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Inspraakreactie Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER 

Belang van de West-Vlaamse Milieufederatie vzw  
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw werd op 23 maart 1996 opgericht en verenigt en ondersteunt 
als koepelorganisatie natuur- en milieuverenigingen, werkzaam in West-Vlaanderen. 
De lidverenigingen zijn zowel lokale, als regionale, gewestelijke en thematische natuur- en 
milieuverenigingen. De West-Vlaamse Milieufederatie vzw zet zich in om de natuur en het leefmilieu 
in West-Vlaanderen te beschermen en te verbeteren.  
  
Met dit schrijven wil de West-Vlaamse Milieufederatie hun steun uiten bij voorliggende ontwerp PAS 
en het ontwerp plan MER, in openbaar onderzoek t.e.m. 17 juni 2022.  
 
We zien in deze conceptnota een aantal belangrijke elementen die ons dichter tot de doelstellingen 
van de Habitatrichtlijn kunnen brengen. Ook de voorziene aanpak en budgetten voor natuurherstel 
zijn een eerste stap in de goede richting evenals het sluiten van de markt voor nutriënten emissie 
rechten (NER’s en de afschaffing van mestverwerking als achterpoortje om uit te breiden). 
 
Om tot een afdoende D-PAS te komen zijn echter aanpassingen absoluut noodzakelijk. Bij de 
herevaluatie van deze conceptnota, herinneren we de Vlaamse regering aan het Europese 
milieubeleid, dat berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het 
beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. 
 
Daarenboven willen we nog eens extra wijzen voor de gevolgen van deze PAS, als deze as such wordt 
doorgevoerd. Om verschillende redenen is de kans groot dat deze PAS zowel op het West-Vlaamse 
landschap, als de bestaande natuur (buiten SBZ-H), als ook de eerder familiale landbouwstructuur zal 
inhakken. Deze PAS mist de transitiegedachte die we in West-Vlaanderen broodnodig hebben. Een 
degelijke PAS, aangevuld met een reconversieplan voor de intensieve veeteelt in West-Vlaanderen, is 
broodnodig. Hoewel de in basis goede betrachtingen, lijkt West-Vlaanderen in deze PAS achteraan 
het rijtje te mogen aansluiten: zowel voor natuur als de landschapsgebonden landbouw. In West-
Vlaanderen hebben we elkaar nodig, maar ook: geen sterke reductie in West-Vlaanderen, zal de 
natuurambities elders in Vlaanderen fnuiken. We hebben dus een duurzame en holistische visie op 
landbouw nodig.   
 
 
1. Situering West-Vlaanderen binnen het probleem  
a. Natuur onder druk 
De gevolgen van overmatige stikstofdepositie worden beschreven in het rapport van Bobbink et al. 
‘Effecten van  stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse’, 2021. Het is duidelijk dat hier zowel de 
basiskwaliteit van de natuur wordt aangetast, dat deze effecten versterkt worden door de 
klimaatverandering én dat deze overmatige emissie van stikstof zowel effecten heeft op de 
gezondheid rechtstreeks, alsook indirect.  
 

mailto:secretariaat@westvlaamsemilieufederatie.be
https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/b0f273ff-0bobbink2021_rapportstikstofgreenpeace_def-2.pdf


- Directe toxiciteit: 
Nam af voor fauna en flora, aangezien de daling tussen 2000 en 2010. Momenteel zijn het nog de 
korstmossen voor dewelke de lucht toxisch is door te hoge concentraties reactief stikstof.  
 
- vermesting: 
* snellere groei dus concurrentie: grassen, bramen, vlier, netels - homogenisatie 
* Verstoorde stikstofkringloop en nitraatuitspoeling: verhoogde plantengroei, dus meer afsterven, 
dus meer dood materiaal en vrijkomen van N door compostering (ammonium of nitraat spoelt uit). 
Tegelijk ook afname stikstofafbraak in micro-organismen. Ook afname opname fosfaat, kalium, 
magnesium) door snellere groei, dus nog hogere N-gehalten in strooisel. C/N-verhouding daalt in 
bodem, dus nog gemakkelijkere uitspoeling N: dit is vooral het geval in bossen en droge duinen. Dat 
leidt tot veranderde voedselsamenstelling van herbivoren en zo voor de hele keten.  
*minder wortels en meer loof: meer verdamping tegenover wateropname (droogtegevoeliger). Maar 
ook kleiner wortelgestel en verlaagde stabiliteit (stormen). Daarenboven minder wortels in 
verzuurde diepere lagen (dus meer droogtegevoelig en instabiel).  
* verlaagde aanwezigheid van ectomycorrhiza-schimmels: minder nutriëntenopname, minder 
tegenhouden van aluminium (aluminiumvergiftiging). Vooral bij dennen het geval, maar ook voor 
beuken verondersteld het geval (weinig onderzoek).  
 
- verzuring: 
* het aanwezige kalk in de bodem is buffer voor verzuring, tot het op is. Dus: accumulatie tot 
kantelniveau. Versterking verzuring door afname nitrificatie in de bodem. Voedselopname planten 
ernstig verstoord en dit werkt door in de keten. Vb huisjes slakken, pootjes mezen (calciumtekort 
door verzuring).  
 

 
* Versterken gevoeligheid van de vegetatie voor aantasting door pathogene organismen: door 
verzwakking van de planten worden ze meer gevoelig voor plantenetende insecten, schimmels en 
bacteriën. Wordt versterkt door klimaatverandering en oppompen van water.  
- gevolgen voor de fauna: 
* verlies van een gevarieerd voedselaanbod  
* vermindering van habitatkwaliteit met minder open plekken en een koeler microklimaat (vb. 
vlinders) 
* meer stikstofelementen en minder andere voedingselementen leidt tot effecten op herbivore 
ongewervelde dieren en zo tot effecten bij de carnivore dieren. Kan leiden tot implosie van de 
bestanden.  
 



b. Natuur in West-Vlaanderen   
West-Vlaanderen kent 4,4% SBZ-H op haar grondgebied. De meest kwetsbare gebieden zijn de 
heidevegetaties, duinhabitats (10-32 afh kalkarm), poelen en waterriet (KDW 10) en beuk en eik 
(KDW 20). En uiteraard de fauna die hiervan afhankelijk is.  
 
De Habitatrichtlijngebieden zijn de volgende: 

 
(Bron: Prioritaire en symboolsoorten voor soortenbescherming in West-Vlaanderen (Dochy et al., 
Inbo, 2007) 
 
Naast SBZ-H, heeft West-Vlaanderen een behoorlijk areaal aan Vogelrichtlijngebied dat al dan niet 
overlappend is met het SBZ-H: 

 
(Bron: Prioritaire en symboolsoorten voor soortenbescherming in West-Vlaanderen (Dochy et al., 
Inbo, 2007) 
 
Vogelrichtlijnsoorten die voorkomen in West-Vlaanderen, en van dewelke het leefgebied is 
beschermd: 



 
(Bron: Prioritaire en symboolsoorten voor soortenbescherming in West-Vlaanderen (Dochy et al., 
Inbo, 2007)) 
 

 
 
Strikt beschermde en beschermde soorten (Bijlage I en IV) die voorkomen in West-Vlaanderen:  
 



 
(Bron: Prioritaire en symboolsoorten voor soortenbescherming in West-Vlaanderen (Dochy et al., 
Inbo, 2007) 
 

Het bovengenoemd document geeft ook een lijst met plantensoorten aan, die op de rode lijst staan, 

maar waarvoor geen strikte bescherming werd voorzien, buiten het no-deterioration principe.  

 

Daarnaast is er voor Vlaanderen in 1997 de ambitie uitgesproken om VEN vast te leggen. Hoewel 

deze ambitie nog niet volledig is uitgevoerd (30.000 ha van de 125.000 is nog niet bestemd), is deze 

wel degelijk van belang voor het behoud van natuur in West-Vlaanderen. Net als de toen voorziene 

10.000 ha bosuitbreiding.  

 

De onderstaande kaart geeft de voorkeursgebieden weer: 

 
(Bron: Natuurrapport 2005  / deel VI Bescherming en herstel / #31 VEN/IVON – Inbo) 

 



 
(Bron: Geopunt/ paars = natuurverwevingsgebied, oranje= VEN)  

Daarnaast werd er in het PRS- West-Vlaanderen eveneens natuurverbindingsgebied aangeduid, naast 
verschillende natuurkerngebieden. Dit, in overeenstemming met de ambities die hiervoor ikv VEN en 
bos werden geschetst, net als de door Europa beschermde natuur. Ook hier bleef de oefening, 
hoewel richtinggevend, beperkt bij planning en werden Ruimtelijke uitvoeringsplannen op de lange 
baan geschoven.  
 
