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Toename van het effect van de
snelheidsmaatregel
door veranderde emissiefactoren NH3
Samenvatting
De stikstofdepositie ten gevolge van het verkeer op een deel van de A1 door de Veluwe is berekend op een
raai van rekenpunten voor het zichtjaar 2030, op basis van de emissiefactoren voor stikstof zoals voorgeschreven voor 15 oktober 2020 en na die datum. Geconcludeerd wordt dat het effect in berekeningen van
voor 15 oktober 2020 circa 1/3 is van het effect op grond van de berekeningen na wijziging van de emissie factoren per 15 oktober 2020. De voorgeschreven emissiefactoren zijn nogal speculatief. De “vulling” van
het stikstofregistratiesysteem (SSRS) is dat daardoor ook, zoals blijkt uit het feit dat de bijdrage aan het
SSRS door de maatregel van verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u van de ene op de andere
dag verdrievoudigd is. De stikstofberekeningen voor het Tracébesluit Ring Utrecht zijn gedaan op 15 oktober, de eerste dag waarop het aangepaste AERIUS 2020 beschikbaar kwam, waardoor per die datum het
SSRS driemaal meer ruimte biedt voor stikstofdepositie van projecten. Een gedegen onderbouwing van de
veranderde emissiefactoren ontbreekt.

1.

Inleiding

In het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) houdt de overheid bij hoe groot de afname van de stikstofdepositie ten gevolge van bepaalde maatregelen is en welk deel van die afname gebruikt
mag worden voor projecten. Het SSRS is momenteel “gevuld” met de stikstofreductie uit de snelheidsmaatregel, die de maximumsnelheid tussen 7 en 19 uur op alle snelwegen in Nederland beperkt tot 100 km/u (besluit 19 december 2019). Daarbij is verondersteld dat auto’s minder stikstof
uitstoten bij die maximumsnelheid dan bij een maximumsnelheid van 120 km/u of 130 km/u. Die
veronderstelling wordt bevestigd door metingen door TNO aan het huidige wagenpark, maar voor
het jaar 2030 berust die op een groot aantal veronderstellingen, zoals de samenstelling van het
wagenpark tegen die tijd (hoeveel oude auto’s rijden er dan nog? Hoeveel elektrische auto’s?
Hoe effectief is de katalysator? Hoe strikt voldoen nieuwe auto’s aan de EU-emissienormen? Enzovoort). TNO hecht al niet veel waarde aan de emissiefactoren voor het jaar 2025; over emissiefactoren voor het jaar 2030 doen zij helemaal geen uitspraken 1.
Toch schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks emissiefactoren voor alle jaren tot 2030 voor. Elk jaar dus nieuwe getallen. Meestal blijkt dan dat de emissiefactoren in het
meest recente voorbije jaar naar boven worden bijgesteld: de auto’s zijn toch niet schoner gewor1

“daarom is de onderbouwing van NH3 emissiefactoren beperkt.” Citaat uit
Norbert E. Ligterink, Jessica M. de Ruiter, Stijn N.C. Dellaert, Jan H.C. Hulskotte, Ruud P.
Verbeek, Willar A. Vonk: “Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer”, pagina 17. Rapport in opdracht van het RIVM.
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:08b73f10-cdfb-43a3-8620cf5d871b4987/datastream/URL/download
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den, hoewel we dat vorig jaar nog wel veronderstelden. Toch variëren de emissiefactoren voor
het jaar 2030 relatief weinig (zie de bijlage). Als emissiefactoren voor 2025 al niet hard zijn, dan
zeker niet die voor 2030. Een gedegen onderbouwing van de emissiefactoren ontbreekt.
Voor het berekenen van het effect van de snelheidsmaatregel zijn de emissiefactoren op zichzelf
minder belangrijk dan het verschil in emissiefactoren bij de diverse maximumsnelheden. Als de
emissiefactoren zelf al slecht onderbouwd zijn, dan geldt dat helemaal voor verschillen in emissiefactoren. Hieronder zal dat worden toegelicht.
Depositie vanuit een snelweg is dicht bij de snelweg het hoogst. Tot op enkele tientallen kilometers afstand van de weg overheerst de depositie van ammoniak (NH 3); die van stikstofoxiden
(NOx) is veel kleiner2. Daarom is voor het effect van de snelheidsmaatregel vooral van belang
hoeveel kleiner (of groter) de emissiefactor van NH3 is bij een maximumsnelheid van 100 km/u
ten opzichte van die bij een maximumsnelheid van 120 km/u of 130 km/u. Tot 15 oktober 2020
hing de emissiefactor voor NH3 niet af van de maximumsnelheid, en gaf de snelheidsmaatregel
dus geen bijdrage aan het SSRS door verminderde uitstoot van NH3. Maar op 15 oktober 2020
schreef de rijksoverheid nieuwe emissiefactoren voor. Daarin wordt bijvoorbeeld gesteld dat
auto’s in 2030 per kilometer 0,0008 gram minder ammoniak uitstoten bij 100 km/u dan bij 120
km/u. Dat is een miniem verschil, van minder dan 2% van de emissiefactor zelf (bij 100 km/u is
die 0,0466 g/km). Dit verschil is zo klein dat die veronderstelling niet te verdedigen en te onderbouwen valt (en ook niet te weerleggen). Maar het effect ervan op het SSRS is groot.
In dit document wordt verslag gelegd van een berekening van dat effect. In de volgende sectie
wordt de onderzoeksopzet gepresenteerd. Daarna volgt een sectie met resultaten. De laatste
sectie geeft de conclusies.

