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Aandacht voor

❖Wat is het probleem?

❖Wat is de inbreng uit de wetenschap?

❖Wat weten we wel; hoe zeker is dat?

❖Wat zullen we (waarschijnlijk) nooit zeker weten?

❖Verband met andere milieuproblemen

❖Hoe doet Europa het?
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Sectorale bijdrage (%) aan de stikstofdepositie op gevoelige 

gebieden, 2018 en 2030 (zonder extra beleid)

▪ Bron: AERIUS, RIVM; KEV 2020, PBL
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Sector 2018 2030

Landbouw 44 49

Buitenland 36 28

Wegverkeer 7 7

Overig 
transport

5 5

Industrie 2 3

Overig 6 8
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Zelfvoorzieningsgraad

(100 = verbruik in Nederland)

▪ Bron: Het Financieele Dagblad, 17 juli 2022
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Product Productie Product Productie

Granen 19 Groenten 241

Fruit 28 Zuivel 286

Rundvlees 59 Eieren 294

Schaap/geit 79 Suiker 336

Pluimvee 170 Varkensvlees 377

Aardappels 200 Kalfsvlees 698



Economisch belang van de sector

▪ De ca 55.000 agrarische bedrijven leveren 1,4% van het 
bbp (11 miljard €)

▪ Als toeleveranciers, transport, verwerking etc. worden 
meegerekend wordt dat 49 miljard €; dat is 6,4%

▪ De hele sector draagt voor 7,9% bij aan de 
werkgelegenheid

▪ Totale export van het agrocomplex is 95,6 mld, daarvan 
is 27,3 md (29%) wederuitvoer en 68,3 mld (81%) van 
Nederlandse makelij

▪ Bron: CBS en Briefing kabinetsformatie 2021
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Conclusies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

▪ Onze hoofdconclusie is dat de wetenschappelijke kwaliteit van 

het werk van de betrokken onderzoekers voldoende is. 

▪ De data, methoden en modellen die worden ingezet zijn, ook 

in internationaal perspectief, van voldoende tot goede kwaliteit 

en daarmee geschikt voor het meten en berekenen van de 

concentratie en depositie van stikstofverbindingen. 

▪ De werkwijze en modellen zijn doelgeschikt (op AERIUS na), 

maar er zijn wel verbeteringen nodig om de onzekerheden 

verder te verkleinen

▪ AERIUS is niet doelgeschikt voor vergunningverlening op ha-

niveau

▪ NB Een oordeel over KDW viel buiten de opdracht
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Er is voldoende kennis om beleid op te 

funderen

▪ Emissies: veel berekend met emissiefactoren en gebaseerd op 

vergunningen; er gaat meer gemeten worden

▪ Concentraties: meer dan 350 meetpunten

▪ Depositie: berekend op basis van concentraties; erg moeilijk 

te meten; nieuwe meetpunten in voorbereiding

▪ Kritische depositiewaarden (KDW): metingen en modellen 

sinds 1991 in heel Europa en Noord Amerika, honderden 

wetenschappelijke publicaties

▪ Drie methoden voor KDW bepaling: experimenten, habitats

vergelijken over tijd en ruimte, modellen
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Wat kan er beter?

▪Ensemble modelleren

▪Satellieten gebruiken

▪Meetnetten gericht uitbreiden 

▪Meer meten aan emissies

▪Een breed gedragen onderzoeksprogramma
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Wat kan er beter ? 

▪Generiek beleid meenemen en de grenswaarde 
verhogen

▪Hexagonen combineren

▪Bron-receptor-matrix gebruiken

▪OPS ook voor verkeer gebruiken en zonder de 5km 
grens

▪Haal het superdetail weg uit de berekeningen en 
verklein daarmee de onzekerheden
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Mijn conclusies

▪ 50% reductie van uitstoot is noodzakelijk

▪ Landbouw is de grootste bron

▪ Met innovatie alleen kom je er niet

▪ Zet doelen per regio

▪ Begin met bedrijven dicht bij Natura2000 gebieden

▪ Prijsbeleid nodig om schaalvergroting te stoppen

▪ Andere sectoren moeten ook reduceren, maar doen ook 
al veel (reductie nu al ca 1,7% per jaar)

▪ Bijv. 100kmh ook ‘s nachts, grote industrieën (Tata e.a.)

▪ Klimaat- en luchtverontreigingsbeleid dragen ook bij aan 
minder stikstof
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Rol van de wetenschap

▪ Brengt alle kennis die nodig is bij elkaar

▪ Combineert hoogwaardige experimenten en metingen 
met modellen

▪ Laat de onzekerheden in metingen, modellen en 
vooruitberekeningen zien

▪ Laat de resultaten controleren door internationale 
collega’s 

▪ Publiceert de resultaten in goede wetenschappelijke 
tijdschriften

▪ Rekent scenario's door
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