Als we enkel kijken naar de overschrijdingen van de natuur in SBZ-H dan komen we voor Vlaanderen 
uit op deze kaart: 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/provinciaal-ruimtelijk-structuurplan


 
 
(Bron: VITO) 
 
Gezien de beperkte focus van de PAS en de modelmatige berekening, lijkt stikstof een beperkte 
impact te hebben op beschermde natuur. Quod non. Deze impact toepassen op de 
vergunningsverlening, zou echter ingaan tegen de soortenbescherming, de bescherming ikv 
Vogelrichtlijngebied (en niet-achteruitgang van het leefgebied) en de afbakening van het 
(toekomstige en huidige) VEN. Want, zoals in eerdere kaarten aangetoond, heeft West-Vlaanderen 
meer natuur dan enkel de 4,4% SBZ-H.  
 
c. Impact vooral uit landbouw 
30% van de ammoniak slaat binnen de 20km van het emissiepunt neer. Dat is 70% die verder gaat. 
Voor Wingene wil dat zeggen dat de gemeentelijke uitstoot een impact heeft op drie buurregio’s: 
Wallonië, Nederland en Frankrijk. Dat in de lente (lentesmog) tot 70% van de fijnstofgehaltes in Parijs 
bepaald worden door vnl de uitstoot van de West-Vlaamse stallen en bemesting (Bron: ‘In situ, 
satellite measurement and model evidence on the dominantregional contribution to fine particulate 
matter levels in the Paris megacity’, M.Beeckman et al., EGU, 2015) lijkt ons een gegeven waar zeker 
rekening mee moet gehouden worden in de Vlaamse aanpak. Solidariteit kent immers geen grenzen, 
ook juridisch niet. Daarenboven is het aandeel van de landbouw in West-Vlaanderen onomstotelijk 
gigantisch. Zowel binnen de lokale depositie, als in het transport naar het buitenland. Het 
buitenlandse aandeel in de depositie in West-Vlaanderen is dan weer beperkt. Conclusie: we zullen 
het zelf moeten oplossen en liefst zodanig dat we ook de Nederlandse, Franse en Waalse natuur 
ontlasten.  
 

Onderstaande toont duidelijk aan welke sector de hoofdoorzaak is van de hoge depositie.  
 



  

(Bron: VITO) 
 

Onderstaande toont duidelijk aan welke het aandeel is van de inlandse emissie in de inlandse 

depositie (beide uit de toelichting van VITO aan de Vlaamse Commissie Landbouw).   

 
(Bron: VITO) 

De bijdrage van de West-Vlaamse landbouw aan de depositie in Nederland, daarentegen, is echter 

heel duidelijk: 



 
(Bron: VITO) 

Frappant is dat deze kaart geen rekening houdt met de depositie op natuur in Henegouwen. Zo is er 
Bois de Ploegsteert en het Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert met een enorme 
rijkdom aan fauna en flora, vlak tegen de grens met West-Vlaanderen. Wél is duidelijk dat de 
reductie die Nederland vooruit schuift, voor de grensgebieden, zal moeten behaald worden door 
Vlaamse reductie.  

 
(Bron: Startnotitie nationaal programma landelijk gebied) 



Over het algemeen is echter er wel een daling voor de NH3- depositie gemodelleerd tussen 2014 en 
2017, maar zoals u kan zien is de Westhoek, Zuid-West-Vlaanderen en lokaal ook Midden-West-
Vlaanderen niet zo sterk bezig als het gaat om afbouw van de stikstofdepositie. Integendeel.  
 

 
 

(Bron: VITO) 
 
Conclusie:  
West-Vlaanderen is – nog meer dan de andere gebieden in Vlaanderen- een netto-exporteur van 
stikstof uit de landbouw. Deze PAS beschouwt te weinig de andere dan SBZ-H natuur in de regio en 
vergeet hierbij dat er meer dan SBZ-H te beschermen valt. Daarenboven houdt deze PAS geen 
rekening met de basisnatuurkwaliteit, door de enge focus op SBZ-H. Deze PAS beschouwt de 
grensoverschrijdende impact zowel op basis van de Nederlandse doelen, als op basis van de 
aanwezige natuur in Wallonië amper of niet én houdt geen rekening met eventuele verschuivingen 
richting West-Vlaanderen (omwille van beperkte aanwezigheid van de nauw genomen SBZ-H) en dus 
ook richting Henegouwen of Zeeland. Daarenboven gaat deze PAS uit van gemodelleerde waarden –
uit onder andere de aangiftes, die een onderschatting kunnen geven van de problematiek in West-
Vlaanderen (zie verder).  
 
De grootste oorzaak is de densiteit van de veestapel –en het gebruik van kunstmest in de akkerbouw. 
Onderstaande grafische voorstelling van het aantal varkens per km² (bron) geeft de densiteit van de 
varkensstapel weer in Europa. We zijn er in geslaagd om onze havens door import van eiwitten in te 
zetten om de grondloze veeteelt op te schalen naar één van de meest dense ter wereld. Met een 
gigantisch stikstoflek tot gevolg. De provincie West-Vlaanderen hoeft niet met een pijltje aangeduid 

https://t.co/RnKverUImo


te worden.  

 
 

2. Gezondheid onder druk 

Enkele vaststellingen hieronder duiden op het belang van het integreren van gezondheid, direct 

binnen de regionaal georiënteerde aanpak van de PAS.  

 

a. Een aantal issues: 

- vorming fijnstof: Samen met NOx en SOx aanleiding tot vorming ammoniumnitraat en 

ammoniumsulfaat. PM2,5 tot 70% van de samenstelling (smog-seizoen) tot in Parijs (zie verder). 

Doorgaans een 40%. NH3 is de bepalende factor in de reactie.  

- statistische correlatie tussen verhoogd gehalte aan NH3 in de lucht en luchtwegproblemen bij 

astma- en COPD-patiënten (VGO III -onderzoek RIVM);  

- geen Vlaams onderzoek naar de gezondheidseffecten van hoge concentraties veeteelt in bepaalde 

regio’s, op de gezondheid van omwonenden (geur, fijn stof, endotoxinen, zoönosen, chronische 

blootstelling aan NH3 – eventueel in combinatie met andere contaminanten, piekblootstelling aan 

NH3 in mestseizoen…).  

 

En andere:  

- theoretische reductie fijnstof uit stallen zorgt voor foute veronderstellingen. Luchtwassers werken 

in de praktijk veel minder dan wordt aangenomen en hebben beperktere reductiepercentages (zie 

verder): chemische luchtwassers 35% (maar minder waterverbruik), biowassers (70%, maar heel wat 

water), combiwassers ( 85% maar onzeker N-rendement); 

- geur uit stallen met luchtwasser tussen de 30 (chemische) en 70% (biologische in theorie). In  

praktijk wordt dat niet gehaald.  

- Lachgas uit mestopslag en AEA-mestaanwending: 265 keer sterker klimaateffect dan CO2 

- mestafzet en emissies naar lucht en water 

 

 

b. Maatschappelijke kost van NH3 

Maatschappelijke kost van NH3 wordt gerekend op 30-50 EUR per kilo NH3 (van gezondheid tot 

natuurschade – oa. in ‘Onze lucht’ van VITO-wetenschapper dr. Wouter Lefebvre).  

 

c. Luchtbeleidsplan 

Het luchtbeleidsplan kan zorgen voor een generieke reductie van fijn stof, en andere derivaten uit 

stallen. Maar het beschouwt niet de lokale effecten van een cumulatieve emissie, inclusief het lokale 

karakter van vele emissies, waaronder NH3 maar ook primair fijn stof. De reductie die verondersteld 

wordt is generiek en gemodelleerd ahv technische maatregelen. Het luchtbeleidsplan rekent dus 

sterk op de modellering van de reductie door technische maatregelen, maar, zoals later zal komen, 



voldoet deze niet aan de gestelde parameters en is een scherpere reductie ikv gezondheid aan de 

orde, net als een spreiding van de effecten.  

