenaangiftesysteem (Minas), waaraan de

Directie Landbouw van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
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6 Voorkomen van ammoniakvervluchtiging
Veklarende woordenlijst

De hoge intensiteit van de landbouw in Nederland
legt een grote druk op het milieu. Er komen teveel
meststoffen of beter gezegd mineralen en ammoniak
in het milieu. De mineralen dragen in belangrijke mate
bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater en
verontreiniging van het grondwater. Door de emissie
van ammoniak uit dierlijke mest verzuurt de bodem en
vergrast de natuur.

Samenvatting
Voortvarende aanpak mineralen en ammoniak

Nederland kent een hoog onwikkelde land- en tuinbouw. Er is een grote veestapel met een grote veedichtheid per hectare. De mestproductie zorgt voor
een milieuprobleem. In feite is er geen mestprobleem,
maar een mineralenprobleem. Het gaat om de minralen stikstof en fosfaat en indirect om ammoniak dat
uit dierlijke mest vervluchtigt. Stikstof en fosfaat
zitten behalve in dierlijke mest ook in kunstmest en in
overige organische meststoffen zoals compost en slib.
Mineralen zijn nuttige voedingstoffen voor plant en dier,
overigens ook voor mensen. Een teveel aan mineralen is echter
nadelig voor het milieu. Door uit- en afspoeling komen ze in het
oppervlaktewater terecht, dat een teveel aan voedingsstoffen
krijgt met als gevolg een overdadige en verstikkende groei van
waterplanten en algen. Mineralen die doorsijpelen naar de waterwinputten voor drinkwater tasten de kwaliteit van dit water aan.
Ammoniak die uit mest vervluchtigt draagt in belangrijke mate bij
aan verzuring van de bodem en aan vermesting van de natuur.
Ook de vervluchtiging van broeikasgassen, zoals methaan en
stikstofoxyden uit dierlijke mest vormen een steeds belangrijker
aandachtspunt. Om te voorkomen dat schadelijke stoffen in het
milieu terecht komen is er ook regelgeving voor meststoffen die
zware metalen en andere verontreinigingen kunnen bevatten.
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Gericht op milieudoelstellingen
Ter bestrijding van de verontreiniging van het milieu door
meststoffen voert de Nederlandse overheid een vooruitstrevend
beleid gericht op het behalen van milieudoelstellingen. Het
mineralenoverschot wordt teruggedrongen, de vervluchtiging
door ammoniak wordt eveneens gereduceerd. Voorkomen
wordt dat ongewenste stoffen zoals zware metalen in het milieu
terecht komen.
Dat beleid is in de jaren tachtig ingezet en wordt in fasen
doorgevoerd. De laatste fase is nu aan de gang. Het beleid ten
aanzien van mineralen is recent aangescherpt, waardoor boeren
sneller aan milieudoelstellingen moeten voldoen. Zij moeten
daarvoor in de komende jaren een grote inspanning verrichten.
Enkele duizenden bedrijven zullen als gevolg van de
maatregelen moeten stoppen. Er is hiervoor flankerend beleid
ontwikkeld. Voor ammoniak staat nieuwe regelgeving op stapel
om vervluchtiging uit stallen te verminderen. Op termijn zijn
maatregelen rond de broeikasgassen methaan en lachgas te
verwachten.
Mineralenaangifte centraal
Centraal in de mineralenaanpak staat een unieke methodiek:
het Mineralenaangiftesysteem (Minas).
Dat bijzondere systeem dwingt als het ware de boeren om op

hun bedrijf de verliezen van fosfaat en stikstof naar het milieu
tot een minimum te beperken. Hoge heffingen zorgen ervoor
dat boeren binnen de verliesnormen blijven die de overheid
stelt. Dit systeem is in 1998 ingevoerd voor de intensieve bedrijven met vee. Vanaf 2001 gaat het voor alle bedrijven gelden.
Het traject voor de verliesnormen is onlangs aangescherpt. Het
betekent dat bedrijven in 2003 aan de eind-verliesnormen
moeten voldoen. Voor droge zandgronden ( de meest
kwetsbare gronden voor nitraat) komen er extra verscherpte
normen, zodat ook hier aan de milieudoelstellingen voldaan
kan worden.
Heffingen dwingen
Minas is in methodiek een registratiesysteem. Boeren houden
op hun bedrijf nauwkeurig de aan- en afvoer van stikstof en
fosfaat bij. Uit het verschil tussen aanvoer en afvoer komt een
mineralenoverschot van het bedrijf tevoorschijn. Over deze
cijfers moeten bedrijven verplicht aangifte doen bij de overheid.
Er is een beperkt verlies aan mineralen toegestaan, de
zogeheten verliesnorm die uitgedrukt wordt per hectare. Als het
overschot die verliesnorm overschrijdt dan moet de boer
daarover een forse heffing betalen. Die heffing is zodanig hoog
dat boeren zullen kiezen voor het treffen van maatregelen om
het mineralenoverschot te verminderen. Minas dwingt hen als

Veebezetting en stikstofoverschot
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De tabel geeft voor verschillende vee-intensieve regio's in Europa een indicatie van de
veedichtheid, uitgedrukt

in grootvee-eenheden

per hectare landbouwgrond

{gve/ha}.

(Bron: LEI, cijfers op basis van de situatie van 1995)

het ware door de heffingen om dat te doen.
De verliesnorm wordt in de komende jaren verder verlaagd. Met
dit beleid verwacht de overheid in 2003 de verliezen van stikstof
en fosfaat op he bedrijf zover te hebben teruggedrongen dat
aan de milieukwaliteitsdoelstellingen kan worden voldaan,
waaronder de doelstellingen van de EU-Nitraatrichtlijn.
Mestafzetcontracten als waarborg
Naast Minas introduceert de Nederlandse overheid een tweede
systeem: mestafzetcontracten. Samen met Minas wordt hiermee
gegarandeerd dat er nergens teveel mineralen uit dierlijke mest
op landbouwgrond komen. Het systeem van mestafzetcontacten
regelt van tevoren dat de in Nederland geproduceerde dierlijke
mest op een aanvaardbare manier geplaatst wordt.
Voor mest die een boer meer produceert dan hij op het eigen
land kan afzetten moet hij een mestafzetcontract afsluiten.
Beschikt hij niet over zo'n contract dan moet hij zijn veestapel
inkrimpen. Contracten kan hij afsluiten met akkerbouwers en
andere landbouwbedrijven die voldoende plaatsingsruimte
hebben voor dierlijke mest. Ook met mestverwerkers kan hij zo'n
contract afsluiten. Dit mestafzetsysteem gaat gelden vanaf 2002.
Het systeem van mestafzetcontracten is noodzakelijk om een
evenwicht te garanderen tussen de productie van dierlijke mest
en de vraag naar mest. Het voorkomt een overspannen

mestmarkt met een te hoog aanbod en situaties dat de mest
niet geplaatst kan worden.
Minder ammoniak-uitstoot
De Nederlandse veehouderij draagt via ammoniakuitstoot sterk
bij aan de verzuringsproblematiek in Nederland. Daarom is in
de loop der jaren een scala aan regels geïntroduceerd om deze
ammoniakuitstoot te beperken.
Dit gebeurt op de eerste plaats door te verhinderen dat bij het
uitrijden van mest ammoniak kan vervliegen. De boeren zijn n.l.
verplicht de mest direct in de grond onder te werken. Door het
verplicht afdekken van mestopslagen wordt eveneens de
uitstoot van ammoniak verhinderd.
Belangrijk is voorts het verhinderen van ammoniakuitstoot uit
stallen. Daarvoor wordt vanaf 2001 nieuwe regelgeving voorbereid. Nu al gebeurt er op dat vlak het nodige hoofdzakelijk via
het vergunningenbeleid van de gemeenten. Zij schrijven in veei
gevallen de bouw van ammoniak-emissiearme stallen voor.
Tegen bodemverontreiniging door de aanvoer van zware
metalen en arseen stelt de overheid strenge regels aan de
kwaliteit en het gebruik van de producten zuiveringsslib,
compost en zwarte grond.

