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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

T.a.v. Hare Excellentie mevrouw C.J. Schouten 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 
 

E-mail: MinisterLNV@minlnv.nl 

 

Putten, 17 september 2019 

Kenmerk: B4276 

Betreft: PAS 

 

Hooggeachte mevrouw Schouten, 

 

Bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zijn we al vele jaren bezorgd over het stikstofbeleid, 

met name over het onderdeel ‘ammoniak uit de veehouderij’. 

 

In het beleid wordt wat NMV betreft te veel gefocust op middelen in plaats van op doelen. Goede, 

betrouwbare en wetenschappelijke onderbouwingen -door middel van depositiemetingen- waarbij ook 

de diverse bronnen van depositie in beeld worden gebracht, zijn een groot gemis in het stikstofbeleid. 

Dat betreuren we dan ook ten zeerste. 

 

De veehouderij heeft al decennialang veel energie en geld gestoken in ammoniakreducerende middelen 

en maatregelen. Het is voor NMV onduidelijk welk effect dat werkelijk heeft gehad op de 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Er zijn verschillende bedrijven verplaatst voor 

natuurontwikkeling. Dat zou minder ammoniakdepositie in verschillende Natura 2000-gebieden moeten 

opleveren. NMV zou graag van u vernemen hoeveel bedrijven er verplaatst zijn ten behoeve van 

natuurgebieden én welke bedrijven gestopt zijn rond natuurgebieden. Welk effect op stikstofemissie en –

depositie heeft dat gehad op de natuurgebieden? Zijn er nog bedrijven die verplaatst moeten worden? 

Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het dan? Wat is daar het te verwachten stikstofeffect van? 

    

Stikstofruimte uitgegeven onder het PASStikstofruimte uitgegeven onder het PASStikstofruimte uitgegeven onder het PASStikstofruimte uitgegeven onder het PAS 

Tijdens het PAS zijn er vergunningen verleend en meldingen gedaan waarbij ammoniakemissie 

afgegeven is. NMV zou graag inzichtelijk en onderbouwd willen weten hoeveel ammoniakemissie er is 

afgegeven aan de veehouderij. Door het implementeren van fosfaatrechten hebben er de nodige 

veranderingen in de melkveehouderij plaatsgevonden. Zo zijn er verschillende melkveebedrijven gestopt, 

maar ook hebben veel bedrijven minder runderen op hun bedrijf dan waarvoor zij een vergunning of 

melding hebben. Ook bedrijven uit de intensieve veehouderij zijn of gaan binnenkort stoppen. 

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op de werkelijke ammoniakemissie van de 

veehouderij.  

NMV zou in dat kader graag de cijfers ontvangen; hoeveel ammoniakemissie er is uitgegeven in de PAS-

periode? En hoeveel ammoniakemissie is daarvan nog niet benut? In de PAS-periode zijn verschillende 

bedrijven gestopt met het houden van dieren. Hoeveel ammoniakemissie is door de stoppende bedrijven 

ingeleverd en toegevoegd aan het Aerius-rekensysteem? 
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Genomen maatregelenGenomen maatregelenGenomen maatregelenGenomen maatregelen 

Veel melkveebedrijven hebben de afgelopen jaren nieuwe stallen gebouwd waarbij maatregelen 

genomen zijn om de ammoniakemissie te reduceren. Heeft u in beeld hoeveel reductie de 

stalmaatregelen precies hebben opgeleverd?  Voor NMV is het van groot belang om hierover inzicht te 

krijgen, wij vragen ons oprecht af of de reductie van sommige vloersystemen opwegen tegen de grote 

gevaren die ermee gepaard gaan. 

 

NMV hoopt dat u ons meer onderbouwing van de cijfers kunt geven, het liefst voor het volgende 

Bestuurlijk Overleg, zodat we ons goed kunnen voorbereiden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

 

 

Harm Wiegersma (voorzitter) 

 

 

 

  

 

  

 