 

d. AVP, H1N5, H7N7 en andere zoönosen  

Deze PAS kan best ook rekening houden met de aanbevelingen die in het rapport ‘Zoonosen in het 

vizier’ (2021)  worden aangegeven. Deze hebben betrekking op de locatie van de bedrijven (geen 

pluimveebedrijven in de buurt van waterplassen of trekvogelgebieden, maar ook ikv contact met 

knaagdieren die aan het water leven (leptospirose en ratten)), extensivering en een betere 

ruimtelijke spreiding van de veeteelt. Het zou enorm jammer zijn dat deze ingreep, die puur op 

stikstof ingrijpt, gevolgd moet worden door een extra ingreep die nodig is vanuit dierengezondheid 

en algemene plaagcontrole, omwille van het feit dat deze PAS zou leiden tot een 

concentratieverschuiving richting West-Vlaanderen.  

 

e. Pyramidestructuur in de productie zorgt voor verzwakte weerstand 

Een beperkt aantal bedrijven zorgt wereldwijd via een piramidestructuur van bedrijven voor de 

productie van het overgrote deel van de vleeskuikens en leghennen. De piramidestructuur maakt de 

keten kwetsbaar voor eventuele besmettingen die verticaal kunnen worden overgedragen, zoals 

aangetoond door de snelle verspreiding van antimicrobiële resistentie door ESBL (Extended Spectrum 

Bèta lactamase) in de vleeskuikenproductieketen (Dame-Korevaar, A Fischer, EAJ van der Goot, J, 

Stegeman, A Mevius D. Transmission routes of ESBL/pAmpC producing bacteria in the broiler 

production pyramid, a literature review. Prev Vet Med. 2019;162:136–50). Dit werkt uiteraard ook 

door in de varkensketen, net als bij de melkveeketen. Het zijn flankerende thema’s, die binnen de 

beschouwing van de effecten van de PAS en de visie op veeteelt moeten worden meegenomen.  

 

 

Conclusie:  

Dit plan houdt te weinig rekening met de benodigde reductie van NH3 ikv de gezondheid van mensen 

die in vee-dense gebieden wonen en ruimer. Veedensiteiten, zowel in de stal als in regio’s, zorgen 

voor risico’s voor de volksgezondheid ter plaatse, voor de uitwisseling van genen tussen zoönosen 

tussen dier en dier én op die manier voor het verhogen van het gezondheidsrisico voor mens en dier.  

We vragen om het rapport ‘Zoönosen in het vizier’ mee te nemen in het flankerend beleid van de 

PAS, net als bestaande onderzoeken ikv veeteelt en gezondheid omwonenden. We vragen eveneens 

om eigen onderzoek naar de risico’s van een verdere concentratie in die gebieden die amper 

restricties kennen (binnen deze PAS) omwille van de afstand tot SBZ-H en dus in aanmerking komen 

voor verdere concentratie van de veestapel, vanuit het voorzorgsprincipe te beschouwen in de MER. 

Eveneens vragen we om de eventuele herlocatie van de veestapel ook te onderzoeken op basis van 

risico’s door contact met niet-opgesloten dieren, zoals knaagdieren en watervogels aan 

waterplassen.  

 

Ontwikkel – parallel aan deze PAS- modellen waarmee voorspeld kan worden bij welke dichtheid van 

bedrijven en bedrijfsgroottes uitgebreide verspreiding van zoönotische infecties wordt verhinderd, 

met in achtneming van de internationaal afgesproken bestrijdingsmaatregelen. 

 

Zorg ook voor de herintroductie van diversificatie van vee-rassen. Dit landbouwmodel teert op de 

inzet van enkele rassen. Door de beperkte diversiteit, maar ook door het inzetten op snelle groei –en 

dus verzwakte en kwetsbare dieren -,  het opsluiten van de dieren boven hun eigen mest (waardoor 

ze verder verzwakken omv luchtkwaliteit, maar ook continu in eigen mest lopen) en de stalgrootte/ 

concentraties, leidt het huidige systeem tot een verhoogde kwetsbaarheid voor infecties. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/rapport-expertgroep-zoonosen#:~:text=Rapport%20van%20de%20expertgroep%20zo%C3%B6nosen,naar%20mensen%20kunnen%20worden%20overgedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/rapport-expertgroep-zoonosen#:~:text=Rapport%20van%20de%20expertgroep%20zo%C3%B6nosen,naar%20mensen%20kunnen%20worden%20overgedragen.


Daarenboven leidt dit tot verhoogd risico op mutaties van de zoönosen. Dewelke dan weer risico 

vormen door de verweving tussen mens en die in ons dichtbevolkte deel van België. Niet alleen 

werden de verspreidingsroutes (zowel via stallen, als transporten, als mest uitrijden en contacten 

tussen dieren en mensen), maar ook de risico’s op uitwisseling van DNA en dus de menselijke 

gezondheid –maar ook deze van de fauna in Vlaanderen, nog niet in kaart gebracht. Onderzoek 

dringt zich dan ook op, vooraleer deze PAS verder gaat met het concentreren van vee in bepaalde 

gebieden.  

 

Ontwikkel en implementeer –parallel aan deze PAS-  een instrument waarmee bij de ruimtelijke 

planning van veehouderijen (het verlenen van vergunningen aan veehouders, eventuele 

uitkoopregelingen, bedrijfsuitbreiding) het mogelijke effect op de blootstelling van omwonenden in 

kaart gebracht kan worden. Het gewestplan is hiertoe niet voldoende, aangezien de invulling van 

agrarische bestemming sinds de industrialisering van de landbouw geheel veranderd is.  

 

Herstart het proces dat in 2018 opgestart werd om de potentiële gezondheidseffecten van intensieve 

veeteelt (inclusief verspreiding van mest en (indirecte) toxiciteit van pesticiden voor veevoeder) voor 

omwonenden te onderzoeken. Nederlands onderzoek (VGO) kan hierbij als basis genomen worden. 

De beloofde middelen (min. Schauvliege) zijn er nooit gekomen, hoewel de Covid-crisis intussen wél 

al aantoonde dat de relatie tussen dier en mens –en in het bijzonder het inbreken op de leefwereld 

van de dieren, maar ook het versterken van de resistentie door de intensieve veehouderij- behoorlijk 

pathogeen kan zijn. Zie ook de aanbevelingen van de milieubeweging ikv One-Health-aanpak.  

3. Systeem onder druk  

Als je het Mestrapport, droogterapporten, evaluatie erosie, socio-economische toestand 

landbouwers, kwetsbaarheid van de voedselproductie,… bekijkt, merk je dat alles best sterk 

samenhangt: het model kraakt.   

 

De gunstige staat van instandhouding in de A-habitats die we in 2050 willen bereiken, is niet alleen 

afhankelijk van stikstofdepositie. Natuurgebieden en het leefmilieu in het algemeen ondervinden ook 

hinder van nitraat, pesticiden, verdroging, enz. Vlaanderen slaagt er nog steeds niet in om al deze 

problemen vanuit één samenhangend beleid te benaderen. Dergelijke systeembenadering vergt 

maatwerk per natuurgebied en zelfs per bedrijf, gebaseerd op de visie die voor elk Natura 2000 

gebied ontwikkeld is, naast de generieke aanpak. 

 

Breng in kaart welke wetgeving nog gepland is (zowel m.b.t. gezondheid als milieu) die een impact 

kan hebben op deze PAS en verstreng het akkoord waar nodig om een rechtszeker kader te kunnen 

garanderen met een horizon tot 2050. 

Breng in kaart welke maatregelen van het voorliggende PAS een invloed kunnen hebben op andere 
problematieken, in het bijzonder m.b.t. waterkwaliteit (KRW), mest (Nitraatrichtlijn) en gezondheid 
(One Health), biodiversiteit (aankomende biodiversiteitsstrategie) en de lock-ins van de 
landbouwers. Zet maximaal in op de integrale maatregelen, die zo een antwoord bieden op diverse 
problematieken. In tegenstelling met deze PAS, heeft de Nederlandse Startnotitie Nationaal 
Programma Landelijk Gebied wél een integrale aanpak voor ogen. Daarom niet steeds de door ons 
gewenste.  
 
a. Waterverbruik veeteelt en droogte in West-Vlaanderen  
Terecht heeft de Vlaamse Overheid in het afkoppelingsplan voor watercaptatie voorrang gegeven 
aan het laven van het vee. Droogte zorgt er in West-Vlaanderen al een aantal jaren voor dat 



runderen in de weide niet meer van het oppervlaktewater kunnen drinken, maar ook dat de ondiepe 
grondwaterlagen uitgeput raken. Steeds meer wordt water ingevoerd uit Frankrijk en Henegouwen. 
Veel uitweiding over de droogteproblematiek hoeven we niet te maken. Wel willen we stellen dat 
een verdere uitbreiding, zelfs de instandhouding van deze veestapel in West-Vlaanderen meer de 
aanleiding is voor de versterking van de zomerse piekvraag en tekorten.   
 
