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Achtergrond 

In het PAS geldt een vrijstelling van de vergunningplicht voor het beweiden en bemesten. 
Deze activiteiten zijn meegenomen in de autonome ontwikkeling in AERIUS en hoeven niet 
meer afzonderlijk in AERIUS Calculator ingevoerd te worden. In de procedure bij de ABRvS 
staat de vraag centraalof bemesten en beweiden als een 'project' moet worden 
aangemerkt. Is sprake van een 'project', dan is het bepaalde in artikel 6, lid 3 
Habitatrichtlijn van belang, waarbij de vraag aan de orde is of deze bepaling ruimte biedt 
voor een wettelijke regeling die een categorie van activiteiten vrijstelt van de 
vergunningplicht. Tevens is dan de vraag waaraan een passende beoordeling daarvan aan 
moet voldoen. 

Voor autonome ontwikkelingen zoals beweiden en bemesten, wordt in AERIUS vooraf 
ruimte gereserveerd. Deze reservering is gebaseerd op aannames vooraf omtrent de 
omvang, ruimtelijk verdeling en ontwikkeling van de emissies. In het PAS is voor het 
bepalen van de veldemissies voor ammoniak gebruik gemaakt van de informatie uit de 
landelijke Emissieregistratie. De gegevens in de Emissieregistratie zijn op haar beurt 
gebaseerd op resultaten van Mambo. Hoe deze informatie is verwerkt is vastgelegd in de 
factsheet: https: IIwww.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-depositiebijdrage-en- 
groeibehoefte-mest/07-11-2016 

Samenvatting 

Uit de resultaten van de uitgevoerde berekeningen kunnen we opmaken dat wijzigingen in 
het gebruik van een individueel perceel, dan wel het veranderen van het areaal aan 
grondgebruik op groter schaalniveau, inderdaad effecten kunnen hebben op de 
stikstofdepositie in N2000 gebieden en specifiek de Peel gebieden. Beide hebben echter 
een beperkte impact op de stikstofdepositie wanneer we het relateren aan de jaarlijkse 
variatie in stikstofdepositie als gevolg van verschillen in de meteorologie (weersinvloeden). 

Getalsmatig kan het volgende geconcludeerd worden uit de analyse: 

• In een zeer behoudend scenario waarin de totale hoeveelheid grasland rondom de 
Peelgebieden tot wel 10% toeneemt, stijgt de emissie in het beschouwde gebied 
(figuur 7) met 0,05 kton/jaar. Dit komt neer op 25% van de genoemde landelijke 
marge van 0,2 kton/jaar 

• Het effect van 0,05 kton/jaar meer stikstofemissies rondom de Peel op de depositie in 
de Peelgebieden is gemiddeld 3,5 mol/ha/jaar. Ten opzichte van de gemiddelde 
voorziene depositiedaling in de Peelgebieden is dit minder dan 3% minder daling zoals 
die geprognotiseerd is voor 2020. 
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Toelichting analyse 

Een belangrijk aandachtspunt bij het PAS is het op gedetailleerde wijze in kaart brengen 
van de ammoniakemissies. Daarbij is er steeds meer aandacht voor effecten van 
specifieke maatregelen, zoals veranderingen in beweiding/bemesting van specifieke 
percelen. 

In de analyse is gekeken naar het effect van lokale veranderingen in veldemissies zoals 
beweiden en bemesten op de emissie en depositie. Daarbij is het belangrijk onderscheid te 
maken tussen het gebruik van een individueel perceel (korte termijn variatie) en het 
veranderen van het areaal aan grondgebruik op groter schaalniveau (lange termijn trend). 
De effecten van de variaties zijn vergeleken met 'natuurlijke' effecten door meteorologie 
(weersinvloeden). 

In de analyse is niet gekeken naar het effect van 'opvullen van onderbenutting van de 
toegestane bemestingsgraad'. Lokale toenames door het 'opvullen' van huidige 
onderbenutting, zijn in Brabant niet voor de hand liggend. Uit gegevens van het 
Compendium voor de Leefomgeving blijkt namelijk dat: 

• In heel Nederland gemiddeld de benuttingsgraad voor stikstof sinds 2006 rond de 90% 
zit (Figuur l, onderstaand) 
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• Specifiek in Brabant de gemiddelde benuttingsgraad zelfs boven de 100% zit (figuur 2, 
onderstaand) 

Stikstof 

Benutting van de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest, 2016 
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• De landbouwgebiedsklassen met relatief lage stikstofemissies, waar dus nog de 
grootste toename zou kunnen plaatsvinden, sinds 2005 geen stijgende trend laten 
zien. (De klassen met de laagste mestgift hebben de licht blauwe kleur in het 
onderstaande figuur 3) 
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Opvulling in alle landbouwgebieden tot 100% benuttingspercentage is een theoretische 
mogelijkheid, maar stuit in de praktijk op een aantal complicaties: 