2.

Opzet van de berekeningen

2.1

Inleiding

In deze sectie wordt de opzet van de berekeningen beschreven. In subsectie 2.2 wordt het rekenmodel beschreven, in 2.3 de verkeersgegevens en in 2.4 de ligging van de rekenpunten.

2.2

Het rekenmodel

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft het gebruik van AERIUS voor voor
de berekening van stikstofdepositie. Toch wordt het SSRS gevuld met een afname van stikstofdepositie die bepaald is aan de hand van een ander model, een optelsom van AERIUS en OPS.
AERIUS heeft diverse implementatiefouten3. Hoewel die AERIUS niet ongeschikt maken voor het
onderhavige onderzoek, is AERIUS toch onbruikbaar, en wel omdat het praktisch onmogelijk is
om daarin oude emissiefactoren te gebruiken. Daarom is besloten te rekenen met OPS, zoals
dus ook al gedaan is voor een deel van de vulling van het SSRS.

2

Zie bv Figuur 8 in Geetacs rapport “Stikstofdepositie uit wegverkeer” d.d. 14 juli 2020;
of https://www.rivm.nl/stikstof/vragen-en-antwoorden-over-stikstof-en-ammoniak. In 2030
stoot een auto ongeveer gelijke gewichtshoeveelheden stikstof in de vorm van NH3 als
van NOx uit.
3
Zie Geetacs rapport “Stikstofdepositie dicht bij een punt- of lijnbron”, d.d. 28 september
2020.
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Gebruik is gemaakt van een eigen versie van OPS versie 54. Deze versie corrigeert diverse programmeerfouten, implementeert een mechanisme om eigenschappen als verhoogde ligging van
de weg en de aanwezigheid van geluidsschermen te verwerken5, en maakt het mogelijk meer
dan 9999 puntbronnen te verwerken6. Bij de berekeningen voor dit rapport maken deze verbeteringen geen verschil in uitkomst; een deel ervan is echter nodig om onder Linux/Gfortran te kunnen draaien.
Bij het gebruik van die versie wordt aan de uitstoot van verkeer een warmte-inhoud toegekend
die evenredig is aan de CO2 uitstoot in 2030.
Er zijn 4 berekeningen uitgevoerd: de “referentie” (dat is zonder de snelheidsmaatregel) en de
“variant” (dat is met de snelheidsmaatregel), elk met de emissiefactoren uit AERIUS versie 2020
(die van 15 oktober 2020) en die uit AERIUS 2019A (voor 15 oktober 2020), alle voor het zichtjaar 2030.
Expliciet vermeld zij dat de berekeningen met alle verkeersemissies zijn gedaan. Het onderzoek
is gemotiveerd door de opvallende veranderingen in de NH3-emissiefactoren, maar de NOx emissie is ook volledig meegenomen.

2.3

De gebruikte verkeersgegevens

Het SSRS wordt gevuld met de bijdragen van alle snelwegen in Nederland, waar de snelheidsmaatregel werkzaam is. Door die snelheidsmaatregel neemt de verkeersintensiteit op die wegen
iets af; rijden op de snelweg wordt immers iets minder aantrekkelijk als je niet zo hard mag rijden.
Voor een kort onderzoek als het onderhavige is het niet praktisch om de effecten van het hele
wegennet te berekenen. Daarom is ervoor gekozen om alleen te rekenen met een deel van de
A1, zoals weergegeven in Afbeelding 1 . De verkeersgegevens zijn ontleend aan de zogenaamde
‘gml-files’ die ook gebruikt zijn om het SSRS te “vullen”. 7 Voor de “Variant” komt daarin elk wegvak tweemaal voor, eenmaal met een maximumsnelheid van 100 km/u, voor circa 80% van de
personenauto’s, en eenmaal met een maximumsnelheid van 120 km/u voor de rest van het verkeer. Daarmee wordt gesimuleerd dat personenauto’s een deel van de dag minder hard mogen
rijden.
OPS kan geen lijnbronnen aan. Daarom worden alle wegen voorgesteld als reeksen van puntbronnen. Afbeelding 2 illustreert dat. Elke puntbron ligt in het midden van een wegsegment, met
een onderlinge afstand van meestal circa 20 m. De emissie van elke puntbron is gelijk aan de
emissie van het verkeer over dat wegvak.