Met een gemiddeld Vlaams verbruik gerekend van 114l (West-Vlamingen gebruiken minder), 
gebruiken de West-Vlamingen samen een 50 miljoen m³ drinkwater per jaar. Een ruwe schets van 
het drinkwaterverbruik van de veestapel in West-Vlaanderen (0,05 m³/jaar pluimvee, 1,7 m³/jaar 
varkens en 9,8 m³/jaar rund) geeft aan dat de West-Vlaamse veestapel (bron: Provincies in cijfers), 
enkel voor drinkwater, 10,295 miljoen m³ gebruikt per jaar. Dat is ongeveer 1/5de van het totale 
menselijke verbruik.  
 
Deze PAS stuurt aan op technische maatregelen. Het waterverbruik voor deze technische 
maatregelen wordt echter niet bekeken. Zo vergen luchtwassers enorme hoeveelheden water: tot 
1.260 liter per kg afgevangen ammoniak voor biowassers, wat in tijden van toenemende 
klimaatverandering (droogteproblematiek) niet gunstig is. Het waterverbruik is “beperkter” bij 
chemische luchtwassers, nml. 200 tot 400 liter per kg afgevangen ammoniak. In de praktijk kan het 
waterverbruik nog hoger zijn: er treden immers altijd enige lekverliezen op. De MER houdt geen 
rekening met dit extra waterverbruik. We pleiten voor een doorrekening van de effecten daarvan op 
de drinkwatervoorziening in de betrokken regio’s. In 2014 werd de uitstoot van de West-Vlaamse 
veestapel berekend op 17,3 miljoen kilogram NH3 (VMM ‘Bijlagen Lozingen in de lucht 2000-2014’. 
VMM. 2015, p.97). Aangezien de uitstoot stagneerde, durven we van dit cijfer te vertrekken. Aan een 
grof, maar voor de veeteeltsector gunstig ingeschat gemiddeld verbruik van 400l (enkel gebruik van 
PAS-maatregel luchtwasser, ervan uitgaand dat er meer chemische dan biologische luchtwassers 
zouden geplaatst worden, er geen uitbreiding van de veestapel komt in West-Vlaanderen (noch 
drastische afbouw –zoals in deze PAS ook wel voorgehouden wordt voor West-Vlaanderen) en de 
cijfers die gehanteerd worden ook stroken met de werkelijkheid (gemodelleerde tegenover 
werkelijke emissie bij berekende ammoniakreductie)), zorgt deze maatregel (bij 66% reductie 
generiek –ook voor runderen), voor een ruw geschat extra verbruik van 2,4 miljoen m³. Dit is een 
grove schatting, daar zijn we ons zeker van bewust. Maar het geeft een indicatie van het risico.  
 
Conclusie:  
Dit is, zoals al een aantal keer aangegeven, een zeer ruwe schatting. Ze brengt heel wat parameters 
niet in beeld (zoals de herkomst van het water, maar ook te generiek berekend) en kan zo slechts als 
indicatief worden bekeken. Maar duidelijk is evenwel dat de reductie van de emissie van ammoniak 
in de lucht –bij gelijke veebezetting- een enorme impact zal hebben op het waterverbruik. Dit, in 
een provincie die nu al kreunt onder de droogte, omwille van statistisch minder regen (Westhoek), 
maar ook door de overdruk door bepaalde sectoren (textiel, landbouw (groente-, akker- en 
veeteelt-), scheepvaart en toerisme). Daarom vragen we in de MER ook de waterbalans op te 
maken van de parameter van het waterverbruik, zowel voor een scenario van stand-still voor de 
veestapel, als voor een uitbreiding in die gebieden die geen effect zouden kennen van aanwezig 
SBZ-H. Gouverner c’est prevoir.  
 
b. Waterkwaliteit onder druk 
“Het systeem van de NER, zoals het op vandaag bestaat, zorgt er niet voor dat de mestproductie op 
Vlaams niveau niet stijgt, zoals het instrument initieel bedoeld was.” (Mestrappport 2021, p. 8).  
“De groei van de pluimveestapel is gelinkt aan de uitbreidingsmogelijkheden met mestverwerking 
sinds 2008.” (Mestrapport 2021, p. 32) 
“In 2020 is wel opnieuw een beperkte toename van de emissieverliezen zichtbaar ten opzichte van 
2019, als gevolg van de groei van varkens- en pluimveestapel.” (Mestrapport 2021, p. 39). 
“Sinds 2015 is een afname van het aantal dieren merkbaar, wat zich vertaalt in een afname van de 



emissieverliezen. In 2020 is voor het eerst terug een toename van het aantal varkens zichtbaar, wat 
leidt tot een toename van de emissieverliezen bij varkens.” (Mestrapport 2021, p. 40). 
“ Henk Maeckelberghe, voormalig hoofd van de VMM-dienst Sturing en Rapportering, die toeziet op 
de waterkwaliteit, gelooft niet dat we de problemen opgelost krijgen zonder aan de veestapel te 
raken. ‘Politici willen dat de landbouw zich verder ontwikkelt én willen tegelijk de milieuvervuiling 
terugdringen. Maar dat is een contradictio in terminis. Het gaat te traag. De hoeveelheid 
vermestende stoffen is simpelweg te groot.’[…]De veestapel produceert jaarlijks zo’n 160 miljoen 
kilogram stikstof en 60 miljoen kilogram fosfaat en dat is meer dan Vlaanderen kan slikken.” 
(Eosmagazine).  
 
Daarenboven mogen de flankerende maatregelen voor natuur inzetten op het tegengaan van de 
effecten van depositie, maar als de verdroging én de instroom van vervuild water in natuurgebieden 
blijft duren, zijn veel van de herstelmaatregelen een maat voor niets. Ook hier weer een pleidooi 
voor een integrale aanpak.  
 
Conclusie: Een verdere concentratie van de veestapel in West-Vlaanderen zal de doelen van de 
KRW om in 2027 voldoende en proper water te hebben, ook in West-Vlaanderen, ongunstig 
beïnvloeden. Zolang we op regionale schaal de veestapel niet afstemmen op de water- én 
luchtkwaliteit en de stikstofkringloop niet sluiten, gaan we de milieuparameters niet in orde 
krijgen.  
 
Natuurherstel werkt tegelijk op alle parameters. Anders is het dweilen met de kraan open.  
  
c. Klimaat onder druk 
De Europese Green Deal heeft een netto nul-uitstoot tegen 2050 als doelstelling. Ook hier wordt met 
een tussentijdse doelstelling gewerkt, een reductie van 55% tegen 2030. Verhoudingsgewijs is het 
aandeel van de landbouw in broeikasemissies relatief beperkt. Het probleem is dat de 
broeikasemissies niet tot nul gereduceerd kunnen worden. Een verschuiving van weidegang naar 
mestopslag heeft klimaateffecten, net als de AEA-aanwending van mest. Meer emissieruimte voor 
landbouw betekent minder ruimte voor luchtvaart en industrie. Een krimp van de productie zal nodig 
zijn bij tegenvallers of een minder groot aandeel van resterende emissieruimte. In tegenstelling tot 
de lock ins omwille van stikstof die een gebiedsspecifiek karakter hebben is dat bij de lock ins omwille 
van klimaat niet het geval. Zij zijn generiek. 
 
Dus: neem gepland en beslist beleid in rekening 

Vlaanderen kent een grote doelafstand tot tal van milieu- en klimaatdoelstellingen. Enkel door te 
anticiperen op deze doelstellingen en deze PAS te zien als een hefboom om ook hierop een antwoord 
te bieden, kan men komen tot een kader dat op de lange termijn effectief werkt. We wijzen hier 
expliciet graag op het feit dat stikstofdepositie niet de enige milieudruk is die er toe bijdraagt dat 
momenteel slechts 3 van de 47 habitats in Vlaanderen als ‘gunstig’ bestempeld wordt.  
 