Het Nederlandse mestprobleem in 't kort

Nederland is het dichtst bevolkte land van Europa. Niet
alleen qua inwoners, maar ook qua veestapel.
Nederlanders zijn kunstenaars op de vierkante meter.
Zij weten de beperkte ruimte optimaal te benutten. Dat
gebeurt ook in de land- en tuinbouw en in de veehouderij. De belangrijkste prikkel hierbij zijn de hoge
grondprijzen.
Nederland geniet faam op agrarisch gebied. De land- en tuinbouw en de veehouderij zijn hoog ontwikkeld. Boeren en
tuinders gebruiken de grond intensief. Ze realiseren hoge
opbrengsten mede dankzij het gebruik van meststoffen, zowel
van hun eigen vee als van kunstmest. Deze intensieve
werkwijze heeft een keerzijde. Het milieu komt in het
gedrang. Er komen teveel meststoffen in het milieu. Een
streng milieubeleid met scherpe doelstellingen moet de
nadelige keerzijde van een intensieve land- en tuinbouw
ongedaan maken. Binnen een paar jaar moeten boeren en
tuinders die doelstellingen halen.
Een intensieve landbouw
De Nederlandse land- en tuinbouw beschikt over ongeveer 2
miljoen hectare grond. Daarvan is de helft grasland ten behoeve
van de rundveestapel. Op ruim 0,2 miljoen ha staat snijmaïs dat
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dient als voer voor het rundvee. 0,7 Miljoen ha is in gebruik bij
akkerbouwers voor onder meer de teelt van granen, aardappelen
en suikerbieten.
De boeren gebruiken de landbouwgrond intensief, onder meer
door de toepassing van dierlijke mest en kunstmest. Het
resultaat is een hoge opbrengst per hectare. Voor tarwe ligt die
bijvoorbeeld tussen de 8 en 9 ton per ha. Rundveehouders
oogsten ca. vijf sneden gras per jaar. Vergeleken met andere
delen van Europa zijn dit hoge cijfers.
De veestapel in Nederland is groot in verhouding tot het
beschikbare landbouwareaal: 4,2 miljoen runderen, 14 miljoen
varkens, 108 miljoen kuikens en kippen en 1,4 miljoen schapen.
De grote aantallen dieren in Nederland vertalen zich in een
gemiddeld hoge veebezetting. Dat verschilt van bedrijf tot bedrijf
en is afhankelijk van de diersoort. Een pluimveebedrijf of een
varkensbedrijf heeft een duidelijk hogere veebezetting dan
bijvoorbeeld een melkveebedrijf.
Om een indruk te geven van de veedichtheid vormt het
gemiddelde aantal grootvee-eenheden (gve) per ha
landbouwgrond een indicatie. Voor die gve's worden de
verschillende diersoorten bij elkaar opgeteld. Er zijn
verschillende gebieden met een hoge veebezetting. Nederland is
koploper met 3,9 gve per ha.

Milieubelasting door mineralen en sporen
Dierlijke mest en kunstmest bevatten voor planten nuttige
minerale voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium.
Daarnaast zitten er spoorelementen in waarvan een aantal
belangrijk is voor de groei van gewassen en van dieren;
bijvoorbeeld koper en zink, anderen niet zoals cadmium.
Een teveel aan mineralen en spoorelementen kan het milieu
ernstig belasten. Stikstof dat uitspoelt in de vorm van nitraat
bedreigt grondwater dat voor drinkwater bestemd is. Uit- en
afspoeling van stikstof en fosfaat veroorzaken eutrofiëring van het
oppervlaktewater. Dat leidt tot extreme algengroei die het
oppervlaktewater vertroebelt. Planten en dieren hebben hierdoor
minder overlevingskansen. Ook de Noordzee ontvangt zo een
overmaat aan voedingsstoffen.
Ammoniak die vervluchtigt uit de mest is een bron van vermesting en verzuring. Dat laatste is vooral schadelijk voor natuurgebieden, waar de soortenrijkdom van vennen, heidevelden en
bossen wordt aangetast.
Via de mest draagt de landbouw van de binnelandse bronnen in
Nederland voor bijna 40% bij aan de vervuiling van het oppervlaktewater met fosfaat en voor circa 56% aan de vervuiling met
stikstof. De uitstoot van ammoniak uit de landbouw is goed voor
42% van de verzuring afkomstig uit binnenlandse bronnen.
Hoewel het sterk per regio verschilt, bedraagt de gemiddelde

Aantal landbouwdieren in 1999 (in miljoenen)

Bronnen van verzuring in Nederland

Bron: Meitelling

(cijfers hebben betrekking op 1998; bron RIVM/CBS, 1999)

1999, CBS

raffinaderijen 8%
industrie 10%

nergiecentrales 6%
handel, diensten,
overheid 1%
consumenten 4%

verkeer 29%
landbouw 42%

stikstofdepositie in Nederland bijna 3000 mol stikstof per hectare.

V e e l stikstof per ha

Daarmee ligt de depositie ruim boven de doelstellingen die zijn

De grote veedichtheid leidt automatisch tot een hoge productie

producten (gewassen, melk, vlees). Dat neemt niet weg dat een

gesteld om de kwaliteit van natuur, bos en landschap te

van dierlijke mest per hectare. Gemiddeld produceert Nederland

aanzienlijk deel van de aangevoerde stikstof verloren gaat naar
het milieu.

beschermen. Een probaat mest- en ammoniakbeleid is dus

in dierlijke mest zo'n 340 kg stikstof per hectare. De intensieve

geboden. Daartoe heeft de overheid een aantal

vorm van landbouw uit zich eveneens in het gebruik van

milieudoelstellingen geformuleerd (zie kader).

kunstmest.

Tegenover het gebruik staat ook een grote afvoer van stikstof via

Zware metalen
Behalve dierlijke mest en kunstmest gebruikt de landbouw ook
andere organische meststoffen. De belangrijkste voorbeelden

Milieudoelstellingen voor fosfor en stikstof
kwaliteitsdoelstellingen
stikstof

fosfor

grondwater

50 mg nitraat p er liter (norm)

verzuring door

ammoniak

emissiedoelstelling

25 mg nitraat per liter (streefwaarde)

70% minder emissie uit de landbouw dan in

0,15 mg P/l

1980 te bereiken in de periode 2000-2005

hiervan zijn compost uit bijvoorbeeld groente-, tuin- en fruitafval
en zuiveringsslib. Met deze meststoffen kunnen stoffen zoals
zware metalen en arseen worden aangevoerd, die de bodem
vervuilen.
Voor deze zware metalen heeft de overheid streefwaarden voor

kwaliteitsdoelstellingen
stikstof

fosfor

oppervlaktewater

2,2 mg N-totaal per liter voor stagnante

depositiedoelstelling
doelstelling 2000

wateren die gevoelig zijn voor eutrofiëring

1600 mol stikstof per hectare, gemiddeld

(zomerhalfjaargemiddelde)

voor Nederland *

0,15 mg P-totaal per liter voor alle wateren

doelstelling 2010

(jaargemiddelde)

1000 mol stikstof per hectare, gemiddeld
voor bos*

emissiesreductiedoelstelling
stikstof
fosfor

een schone bodem opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de
bodem multifunctioneel moet kunnen blijven. Dat wil zeggen dat
ze geschikt moet blijven voor elke functie, inclusief die van voedselvoorziening. De opgestelde streefwaarden benaderen de
uitgangskwaliteitvan natuur-en landbouwgrond. In het
verlengde daarvan zijn kwaliteitseisen geformuleerd voor
zuiveringsslib en compost.