• Benutting van mest zou toe kunnen nemen als akkerbouwers meer geld zouden toe 
krijgen per kuub. Veehouders betalen momenteel circa 26 euro/rnâ, akkerbouwers 
betalen tussen O en 1 euro per kuub inclusief uitrijden. De huidige afzetkosten voor 
veehouders wordt momenteel al als een maximum ervaren. Bedrijfseconomisch 
gezien zullen veehouders de extra afzetkosten (om akkerbouwers te verleidden 
meer mest af te nemen) niet gaan betalen, het is dan goedkoper om minder dieren 
te gaan houden. 

• Lang niet in alle akkerbouwgewassen is dierlijke mest goed in te passen zoals 
suikerbieten en aardappelen. Aanwending van mest voor inzaai of poten levert 
tee It- en bodemstructuurproblemen op en is bij veel gewassen niet te combineren, 
aanwending na inzaai of poten levert gewasbeschadiging op of beschadigt de 
ruggen (aardappelteelt). Voor wintergranen wordt dierlijke mest op grotere schaal 
gebruikt. 

• Toediening van dierlijke mest geeft risico's voor de kwaliteit van 
landbouwproducten (suikergehalte in suikerbieten) of het beschikbaar komen van 
de mineralen kan niet gestuurd worden waardoor gewassen bijvoorbeeld te snel 
groeien wanneer de mineralen bij bepaalde weersomstandigheden vrijkomt 
(legering van granen). 

• Mest moet emissiearm toegepast worden, dat is op de zwaardere kleigronden lang 
niet altijd mogelijk vanwege of droogte of te natte bodem. 

I 

• Capaciteit bij loonwerkers met geschikte machines en beschikbaarheid van de mest 
op moment van uitrijden zijn eveneens beperkende factoren. Er is circa 30 m3 per 
hectare nodig bij wintertarwe. 

• Conclusie De periode waarop dierlijke mest toegepast kan worden is zeer beperkt 
derhalve is het risico op overschrijding van de benuttingsgraad zeer gering. 

• Ook als gekeken wordt naar de benuttingsgraad over een lange reeks van jaren 
zien we hier weinig verandering in. http://www.clo.nl/indicatoren/nI0091- 
plaatsingsruimte-meststoffen 

• Gezien de weinige verschuivingen in het grondgebruik (bouwland naar grasland) en 
de bouwplansamenstelling bij boeren is het niet de verwachting dat het gebruik van 
dierlijke mest sterk veranderd ten opzichte van het moment van de passende 
beoordeling van de PAS. De buffer van 0.2 kton zal naar verwachting niet benut 
gaan worden voor toename bemesting met dierlijke mest. 
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Uitwerking analyse 

Voor de analyse berekeningen is in plaats van de in AERIUS Monitor (2014 - 2016) 
toegepaste data, gebruik gemaakt van INITIATOR 2015 (Integrated Nitrogen Impact 
Assessment Tool on Regional Scale; Wageningen Universiteit) van Wageningen 
Universiteit. Vanaf 2019 is het de bedoeling dat dit modelook wordt toegepast in AERIUS 
Monitor. De reden waarom er besloten is het nu al in deze analyse in te zetten, heeft te 
maken met dat INITIATOR de mogelijkheid geeft om op landouwperceel niveau 
(perceelregistratie) de veldemissies te bepalen en te laten variëren. Dat sluit aan bij de 
vraag die door de RvS in deze is gesteld. De veldemissie in INITIATOR bestaan uit vier 
componenten: beweiden, toedienen van dierlijke- en kunstmest en de emissies voor 
gewas afrijping. De totale landelijke veldemissie van INITIATOR is geschaald naar het 
landelijk totaal van NEMA. Op die manier is geborgd dat de emissietotalen in de deze 
analyse en de totalen waarop AERIUS Monitor gebaseerd is, vergelijkbaar zijn. Om de 
variatie in beeld te brengen van het landelijke beeld van grondgebruik van landbouw 
percelen en de impact daarvan op de totale depositie zijn er twee varianten met 
INITIATOR uitgewerkt. 

Basis variant 2015, scenario 2: 

• Dierlijke mestgiften op basis van normen, landgebruik Basis Registratie Percelen 
(BRP 2015) en P-status 2015; 

• Derogatie: gelijk aan de die van 2015 per bedrijf; 

• Kunstmestgift; berekend uit de dierlijke mestgift en de gebruiksnorm 2015; 

• Aanwendingstechniek 2015 (zoals aangegeven in GIAB/BRP); 

• Ammoniakemissie schalen naar landelijke NEMA 2015 emissies voor 
mestaanwending, beweiding en kunstmest. 