Bovendien is momenteel beleid in opmaak dat de natuurbescherming in Europa en in Vlaanderen 
stevig kan versterken. Het stikstofakkoord dient ook deze aankomende wetgeving nu al in rekening 
te brengen zodat (agrarische) ondernemers op lange termijn een rechtszeker kader hebben, en er 
geen verstrengingen gevraagd moet worden eenmaal deze wetgeving doorgevoerd dient te worden. 
We vestigen hier graag in het bijzonder de aandacht op de Kaderrichtlijn Water, die bindend is. Ook 
de Europese biodiversiteitsstrategie dient vermelding. Dagelijks sterven ongeveer 200 soorten uit. De 
EU en de lidstaten willen daarom in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 een 
netwerk van goed beheerde beschermde gebieden opzetten dat minstens 30% van de land- en 
zeegebieden van de EU zal bestrijken. Volgens het World Economic Forum is bijna de helft van het 
mondiale bbp (ongeveer € 40 biljoen) afhankelijk van de natuurlijke omgeving en haar hulpbronnen. 

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/heeft-vlaanderen-te-veel-vee


De grootste economische sectoren (bouw, landbouw en de levensmiddelen- en drankenindustrie) 
zijn allemaal sterk afhankelijk van de natuur en zijn samen goed voor bijna € 7,3 biljoen in de 
wereldeconomie. Tot slot wijzen we graag op de geplande Europese wet m.b.t. ontbossingsvrije 
import die potentieel veel impact zal kennen op de (overzeese) stikstofstromen.  
 
De doelafstand tot deze milieuwetgeving en/of -engagementen is zo groot bij álle dossiers dat 
oplossingsrichtingen in het PAS deze op absolute wijze positief dienen te beïnvloeden, eventuele 
negatieve cumulatieve effecten dienen vermeden te worden. Er zijn nochtans enkele voorgestelde 
maatregelen die zeer duidelijk negatieve effecten met zich meebrengen. Wij wijzen hierbij graag op 
de focus op AEA-stallen die leidt tot schaalvergroting (zoals de samenvatting van de conceptnota zelf 
letterlijk aangeeft) die een negatieve impact heeft op de waterkwaliteit, maar ook op 
grondwaterwinningen door een verhoogd aantal dieren leidend tot meer mest, en een verhoogde 
nood aan waterverbruik. Bovendien hangt bemesting met dierlijke mest samen met lachgasemissie, 
een krachtig broeikasgas met sterke gevolgen op de klimaatverandering.  

In het bijzonder is het absoluut noodzakelijk om onderstaande wetgeving en beleid mee te nemen in 
de kern van het stikstofakkoord. Een integrale aanpak is geen nice to have, maar een noodzaak om te 
vermijden dat we landbouwers binnen afzienbare tijd voor voldongen feiten moeten zetten. 
 
 

 Kaderrichtlijn Water:  

o Europa eist 100% van de waterlopen in goede waterkwaliteit tegen 2027 (verlenging 
van eerste deadline, 2015) 

o Vlaanderen streeft met de geplande stroomgebiedbeheerplannen nog geen 10% na.  

 Nitraatrichtlijn:  

o Europa eist 100% wateren met nitraatwaarden onder de 50 mg/liter: 0% 
overschrijding. 

o In winterjaar 2020-2021 werd op 31% van de meetpunten een overschrijding 
vastgesteld; de mestproductie is in 2021 met 2% gestegen t.o.v. 2020, ook de 
emissieverliezen uit stal en opslag zijn gestegen. Het huidige mestbeleid slaat er 
bijgevolg absoluut niet voldoende in om de druk te verlagen. (zie aanbeveling x)  

 De Natuurherstelwet: 

o Europa eist 30% beschermde en 10% strikt beschermde gebieden. 

o België heeft momenteel slechts 8% beschermde gebieden. 

 De Methane Pledge: 

o Vlaanderen engageerde zich tot -30% tegen 2030 t.o.v. 2020 

o Vlaanderen tekent stijging op van 7% t.o.v. 2005 (jaarrapport Convenant Enterische 
Emissies). 

 Het Klimaatakkoord 

o Vlaanderen onderschreef een daling van de broeikasgassen met 55% tegen 2030;  

o Tegen 2050 moet er een nuluitstoot zijn.  

Aanbeveling: 



 Breng in kaart welke maatregelen van het voorliggende PAS een invloed kunnen hebben op 
andere problematieken, zowel wat betreft milieu-, klimaat-, natuur- en gezondheidsbeleid en 
-doelstellingen. Herevalueer het plan met het oog op deze beleidsdoelstellingen.  

 Breng in kaart welke wetgeving nog gepland is die een impact kan hebben op deze PAS en 
verstreng het akkoord waar nodig om een rechtszeker kader te kunnen garanderen met een 
horizon tot 2050.   

 Zet maximaal in op integrale, brongerichte maatregelen - zoals een reductie in aantal dieren 
via meer grondgebonden veeteelt - die verschillende problematieken gelijktijdig aanpakken. 
Eenzijdige oplossingen brengen geen lange termijnkader mee.  
 
 

 
d. Boer onder druk 
De landbouwsector kampt met een hoge gemiddelde leeftijd en een gebrek aan opvolgers. Het zijn 
ook veelal jonge boeren die na 2014 de kans waagden om – met de mogelijkheden van de V-PAS- de 
sprong naar schaalvergroting te maken, maar nu in nauwe schoentjes komen gezien de marktsituatie 
van de bulkproducten en de – ook in 2014 al geldende- milieuregelgeving. De bulkproductie in 
Vlaanderen kraakt op het primaire niveau (en ook dit heeft effecten op milieu en natuur).  
  
Uit parlementaire tussenkomst ikv varkensplan 2021 (Chris Steenwegen- Groen): 
“Deze week toonde een varkenshouder mij zijn erf. Ik weet het precieze aantal niet meer, maar laten 
we zeggen dat hij vijf stallen heeft. Drie daarvan heeft hij volledig emissiearm gemaakt. Daarvoor 
heeft hij zich diep in de schulden gestoken. Twee daarvan zijn nog niet emissiearm. Hij betaalt zijn 
emissiearme stallen af met de marges die hij heeft bij de nog niet-emissiearme stallen. En als we hem 
nu heel snel verplichten om die twee laatste stallen ook emissiearm te maken, dan heeft hij daar geen 
geld voor. Hij zal ook geen extra lening krijgen en is zijn marges kwijt om zijn nieuwe stallen af te 
betalen. Het is dus ook geen optie om die oude stallen af te breken, want dan kan hij zijn schulden 
niet meer afbetalen. Kortom, ik geef maar mee hoe we bij de oplossing van het stikstofprobleem elke 
concrete situatie in ogenschouw zullen moeten nemen. “ 
 
Landbouwgrond wordt ook steeds schaarser en duurder en dreigt in handen de komen van steeds 
minder actoren. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in Vlaanderen is sinds 1980 meer dan 
verdrievoudigd. In de huidige situatie zijn het de meest kapitaalkrachtigen die grond verwerven of 
gebruiken, vaak ten koste van boer·inn·en.  Historisch was veel grond in België in handen van de adel, 
maar onderzoek van Apache toont aan dat ook verschillende industriële actoren zich op de 
grondmarkt  begeven. Het gros van deze actoren zijn actief in andere sectoren dan de landbouw. 
Ondanks het  gebrek aan data zijn er steeds meer indicaties dat er zich - net zoals in de rest van 
Europa – ook in België een trend voordoet van concentratie van eigendom van landbouwgrond. Het 
huren of pachten van grond brengt evenmin soelaas: het wordt steeds moeilijker voor boer·inn·en 
om een langdurige gebruiksovereenkomst te bekomen. Grondeigenaren zijn immers niet happig op 
het verpachten van hun grond aan boeren en maken handig gebruik van allerlei manieren om de 
pachtwet te omzeilen. (uit: ‘Beleidsaanbevelingen voor een betere toegang tot grond voor agro-
ecologische boer.inn.en’, Fian, De Landgenoten, Voedsel Anders Vlaanderen, april 2022) 
 