(Noordzee)

50% ten opzichte van 1985
50% ten opzichte van 1985

* Emissiebronnen voor stikstof zijn vooral de landbouw
(ammoniak)

en het verkeer (NOx)
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Europese nitraatnchthjn
Nederland heeft niet alleen zelf milieudoelstellingen en -beleid
geformuleerd. Sterk bepalend voor het mestbeleid is de
Europese Nitraatrichtlijn. Dit geldt ook voor de andere landen
die lid zijn van de Europese Unie. Deze richtlijn stamt uit 1991,
maar de meeste landen zijn pas de laatste jaren volop bezig om
hieraan invulling te geven. Nederland heeft het hele
grondgebied als kwetsbaar aangewezen waarvoor de strengste
verplichtingen uit de nitraatrichtlijn gelden.
Daarnaast bereidt de Europese Unie momenteel een richtlijn
voor om de ammoniakemissie te beperken.
Verder zijn verschillende internationale afspraken gemaakt. Een
van de belangrijkste is het 'Noordzee-verdrag'. Deze dateert uit
1985. In dit verdrag is een halvering van de emissie van stikstof
en fosfaat naar de Noordzee overeengekomen.

6

Aanpak door de overheid

2
De Nederlandse overheid voert een intensief mestbeleid. Er zijn scherpe milieudoelstellingen
geformuleerd (zie hoofdstuk 1). Het mestbeleid is
gericht op het terugdringen van de nadelige invloeden
van mest op bodem, grond- en oppervlaktewater. Dat
gebeurt onder meer door de mestproductie in te
krimpen en door het opleggen van heffingen voor het
overschrijden van milieunormen. Specifiek bestaan er
regels voor het verminderen van de uitstoot van
ammoniak. Die hebben betrekking op de huisvesting,
mestopslag en op het uitrijden van mest. Beleid
gericht op emissiebeperking van broeikasgassen is in
ontwikkeling.
Gefaseerd beleid
De overheid kiest bij het mestbeleid voor een gefaseerde
invoering. Dit gebeurt om de boeren in de praktijk in staat te
stellen om zich stap voor stap aan de regels aan te passen.
Daarbij houdt de overheid de druk op de ketel.
Halverwege de jaren tachtig is Nederland begonnen met het
nemen van ferme maatregelen om de negatieve invloeden van
het mestgebruik te verminderen. De eerste fase (van 1987 tot
1990) beoogde een kentering van groei naar stabilisatie van de
Nederlandse mestproductie. In de tweede fase ( van 1990 tot

1998) ging het om een expliciete vermindering van de
milieubelasting. De derde fase, die per 1 januari 1998 inging,
beoogt een situatie waarin het aanbod van stikstof en fosfaat
geheel is afgestemd op de behoefte van de gewassen, zij het
met inachtneming van een beperkt toegestaan overschot. Dat
overschot is zodanig beperkt dat het milieu dit kan opnemen
zonder schadelijke effecten.

zijn er bij het uitrijden van mest regels voor het direct
onderwerken van dierlijke mest.
•

Er is een verplichting voor het afdekken van mestsilo's en
-opslagen.

•

Bij stallen voor de intensieve veehouderij gelden eisen rond
de uitstoot van ammoniak. Daarnaast vormt ammoniak een
belangrijk toetsingscriterium voor het verkrijgen van een
zogenaamde milieuvergunning om een veehouderijbedrijf te
mogen voortzetten of beginnen.

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen zijn als volgt samen te vatten:
» De uitbreiding van de veestapel is aan banden gelegd;
. De varkensstapel is verplicht met 10 procent ingekrompen;

» Met strenge eisen voor de kwaliteit van compost,
zuiveringsslib en overige organische mest wordt de aanvoer
van zware metalen naar de bodem beperkt.

•

.

Via opkoop en afromen van rechten wordt de veestapel en
en daarmee de mestproductie verminderd;

Er is een mineralenaangiftesysteem ingevoerd. De intensievere bedrijven houden een mineralenboekhouding bij en
doen verplicht aangifte van het verlies van mineralen naar
het milieu. Bij deze systematiek wordt zoveel mogelijk de
werkelijke hoeveelheid mineralenverlies naar het milieu in
beeld gebracht. Vanaf 2001 worden alle bedrijven in de landen tuinbouw verplicht zo'n aangifte doen.
• Gedurende herfst en winter is toediening van dierlijke mest
verboden;
.. Om de vervluchtiging van ammoniak aan banden te leggen

Stimulering en voorlichting zijn gericht op de goede
landbouwpraktijk. Er zijn verschillende succesvolle projecten.

.

Minder kunstmest
Mede dankzij intensieve voorlichting en begeleiding
(bemestingsadviezen) is het gebruik van kunstmeststikstof sterk
gedaald en is de benutting van dierlijke mest aanzienlijk
verbeterd. Sinds 1985 is het gebruik kunstmeststikstof met 20%
afgenomen. Door het mineralenaangiftesysteem dat vanaf 1998
van kracht is, zal het kunstmestgebruik verder afnemen en
daalt het verlies naar het milieu.
Er zijn voorts initiatieven gericht op verbetering van afzet en
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Gebruik van kunstmeststikstof i n Nederland is met circa 20%
afgenomen vanaf 1985 en schommelt thans rond de 200 kg N/ha.
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export van dierlijke mest en op vermindering van de
mineralengehalten in de dierlijke mest. Zo is door verbetering
van het veevoer de hoeveelheid fosfaat in varkensmest met
circa dertig procent gedaald.

vooronderzoek is inmiddels ook een aanvang gemaakt met het
monitoren van het bovenste grondwater op bedrijven in de
veen- en kleigebieden.

De overschotmest van varkens- en pluimveebedrijven wordt
bovendien beter over het land verdeeld: 15 miljoen ton mest
gaat van gebieden met een hoge veedichtheid naar gebieden
met een lage veedichtheid. Daar is behoefte aan dierlijke mest.
Daarnaast worden enkele miljoenen kilogrammen fosfaat in de
vorm van kippenmest geëxporteerd.

Broeikasgassen
Het opwarmen van het klimaat staat de laatste jaren sterk in de
belangstelling. Oorzaak is de toegenomen emissie van
broeikasgassen Er zijn enkele belangrijke broeikasgassen.
Kooldioxide (C02), dat onder meer vrijkomt bij de verbranding
van fossiele brandstoffen, komt daarvan het meeste voor.
Andere belangrijke broeikasgassen zijn methaan (CH4) en
lachgas (N 2 0). Op basis van de huidige inzichten is de
landbouw verantwoordelijk voor 45% van de methaan-emissie
en 35-40 % van de lachgas-emissie in Nederland. Methaan komt
grotendeels vrij bij voervertering van herkauwers en uit mestopslagen. Stikstoftoediening via dierlijke mest en kunstmest op
landbouwgronden draagt aanzienlijk bij aan de emissie van
lachgas.