2.4

De rekenpunten

De berekeningen zijn uitgevoerd op een raai van rekenpunten. De rekenpunten liggen in het centrum van hexagonen, met een onderlinge afstand van ongeveer 186 m. Afbeeldingen 1 en 2 illustreren de ligging.

4

Deze versie is openbaar gemaakt, zie https://github.com/gjcats/OPSv5, en gecommuniceerd aan het RIVM.
5
Dit mechanisme is beschreven in het document genoemd in voetnoot 3.
6
Na het wegnemen van deze beperking rekende OPS tweemaal zo snel.
7
Rijkswaterstaat heeft deze bestanden beschikbaar gesteld in reactie op de vraag aan
hen met registratienummer 201230-000087
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De resultaten van de berekeningen worden steeds gepresenteerd als functie van de afstand tot
de weg, gemeten langs de raai.

Afbeelding 1: Het gebruikte deel van de A1 en de raai van de rekenpunten.
De ligging van hexagonen met prioritaire habitattypen is aangeduid. Op de
raai van rekenpunten ligt op 830 m van de A1 verwijderd een hexagoon
met habitattype H6230.
Herhaald zij hier dat op deze rekenpunten de resultaten van de eigen
versie van OPS (zie voetnoot 4 ) niet
afwijken van versie 5 van het RIVM.
De rekenpunten liggen dicht bij de
weg. Daar overheerst de depositie
van NH3 die van NOx. De hier onderzochte effecten ontstaan vooral door
kleine veranderingen in de emissiefactoren van NH3. Die zullen daarom
in dit onderzoek sterker naar voren
komen dan wat er al met al in het
SSRS terecht is gekomen.

Afbeelding 2: Uitvergroting van Afbeelding 1.
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3.

Resultaten en discussie

Afbeelding 3 toont hoe de door de overheid vastgestelde emissiefactoren afhangen van de maximumsnelheid. Voor dit onderzoek is vooral van belang de op 15 oktober 2020 geïntroduceerde
lichte toename tussen 100 km/u en 120 km/u in de grafiek voor NH3 (het linkerdeel van de Afbeelding, de rode lijn), terwijl er geen toename was voor 15 oktober 2020 (de blauwe en gele lijn lopen vlak). De NOx lijnen lopen steiler, maar wel parallel. De nieuw vastgestelde NO x emissiefactoren veranderen de “vulling” van het SSRS dus niet.
De daarop volgende afbeeldingen laten de resultaten van dit onderzoek zien.
Afbeelding 4 toont de berekende depositieafname langs de raai van rekenpunten voor de twee
sets van emissiefactoren. De afbeelding toont ook de verhouding tussen die twee. Tot op grote
afstand zijn de verschillen significant, (veel) groter dan 0,05 mol/ha/jr. Dat wordt duidelijker geïllustreerd in Afbeelding 5, die een uitvergroting van Afbeelding 4 is.

