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Op volgende sheets: 

- zwart: tekst uit het rapport van Wageningen UR

- paars: commentaar



Uit het rapport blijkt dat al veel data beschikbaar zijn voor:

• N- en P-overschottenbalans

• Gegevens t.a.v. rantsoensamenstelling, beweiding, e.d.; maar nog niet volledig 
betrouwbaar

• In huidige Kringloopwijzer-verslag aan de melkveehouder worden al wel emissies 
gegeven van ammoniak, methaan en CO2, (maar deze zijn dan zeker 
onbetrouwbaar ??)

• Inzicht in zeer grote verschillen in stikstofoverschot per ha



Rapport geeft aan dat er nagenoeg geen relatie is 
tussen N-bedrijfsoverschot en ammoniakemissie

• Forse conclusie dat er geen relatie is op basis van enkelvoudige regressie

• Dat is niet de juiste wetenschappelijke aanpak, want de emissie is 

van diverse factoren afhankelijk. Nodig is een multipele regressieanalyse om conclusies te kunnen  trekken. 

Dat zegt het rapport zelf ook op blz 38 (zie citaat hieronder). (Maar waarom die analyse dan niet gedaan???)

• Met enkelvoudige regressieanalyses (verbanden) kan je goed de mist ingaan; bijvoorbeeld je vindt vaak geen relatie 
tussen staltype of ureumgehalte/ rantsoen en ammoniakemissie bij enkelvoudige regressie

• Op individueel bedrijf gaat verlaging van N-overschot wel vaak gepaard met daling ammoniakemissie, want men 
stuurt vaak integraal op 4 belangrijke biologische processen binnen het melkveehouderijbedrijf (zie volgende sheet)



Op het melkveebedrijf gaat het juist om het benutten en integreren van belangrijke biologische 
processen, die onderling sterke interacties hebben. Met het doel om verliezen terug te dringen en 
verdienmodel te verbeteren. En om betere kwaliteit product te produceren met meerwaarde in de 
markt. En daarmee emissies naar grond- en oppervlaktewater en naar lucht te verminderen. 
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Huidige Gebruiksnormenstelsel richt met 
middelvoorschriften rond bemesting, met ook nog veel 
forfaitaire aannamen, richt zich echter alleen op 
bemesting van de bodem

Een doelvoorschrift rond Stikstofoverschot per 
ha stuurt integraal op vermindering van 
stikstofverliezen bij deze vier processen. In 
MINAS-periode daalde de ammoniakemissie dan 
ook mee, hoewel niet direct op gestuurd. 



Waarom geen verdere analyse 
uitgevoerd naar goede regressie-
vergelijkingen voor bepaling 
emissies ? Er zijn in een andere 
studie wel analyses uitgevoerd 
maar niet voor het doel van dit rapport

• Lijkt toch veelbelovend (op blz 65; zie

hiernaast)

Commentaar:

• Regressievergelijkingen, maar 
ook modelberekeningen, 
hebben (vaak) innovaties nog 
niet opgenomen; maar die 
kunnen snel worden 
ingebouwd

• Waarom niet een betere 
analyse uitgevoerd?  Met ook 
borgbare variabelen?



Enkele andere grote bezwaren tegen het rapport

• Er staan in het rapport geen heldere analyses van en vergelijkingen  met het 
huidige beleid, zoals met het Gebruiksnormenstelsel en het  beleid t.a.v. de 
Stikstofproblematiek met opkoop van bedrijven en verplichte stalaanpassingen

• Onduidelijk is dan wat de meerwaarde is van een ASB, hoewel er wel forse 
conclusies over worden getrokken (zoals op blz 85: “een berekening van de 
overschotten … hebben momenteel weinig toegevoegde waarde, omdat er voor de 
overschotten en de daaraan verbonden verliezen al een uitgebreid stelsel van 
gebruiksnormen bestaat.”  (Bij navraag bij één van de auteurs, de Haan, van het 
rapport bleek dat de opdrachtgever, MLNV, had aangegeven dat deze beide 
systemen niet mogen samengaan; dus uitgangspunt was van de studie)