Om de afzet te bevorderen zijn er praktijkproeven aan de gang
om dierlijke mest te bewerken tot compost en concentraten van
mineralen.
Momtoring
De laatste jaren is intensief gewerkt aan bemonstering en
analyse van het bovenste grondwater onder landbouwgrond.
Met name op zandgronden. Daarbij bleek dat zo'n 85 procent
van het bovenste grondwater onder zandgrond thans een
nitraatgehalte van meer dan 50 mg/l bevat.
Ten behoeve van de evaluatie van het Mineralenaangiftesysteem èn ten behoeve van de rapportage naar de Europese
Commissie in het kader van de Nitraatrichtlijn wordt deze
monitoring komende jaren geïntensiveerd. Na een intensief

Internationaal zijn in 1997 in Japan klimaatafspraken gemaakt
om de emissie van broeikasgassen te verminderen. Op basis
hiervan wordt in Nederland onderzoek gedaan naar maatregelen die daaraan een aandeel kunnen leveren. Het beleid
streeft naar een emissiedaling van broeikasgassen, uitgedrukt

in C02-eguivalenten, van 6% in de periode 2008 - 2012.
Als er in de landbouw zicht is op in de praktijk toepasbare
mogelijkheden, kunnen deze worden ingepast in voorschriften,
bijvoorbeeld voor stallenbouw. Daartoe zal het zogenaamde
Groen-Label stalsystemen, gericht op vermindering van
ammoniakemissie, worden verbreed (zie hoofdstuk 6:
'Voorkomen van ammoniakvervluchtiging').

Het Mineralenaangiftesysteem (Minas)

Nederland past bij het terugdringen van de mestoverschotten een uniek instrument toe: het
Mineralenaangiftesysteem (Minas). Vanaf 2001 doen
alle agrariërs daaraan verplicht mee. Tot die tijd geldt
de deelnameplicht voor intensieve bedrijven. Minas is
geen vrijblijvende aangelegenheid. De aangifte pusht
boeren om maatregelen te treffen, zodat ze hun
mineralenoverschot verminderen. Als stok achter de
deur staan heffingen.
Ondernemers houden nauwkeurig de aan- en afvoer van
mineralen op hun bedrijf bij. Ze doen daarvan aangifte bij de
overheid. De aangifte brengt in beeld wat het werkelijke
overschot aan fosfaat en aan stikstof op een bedrijf is. Op een
te hoog overschot worden ondernemers afgerekend via het
betalen van een heffing.
Pluspunten van Minas
Minas bevat een aantal pluspunten ten opzichte van het
mestbeleid dat de Nederlandse overheid aanvankelijk voerde.
Daarin lag de klemtoon vooral op het terugdringen van fosfaat.
Stikstof werd slechts indirect aangepakt. In de regelgeving ging
het om dierlijke mest; kunstmest bleef buiten beschouwing.
Verder hield de regelgeving maar beperkt rekening met de

grote spreiding in mestproductie per dier en in de mineralengehalten in de mest. Die factoren kunnen boeren met
'mineralen-management' beïnvloeden. Minas maakt gebruik
van dat management en lost een aantal van de vroegere
problemen op.
De invoering van Minas in 1998 betekende een omslag in het
beleid:
1. Het beleid richt sindsdien niet alleen aandacht op fosfaat,
maar nadrukkelijk ook op stikstof;
2. Het beleid is verschoven van een beleid rond alleen dierlijke
mest naar een mineralenbeleid, dus zowel kunstmest,
dierlijke mest en overige organische mest;
3. Het beleid is omgebogen van middel- naar doelvoorschrift.
Het doel ( het terugdringen van het mineralenoverschot)
staat centraal. Hoe de boer dat het beste kan doen wordt
aan de agrariër zelf overgelaten. Hij dient uiteraard binnen
de randvoorschriften te blijven zoals de perioden waarin hij
dierlijke mest mag toedienen en de wijze waarop hij dat
mag doen. Ook is het vervoer van dierlijke en overige
organische mest aan regels gebonden en dient mest voor
transport verplicht bemonsterd en gewogen te worden.
Het principe van Minas
De mineralen stikstof en fosfaat zitten overal in: in mest, voer,

gewassen, melk, vlees enz. Met Minas registreert de boer
hoeveel stikstof en fosfaat op zijn bedrijf binnenkomen en
hoeveel van deze mineralen zijn bedrijf verlaten. Het verschil
tussen aan- en afvoer is het mineralenoverschot op het bedrijf
en dat in feite in het milieu terecht komt. Via een verplichte
aangifte bij de overheid geeft de boer jaarlijks aan hoe hoog
het overschot op zijn bedrijf is.
Voor een deel is dat overschot onvermijdelijk, omdat bij
bemesting en voeding altijd mineralen verloren gaan. Voor
deze onvermijdelijke verliezen werkt de mineralenaangifte met
een toegestaan overschot; de verliesnorm per hectare. Er is een
verliesnorm voor stikstof en één voor fosfaat. Als het overschot
hoger is dan de verliesnorm moet de boer een heffing betalen.
Deze is dusdanig hoog dat het voor de boer aantrekkelijker,
lees goedkoper, is om zijn overschot te beperken dan om de
heffing te betalen. Als het ware dwingt Minas de boer om met
het overschot binnen de verliesnormen te blijven. Die
verliesnormen worden van jaar tot jaar aangescherpt.
Het schema op pagina 10 geeft een overzicht van de aan- en
afvoerposten die de boer bij Minas moet registreren en
waarover hij aangifte moet doen.
Behalve als 'afrekenmechanisme' is Minas ook een middel voor
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De boer moet met Minas de aanvoer en de afvoer van fosfaat en stikstof zo nauwkeurig mogelijk
bijhouden. Het schema brengt de mineralenstromen in beeld

JPfe
AANVOER

AFVOER

Krachtvoer

Dierlijke Producten

Vee
Bijproducten
Ruwvoer
Dierlijke mest
Organische mest

(melk, vlees, eieren enz.)

Akker- en tuinbouwgewassen
^

Ruwvoer
Dierlijke mest

BEDRIJF

Kunstmest
Vee
boeren om gericht mineralen-maatregelen te nemen. De registratie van aan- en afvoerposten brengt haarfijn in beeld hoe het
per post zit met de aan- en afvoer van mineralen. Aan de hand
daarvan kan de boer naar eigen mogelijkheden en voorkeuren
de bedrijfsvoering aanpassen om binnen de gestelde normen
te blijven.
Aan- en afvoerposten
De aan- en afvoerposten hebben betrekking op de aan- en
afvoer 'aan de poort van het bedrijf'. Ze bevatten geen
bedrijfsinterne mineralenstromen, zoals ruwvoerteelt voor het
eigen vee of eigen gebruik van dierlijke mest die op het eigen
bedrijf is geproduceerd.
Het gaat er bij Minas om om de aan- en afgevoerde fosfaat en
stikstof zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen. Bij de
aanvoer van kunstmest, overige organische mest en krachtvoer
zorgen de leveranciers voor de gegevens. Ze verzorgen
informatie over de hoeveelheid geleverd product en de
werkelijke mineralengehalten die erin zitten. Ook bij de aan- en
afvoer van dierlijke mest worden de werkelijke gehalten
bepaald. Dat vergt relatief het meeste werk: elke vracht dient te
worden gewogen en de mest wordt in laboratoria bemonsterd
en geanalyseerd om de juiste gehalten te bepalen.
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Aanvoer - afvoer =