Afbeelding 3: De door de overheid vastgestelde emissiefactoren voor NH3 (links)
en NOx (rechts) voor het zichtjaar 2030, als functie van de maximumsnelheid,
voor drie referentiejaren (die voor NH3 in 2018 vallen samen met die in 2019).
De Afbeeldingen laten zien dat op alle afstanden de “vulling” van het SSRS met de emissiefactoren uit AERIUS versie 2019A slechts 35% tot 40% van die met versie 2020 geweest zou zijn. Dus
versie 2020 geeft 2,5 tot driemaal meer “vulling” dan versie 2019A. De verhouding ligt rond de 3
dicht bij de weg, waar de depositie het grootst is. Die verhouding daalt tot rond de 2,5 met toenemende afstand. De reden is dat NOx op grotere afstand een toenemend aandeel in de depositie
krijgt, zodat de invloed van de verandering in voorgeschreven NH3 emissiefactoren kleiner wordt.
De hier gerapporteerde berekeningen zijn dus niet uitgevoerd met AERIUS, maar met puur OPS.
De bevinding dat de verandering van de emissiefactoren leidt tot 2,5 tot driemaal zoveel “vulling”
van het SSRS wordt daardoor niet minder hard. Immers, de depositie is in alle modelvormen
evenredig aan de emissie. Dezelfde overweging leidt tot de constatering dat ook de beperking tot
een klein deel van het Nederlandse snelwegennet die bevinding niet zachter maakt. De hier uitgevoerde berekeningen tonen aan dat de kleine, niet-verifieerbare, veranderingen in de emissiefactoren van NH3 die zijn gehanteerd bij de berekeningen voor SSRS op 15 oktober 2020 een
groot effect hebben. Het gebruikte model doet daaraan niets af. Toch wordt hier nogmaals
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Afbeelding 4: De depositieafname ten gevolge van de snelheidsmaatregel. als functie van de afstand langs de raai van rekenpunten, voor de
emissiefactoren uit AERIUS 2020 en die uit 2019A. De zwarte lijn geeft
de verhouding tussen die twee (op de rechter y-as).
benadrukt dat de “vulling” van het SSRS met de berekeningen van overheidswege niet met AERIUS is berekend, maar met een combinatie van twee door het RIVM ontwikkelde modellen; één
daarvan, te weten OPS, is gebruikt in deze studie.
In de Passende Beoordeling bij het Tracébesluit Ring Utrecht is een afboeking uit het SSRS gedaan, op 15 oktober 2020, om 17:08 uur. Dat is bijna op de minuut nauwkeurig het moment dat
het SSRS opeens veel voller raakte door het hanteren van de nieuwe emissiefactoren.
Omdat in die beoordeling louter wegen in de directe omgeving zijn meegenomen is de situatie
dicht bij de weg maatgevend. Zoals aan het eind van sectie 2.4 is opgemerkt zou bij een landelijk
dekkende berekening de verhouding afnemen, door de toenemende invloed van NOx. Uit gegevens van het RIVM blijkt dat “vulling” van het SSRS op de Veluwe door het landelijk snelwegennet op 15 oktober 2020 een factor 2,26 is toegenomen voor het zichtjaar 2030. Voor het zichtjaar
2021, gegevens dus die in de tijd veel dichter bij de metingen liggen, is die factor 1,28.
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Afbeelding 5: De "staart" van Afbeelding 4.

4.

Conclusie

De rijksoverheid heeft op 15 oktober 2020 een nieuwe set emissiefactoren voor wegverkeer voorgeschreven. Daardoor is de “vulling” van het SSRS in 2030 2,5 tot driemaal zo groot geworden.
De emissiefactoren zijn voor 2025 beperkt onderbouwd, en helemaal niet voor 2030. Even slecht
onderbouwd is dan ook de vulling van het SSRS.
Geconstateerd moet worden dat er niet op wetenschappelijk verantwoorde gronden driemaal zoveel stikstofruimte beschikbaar is gekomen in 2030. Mogelijk speelt bij het hanteren van aangepaste emissiefactoren de wens voor extra stikstofruimte voor het realiseren van de MIRT projecten, zoals opgenomen in art. 2.2 van de Rnb, een rol.
Voorts valt op dat de emissiefactoren voor NH3 in 2030 in AERIUS 2020 ca. 25% hoger liggen
dan de NH3 emissiefactoren in AERIUS 2019A voor datzelfde jaar. Feitelijk wordt met meer NH3
emissie meer stikstofruimte gecreëerd in het SSRS voor stikstofveroorzakende projecten in
plaats van dat met additionele maatregelen de extra toename van NH3 emissie wordt gemitigeerd.
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Dank: De bijdragen van Stratus Lucht&Geluid in de vorm van kritisch commentaar en het beschikbaar maken van enkele RIVM en Bij12 datasets en de bijdragen van Ewald Korevaar stelt
de auteur dezes zeer op prijs.
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Bijlage
Het verloop van door de rijksoverheid vastgestelde emissiefactoren
Hieronder is Afbeelding 8 uit het Geetacs rapport “Stikstofdepositie tgv Wegverkeer Logistiek
Park Moerdijk” d.d. 10 augustus 2020, overgenomen. De afbeelding toont hoe elk jaar weer de
emissiefactoren voor 2030 rond de 0,13 g/km worden verondersteld, maar ook hoe weinig van de
verschoning van het wagenpark tot nu toe gerealiseerd is. In 2011 voorspelde de rijksoverheid
dat de emissiefactor in 2020 ongeveer 0,17 g/km zou zijn; in 2020 bleek het 0,40 g/km te zijn,
evenveel als in 2011. De bron van de data is de jaarlijkse publicatie door de rijksoverheid.
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