• Die laatste opmerking (in het zwart) is onjuist: Gebruiksnormen sturen alleen voor 
bemesting en dan ook nog met veel forfaitaire bedragen. En niet integraal op 
overschotten. Via bijvoorbeeld voer kan er juist meer of minder stikstof en fosfaat 
worden aangevoerd en via de mest worden afgevoerd. Daar wordt geen rekening 
mee wordt gehouden, maar die leiden wel tot verliezen. Dat zal één van de 
oorzaken zijn van de grote verschillen in stikstofoverschot per ha tussen 
melkveebedrijven (zie de volgende sheet)



Sturen via doelvoorschriften met verliesnormen kan juist de overschotten en 
daarmee de emissies (fors) integraal terugdringen. 
• Figuur uit rapport op blz. 389zie hiernaast excl. rode lijn)

• Gebruiksnormen voorkomen niet dat er 

hoge tot zeer hoge overschoten per ha zijn; 

juist omdat het stelsel niet integraal stuurt

• Voorbeeld van effect van een doelvoorschrift: 

bij een (financiële) stimulans als het 

N-overschot per ha zou liggen onder  

bijvoorbeeld 75 procent van het gemiddelde 

van de sector (ongeveer de rode lijn in de grafiek)

zou het  stikstofoverschot van de totale sector 

fors doen dalen, omdat er nog veel 

‘laaghangend fruit” is. Dit in tegenstelling tot

wat in het  rapport op blz 81 word genoemd 

(de ‘uitgeknepen citroentheorie”). Zie niet-

onderbouwde redenatie in het rapport op 

volgende sheet. Anderzijds lijkt dat ook in tegenspraak met de een andere uitspraak in het rapport 

(zie één van volgende sheets)



Niet-onderbouwde redenatie op blz 81 van rapport

Tijdens MINAS 1.0:
• Nationale melkproductie weinig veranderd tot licht stijgend 
• De verplichting tot emissiearme aanwending was er al begin 

jaren negentig
• Het dierlijk mestgebruik per ha liep toen niet veel terug, 

maar vooral het kunstmestgebruik. Maar niet onder 
Gebruiksnormenstelsel. En dat kunstmestgebruik kan nu 
ook nog (veel) verder dalen. 

• Het dalend kunstmestgebruik leidde in die MINAS-periode 
dus, indirect, tot minder verliezen

Ook nu is er veel laaghangend fruit (zie volgende sheet en 
webinars op: www.deboeraanhetroer.nl

Eén van de auteurs van het rapport, 
de Haan, gaf bij navraag als reden 
van “geen laaghangend fruit meer”: 
de wet van de afnemende meerop-
brengsten. Dat klopt als geen 
prijswijzigingen en er geen 
innovaties zijn. Maar er zijn wel 
innovaties zodat de productie-

functie verschuift.

http://www.deboeraanhetroer.nl/


In het rapport staan tegelijkertijd ook lovende woorden over de ASB  (naast uitspraken dat ASB 
geen meerwaarde heeft) en dat er nog vele mogelijkheden zijn tot verlaging van de emissies. 
En waarom onder MINAS 1.0 een grote lastendruk en veel fraude??

• Nu is Kringloopwijzer (MINAS-plus) toch ook verplicht voor derogatiebedrijven
• En waarom bij zoveel veronderstelde fraude dan toch veel meer reductie van N-

overschot tijdens korte MINAS-periode dan in veel langere periode daarna met 
Gebruiksnormen



Vele innovaties nu ook beschikbaar; laaghangend fruit. En met integrale doelvoorschriften 
kan ruimte worden gegeven om ook in de markt een meerwaarde te kriigen.  



Veel te algemene conclusies op blz 8 rond afwenteling ;  waarop gebaseerd?