Variant 2015 met doorzetten trend verandering grondgebruik 2010-2015, scenario 4: 

• Voor de Peel gebieden en heel Nederland het cluster openteelt en grasland te 
variëren door de percelen met akkerbouw af te laten nemen. De overige condities 
voor 2015 blijven ongewijzigd. 

• Op basis van CBS trend 2010-2015 wordt voor geheel Nederland (excl. de Peel 
gebieden het grasland areaal (5600 - (-925)) ha toe te laten nemen (grasland 
generiek x (5600 - (-925))/areaal grasland (2015, NL)) en open teelten met 5600 
ha (openteelten generiek x (5600 -925)/areaal openteelten (2015, NL)) toe te 
laten nemen. Het totaal areaal blijft gelijk door het areaal akkerbouw 
hoofdgewassen met Zx (5600 - 925) ha af te laten nemen. 

• Voor de Peel gebieden neemt het (Iandbouw)grasland met 925 ha (grasland 
generiek x 925/ areaal grasland (2015, Peel)) af en open teelten met 925 ha 
(openteelten generiek x 925/areaal openteelten (2015, Peel)) toe. 
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In tabell zijn de landelijke emissie behorende bij de scenario's weergegeven. 

Mesttoediening Kunstmest Gewas 
afrijping 

Beweiding 

36.4 11.6 0.3 1.8 

Scenario 2, referentie, alles 
opvullen tot de 
gebruiksnorm voor zowel N 
als p 

36.7 11.7 0.3 1.8 

Scenario 4, gelijk aan 
referentie, maar dan met 
oppervlakte trend 2010- 
2015 

TabeIl : Emissie in kton ammoniak na schaling naar NEMA (referentie 2015) 

_ Bolgewassen 
• Groen 
_ Gras 
_ Hout 

.Mais 
_ Overig 

Referentie situatie (2015) 

- j_. .~ 
Figuur 4: Voorbeeld van het detailniveau van de perceelregistratie rondom de Peel 
gebieden wat in deze analyse is gebruikt. In het gebied bevinden zich ruim 59.000 
landbouwpercelen. 
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In figuur 5 is de verandering in stikstofdepositie weergegeven tussen Scenario 4 en 2. De 
grafiek beeld per emissie type beweiden, toedienen van dierlijke- en kunstmest en gewas 
afrijping de variatie in stikstofdepositie uit. De zwarte stip is de gemiddelde verandering op 
alle N2000 gebieden (in de PAS) in Nederland. Het blauwe gedeelte geeft de spreiding van 
de verschillen weer tussen het 95% en 5% percentiel. 90% van de berekende verschillen 
in stikstofdepositie valt dus in dit bereik. De licht grijze balken zijn de 'extreme' waarden 
of verschillen. Hierin ligt 5% van de berekende verschillen. Duidelijk is dat de grootste 
variatie zich voordoet bij het benutten van grasland. Ook is uit de grafiek te lezen dat het 
omzetten van akkerland naar grasland niet alleen een positief of negatief effect op de 
depositie in N2000 gebieden heeft. Het cumulatieve effect van de verschillen tussen de 
vier emissietypen is namelijk kleiner dan de van beweiding. Dit is het gevolg van het de 
verandering in mestgift wanneer een perceel gebruikt gaat worden voor beweiding. 

Verandering in stikstofdepositie in N2000 gebieden bij opvullen gebruiksnorm en 
doorzetten trend veranderingen in landgebruik 2010-2015 
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Figuur 5: Resultaten voor het vergelijk van Scenario 2 (referentie) en 4 (voortzetting 
trend) 

Als er specifieker naar de Peel gebieden gekeken wordt, dan zien we dat veranderingen op 
landelijke schaal in scenario 4 (gecombineerd met de voor de Peel specifieke areaal 
verandering) leidt tot een zeer beperkt afname in depositie (meest linker kolom). Om aan 
te geven hoe klein deze verandering is ten opzichte van de natuurlijke variatie in 
stikstofdepositie in de Peelgebieden, is het Scenario 4 doorgerekend met de verschillende 
meteorologische condities van de afgelopen 5 jaar. In dit geval is zo'n vergelijk 
gerechtvaardigd, omdat de variaties in het gebruik van landbouw percelen ook korte 
termijn variaties zijn. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 6. 
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Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden in opeenvolgende jaren 
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Figuur 6: Omvang variatie in stikstofdepositie tussen scenario 4 en 2 gerelateerd aan 
veranderingen in stikstofdepositie van Scenario 2 in verschillende meteorologisch jaren. 
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Met de analyse van Scenario 2 en 4 mist nog een echte ruimtelijke analyse op lokale 
schaal naar de impact van verandering van grondgebruik op de Peel gebieden. In 
onderstaande grafiek staan de resultaten van een serie berekeningen, waarin het areaal 
grasland op lokale schaal ruimtelijk ook aangepast wordt ten gunste van akkerland en 
mals-bouwland. Het gebruik van een perceel wordt dus veranderd. Er komen dus geen 
percelen bij of er gaan geen percelen af. Er vindt alleen wijzigingen van het gebruik plaats 
en dus verandering van regime van mesttoediening. 