Het is dan ook duidelijk dat er enerzijds een aanbodzijde is van boeren die uit de lock-in willen raken 
en af willen van de schulden die door de schaalvergroting en de lage prijzen zijn ontstaan en 
anderzijds is er de vraag naar grond voor de meer duurzame vorm van landbouw, namelijk de agro-
ecologie. Deze PAS maakt geen connectie tussen beide, zeker niet voor de veetelers die volgens het 
model onder de drempel van effect op SBZ-H vallen –en dat zijn de meeste in Midden-West-
Vlaanderen en de Westhoek. Nochtans kan de generieke afbouw van de uitstoot van ammoniak wél 

https://www.delandgenoten.be/sites/default/files/2022-04/beleidsaanbevelingen%20toegang%20tot%20grond_DLG_FIAN_VA_april2022.pdf
https://www.delandgenoten.be/sites/default/files/2022-04/beleidsaanbevelingen%20toegang%20tot%20grond_DLG_FIAN_VA_april2022.pdf


degelijk meerdere doelen dienen. En kan een heroriëntatie van deze bedrijven, mits afroming van de 
NER, die transitie op gang brengen die antwoord biedt op zowel heel wat milieukwesties in die 
regio’s (MAP, waterkwantiteit, ruimte, stikstof, …) als de economisch benarde situatie. De kansen die 
de afbouw van de ene genereert, kunnen kansen vormen voor de start van de andere. Het juiste 
kader moet worden opgemaakt om de landbouw en het landschap richting duurzaamheid te duwen, 
weg van het systeem dat dit algemeen landbouw-debacle veroorzaakte.  
 
e. Kies voor een juistschalige landbouw: op maat van boer, omgeving en dier 
Welke veeteelt willen we in Vlaanderen? Gaan we verder het pad op van de potdichte betonnen 
bunkers waar een specifiek kippenras (de Ross 308) per 20 op één m2 door de poten zakt van een te 
snelle en exuberante groei, de 6 weken van haar leven kortademig wegkwijnt tot de veegwagen de 
hele stock naar het slachthuis brengt om dan verkocht te worden als de meest hygiënische en 
milieuvriendelijke kip ter wereld, onder het label ‘Belplume’? Waarbij we onder de mat vegen dat de 
buurt onder een deken van fijnstof (fecaliën, endotoxinen, pluimresten,…) woont, en hun huist omv 
de stank aan de straatstenen niet verkocht krijgt, aangezien de luchtwassers meer af dan aan staan –
en dan nog? 
 
Gaan we verder werken met varkens die boven hun eigen mest, eveneens in een potdichte stal, 
miserabel hijgend door ammoniakvergiftiging en met pijn in de ogen wachten tot ze vetgemest 
afgevoerd worden en eventueel verdoofd geslacht eindigen als het veelgeprezen Vlaamse stukje 
hesp? En wat met de geuroverlast waarin de buurt moet leven, wetende dat mensen in landelijk 
gebied een veelvoud van stank moeten tolereren, omdat in de jaren ’70 het gebied rond hun huis 
werd aangeduid als agrarisch gebied en de veeteelt rond hen steeds maar groeide tot industriële 
veefabrieken? Krijgen buren eindelijk ook rechten?  
 
Gaan we verder het pad op om melkkoeien op te sluiten in stallen –eventueel met een borstel tegen 
de jeuk- terwijl het grasland omgezet wordt in spruitenakkers en bij overstroming steeds moet 
worden gecompenseerd, terwijl de modder in de straten ligt?  
 
Of kiezen we voor een juistschalig model dat niet vertrekt van de cijfers achter de komma, maar het 
bad op een sociale manier laat leeglopen door de kans te geven aan landbouwers om de vee-tak van 
hun bedrijf te laten afkopen en dit geld om te zetten in een agro-ecologische transitie van hun 
bedrijf? Kiezen we voor het behoud en het versterken van het landschap, mét de boeren, in plaats 
van steeds maar achter hollen met steeds meer middelen om de externe kosten van dit model te 
ondervangen? Hoe anders dan met de regionaal gestuurde afbouw en heroriëntatie van de veeteelt 
krijgen we de waterlichamen in goeden doen tegen 2027? Hoeveel drink- of grondwater is er nog om 
de extra stuks vee te laven? Hoeveel meer als op vandaag kan een landschap vernietigd worden, 
zoals Midden-West-Vlaanderen het heeft moeten ondergaan?  
 
 
f. Welk verhaal zet deze PAS daar tegenover? Wat is de juiste schaal?  
In het huidige beleidsvoorstel wordt geen onderscheid maakt naar de oorsprong van het stikstof in 
de stikstofbelasting. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen stikstof van een natuurlijke en 
stikstof van een industriële oorsprong. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de stikstofuitstoot 
van een bedrijf die deze stikstof heeft aangekocht in de vorm van kunstmest of buitenlands veevoer 
(dus: industrieel van oorsprong, dus netto bemesting) en de stikstofuitstoot van een bedrijf die deze 
stikstof eerder aan het lokale agro-ecosysteem heeft onttrokken (dus: ecologisch van oorsprong, dus 
geen netto bemesting). Nochtans ligt de oorsprong van de stikstofproblematiek precies bij 
gigantische hoeveelheden N-import en het gebruik van kunstmest. Het eerder aangegeven 
stikstoflek. Kringlooplandbouw, waarbij er geen netto-stikstof wordt toegevoegd binnen de 
regionale  cyclus dient anders benaderd te worden dan de doorstroomlandbouw.  



Integreer deze bevindingen in de visie op landbouw.  
 
We zien geen visie op landbouw in relatie met de omgeving en de maatschappelijke 
doelen/evoluties. Hoewel in de discoursen en beleidsinitiatieven afwisselend gepleit wordt voor 
grondgebonden landbouw, eiwittransities en een versterking van de positie van de landbouwer en de 
natuur binnen de samenleving, missen we een grondig debat over de richting die we uit willen met 
de landbouw en het landschap. Daarenboven worden de inconsistenties nu al ingebouwd: hoopvolle 
initiatieven als de eiwittransitie werden niet doorvertaald naar het Vlaams strategisch 
landbouwbeleid.  
 
Er is geen  visie op het verdienmodel van de landbouwer tot 2030, maar ook daarna. Laat staan dat 
deze PAS de boer de zekerheid geeft dat de maatregelen tot 2030 voldoende zijn, of voldoende 
wetenschappelijke –en dus ook juridische- fundaties hebben.  
 
Dus: zorg voor sluitend PAS tot 2050 en daarna 
Het is noodzakelijk dat er ook na 2030 bijkomende verbetering optreedt in het PAS-kader. De 
Habitatrichtlijn verwacht 0% overschrijding van KDW in 2045, maar momenteel is het onduidelijk en 
daardoor onzeker hoe en of we dit zullen verwezenlijken. De Europese en Vlaamse wetgeving is erg 
duidelijk: natuur moet in een goede toestand worden gebracht of gehouden, negatieve impact moet 
worden vermeden en bij twijfel moet het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd worden. 
 
Bovendien vragen we als natuur- en milieuorganisaties garantie dat het aantal dieren in de toekomst 
niet terug stijgt. We verwijzen hier graag naar de 100 miljoen euro die tussen 2001 en 2004 gebruikt 
werd om een daling in de veestapel door te voeren, die daarna teniet gedaan werd door 
versoepelingen in de regelgeving en ondersteund werd met publieke middelen. Nochtans is de 
relatie tussen milieudruk en aantal landbouwdieren in Vlaanderen duidelijk. 

Aanbeveling: 

 Maak werk van een bindend tijdpad gekoppeld aan de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen, en koppel hier duidelijke evaluatiemomenten aan zodat bij 
een gebrek aan impact de maatregelen heroverwogen kunnen worden en bijkomende 
stappen mogelijk gemaakt worden. 

 Alle relevante stikstofbronnen moeten opgenomen worden in de PAS. Bepaalde zaken (bijv. 
stadsontwikkelingsprojecten) blijven momenteel buiten beeld.  
 
 

Het correctiemechanisme voor de PAS-maatregelen beperkt zich daarenboven helaas tot de 
biologische bedrijven met een impactscore kleiner dan 1%. Bedrijven die extensief en agro-
ecologisch boeren, maar niet biologisch gecertificeerd zijn, kunnen eveneens geen beroep doen op 
het correctiemechanisme, hoewel het net die bedrijven zijn die als eerste de kringloop sluiten in 
eigen gebied. Hen rest niets anders dan de - vaak kleine- dierenaantallen nog te verminderen, 
aangezien de huidige AEA- en PAS-lijsten vooral gericht zijn op intensieve stalsystemen met veel 
dieren.   
 
