
 

               
 
 

Aan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018 
2500 EA ‘s Gravenhage 
 
Datum  2 december 2019 
Kenmerk 2019/KK/MvI/048 
Onderwerp De bijdrage van technologie aan de beperking van de uitstoot van stikstof 
 
Geachte leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
 
Op 12 december vindt het AO Stikstofproblematiek plaats in de Tweede Kamer. De Taskforce 
Toekomstbestendige stallen (bestaande uit de partijen FME, VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO en 
opdrachtgever provincie Noord-Brabant) en ENVAQUA (vereniging van Nederlandse water- en 
milieutechnologiebedrijven) vertegenwoordigen de leveranciers en ontwikkelaars van technologie 
waarmee de uitstoot van stikstof beperkt kan worden. Deze coalitie is van mening dat technologie een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot, mits aan een aantal 
randvoorwaarden wordt voldaan. Voor het AO Stikstofproblematiek vraagt deze coalitie aandacht voor: 
1. Het geven van stabiliteit en duidelijkheid over de eisen aan de stikstofuitstoot en andere eisen omtrent 

het investeren in stikstoftechnologie en de veehouderij in het algemeen; 
2. De ontwikkeling van een innovatieprogramma voor boeren die willen investeren in technologie om de 

uitstoot van stikstof te beperken; 
3. Het onderzoeken van de oprichting landelijk Fieldlab voor de praktijkgerichte ontwikkeling en 

toepassing van innovatieve kennis en technologie voor toekomstbestendige stallen; 
 
Versnel de ontwikkeling en toepassing van technologie  
De coalitie stelt dat technologie zo dicht mogelijk bij de bron moet worden toegepast om de uitstoot van 
reactief stikstof te beperken. Er dient geïnvesteerd te worden in (vloer)systemen waarbij de urine en feces 
van rundvee en varkens gescheiden worden en waarbij beide stromen apart worden opgewerkt tot 
herbruikbare grondstoffen. Deze herwonnen grondstoffen kunnen vervolgens in vaste of vloeibare vorm 
worden toegepast bij precisiebemesting. Via satelliettechnologie, kunstmatige intelligentie en sensoren 
kunnen we voor elke vierkante meter weiland in Nederland exact zoveel voedingstoffen toedienen als 
nodig is. Moderne (vloer)systemen en technologie om urine en feces in stallen van varkens en rundvee te 
scheiden kunnen de emissie van ammoniak meer dan halveren tot 6 kg NH3 per dier per jaar. Naast het 
verminderen van de stikstofuitstoot zorgen deze technologische maatregelen ook voor een significante 
bijdrage aan het bevorderen van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het nemen van bronmaatregelen in stallen kan ook de rentabiliteit van bedrijven 
vergroten. 
 
Ook binnen kleinere deelgebieden is technologie beschikbaar die een bijdrage te leveren aan de beperking 
van de stikstofuitstoot. Om de NOx uitstoot te beperken, binnen de landbouw maar ook in andere sectoren, 
moeten de motoren en verwarmingsinstrumenten die op fossiele brandstoffen draaien vervangen worden 
door elektrisch of waterstof aangedreven motoren. In totaal onderscheiden wij zo’n 120 innovatieve 
technologieën die zich momenteel in de R&D fase begeven en op termijn een directe en indirecte bijdrage 
kunnen leveren aan de verlaging van de stikstofuitstoot in de veehouderij. De technologieën kunnen 
worden onderverdeeld in de categorieën: veldbemesting, urine- en feces scheiding, behandeling urine en 
mest, alternatieven voor fossiele verbranding en luchtbehandeling stallen. Hieronder worden drie concrete 



 

               
 
 

voorbeelden van veel belovende technologieën genoemd die voorbij de ideefase zijn en die naar 
verwachting een reële slagingskans hebben.    

 
1. Stabiele regelgeving zonder belemmeringen voor toepassing technologie 
Er bestaat grote onzekerheid over de stabiliteit van de regelgeving en het daarmee samenhangende 
toekomstperspectief. Boeren zijn daarom huiverig om te investeren in nieuwe technologie om de uitstoot 
van stikstof te beperken. Een goed toekomstperspectief is essentieel om geschikte innovatieve 
technologieën te ontwikkelen en investeringen te doen. Er is bovendien zorg dat regelgeving niet 
voldoende integraal is: moeten we morgen een nieuwe maatregel over fosfaatemissie of 
broeikasgasemissie verwachten? En betekent dat we op andere technologieën moeten inzetten? Is een 
verstandige keuze vandaag misschien morgen een blok aan ons been? Door die onzekerheid vinden 
technologische (vaak mkb-) bedrijven de Nederlandse markt minder aantrekkelijk dan omringende landen. 
Tevens dreigt de marktgang van nieuwe innovaties die een grote bijdrage kunnen leveren aan het 
stikstofprobleem (ook aan kringlooplandbouw bijvoorbeeld), maar die deze hoge norm niet halen, te 
worden vertraagd.    
 
 Wij vragen uw Kamer om bij de behandeling van de stikstofproblematiek aandacht te hebben voor de 

stabiliteit van regelgeving en bij nieuwe regelgeving te toetsen of de ontwikkeling en toepassing van 
stikstoftechnologie voldoende wordt gestimuleerd. 
 

