
Geachte leden van vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
 
Op 22 maart 2012 heeft u aan staatssecretaris dr. Henk Bleker een reactie gevraagd over een brief 
van mij: Emissie arm bemesten is  wetenschappelijk boeren bedrog.  
 
Op 18 April 2012 heeft de staatssecretaris geantwoord dat betreffende regelgeving is gebaseerd op 
wetenschappelijk verantwoorde modelberekeningen die indiceren dat emissiearm aanwenden van 
drijfmest een aanzienlijke reductie oplevert in de vervluchtiging van ammoniak.  
 
Al deze modellen waar de staatssecretaris  over spreekt zijn gebaseerd op modellen waarbij men de 
ammoniakemissie van uitgereden mest slechts 4 dagen meet!!!    Bovendien is er van het emissie arm 
bemesten nooit gekeken waar de ammoniak (die volgens de modellen niet vervluchtigd) gebleven is. 
Er is van het emissie arm bemesten nooit een MER (milieu effect rapportage ) gemaakt. Dus feitelijk 
heeft men nooit gekeken of het emissie arm bemesten zorgt voor een definitieve reductie van 
ammoniak en waar deze verminderde ammoniak dan heen gaat.  
 
Wat dat betreft waren wij heel blij dat er in 2008 een evaluatie  kwam van het emissie arm bemesten, 
welke uitgevoerd werd door het PBL (planbureau van de leefomgeving). Wij gingen ervan uit dat het 
PBL een gedegen analyse zou doen van het emissie arm bemesten en zou kijken welk effect het 
emissie arm bemesten had op de gemeten ammoniak concentratie. Dat men hard wetenschappelijk 
bewijs, namelijk de landelijk metingen van ammoniak, zou vergelijken met de resultaten van de model 
matige berekeningen van ammoniak emissies. Ik zelf was destijds nou betrokken bij het aanleveren 
van gegevens voor deze analyse en stelde aan het PBL kritische vragen.    
 
Een van de vragen die ik stelde was: Waarom neemt de gemeten ammoniak concentratie in de 
buitenlucht niet af direct na invoering van de wet besluit gebruik meststoffen. Als het BGM zo effectief 
zou zijn als men beweert dan zou dat direct zichtbaar moeten zijn in de gemeten ammoniak 
concentratie en niet pas 5 jaar later, want dat kan dan door  andere oorzaken komen. 
 
Op 15 december 2008 kwam het antwoord van Jan van Dam, onderzoeker bij het PBL, zie 
onderstaande mail. 
 
Hoi Paul,  
  
Nav van jouw vraag vorige week (waarom tussen 1990 en 1995 de (gemeten) ammoniakconcentratie 
niet en de (geschatte) emissies wel afnemen) is met  Addo van Pul van het RIVM contact opgenomen. 
Hierbij de uitkomsten:  

1.      de discussie over ammoniakgat hangt op twee punten  
       (1) een gat tussen trend van (gemeten) ammoniakconcentratie en de (geschatte) emissies begin jaren 

90 en een 
       (2) gat tussen gemeten en (lagere) berekende ammoniakconcentraties  
2.      Het trendgat is in 2002 opgelost. Zie MB2002, Bijlage 1a en Fig 3.3.4. Conclusie trendgat werd 

veroorzaakt door bijzondere weersomstandigheden, waardoor gemeten concentraties aanvankelijk 
niet daalden (zelf stegen) en in 1997 kelderde (door veel uitgeregend). De trends over de periode 
1990-2005 corresponderen heel redelijk. VBBM suggereert een relatie met varkensruimingen: dat 
effect is er ook maar relatief beperkt: meeste NH3 komt van melkvee en over het hele jaar genomen 
zal maar een deel van de stallen tijdelijk leeg hebben gestaan. Kortom dit effect zit waarschijnlijk in de 
procentensfeer.  

3.      Het recente ammoniakgat rapport gaat over het concentratiegat. Dit is gedicht in de zin dat gegeven 
de onzekerheden in metingen en berekeningen er nu een grote overlap van de 
waarschijnlijkheidsheidsintervallen is.  
  