MINERALENVERLIES

Bij de aan- of afvoer van dieren of dierlijke producten wordt
gewerkt met standaard mineralengehalten (forfaits). Het
gewicht of de aantallen zijn bekend via informatie van de
leveranciers of afnemers. Het is vervolgens eenvoudig om aan
de hand van de forfaits de hoeveelheid mineralen te bepalen.
Ook voor plantaardige producten wordt gewerkt met
standaard gehalten (ruwvoer) of standaardopbrengsten per ha
(overige gewassen).
Verliesnormen en heffing
De verliesnormen, dus de toegestane overschotten aan fosfaat
en stikstof, worden in de loop der jaren stapsgewijs verlaagd
(tabel 1) tot een niveau waarbij de doelstellingen van de EUNitraatrichtlijn, o.m. maximaal 50 mg nitraat per liter in het
grondwater, bereikt kan worden.
Heffingen sturen
Heffingen zorgen ervoor dat boeren ervoor waken om een
verliesnorm te overschrijden. De voortschrijdende verlaging

van de verliesnormen noopt de agrariërs om steeds verdergaande maatregelen te nemen om het mineralenoverschot
terug te dringen.
Enerzijds kunnen ze de mineralenefficiëntie te verbeteren zodat
ze minder mineralen, bijvoorbeeld kunstmest of veevoer,
hoeven aan te voeren. Anderzijds kunnen ze mineralenarm
veevoer aankopen, waarmee de aanvoer van mineralen, en dus
ook de afvoer, beperkt wordt. Om de heffingen effectief te
laten zijn, moeten deze de duurste maatregel in kosten
overtreffen. En het duurste is de be- en verwerking van dierlijke
mest. Uit tabel 2 blijkt dat met name de heffing op fosfaat
hoog is. Deze heffing stuurt dan ook de afzet van dierlijke
mest.
Gefaseerde invoering Minas
De verplichting om een mineralenaangifte in te dienen wordt
stapsgewijs ingevoerd. In 1998 is Minas gestart voor de
intensieve veehouderij. Dat is bewust gedaan, omdat deze
bedrijven met hun mestproductie het grootste milieurisico

Tabel 2. Heffingen bij overschrijding verliesnorm in guldens per kg

Tabel 1. Verliesnormen in kg fosfaat en stikstof per ha per jaar

Jaar

Fosfaatverliesnorm

Stikstofverliesnorm

1998/1999

2000/2001

2002

2003 e.v

fosfaat
bouwland

grasland

bouwland

bouwland

bouwland

klei/veen

droog

grasland

grasland

grasland

klei/veen

droog

zand/löss

1998-1999

40

175

300

35

150

275

2001

35

2003

30

25
20

150

125

110

150

100

220

190

60

180

140

250

vormen. Vanaf 2001 wordt Minas uitgebreid tot praktisch alle

administratie van mineralen van een bedrijf. Aan- en afvoer

Nederlandse landbouwbedrijven.
Het invoeringsschema ziet er als volgt uit:
1. Vanaf 1998 alle veehouderijbedrijven met meer dan 2,5
grootvee-eenheden (GVE) per ha. In praktijk betreft dit zo
goed als alle varkens- en pluimveehouders plus de meer
intensieve rundveehouders;

gaat immers in de regel gepaard met een financiële transactie.

2. Vanaf 2001 alle agrariërs, dus ook akkerbouwers en overige
open-grondtelers.

aanvoerpost;
. koppeling met gegevens van veevoerleveranciers;
• aanwezigheid goedkeurende accountantsverklaring;
. koppeling met de administratie omtrent de veestapel van het

Controle en handhaving
Op basis van zijn eigen registratie van aan- en afvoer van
mineralen moet de agrariër jaarlijks een mineralenaangifte
indienen bij de overheid; het Bureau Heffingen van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Deze
aangifte moet hij kunnen staven met bewijsstukken voor de
aan- en afvoer. Bijvoorbeeld bij dierlijke mest zijn afleveringsbewijzen vereist en zijn rapporten van het laboratorium over de
aanwezige mineralengehalten beschikbaar.
Vanaf het aangiftejaar 2000 moeten bedrijven met meer dan
2,5 GVE per ha bovendien een accountantsverklaring
meesturen met de aangifte. Tot 2000 was dit vrijwillig. Een
accountantscontrole is goed mogelijk, omdat een heldere
koppeling is te leggen tussen de financiële administratie en de

2,50
10,-

5,-

20,-

20,-

20,-

20,-

20,-

stikstof

125
100

> 10 kg/ha

zand/löss

2000

2002

0 - 1 0 kg/ha

0 - 40 kg/ha

1,50

1,50

2,50

5,-

> 40 kg/ha

1,50

1,50

5,-

5r

Bureau Heffingen voert daarnaast een administratieve controle uit:
» koppeling tussen de MINAS-aangiften van verschillende
bedrijven: wat voor een leverend bedrijf een afvoerpost is
(mest, ruwvoer), is voor het ontvangende bedrijf een

bedrijf.
Naast en aansluitend op de administratieve controle van
Bureau Heffingen voert de Algemene Inspectiedienst (AID) van
het Ministerie van LNV controles uit bij agrarische bedrijven en
andere ketenpartijen. De AID richt zich hierbij met name op
bedrijven, waarvan de administratieve controle aanleiding
geeft tot nader onderzoek. Daarnaast wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd. Gemiddeld zal elk bedrijf eens in de zes
jaar door de AID worden onderzocht. Dit dus naast de jaarlijkse
administratieve controle door Bureau Heffingen.
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Evenwicht op de mestmarkt

De overheid neemt ingrijpende maatregelen om de
productie van dierlijke mest in evenwicht te brengen
met de plaatsingsruimte van mest. Tegelijk stelt de
overheid een plafond in voor het gebruik van mest per
hectare landbouwgrond conform de verplichten in de
in de Europese nitraatrichtlijn. Dit plafond komt
overeen met een aanvoer van 170 kg stikstof per
hectare. Voor grasland wordt een hoger plafond
vastgesteld op basis van een derogatiemogelijkheid
(uitzondering).
Via een pakket maatregelen voorkomt de overheid het
ontstaan van een overschot aan dierlijke mest dat niet meer
kan worden afgezet. Wanneer er meer overschotmest is dan er
plaatsruimte bij andere bedrijven, ontstaat er spanning op de
mestmarkt. Dat vergroot te veel de kans op fraude.
Om die spanning te voorkomen zet de overheid in op diverse
sporen:
> De invoering van een systeem van mestafzetcontracten.
. Inkrimping van de veestapel, met name door opkoop van
varkensrechten. Daarmee wordt tegelijkertijd de productie
van dierlijke mest verminderd.

Varkens en kippen leveren grootste bijdrage
Nederland telt een groot aantal varkens en kippen. Deze
worden veelal gehouden op bedrijven met weinig grond. Het
betekent dat de varkens- en pluimveehouders hun dierlijke
mest moeten afzetten bij andere bedrijven die mest tekort
komen, voornamelijk akkerbouwers.
Het totale overschot wordt op basis van het nieuwe mestbeleid
geraamd op circa 27 miljoen kg fosfaat.
Varkens leveren grootste bijdrage
Een belangrijke stap om het evenwicht op de mestmarkt tot
stand te brengen is het inkrimpen van de veestapel. Dat
gebeurde in de afgelopen jaren reeds door de melkquotering
(er zijn minder koeien nodig om het quotum vol te melken) en
door afromen van mestproductierechten. Intensieve veehouders
mogen hun veestapel in beginsel niet uitbreiden. Ze mogen wel
van andere veehouders 'mestproductierechten' of 'varkensrechten' kopen om uit te breiden. Bij elke transactie neemt de
overheid een deel van die rechten in: bij varkens 60 procent, bij
overige diersoorten 25 procent. Op die manier slinkt de
veestapel geleidelijk.
Bovendien wil de overheid door zelf actief 'rechten' te kopen
een aanmerkelijke vermindering van de veestapel realiseren en