2. Investeren in technologieontwikkeling en toepassing 
Naast de gebruikelijke risico’s die aan het investeren van innovatie kleven, is de snelle ontwikkeling van 
regelgeving een extra risico op een desinvestering voor boeren. Om de ontwikkeling en toepassing van 

Voorbeeld 1: Keten Duurzaam Varkensvlees 
Bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) worden verschillende maatregelen in samenhang toegepast 
binnen één stal. Het belangrijkste daarbij is ‘dagontmesting’: mest wordt dagelijks uit de stal gehaald 
om te voorkomen dat er ammoniak en andere kwalijke gassen zich kunnen ontwikkelen. Dit gaat via 
twee technieken: de mestpan en de mestgoot. Bij de mestpan wordt gebruik gemaakt van een 
vacuümsysteem en wordt de mest verdund met water. Bij mestgoten worden wordt dagverse mest met 
water afgelaten. Dit wordt in combinatie met andere maatregelen toegepast, zoals mestdoorlatendheid 
van roosters, de vloeruitvoering, maatvoering van de hokken en klimaatbesturing. Deze technologie 
bevindt zich in de doorontwikkelfase.  
 
Voorbeeld 2: Meadow Floor 
De Meadow Floor is een emissiearme en gesloten vloer die goed werkt voor dierwelzijn, 
milieuvriendelijkheid en onderhoudsgemak. De vloer bestaat uit een ondervloer van composiet waarop 
een rubberen loopvlak is gemonteerd. Het geprofileerde rubber zorgt ervoor dat urine en mest snel 
worden gescheiden via de ingebouwde gleuven. Daarnaast verhoogt het gegroefde rubber het 
loopcomfort en de stabiliteit van de koeien. De composietblokjes zorgen voor de nodige natuurlijke 
slijtage aan de klauwen. De vloer moet worden gebruikt in combinatie met een mestschuif voor het 
weghalen van de vaste mest. Deze technologie is al beschikbaar.  

Voorbeeld 3: Koelen mest  
Deze technieken maakt het koelen van mest mogelijk via een koeldek en gekoelde mestpannen door 
R&R systems. Het concept maakt gebruik van het principe dat ammoniak niet vrij komt bij mest onder 
een bepaalde temperatuur. Onder het mestkanaal van de mestpan, de plek waar wordt gemest, zijn 
lamellen geplaatst waarmee de mest wordt gekoeld tot < 15 graden Celsius. De restwarmte kan 
opnieuw worden gebruikt. Deze technologie bevindt zich in de doorontwikkelfase en wordt momenteel 
ingezet op een boerderij in Someren.  



 

               
 
 

stikstoftechnologie te versnellen is daarom een breedgedragen innovatieprogramma nodig waarbij 
aandacht is voor garantstellingen, subsidies of risicoarme en renteloze leningen voor veehouders die als 
‘first movers’ in innovatieve technologieën willen investeren. De totstandkoming van een 
innovatieprogramma is in lijn met het standpunt van de commissie Remkes waarin wordt geconstateerd 
dat: “naast sturing via vergunning en handhaving flankerend beleid nodig is dat eraan bijdraagt dat 
innovaties sneller geïmplementeerd kunnen worden”.  
 
 Wij vragen uw Kamer om een innovatieprogramma op te stellen waarin ‘first movers’ via 

garantstellingen, subsidies of risicoarme en renteloze leningen worden gestimuleerd om in 
stikstoftechnologie te investeren. 

 
3. Oprichting Landelijk Fieldlab Toekomstbestendige stallen 
De aanpak van de Taskforce Toekomstbestendige stallen in de Provincie Noord-Brabant is succesvol. In 
twee jaar tijd zijn er ruim 120 beloftevolle innovaties in beeld die nu verder kunnen worden ontwikkeld, 
getest en gedemonstreerd. Voor deze fase is een Fieldlab een bewezen effectieve aanpak.1 Door nu voor te 
bouwen op deze aanpak en op te schalen naar een landelijke Fieldlab Toekomstbestendige stallen kunnen 
we een duurzame innovatiestructuur creëren voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame 
innovatieve technologieën. Toekomstbestendige technologieën zijn duurzaam en emmissiearm, passen in 
een kringloopeconomie en zijn goed voor welzijn van mens en dier. Bij het Fieldlab worden bedrijven, 
kennisinstellingen, eindgebruikers en de overheid betrokken. Het gaat om een integrale benadering waarbij 
niet alleen aan innovaties, maar ook aan regelgeving gewerkt wordt waarin de toepassing en ontwikkeling 
van technologie maximaal gefaciliteerd wordt. Een dergelijk Fieldlab biedt daarmee ook een antwoord op 
de constatering van de commissie Remkes dat de toepassing van innovatieve ontwikkelingen momenteel 
veel te lang duurt. 
 
 Wij vragen u de minister te verzoeken om in samenwerking met onderstaande partijen de oprichting 

van een landelijk Fieldlab Toekomstbestendige stallen te onderzoeken.   
 
Afsluiting 
Innovatieve technologie kan én moet een essentiële bijdrage leveren aan het beperken van de uitstoot van 
stikstof, zodat we een betere leefomgeving bereiken en we tegelijkertijd expertise opbouwen die 
internationaal te vermarkten is. Graag verzoeken wij u om onze punten te betrekken bij het AO 
Stikstofproblematiek. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Jeroen Neefs, Public Affairs adviseur van FME, jeroen.neefs@fme.nl, 06-53158493. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Karsten Klein, Directeur FME 
Joep van de Ven, Programmamanager en Procesmanager Transitie Veehouderij, Provincie Noord-Brabant 
Hendrik Hoeksema, Bestuurder en Programmaleider Transitie, ZLTO 
Jan van Mourik, Manager Belangenbehartiging VNO-NCW Brabant Zeeland 
Ignaz Worm, Branchemanager ENVAQUA 
 
 

 
1 Zie voor de resultaten van de fieldlabs uit het Smart Industry programma: https://smartindustry.nl/wp-
content/uploads/2019/03/Smart-Industry-Fieldlabs-2018.pdf 