• Bij ASB juist minder afwenteling zoals eerder bleek. En in 
combinatie met andere doelvoorschriften kan dit verder 
worden voorkomen; bv met stimulans tot 
koolstofopbouw in de bodem en kruidenrijk grasland en 
randenbeheer

• “Technische optimalisatie” hoeft niet vaak te resulteren 
tot “weinig ruimte voor vergroting van de biodiversiteit”; 
bijvoorbeeld met precisiebemesting minder bemesting, 
geen overlap en bemesting in sloot, slootkanten, 
biodiverse randen

• De afwenteling naar buiten het bedrijf zou juist veel meer 
aandacht kunnen en moeten krijgen, want daar vaak veel 
emissies; bijvoorbeeld bij de productie van 
korrelkunstmest 



Waarom geen aandacht in het rapport voor economische 
handhaafbaarheid 

• Omdat er, ook nu, veel laaghangend fruit is kost het weinig om deze maatregelen 
toe te passen of levert zelfs op termijn een beter verdienmodel. Bij integrale 
doelsturing kunnen de regulerende heffingen of stimulansen relatief laag blijven

• Daardoor zal de handhaafbaarheid en fraudedruk veel minder een probleem zijn, 
omdat de kosten om aan de beleidsmaatregel te voldoen zo laag zijn. Zoals de 
comm. Van Rhenen al begin 2000 aangaf ’de fraudedruk neemt af naarmate de 
kosten van compliance lager zijn’

• Als er nu voor bepaalde milieu-investeringen nog hoge kosten zijn (hooghangend
fruit) dan zijn er gelukkig vele alternatieven. En kunnen en moeten bewijzen dat 
deze dure investeringen toch ook andere voordelen hebben, zodat ze toch zullen 
worden toegepast door bepaalde type bedrijven

• Gevaar van verplicht stellen van bijvoorbeeld dure stalaanpassingen is dat de 
blijvende bedrijven gaan intensiveren en vergroten in plaats van extensiveren om 
de kosten per eenheid product beperkt te houden



Onjuiste argumenten op blz 85 om ASB af te wijzen

• Maar de huidige gebruiksnormen leiden voor de 
akkerbouw in de zandgebieden niet tot de gewenste 
nitraatkwaliteit in het grondwater

• Er is zeer veel laaghangend fruit, zodat met lage regulering 
(heffing of stimulans) al veel reductie wordt bereikt. 
Hooghangend fruit moet zich maar gaan 
bewijzen/innoveren, zodat dat ook haalbaar wordt. Dat 
stimuleert juist de innovatie

• Tijdelijk een extra ASB naast het huidige 
Gebruiksnormenstelsel kost aanzienlijk minder, is veel 
efficiënter en effectiever, dan het niet verkrijgen van 
derogatie en opkoop van bedrijven en verplichte 
stalaanpassingen. Bovendien kan het snel stikstofemissies 
reduceren. In het rapport wordt geheel niet ingegaan op 
een tijdspad en een kosten-baten-analyse (MKBA)



Conclusies over Rapport 1349 van Wageningen UR over ASB

• Voor toepassing van doelvoorschriften met stikstof- en fosfaatoverschot op 
ha zijn voor melkveebedrijven al voldoende data beschikbaar in de 
Kringloopwijzer

• Er blijken nu zeer grote verschillen tussen deze bedrijven te zijn in 
stikstofoverschot per ha. Dit biedt grote kansen tot reductie van emissies

• De analyses in het rapport zijn te vaak zeer onvolledig; op diverse punten 
onjuist en tegenstrijdig. Maar het rapport komt wel tot forse conclusies 

• Consequentie is dat de ASB op termijn wordt gesteld. Zodat de reductie van 
stikstofemissies maar zeer langzaam op gang zal komen. Veel langzamer dan 
bij het snel starten met een simpele ASB die in de tijd kan worden 
vervolmaakt

• En als consequentie ook dat de kosten om emissies te reduceren via opkoop 
en verplichte stalaanpassingen zeer hoog zullen zijn

• We laten dan vele, nu al bestaande mogelijkheden, laaghangend fruit, 
onbenut

• Er kan snel worden gestart met een simpele MINAS 2.0/ASB, naast het 
bestaande stelsel, om snel, efficiënt en effectief, emissies terug te dringen. 
Daarna kan de ASB worden geoptimaliseerd

• Het is belangrijk dat in zo’n MINASS 2.0/ASB ook rekening wordt gehouden 
met emissies in de keten (bv. fossiele kunstmest heeft bij de productie veel 
emissies i.t.t. circulaire kunstmest). En dat over de jaren heen een rekening-
courantsysteem kan worden toegepast voor meer milieuwinst en flexibiliteit