Mesttoediening Kunstmest Gewas afrijping Beweiding 

Referentie (2015) 0.53 0.19 0.03 0.05 

2.5% meer gras 0.54 0.19 0.03 0.05 

5% meer gras 0.55 0.19 0.03 0.05 

10% meer gras 0.57 0.20 0.03 0.05 

2.5% minder gras 0.52 0.18 0.04 0.05 

5% minder gras 0.52 0.18 0.04 0.04 

10% minder gras 0.50 0.18 0.04 0.04 

Tabel 2: Scenario's met omzetting landgebruik en bijbehorende emissies in kton 
ammoniak. 

Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden, als gevolg van toe/afname 
grasland 
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Figuur 7: Resultaten van de analyse van veranderingen grondgebruik 
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De variatie in stikstofdepositie op gebiedsniveau is ook hier beperkt (blauwe delen van de 
grafiek) hoewelook een duidelijk enkele uitschieter zijn. Overigens zijn die vrijwel 
onafhankelijk ban de omvang van de verandering. 

Een andere analyse die uitgevoerd is, gaat meer in op de variatie die ontstaat wanneer 
landbouwpercelen in verschillende jaren voor verschillende doeleinden worden gebruikt. 
Het totale aantal percelen per functie blijft in deze analyse gelijk, maar welk perceel voor 
welke functie wordt benut varieert dus. Deze veranderingen zijn random voor grasland, 
akker en mais-bouwland uitgewerkt in 20 verschillende scenario's. De resultaten per 
scenario zijn in figuur 8 weergegeven en het gemiddelde van alle scenario's in het groen 
(meest rechts). 

Totaal Mestaanwending Kunstmest gewasrijping Beweiding 
(dierlijk) 

Cycle 1 1.21 0.807 0.280 0.043 0.078 

Cycle 2 1.21 0.810 0.281 0.042 0.079 

Cycle 3 1.20 0.805 0.278 0.042 0.078 

Cycle 4 1.21 0.811 0.281 0.042 0.079 

Cycle 5 1.20 0.801 0.277 0.043 0.077 

Cycle 6 I 1.21 0.810 0.281 0.042 0.079 

Cycle 7 1.21 0.812 0.281 0.042 0.079 

Cycle 8 1.22 0.813 0.283 0.042 0.080 

Cycle 9 1.21 0.811 0.281 0.042 0.079 

Cycle la 1.21 0.812 0.282 0.042 0.079 

Cycle 11 1.21 0.808 0.280 0.042 0.079 

Cycle 12 1.22 0.814 0.282 0.042 0.080 

Cycle 13 1.20 0.805 0.279 0.042 0.078 

Cycle 14 1.22 0.814 0.282 0.042 0.080 

Cycle 15 1.22 0.813 0.282 0.042 0.080 

Cycle 16 1.21 0.810 0.281 0.042 0.079 

Cycle 17 1.21 0.806 0.279 0.043 0.078 

Cycle 18 1.21 0.808 0.281 0.042 0.079 

Cycle 19 1.21 0.811 0.280 0.042 0.079 
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Cycle 20 1.21 0.811 
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0.282 0.042 

Tabel 3: Emissies ammoniak in kion/jeer voor de verschillende Cycles 
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Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden, volgens 20 random simulaties in 
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Figuur 8: Resultaten van de analyse waarbij 20 maal random het landgebruik gewisseld is 
over de percelen, maar de verhouding tussen het aantal percelen gelijk is gebleven. 
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Verandering in stikstofdepositie in de Peelgebieden, als gevolg van combinatie 
van verandering perceelgebruik en toe/afname grasland 
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Figuur 9: Hier is een combinatie gemaakt van de effecten van verandering van 
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perceelgebruik en de toe/afname van grasland 
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Figuur 10: Ondanks dat uit de grafieken van de analyses hiervoor (verandering 
landgebruik en toe/afname grasland) ook soms grotere verschillen naar boven komen, 
blijkt dat als je deze wederom vergelijkt met de 'natuurlijke' variatie als gevolg 
meteorologische condities, de verschillen beperkt zijn. Links is het beeld wat hoort bij de 
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variaties in areaal grasland. In het midden bij de wisseling in perceelgebruik en rechts de 
variatie als gevolg van meteorologische condities voor het referentie scenario (2). 
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