
 

Statement Rondetafel Ammoniak    
 
Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Ammoniak in Nederland, enkele kritische 
wetenschappelijke kanttekeningen’ uitgevoerd door de onderzoekers J. Hanekamp, M. Crok en M. 
Briggs kunnen wij niet anders dan onze twijfels uitspreken over de onderbouwing van het ammoniakbeleid 
richting de overheid en Wageningen University & Research (WUR).  
 
Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond voor 
Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) zijn ontevreden over 
gepubliceerd onderzoek uit het verleden dat onvolledig en incorrect blijkt te zijn. Het is ontoelaatbaar dat 
essentiële brondata die inzicht kunnen geven in de effectiviteit van het ammoniakbeleid bij de WUR niet 
meer beschikbaar zijn. Het onderzoek van Hanekamp, Crok en Briggs toont aan dat de ammoniakemissies 
veel lager zijn dan tot nu toe werd berekend. Dat heeft grote consequenties voor deposities op 
natuurgebieden en daarmee op de verstrekte vergunningen in het kader van de PAS. Ook blijkt 
dat verplichte wettelijke maatregelen weinig tot geen bijdrage hebben geleverd aan het verlagen van 
ammoniakconcentratie in de lucht.  
 
Wij doen een dringend beroep op u om u in te zetten voor nieuw onafhankelijk onderzoek. Instituten als 
TNO of ECN kunnen dit uitvoeren. Ook pleiten wij voor een onafhankelijke commissie die toezicht houdt. 
Onderzoek dient in de toekomst innovatief te worden ontwikkeld met nieuwe partijen en met nieuwe 
ideeën. In die innovatie willen wij meer dan alleen als probleemhouder worden aangesproken. Wij zien 
voor onszelf een rol weggelegd waarin een bepaalde regiefunctie in onderzoek, landbouwinnovatie en 
efficiënte regelgeving tot de mogelijkheden behoort. 
 
Het ministerie van Economische Zaken dient nu een pas op de plaats te maken in het ammoniakdossier en 
daarbij de verantwoordelijkheid te nemen om de tekortkomingen op te lossen. 
Extra geplande maatregelen voor de sector omtrent ammoniak moeten worden opgeschort tot er 
duidelijkheid is. Het beleid van de afgelopen jaren heeft niet geleid tot aantoonbare resultaten. Het is 
daarom noodzakelijk dat de effectiviteit van nieuwe maatregelen significant aantoonbaar is. Voorwaarde 
hierbij is dat resultaten meetbaar zijn en op de juiste wijze worden gemeten. 
 
Wij doen een dringende oproep aan u om de sectoren te steunen, om zo te komen tot een gedegen en 
transparante onderbouwing van het ammoniakbeleid. 
 
Dutch Dairymen Board (DDB) 
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) 
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) 
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 
Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) 
Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) 
 

 

  

 
Februari 2017 

 