Hoop dat je er wat aan hebt.  
  
Voor nadere informatie over de metingen kan je contact op nemen met Addo van Pul: 
addo.van.pul@rivm.nl. Hij is de projectleider geweest van het onderzoek: Het ammoniakgat: 
onderzoek en duiding.  
  
Met vriendelijke groeten,  
  



Jan van Dam      
 
Dit antwoord vond ik heel vreemd, omdat ik niet het gevoel had dat bijzondere weersomstandigheden 
de grote oorzaak konden zijn van het niet dalen van de gemeten ammoniak concentratie. Ik heb 
 daarom op 19 december 2008 aan Addo van Pul (RIVM) gevraagd naar het wetenschappelijk rapport 
over welke bijzondere weersomstandigheden de oorzaak zijn van het 5 jaar lang niet dalen van de 
gemeten ammoniak concentratie. Na veel aandringen kwam het antwoord van Addo van Pul (RIVM) 
op 20 januari 2009 met een wetenschappelijk rapport, zie onderstaande mail. 
 
Beste heer Blokker, 
  
Via Jan kreeg het verzoek op uw mail te reageren. Bij deze. 
  
Het rapport waarin de effecten van meteorologische omstandigheden op de ammoniakconcentratie 
zijn uitgelegd is: 
"Evaluatie ammoniak emissieredukties met behulp van metingen en modelberekeningen" , J.A. van 
Jaarsveld, A. Bleeker en N.J.P. Hoogervorst. RIVM 722108025.  
Het rapport is via de bibliotheek of internet verkrijgbaar maar bij deze een pdf ervan: [attachment 
"722108025.pdf" deleted by Jan van Dam/RIVM/NL]  
  
Zoals u daarin zult aantreffen blijkt dat de concentratie van ammoniak in tegenstelling tot de 
verwachting steeg met 6% in de periode 1993-1997 ipv daalde. Terwijl de verwachting was dat over 
deze periode de emissies zouden dalen (voornamelijk door de daling in de aanwendingsemissies). Uit 
modelanalyses blijkt dat de meteorologische omstandigheden en de verandering van de chemische 
samenstelling van de atmosfeer (met name de afname van de zwaveldioxideconcentraties in de lucht) 
er toe geleid hebben dat de ammoniakconcentratie ongeveer 12% hoger hadden kunnen zijn (zie pag. 
36 e.v. uit bovengenoemd rapport). Aangezien de stijging in de concentratie slechts 6% was 
betekende dat er wel degelijk een daling in de emissies had kunnen plaatsvinden en wel van ca. 6%. 
Dat was echter veel minder dan verwacht. Uiteindelijk zijn, onder andere n.a.v. dit onderzoek, 
toentertijd de emissies naar boven toe bijgesteld.  
Wat meteorologische invloed betreft moet u niet enkel aan jaargemiddelde temperatuur of neerslag 
denken maar gaat het ook om de verdelingen van temperatuur, windsnelheid, zoninstraling, neerslag 
over de seizoenen. Het is iets complexer. Daar vind u in het rapport een uitgebreide toelichting op.   
  
  
Hopelijk u voldoende geinformeerd te hebben, 
met vriendelijke groet, 
  
Addo van Pul 
RIVM 
Lab. voor Milieumonitoring 
                                            

Hieruit blijkt duidelijk dat de heer Addo van Pull opzettelijk de 
discussie over ammoniak probeert te misleiden. Men doet voorkomen of 
het ammoniakgat in de periode 1993-1997 is veroorzaakt door bijzondere weersomstandigheden, 
maar in het rapport : Evaluatie ammoniak emissieredukties met behulp van metingen en 
modelberekeningen, RIVM 722108025 staat letterlijk op bladzijde 34: Het is onwaarschijnlijk dat de 
absolute verschillen tussen modelberekeningen en metingen veroorzaakt worden door 
meteorologische aspecten. 
 