Deze PAS wil eveneens een reductie van het aantal varkens met 30% tegen 2030. In 2022 wordt een 
call stopzetting (op bedrijfs- of stalniveau) georganiseerd voor alle varkensbedrijven met een 
impactscore hoger dan 0,5%. Een gesloten enveloppe wordt toegekend aan de kandidaat-stoppers 
met de hoogste impactscore.  Inclusief een sloopvergoeding (gerekend aan 100%) van 40 euro/m².  
 
Dit heeft amper effect op de hiervoor geschetste problemen waarmee West-Vlaanderen kampt. 



Daarom: verlaag de drempel voor instap in uitkoopregeling (netto compensatie) naar 0% voor 
braadkippen en varkens. Zorg voor heroriëntatie op maat van omgeving en bedrijf, met als 
voorwaarde systeemverandering (inspiratie agro-ecologie) en bouw een transitiefonds via onder 
andere de middelen van het GLB.  
 
Combineer deze warme en vrijwillige sanering met het gemakkelijker maken instap voor jonge 
starters. Vrijgekomen NER gaat dan, na de nodige reductie, dus afroming, in eerste plaats naar zij-
instromers en jonge boeren. Niet minder boeren binnen het doorstroomsysteem, maar meer boeren 
binnen een grondgebonden landbouwsysteem.  
 
Zorg voor een vorm van ‘stallenfonds’ ifv ontharding en terug in weide/ akker/ natuur zetten van 
stalgronden met middelen uit veevoeder-, verwerkende sector, overheid en uit eventuele invoering 
staldering (bij bouw nieuwe stal 110% oude stal afbreken en omzetten in weide/akker). Voorwaarden 
om verpaarding en vertuining tegen te gaan zijn uiteraard van belang.  
 
En vergeet de kleinere gemengde familiale boeren niet: hier zitten de grote kansen om tot 
heroriëntatie te komen. Zij kunnen één bedrijfstak –enkel mits steun en begeleiding- afstoten en zich 
focussen op een meer duurzame tak en bedrijfsverbreding en zo mee helpen om de reductie 
generiek te bereiken, zonder dat ze geslachtofferd worden. Het zijn die boeren waarbij de kansen 
zitten om aan het landschap te werken en de landbouw te keren naar een duurzamer model. Het zijn 
ook die boeren die het sociale netwerk vormen van het platteland. Deze PAS gaat hier weinig 
toekomstbestendig mee om. Zij zijn de haarvaten van de voedselproductie en vormen de potgrond 
voor verandering.  
 
g. Schep het juiste ondernemersklimaat voor een juistschalige landbouw 
Niet alleen de bedrijfsadviseurs en de banken, maar ook het landbouwonderwijs en veelal ook de 
kenniscentra kneden de boer richting schaalvergroting. Nog te veel worden landbouwprocessen los 
van de omgeving gezien. Dit uit zich bij vergunningen – waar bijvoorbeeld de gezondheidseffecten 
niet naar dosis-effectrelatie worden bekeken en mens en gezondheid binnen de MER geen 
sleuteldiscipline is, maar ook in het bedrijfseconomisch denken. Juistschaligheid moet niet enkel op 
vlak van stikstofemissie worden bekeken, maar ook de vele andere factoren moeten in rekening 
worden gebracht. Juistschaligheid vereist dan ook een andere manier van denken. Het is denken met 
de omgeving - waterkwantiteit, -kwaliteit, landschap, gezondheid, stikstof,…- en ook denken in 
functie van de toekomstige vragen van de maatschappij. Bijvoorbeeld ook op vlak van dierenwelzijn. 
De landbouwer staat binnen het maatschappelijk weefsel en niet los daarvan.  
 
Kortom: zorg voor een landbouwvisie die antwoord biedt op meer dan één uitdaging. Zeker de 
Provincie West-Vlaanderen wordt hierin vergeten. Als er een verhaal voor de boer moet worden 
geschreven, kan dit best niet vertrekken vanuit de verwerking en de toelevering. Wél vanuit het 
robuust te maken landschap, de omgeving, het dier en de boer. 
 
Daarom:  
- Zet agro-ecologie als waardig alternatief naast de conventionele landbouw in onderwijs, beleid, 
communicatie, onderzoek en subsidiëring, in het bijzonder via de aangekondigde hervorming van het 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF);  
- Maak werk van een systeem dat ecosysteemdiensten, zoals landschapsbeheer, financieel 
valoriseert zodat agro-ecologie aantrekkelijker wordt voor landbouwers; - versterk het 
businessmodel agro-ecologie (in West-Vlaanderen) ism keten en activeren afzetmarkten 
(coöperatieve aanpak cfr PQA);  
- versterk de poot ‘agro-ecologie’ binnen de kenniscentra (zoals Inagro) voor bedrijfsspecifieke 
begeleiding richting agro-ecologie (en PAS-maatregelen) en heroriëntering naar kringloopboeren. 
- voorzie middelen voor onderzoek naar agro-ecologische PAS-maatregelen (blijvend grasland, eiwit 



van eigen land, voedermaatregelen (N-gehalte), peilniveau akkerland, niet-toedienen kunstmest, 
weidegang, beplanting KLE, inzetten zeoliet, …) en onderzoek naar wegwerken belemmeringen agro-
ecologie (zoals beweiding varkens)  
- Zet in op zelfversterkende netwerken van agro-ecologisch boeren. 
 
h. Kies voor diervriendelijke en toekomstbestendige huisvesting 
Momenteel behoort dierenwelzijn niet tot de disciplines die moeten beoordeeld worden in een 
vergunning. Nochtans zorgt een luchtwasser ervoor dat de stal niet kan worden gecompartimenteerd 
ikv brandveiligheid, of zou een vluchtweide voor varkens ruimte kunnen geven aan de dieren om te 
vermijden dat ze levend worden verbrand. Het verbieden van het gebruik van PIR –gangbaar in 
pluimveestallen als isolatie- kan ervoor zorgen dat kippen, die een schuilreflex en geen vluchtreflex 
hebben, dooddruppelen door brandende stukken isolatie.  
 
Is het Belplume-label nog van deze tijd? Kippen die per 42 kilo op een vierkante meter moeten 
samentroepen, dat wordt momenteel aanzien als het summum van de veeteeltindustrie. Moeten we 
niet naar een model waarbij kippen en varkens terug hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen: op een 
wei?  
Maak de stal van de toekomst conform de Dierenwelzijnswet artikel 4, door deze in te schikken 
binnen de vergunningsverlening en binnen het PAS-kader: 
 
“Artikel 4 § 1 

 § 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen 
nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische 
behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domestikatie, 
aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.” Een varken heeft niet de gewoonte 
van boven de eigen uitwerpselen te blijven hangen. Een kip is een bosdier. Een rund is een grasdier, 
enzovoort.  
 
i.Zorg voor gezondheid als sleuteldiscipline bij de beoordeling van een vergunning 
Neem de draad terug op als het gaat om onderzoek naar de effecten van intensieve veeteelt en grote 
concentraties van vee en de gezondheid van de omwonenden/ risico’s voor de samenleving.  
 
Geef bewoners van landelijk gebied het recht om met een maximum van 5 odeur door het leven te 
gaan. Dat geeft hen een invulleng van het recht op een gezond en wel leven. Ook op het platteland.  
 
Evalueer de omgevingsvergunning naar deze rechten en inzichten en pas deze aan door de effecten 
op gezondheid op te nemen als sleuteldiscipline binnen de MER.  
 
j. Bouw dus een buffer in, zodat landbouwbedrijven de komma niet hoeven te vrezen 
Laat het stikstofbad voldoende leeglopen, op dat niveau dat alle natuur ervan kan genieten en ook 
andere milieuparameters terug op groen komen. Zo kunnen boeren terug met een gerust hard 
ondernemen, binnen een andere soort landbouw. Werk buffers in, in het landschap, door met het 
landschap te werken (zie verder). Het zijn net die landschappen waar de landbouw haar summum 
van milieuvriendelijke intensivering toepast, waar de milieu- en natuurparameters in het rood staan -
cfr Midden-West-Vlaanderen. Herstel het landschap en de stikstofmitigerende capaciteit ervan. Het 
is tevens ook met landschapsherstel dat de waterkwaliteit zal verbeteren, water stockeren, fijn stof 
zal afgevangen worden, terug recreanten zullen komen,… Natuur moet uit de omheining van het 
reservaat kunnen breken, om ten volle diensten te kunnen leveren. Dit zou dan ook invulling geven 
aan de biodiversiteitsstrategie en de Green Deal.  
 
