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TCB 2021-2 
 
Betreft:  Advies “Aanvraag ontheffing proefveld emissiearm uitrijden”. 
 
 
Geachte mevrouw Schouten, 
 
Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Technische Commissie 
Bodem (TCB) een advies opgesteld over ontheffing proefveld emissiearm uitrijden. 
 
Onderstaand vindt u het advies van de TCB. 
 
 
Samenvatting 
 
Verzoek om ontheffing proefveld emissiearm uitrijden 
Dit advies handelt over een ontheffing voor aanwending van mest voor onderzoek naar de emissie bij 
mestsoorten en beweiding. Hierbij worden verschillende onderzoeksmeetmethodieken toegepast, waarbij 
internationale samenwerking is opgezet. De ontheffing betreft onderzoek dat plaatsvindt op een proefveld van ca 
0,15 ha, waarop 2-3 m3 mest emissiearm wordt uitgereden. Het uitrijden van de mest kan binnen 15 minuten 
plaatsvinden waarna de metingen direct starten. 
 
Advies 
De TCB heeft eerder adviezen uitgebracht over ontheffing van de uitrijperiode van drijfmest in het kader van 
kleinschalig onderzoek. Anders dan extra kaders voor onderzoek, aangezien sprake was van nieuwe 
aanwendingstechnieken, had de TCB bij deze adviezen geen bezwaar tegen het aanwenden van een kleine 
hoeveelheid mest op een zeer beperkte oppervlakte. In dit onderzoek gaat het om aanwending van bestaande 
producten met bestaande technieken. Het betreft daarbij slechts een zeer klein oppervlak. De voorgenomen 
ontheffing stuit daarom op geen bezwaren van de TCB. 
 
 
Inleiding 
Dit advies handelt over een ontheffing voor aanwending van mest voor onderzoek naar de emissie bij 
mestsoorten en beweiding. Hierbij worden verschillende onderzoeksmeetmethodieken toegepast, waarbij 
internationale samenwerking is opgezet. 
 
Binnen de additionele LNV-onderzoeksprojecten met betrekking tot onderbouwing van modellen voor 
veldemissies van ammoniak worden beweiding, (kunst)mestsoorten en mestbewerkingsproducten onderzocht. 
Door de grote hoeveelheid producten en varianten is een groot veldonderzoek niet opportuun en niet tot moeilijk 
uitvoerbaar. Gekozen is voor een meetopzet met kleine objecten waarbij gelijktijdig in meervoud metingen 
uitgevoerd kunnen worden. De meervoudige metingen dienen mede voor een robuustere statistische 
onderbouwing voor eventuele onderlinge verschillen tussen mesten bij de veelal variabele ammoniakemissie.  
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Deze nazomer is een meetcampagne voorzien in NL, waarbij Deense apparatuur voor de NL-
projectdoelstellingen (beweiding, mestsoorten) ingezet kan worden. Denemarken heeft toegezegd met hun 
apparatuur en personele ondersteuning hiertoe naar NL te komen. Zij zien ook de grote meerwaarde van 
samenwerking met NL. 
 
De Deense meetapparatuur is momenteel in gebruik in eigen land en het onderzoek in NL kan de 2e helft van 
september starten. De vergelijking van meetmethoden is onderdeel van hun project en sluit aan op hun lopende 
meetcampagne in Denemarken 
 
De ontheffing betreft onderzoek dat plaatsvindt op een proefveld van ca 0,15 ha, waarop 2-3 m3 mest 
emissiearm wordt uitgereden. Het uitrijden van de mest kan binnen 15 minuten plaatsvinden waarna de 
metingen direct starten. 
 
Advies 
De TCB heeft eerder adviezen uitgebracht over ontheffing van de uitrijperiode van drijfmest in het kader van 
kleinschalig onderzoek naar ammoniakemissie bij alternatieven voor de sleepvoet 1. Anders dan extra kaders 
voor onderzoek, aangezien sprake was van nieuwe aanwendingstechnieken, had de TCB bij deze adviezen geen 
bezwaar tegen het aanwenden van een kleine hoeveelheid mest op een zeer beperkte oppervlakte. In dit 
onderzoek gaat het om aanwending van bestaande producten met bestaande technieken. Het betreft daarbij 
slechts een zeer klein oppervlak. De voorgenomen ontheffing stuit daarom op geen bezwaren van de TCB. 
 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 

Voorzitter Technische Commissie Bodem 

                                                             
1 Advies ontheffing voor onderzoek met Triple-spray TCB A104 (2015), TCB 2016-3 (2016) en TCB 2020-1 (2020) 

http://www.tcbodem.nl/publicaties/landbouw/867-a104-2015-advies-ontheffing-voor-onderzoek-met-triple-spray-1
https://www.tcbodem.nl/publicaties/alle-publicaties/897-tcb-2016-3-advies-uistel-uitrijverbod-mest-en-zuiveringsslib/file