Ik kan maar een reden bedenken waarom men dit doet: 
 
Men doet voorkomen of het  trendgat voor ammoniak  in de periode 1993-1997 een ander gat is dan 

het ammoniakgat wat ontstaat tussen de gemeten en berekende ammoniak concentratie. Terwijl 
de waarheid is dat de start van het emissie arm bemesten geen 
enkele invloed had op de gemeten ammoniak concentratie en 



dat het emissie arm bemesten dus niet het beoogt effect bereikt 
namelijk: ammoniak reductie. 
Bovendien negeert men andere oorzaken van ammoniak reductie :   -afname mestproductie 23% N   
                                                                                                 - afname TAN gehalte in de mest ( Totale 
ammoniakale stikstof in de mest ) met ongeveer 15% 
 
  
Na deze mail wisselingen weigert het PBL verder hier op in te gaan. Begin 2009 toen de voorlopige 
conclusies werden gepresenteerd en het PBL hier nog een keer mee werd geconfronteerd 
antwoordde Bronno de Haan, projectleider van het PBL onderzoek: emissie arm bemesten 
geëvalueerd : 

 Maar dan zou Wageningen zijn onderzoek voor niks hebben 
gedaan.  
 
In 2008 is door Addo van Pul (projectleider) samen met Bronno de Haan en enkele andere 
wetenschappers het RIVM rapport gepubliceerd: Het ammoniakgat: onderzoek en duiding.  In dat 
rapport wordt 60% van het ammoniakgat verklaard door andere droge depositiesnelheid, 20% door 
meer stikstof uitscheiding bij afrijping van gewassen en 20% door hogere emissies bij het emissie arm  
uitrijden van mest.  
In het RIVM rapport 722108025, evaluatie ammoniak emissieredukties met behulp van metingen en 
modelberekeningen (1993-1997) staat  op blz 56 een interessante conclusie: 
 
Het effect van lagere ammoniakemissies zou gedeeltelijk gecompenseerd kunnen zijn door lagere 
droge depositiesnelheden t.g.v. zogenaamde canopy compensatiepunten. Gezien de constante 
niveaus van ammoniak welke door de jaren zijn gemeten kan dit fenomeen nog nauwelijks een rol 
spelen bij het verklaren van toenemende discrepantie tussen metingen en modelberekeningen. 
 
De lagere droge  depositiesnelheid en meer stikstof uitscheiding bij afrijping van gewassen kan alleen 
maar waar zijn als er voor de start van het emissie arm uitrijden van mest een andere droge 
depositiesnelheid en uitstoot stikstof bij afrijping gewassen was dan na de invoering van deze wet. 
Hetzelfde geld voor de uitstoot van stikstof bij afrijping. Met andere woorden het emissie arm 
aanwenden heeft geen effect op de gemeten ammoniak concentratie, voor 1993 meer emissies bij 
uitrijden en na 1993 een lagere depositie en meer stikstof bij afrijping. 
 

Ondertussen blijkt uit Nederlands en buitenlands onderzoek dat 
de emissiefactor van bovengronds uitrijden van mest behoorlijk 
overschat wordt. Bij nieuwe metingen op proefbedrijf Zegveld 
en van  van Egbert Lantinga bij bovengronds uitrijden van mest 
wordt slechts een emissie van ammoniak  gemeten lager dan 
25%, terwijl de officieel gehanteerde emissie van ammoniak bij 
bovengronds uitrijden 74% is.  Ook in buitenlandse publicaties, 
door Sintermann, blijken fors lagere emissies bij bovengronds 
uitrijden van mest. 
 
Ook Egbert Lantinga is ondertussen tot dezelfde conclusie gekomen, zie onderstaand antwoord: 
 
Beste Paul, 
Jouw interpretatie is helemaal correct. 
Er is helemaal geen effect geweest van het verplich t stellen van het 
gebruik van zogenaamde "emissiearme apparatuur" op de ammoniakemissie 
vanuit toegediende drijfmest. 



