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Geachte heer Berkelmans,

Advies “Trends in
ammoniakconcentraties en –
emissies; een quick scan”
ONS KENMERK

Via deze brief informeer ik u over het advies van de Commissie Deskundigen
Meststoffenwet (CDM) betreffende “Trends in ammoniakconcentraties en –emissies;
een quick scan”, conform uw verzoek in brief dd 4 juni 2014 met kenmerk ‘Advies
van CDM aan EZ’.
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In uw verzoek zijn twee vragen gesteld:
(i) Hoe kan worden verklaard dat de dalende trends van berekende emissie (NEMA)
en concentratie (OPS) niet ondersteund worden door dalende
concentratiemetingen?
(ii) Zijn er aanpassingen nodig in OPS, NEMA en/of de concentratie-metingen om de
nauwkeurigheid van de berekende emissies, berekende en gemeten
concentraties en berekende deposities van ammoniak te verbeteren?
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De quick-scan is opgesteld door een breed-samengestelde werkgroep met experts
van WUR (Alterra, LEI, Livestock Research en PRI), RIVM, PBL en CBS. De werkgroep
benoemt mogelijke oorzaken voor de verschillen in trends. Ze acht het
onwaarschijnlijk dat het verschil in trends alleen het gevolg is van een overschatting

CONTACTPERSOON

J.W. Eimers
TELEFOON

0317-485471

van de effectiviteit van het ammoniakbeleid. De werkgroep geeft aanbevelingen voor
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(1) het verder analyseren van resultaten van metingen en berekeningen, en voor (2)
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het uitvoeren van onzekerheidsanalyses. Nadat deze aanbevelingen zijn uitgevoerd
moet na worden gegaan of er dan nog steeds sprake is van een verschil in trends en
of verdere acties nodig zijn.
In de bijlage bij deze brief treft uw de quick-scan van de CDM-werkgroep aan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Prof dr Oene Oenema
Voorzitter Commissie Deskundigen Meststoffenwet
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ir. C. Lever, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
ir. R. van Brouwershaven, Directeur Natuur en Biodiversiteit
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