Daarnaast heeft de overheid specifiek voor de varkenshouderij
een verplichte inkrimping doorgevoerd. Varkenshouders moeten het aantal varkensplaatsen op hun bedrijf met 10%
verminderen.
De overheid heeft als doel om door middel van het afromen
van mestproductierechten en de korting op het aantal
varkensplaatsen het mestoverschot met minimaal 21 miljoen kg
fosfaat te verminderen.
Maximale aanvoer van dierlijke mest
Vanaf 2003 stelt de overheid een plafond in voor de productie
van dierlijke mest op bedrijfsniveau. Dit plafond komt overeen
aanvoer met 170 kg stikstof per hectare. Hiermee implementeert de Nederlandse overheid de aanvoernorm uit de EUNitraatrichtlijn. Voor grasland maakt Nederland gebruik van de
mogelijkheid in de Nitraatrichtlijn om een andere hoeveelheid
vast te stellen (derogatie). Deze hoeveelheid is 250 kg stikstof
per hectare. Een bedrijf moet voldoende plaatsingsruimte
hebben om dierlijke mest te mogen produceren. Is de productie
van dierlijke mest groter dan de toegestane aanvoernorm. dan
moet het bedrijf het overschot afvoeren naar een bedrijf met
plaatsingsruimte, of exporteren.
Er zijn verschillende argumenten voor deze derogatie voor
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Tabel 3: Maximale aanvoer van stikstof uit dierlijke mest in kg stikstof
per hectare cultuurgrond
2002

2003

Grasland

300

250

Bouwland

210

170

Maisland

210

170

Tabel 4: Verwacht mestvoerschot 2003 (in miljoenen kg stikstof)

2003
Stikstofproductie Nederlandse veestapel

419

w.v. • rundvee incl. kalveren

270

• varkens

90

• pluimvee

43

• schapen en geiten

14

• pelsdieren en konijnen
Plaatsingsruimte dierlijke mest in Nederland

2
347

Export pluimveemest

18

Landelijke mestoverschot in min kg stikstof

54

Landelijk mestoverschot in min kg fosfaat

27

grasland. Het gematigde vochtige klimaat in Nederland is bij

stikstofproductie per dier. Deze standaardwaarden worden eind

uitstek geschikt voor grasgroei. Nederland kent hierdoor voor

2000, begin 2001 vastgesteld. Aan de hand van die berekening

Het systeem van mestafzetcontracten stimuleert een goede

gras een lang groeiseizoen. Voorts is gras een gewas dat w o r d t

kan de veehouder bepalen hoeveel mest er op eigen grond kan

verdeling van de dierlijke mest over Nederland. Veebedrijven

gekenmerkt door een hoge stikstofopname onafhankelijk van

en hoeveel mest hij moet afzetten bij derden. Voor het deel

met geen of weinig grond - veelal varkens- en pluimvee-

de grondsoort. In Nederland kan dus een hogere gift aan dier-

van de mest die hij niet op het eigen bedrijf kan plaatsen, moet

bedrijven en intensieve melkveebedrijven - zetten contractueel

lijke mest w o r d e n opgebracht zonder dat het d o o r de Nitraat-

hij een contract afsluiten met bijvoorbeeld een akkerbouwer.

de mest af bij boeren die geen of weinig mest produceren(

richtlijn beoogde beschermingsniveau w o r d t overschreden.

Ook is het mogelijk o m contracten af te sluiten met erkende

akkerbouwers of extensieve veebedrijven). Hierdoor krijgt

Met deze normen (zie tabel 3) is op landelijk niveau een

mestverwerkers die de mest buiten de landbouw af kunnen zet-

nationaal gezien de veehouderij een meer grondgebonden

evenwicht mogelijk tussen aanbod van dierlijke mest en de

ten.

karakter.

Een fictief voorbeeld. Stel een varkenshouder heeft een stal

waardoor afzet- en transportkosten zodanig stijgen dat fraude

waar gemiddeld 2000 vleesvarkens aanwezig zijn. Wanneer de

aantrekkelijk wordt.

vraag naar dierlijke mest. Dat gebeurt op zodanig niveau dat
het milieu niet w o r d t belast.

G o e d e v e r d e l i n g v a n mest

Dit systeem voorkomt ook een overspannen mestmarkt,

Mestaf zetcontracten

standaard mestproductie per vleesvarken 8 kg stikstof per dier

Een belangrijk instrument om op landelijk niveau een

is dan produceert zijn bedrijf 16.000 kg stikstof per jaar. Verder

evenwicht te realiseren is het systeem van mestafzetcontracten.

beschikt deze varkenshouder over 10 ha maïs. Hier mag per

Veehouders die op hun bedrijf teveel dierlijke mest produceren

hectare 170 kg stikstof op worden aangevoerd. De

moeten dergelijke contracten met afnemers van mest afsluiten.

varkenshouder kan dus 1700 kg stikstof op het eigen bedrijf

Beschikken ze niet over zo'n contract dan moeten ze hun

aanwenden. Voor het overige deel zal de varkenshouder van te

veestapel i n k r i m p e n . Ze mogen niet meer dieren houden dan

voren een afzetcontract voor 14.300 kg stikstof moeten af-

zij aan afzetmogelijkheid voor de mest hebben.

sluiten bijvoorbeeld met een akkerbouwer die plaatsingsruimte
heeft voor dierlijke mest. De akkerbouwer mag maximaal 170

Veehouders die een mestafzetcontract afsluiten berekenen

kg stikstof per hectare contracteren. Hij zal dus minimaal

tevoren hoeveel stikstof de dieren produceren. Dat doen ze op

moeten beschikken over 84 ha b o u w l a n d .

basis van het aantal dieren en een standaardwaarde voor de
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Het uitrijden van meststoffen

Nederland kent een wet ter bescherming van de
bodem tegen onder meer vervuiling: de Wet Bodembescherming. Voor meststoffen bevat deze wet regels
omtrent het tijdstip waarop mest uitgereden mag
worden. Daarnaast staan er voorwaarden in over de
manier waarop de mest in het land gebracht moet
worden. De wet kent ook regels ten aanzien van de
kwaliteit van zuiveringsslib en compost.
De voorwaarden ten aanzien van de manier van
uitrijden van de mest komen in hoofdstuk 6 aan bod
bij het voorkomen van ammoniakvervluchtiging.
Grondsoort, gebruik en beschermingsgebied
De uitrijregels voor meststoffen zijn afhankelijk van de situatie.
Ze verschillen vanwege:
> de grondsoort: al of niet gevoelig voor nitraat-uitspoeling;
> het gebruik van de grond: als grasland en bouwland,
natuur of overige grond;
> de aanwijzing als bijzonder beschermingsgebied.
Provincies kunnen gebieden aanwijzen die bijzondere bescherming genieten. Dat gebeurt in het kader van de bescherming
van de bodem of in het kader van de bescherming van het
grondwater bestemd voor drinkwater. In deze gebieden
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kunnen de provincies strengere eisen stellen bijvoorbeeld voor
het gebruik van de hoeveelheid dierlijke mest. Ook kunnen ze
de verbodsperiode om mest uit te rijden, verlengen.

Om te voorkomen dat boeren mest uitrijden in perioden
wanneer dit verboden is, moeten zij over voldoende
mestopslagcapaciteit beschikken op hun eigen bedrijf of op
een ander bedrijf.

Uitrijregels dierlijke mest en kunstmest

Tenslotte gaan er binnenkort in heuvelachtig gebied eisen
gelden voor het gebruik van dierlijke mest op steile hellingen
(> 7%) om afspoeling van de mest tegen te gaan.