Marthijn Sonneveld heeft dat een aantal jaren geled en reeds in de 
Noordelijke Friese Wouden geconstateerd (je haalde dit een tijdje geleden 
ook al aan). 
De oorzaak is dat er maar heel weinig ammoniakemiss ie plaatsvindt. Hierbij 
de twee publicaties van Sintermann. 
Met heel nauwkeurige directe metingen komen wij zel fs nog lager uit dan 
Sintermann. 
De conclusie van Sintermann dat de emissiefactoren opnieuw bezien moeten 
worden is bij mijn weten door niemand in Nederland opgepakt, behalve door 
ons. 
Ik heb dit met beide ministeries proberen te commun iceren, maar het blijft 
stil daar in Den Haag. 
Het compensatiepunt van een gewas is de ammoniakcon centratie waar beneden 
er netto geen opname van NH3 door de huidmondjes me er plaatsvindt. 
Uit eerder Deens en Schots onderzoek en vorig en di t jaar door ons 
uitgevoerd onderzoek is gebleken dat deze ammoniakc oncentratie voor alle 
planten -behalve mossen- hoger dan 10 microgram per  m3 ligt. 
Waar hebben we deze concentraties in Nederland? All een binnen enkele 
tientallen meters rondom veestallen en de eerste ur en na het uitrijden van 
drijfmest rondom een perceel grasland, ook tot een afstand van enkele 
tientallen meters. Aan dit laatste hebben we dit ja ar intensief gemeten, 
aan het eerste vorig jaar. 
Ik heb dit alles een aantal weken geleden met het R IVM besproken (Van Pul 
en Van Zanten) maar zij hebben laten weten hier gee n verstand van te hebben 
en hebben mij doorverwezen naar Alterra. 
Gisteren heb ik met Van Dobben op Alterra gesproken  en hij heeft me weer 
doorverwezen naar iemand anders in Utrecht (Bobbink ). Deze namen heb ik 
tijdje geleden ook al van Oene Oenema gekregen. 
Ook heb ik vorige week met Jan Willem Erisman overl eg gehad. Hij 
onderstreepte de huidige overschatting van ammoniak emissie uit drijfmest en 
heeft geadviseerd hiervoor contact op te nemen met A. Hensen. 
Wel benadrukte Erisman dat het verstandig is nog ee ns nader te kijken naar 
de droge depositie van ammonium aerosolen welke in bossen nog steeds 
belangrijk lijkt te zijn. 
Hierbij plaatste hij wel de kanttekening dat dit pr oces in lage vegetaties 
zoals in het Dwingelderveld heel weinig voorstelt e n dat de natte depositie 
door de sterk gedaalde SO2 concentraties ook maar e en fractie meer is ten 
opzichte van zo'n dertig jaar geleden. Toen hadden we echt problemen. 
Met vriendelijke groet, 
Egbert 
N.B. Vandaag heb ik een gesprek met Van Straalen va n LTO Noord over 
stalemissies. 
Mijn voorlopige inschatting is dat in Nederland de stalemissies behoorlijk 
goed worden ingeschat. 
Echter, wat er vervolgens met deze ammoniak gebeurt  qua depositie zit nog 
helemaal fout. 
________________________________________ 
 

 
 
 
Ik zou u de volgende vragen willen stellen:  
 

1 De hele evaluatie van het emissie arm bemesten zou nog een 
keer over moeten worden gedaan door een echt onafhankelijk 
wetenschappelijk bureau. Een bureau dat de metingen 
vergelijkt met de modellen en er niet op voorhand van uit gaat 



dat de metingen van Wageningen goed en correct zijn 
uitgevoerd. 
2 Een parlementair onderzoek naar deze zaak, want deze 
ambtenaren  geven zo een vals beeld van het emissie arm 
bemesten en misleiden zo de Tweede Kamer en alle burgers en 
boeren in Nederland, dit omdat er geen evaluatie is gedaan 
maar toerekenen naar een gewenst resultaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ing.   Paul blokker 
Broerdijk 10 
1679 Gk  
Midwoud 
 