Als dierlijke mest wordt aangewend in het groeiseizoen, geeft
dat minder uit- en afspoeling van mineralen naar grond- en
oppervlaktewater. Het voorjaar en de zomer zijn dus de meest
geschikte perioden om mest uit te rijden. De perioden daarbuiten zijn minder geschikt. Daarom is het tussen 1
september en 1 februari verboden om dierlijke mest uit te
rijden op bouwland, omdat het gewas dan weinig nutriënten
opneemt. Deze verbodsperiode geldt ook voor grasland.
In de zogenaamde 'aangewezen gebieden' is de bodem extra
gevoelig is voor uitspoeling van stikstof, zoals zandgronden.
Buiten deze gebieden mag op grasland dierlijke mest tot 16
september gebruikt worden. Ook voor stikstofkunstmest gaat
een gebruiksverbod in herfst en winter gelden.
Er zijn meer regels rond het uitrijden. Over bevroren grond en
grond bedekt met sneeuw mag in het geheel geen dierlijke
mest worden uitgereden. Tijdens en na de dooi is er een
verhoogde kans op afspoeling naar het oppervlaktewater.
Dit verbod geldt het hele jaar en voor alle grondsoorten.

Overige organische meststoffen
Naast dierlijke mest en kunstmest worden in de landbouw
overige organische meststoffen gebruikt, denk aan
zuiveringsslib en compost van groente-, fruit- en tuinafval. De
overheid stelt ook aan die meststoffen kwaliteitseisen om de
bodem tegen vervuiling te beschermen.
Er gelden kwaliteitseisen voor de maximale gehalten aan
zware metalen en arseen die in deze stoffen voor mogen
komen (zie tabel 5). De overheid stelt ook regels aan de
hoeveelheid en de wijze waarop deze meststoffen gebruikt
mogen worden (zie tabel 6).
De gebruiksregels voor het uitrijden van slib komen overeen
met die van dierlijke mest.

Tabel 5: Samenstellingseisen zuiveringsslib en compost en toetsingswaarde landbouwgrond voor het gebruik van slib;
maximum gehalten aan zware metalen en arseen in mg per kg droge stof (d.s.)
Zuiveringsslib
org. stof van d.s.

>50%

of zuurbindende waarde

>25

Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

1,25

Compost

Zeer schone compost

>20%

>20%

0,7

75

50

75

60

25

0,3

0,2

Nikkel (Ni)

30

20

10

Lood (Pb)

100

100

65

Zink (Zn)

300

200

75

15

15

5

Arseen(As)

:

Vloeibaar
zuiveringsslib

Steekvast
zuiveringsslib

Gewone
compost

Zeer schone
compost

2 ton/jaar

4 ton/2 jaar

6 ton/jaar, of

fosfaatnorm

Bouw-en
1
50

0,75

V.b. landbouwgrond

Tabel 6: Maximaal uit te rijden hoeveelheden overige organische mest in tonnen droge stof
per hectare

0,45
56
17
0,2
13
55
61
17

* Toetsingswaarde landbouwgrond (maximum gehalten aan zware metalen en arseen). Deze komen overeen met de streefwaarden
voor een schone bodem. Berekend met een lutumgehalte van 3% en een humusgehalte van 1,5%.

maïsland

12 ton/2 jaar
Grasland

1 ton/jaar

2 ton/2 jaar

3 ton/jaar, of

Overige grond

verboden

verboden

6 ton/jaar, of

fosfaatnorm

6 ton/2 jaar
fosfaatnorm

12 ton/2 jaar
Natuurterrein

verboden

verboden

verboden

verboden

Bron: Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM).

Milieutoets
M o m e n t e e l w o r d t een milieutoets ontwikkeld voor de kwaliteit
van meststoffen die niet vallen onder het begrip dierlijke mest,
en ook niet onder de begrippen zuiveringsslib, compost of
zwarte grond en die in de Europese Unie niet w o r d e n erkend
als meststof. Een voorbeeld is afvalkalk uit de kalkindustrie.
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Voorkomen van ammoniakvervluchtiging

Ammoniak die uit mest vervliegt is nadelig voor het
milieu. Verzuring en vermesting zijn het gevolg. Het
ammoniakbeleid richt zich op de eerste plaats op
vermindering van de uitstoot van ammoniak bij het
uitrijden en op vermindering van emissies uit de mestopslag. Daarnaast staan er voor de intensieve veehouderij voorschriften op stapel om bij de huisvesting
de emissie van ammoniak terug te dringen. Die
voorschriften gaan in 2001 in. Nu al wordt het emissiearm bouwen gestimuleerd. Op lokaal niveau kunnen
gemeenten via het vergunningenbeleid bepalen of
ergens stallen gebouwd mogen worden. Zij kunnen ook
bepalen aan welke milieueisen die stallen moeten
voldoen.
Tweesporenbeleid
Het ammoniakbeleid kent twee sporen. Het eerste spoor richt zich
op geboden en verboden waardoor de gemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht daalt. Deze regels maken deel uit van de
nationale wet- en regelgeving (Besluit Mestbassins, Besluit
Gebruik Dierlijke Meststoffen). Ze hebben betrekking op de opslag van dierlijke mest, het uitrijden en onderwerken van dierlijke
mest en op periodes waarin het uitrijden van mest verboden is.
Daarnaast bestaat er regelgeving die op bedrijfsspecifieke
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situaties inspeelt. Die regels maken het mogelijk om maatregelen
te nemen die bij een lokale situatie passen. Zo moeten
gemeenten bij het al of niet verlenen van milieuvergunningen
beoordelen of het wel gewenst is dat een bepaald bedrijf ergens
blijft of dat het kan uitbreiden.
Minder emissie bij uitrijden van dierlijke mest
Het is voor een ondernemer verboden dierlijke mest oppervlakkig
op het land te brengen. Oppervlakkig wil zeggen: de mest wordt
niet ondergewerkt. Die methode van uitrijden van mest leidt tot
veel ammoniakemissie. Om dit probleem aan te pakken is een
emissiearme aanwending verplicht gesteld in het Besluit Gebruik
Dierlijke Meststoffen. Op grasland betekent dit dat een boer de
mest direct in de grond moet brengen. Hiervoor gebruikt hij
bijvoorbeeld een zogenaamde zodenbemester. Bij gebruik van
mest op bouwland moet de boer de mest zo snel mogelijk
onderwerken
Minder emissie bij opslag
Er is een beperkte periode waarin dierlijke mest mag worden
uitgereden. In feite is dat in het voorjaar en in de zomer. In de
rest van het jaar moet een veehouder voldoende opslagcapaciteit
voor de mest hebben om ze te bewaren tot aan de uitrijperiode.
Wanneer die mestopslag niet onder de stal, maar buiten wordt

gebouwd vervluchtigt de ammoniak uit de mest. Afdekken van de
opslag is de oplossing. Daarom geldt in Nederland een
zogenaamde afdekplicht voor mestopslagen.
Milieuvergunning
Een ondernemer die vee op bedrijfsmatige wijze houdt, heeft in
Nederland voor zijn bedrijf een milieuvergunning nodig. Deze
moet hij aanvragen bij de gemeente waarin het bedrijf is
gevestigd. Voordat de gemeente het bedrijf een vergunning
verleent, toetst ze of het bedrijf aan alle milieuvoorwaarden
voldoet. Eén van die voorwaarden betreft de uitstoot van
ammoniak.
Minder emissie uit stallen
De ontwikkeling en bouw van emissiearme stallen wordt ook
gestimuleerd door het keurmerk 'Groen Label'. Zo stimuleert de
overheid veehouders om Groen-Label stallen te laten bouwen.
Daarenboven bestaan er verschillende fiscale voordelen en
subsidieregelingen.

De l a n d b o u w draagt het sterkst bij aan de a m m o n i a k v e r v l u c h t i g i n g .
De vervluchtiging uit dierlijke mest is sinds 1990 sterk gedaald.
225
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Uiterlijk in 2001 zullen speciale regels worden voorbereid voor
de huisvesting van dieren (Algemene Maatregel van Bestuur Huisvesting). Met deze regels worden strenge eisen gesteld aan
de ammoniakemissie per dierplaats. De norm is bepaald op
basis van het ALARA-principe: As Low As Reasonable
Achievable.
In 2008 moeten alle varkens en kippen in een emissiearme stal
worden gehouden.
Ammoniakbeleid
De landen op het Europese continent hebben in onderling
overleg emissieplafonds vastgesteld voor alle verzurende
stoffen. Het Nederlandse emissieplafond voor ammoniak is 128
kton. Dit niveau moet in 2010 zijn bereikt.
De Europese Unie heeft een verzuringsrichtlijn in voorbereiding. Ook deze verzuringsrichtlijn zal emissieplafonds
bevatten. Voor Nederland stelt de Europese Unie een
emissieplafond voor ammoniak van 104 kton in 2010 voor.
Met name de verplichting tot de bouw van emissiearme stallen
zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het
bereiken van het gewenste emissieniveau in Nederland.

Verklarende woordenlijst

Algemene Inspectiedienst (AID)

Emissiearme aanwendingstechnieken

Mineralenaangiftesysteem (MINAS)

Een controledienst van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

Technieken om mest uit te rijden, waarbij de ammoniakemissie

Registratie van de aan- en afvoer op bedrijfsniveau van de minera-

lager is dan bij traditionele technieken (oppervlakkig uitrijden).

len stikstof en fosfaat. Jaarlijks dient het bedrijf de resultaten te
rapporteren. Aan- en afvoer dienen met elkaar in evenwicht te

ALARA-principe
As Low As Reasonable Achievable. De overheid bekijkt hier wat in
redelijkheid kan worden gevraagd, op basis van een afweging
tussen beschikbare technieken, economische kosten en het belang
voor het milieu.

Krachtvoer
Veevoer waaraan mineralen zijn toegevoegd.
Kwetsbare gebieden
Gebieden die in de EU-nitraatrichtlijn als zodanig zijn aangewezen.

Algemene maatregel van bestuur (Amvb)
Nader uitwerking van een wet.
Ammoniak-emissiearme stallen
Stallen waarvan de ammoniakemissie lager is dan van traditionele

Aangewezen gebieden

Aanvoernorm
Maximaal plafond per hectare van mineralen van mest van de
eigen veestapel en eventueel aangevoerde mest.
Bureau Heffingen
Een dienst van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en
Visserij die administratieve verplichtingen rond de mestwetgeving
uitvoert onder meer het Mineralenaangiftesysteem (Minas).
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de verliesnorm moet de boer een heffing betalen.
Milieuvergunning
Een ondernemer die een bedrijfsgebouw ("inrichting") w i l bouwen of verbouwen, dient hiervoor een milieuvergunning aan te
vragen bij de gemeente waar het bedrijf gevestigd is. Een onder-

Lachgas

nemer die vee bedrijfsmatig houdt, heeft in Nederland voor zijn

Gas. In de natuur wordt het voornamelijk gevormd door omzettin-

bedrijf ook een milieuvergunning nodig. Voordat de gemeente het

gen van stikstof in de bodem. Lachgas-emissie draagt bij aan het

bedrijf een vergunning verleent, toetst ze of het bedrijf aan alle

broeikaseffect.

milieuvoorwaarden voldoet. Eén van die voorwaarden betreft de

stallen.

Gronden die gevoelig zijn voor nitraatuitspoeling. Deze gebieden
zijn door de overheid op kaart aangegeven.

zijn, met in acht name van een verliesnorm. Bij overschrijding van

uitstoot van ammoniak.
Mestafzetcontract
Contract voor de afzet van mest tussen een veehouder die op zijn
bedrijf een overschot aan mest heeft en een akkerbouwer, of een
andere bezitter van landbouwgrond die op zijn bedrijf plaatsingsruimte voor mest heeft. Het contract kan ook worden afgesloten
met een mestverwerker.
Methaan
Gas. Onder meer komt methaan vrij bij vergisting van dierlijke
mest en bij voerverteringen door runderen. Methaan-emissie
draagt bij aan het broeikaseffect.

Spoorelementen
Mineralen die in zeer kleine hoeveelheden essentieel zijn voor de
groei, kwaliteit en of gezondheid van plant en/of dier. Wanneer
veel hiervan wordt opgenomen, kan een spoorelement echter
schadelijk zijn. Voorbeelden zijn koper en zink. Er bestaan ook
niet-essentiële spoorelementen, deze zijn ook bij zeer kleine hoeveelheden schadelijk. Een voorbeeld is cadmium.
Streefwaarde
Milieukwaliteitsniveau waar beneden risico's voor het optreden van
als nadelig gewaardeerde effecten verwaarloosbaar worden geacht.

Uitrijregels

Verliesnorm

Regels die aangeven wanneer en hoe dierlijke mest, zuiveringsslib,
compost, zwarte grond en mengsels hiervan mogen worden uitgereden.

Het toegestane mineralenoverschot in kilogrammen per hectare.
Het mineralenoverschot is aanvoer minus afvoer. Er zijn verliesnormen voor zowel stikstof als fosfaat. Bij een verlies boven de verliesnorm moet een boer een heffing betalen.

Ven
Klein water (plas) in een natuurgebied, die alleen met regenwater

Zuurdepositie

gevoed wordt. Ecosytemen in een ven zijn zeer gevoelig voor ver-

De stoffen die verzuring veroorzaken verspreiden zich via de lucht.

ontreiniging vanuit de lucht.

Uiteindelijk komen de stoffen toch op de bodem terecht. Deze
zuurdepositie kan droog (stofdeeltjes) en nat zijn (regen, mist). De

Vergrassing

neerslag van deze stoffen op de bodem wordt zuurdepositie

Overvloedige grasgroei als gevolg van teveel meststoffen. In

genoemd.

natuurgebieden overwoekert het gras andere planten.
Zuurequivalent
Vermesting

Niet elke stof draagt per gram in dezelfde mate bij aan de verzu-

Een overmaat aan stikstof en fosfaat in het milieu, waardoor eco-

ring. De mate waarin de stof bijdraagt wordt uitgedrukt in zuure-

logische processen in water en bodem worden ontregeld en drink-

quivalenten.

waterbronnen worden bedreigd.
Zuiveringsslib
Verzuring
Het zuurder worden van bodem en water als gevolg van neerslag
van verontreinigende stoffen uit de lucht. De voornaamste stoffen
die verzuring veroorzaken zijn zwaveldioxide, stikstofoxiden en
ammoniak.

Slib dat geheel of in hoofdzaak afkomstig is van een installatie
voor de zuivering van huishoudelijk, stedelijk, dan wel ander
afvalwater van soortgelijke samenstelling.

Colofon

Deze brochure is een uitgave van de Directie Landbouw van het
ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij.
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De hoge intensiteit van de landbouw in Nederland legt een
grote druk op het milieu. Er komen teveel meststoffen of
beter gezegd mineralen en ammoniak in het milieu. De
mineralen dragen in belangrijke mate bij aan eutrofiëring
van het oppervlaktewater en verontreiniging van het
grondwater. Door de emissie van ammoniak uit dierlijke
mest verzuurt de bodem en vergrast de natuur.
De Nederlandse overheid pakt sinds de jaren tachtig die
mestproblematiek aan. De maatregelen leiden ertoe dat de
nadelige effecten van de mest uiteindelijk zo veel mogelijk
worden geminimaliseerd. Boeren hebben met voorschriften
en normen te maken die stapsgewijs worden aangescherpt.