4. Technische maatregelen alleen, zijn doodlopend verhaal 



Het gebrek aan een coherente visie op een toekomstgerichte landbouw die werkt binnen de grenzen 
van de milieugebruiksruimte zorgt ervoor dat ook dit PAS nog meer van hetzelfde zal stimuleren. De 
end-of-pipe technieken waar vaak naar wordt teruggegrepen pakken slechts één milieuprobleem aan 
en vervangen het ene probleem vaak door een ander (zoals eerder aangegeven voor water). 
Bovendien leiden ze vaak tot het houden van nog meer dieren, om de investering rendabel te 
houden. 
 
a. Ernstige bedenkingen bij de duurzaamheid van luchtwassers 

Zo vergen biologische luchtwassers enorme hoeveelheden water:  de MER houdt geen rekening met 

dit extra waterverbruik. We pleiten voor een doorrekening van de effecten daarvan op de 

drinkwatervoorziening in de betrokken regio’s (zie ook 3.a. Waterverbruik) 

Bij chemische luchtwassers zijn bovendien grote hoeveelheden sterk zwavelzuur nodig (verhoogd 

risico op stalbrand!). Voor het wassen van 1 kg ammoniak is 2,9 kg zwavelzuur nodig. Een 

hoeveelheid van 2,9 kg zwavelzuur komt overeen met ongeveer 1,5 liter zwavelzuur 98% of 1,53 liter 

zwavelzuur 96%). Een shift naar chemische luchtwassers moet geflankeerd worden met maatregelen 

die de veiligheid van de omwonenden kan garanderen. De ramp in Zevekote (Gistel) waarbij een tank 

voor 25.000l salpeterzuur lekte en dit een gifwolk over de omliggende dorpen verspreidde, als 

voorbeeld. Dankzij het tijdstip konden de buren tijdig geëvacueerd worden, was dit in de nacht 

gebeurd, had het anders kunnen aflopen. Zwavelzuur werd hier ingezet ikv het omzetten van mest 

naar ammoniumsulfaat. Zwavelzuur wordt ook gebruikt voor chemische luchtwassing. Het gebruik 

van dergelijke hoeveelheden zwavelzuur (voor zowel recuperatie van kunstmest uit mest als het 

wassen van lucht), dient in gecontroleerde omgevingen te gebeuren, waar de risico’s voor de 

bevolking beter gemonitord kunnen worden. Hiervoor zijn bedrijventerreinen beter uitgerust dan 

verspreide veeteeltbedrijven die tussen verspreide woonkernen liggen. Een parlementaire vraag van 

Tine Soens aan toenmalig minister Schauvliege geeft aan dat de omstandigheden zouden onderzocht 

worden en aanpassingen in regelgeving zouden volgen. Het is op vandaag onduidelijk wat hiermee is 

gebeurd.  

Algemeen werken luchtwassers best in hermetisch afgesloten stallen. Bij bedrijven die hun dieren 

toegang geven tot uitloop, zullen dergelijke systemen niet goed functioneren. We stellen ons 

ernstige vragen op vlak van dierenwelzijn bij dergelijke hermetisch afgesloten stalsystemen. 

Daarenboven werken luchtwassers op verschillende vlakken negatief voor de brandveiligheid van de 

stallen. Ze werken niet alleen brandversnellend, maar zorgen er eveneens voor dat de stallen niet 

kunnen gecompartimenteerd worden ikv brandveiligheid. (Onderzoek naar brandveiligheid voor 

veestallen, WUR, 2012). Zolang dierenwelzijn en brandveiligheid geen vereiste categorie zijn binnen 

de omgevingsvergunning, is een dergelijk grootschalige evolutie richting potdichte stallen geen 

gunstige evolutie.  

Luchtwassers verslinden energie en dat bleek ook vaak de reden waarom ze niet werken: door ze uit 

te schakelen kunnen veehouders immers besparen op hun energiekosten. 

Tot slot moeten ook vragen gesteld worden bij de effectiviteit van dergelijke luchtwassers in de 

praktijk. Uit controles van de milieu-inspectie blijkt dat luchtwassers, die toegepast worden in 

varkensstallen, vaak niet correct worden gebruikt. Een controle in 2020 bij 52 Vlaamse 

varkensbedrijven bracht aan het licht dat er 32 luchtwassers waren met tekortkomingen. Tien bleken 

niet in werking te zijn. De controles van het jaar voordien gaven hetzelfde beeld: de helft van de 

luchtwassers werkte niet naar behoren, een op de vijf was niet actief. 

b. Ammoniakemissie-arme stallen blijken onvoldoende effectief 

http://www.agripress.be/start/artikel/589753/nl
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https://www.varkensbedrijf.nl/huisvesting/luchtwassers/verplichte-luchtwasser-vergroot-kans-op-stalbranden/
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https://www.standaard.be/cnt/dmf20220211_98129999?&articlehash=M1i1BV0H24mr4B%2BzLdT3Xp1AW9OqXJqsRGEvXt58x2syAnpA7e1mAMyDNXk5UQS47DylXRcfQcAcURht%2Bw4kBQ0794WZ24wctS4nQRlhYtX6IkQWJNvYH0I6F0qJqFUJyA%2FX5CwY3iI6OybwJ8vw1zGpTa24NwIlnHSJYkHmH921XdlpQRcfPaghJhoT%2BDioGFzV4Qt7aVTdCuTDpLAoMXUZ64vFK6nFe8UF32Z8GqKn0%2FXABKP4%2BMTrLfTIZGrz9WzhaU%2Bd0AhJGxJl%2B%2Fhl9%2BBfEqdH5MlsbQTRrTDowrel0Ujy55anA9KGObIfMz%2BgiNbhKsPWEAejRnpEAnYVpw%3D%3D


AEA-stallen zijn iets meer brongericht, maar ook daar moeten vragen bij gesteld worden, zoals 

bijvoorbeeld de voorwaarden die in veel gevallen worden gesteld inzake het aantal dieren per m2. 

Waar extensievere systemen eerder geneigd zijn om het aantal dieren per m2 omwille van 

dierenwelzijn eerder beperkt te houden, moeten bij dergelijke oplossingen juist meer dieren per m2 

gehouden worden opdat het stalsysteem daadwerkelijk ammoniakreducerend zou zijn en de kosten 

terugverdiend zouden raken. Zo worden de steunpercentages voor zowel AEA-stallen als voor andere 

ammoniak-emissie-reducerende investeringen uit de aangepaste PAS-lijst verhoogd van 30 naar 40% 

en voor jonge boeren van 40 naar liefst 65%! Een gefaciliteerde uitbreiding van de veestapel, vooral 

voor West-Vlaanderen? Maar deze keer per definitie in betonnen dozen.  

 

En ook hier laat de effectiviteit in de praktijk (ten opzichte van de theorie) vaak te wensen over, zoals 

blijkt uit recent onderzoek van de Wageningen Universiteit (Zie NEMA-onderzoek verder). Uit 

recente uitstootcijfers blijkt namelijk dat moderne emissiearme stallen in de praktijk gemiddeld twee 

keer zoveel ammoniak uitstoten als op papier wordt geclaimd. De werkelijke uitstoot van deze 

stalsystemen loopt uiteen van 1,1 keer zoveel ammoniakuitstoot in het minst afwijkende geval tot 

3,8 keer zoveel uitstoot in het meest afwijkende geval. 

Indien een landbouwer een nieuwe AEA-stal (vb stalvloer) moet bouwen, gaat dit meestal eveneens 

gepaard met het houden van extra dieren -met een gemodelleerde daling van emissie), opdat de 

investering voldoende rendabel zou zijn. Een doorrekening van de (milieu-)effecten daarvan (zowel in 

SBZ-gebied als in regio’s met minder SBZ), bv. eventuele moeilijkheden bij de drinkwatervoorziening, 

het zakken van het waterpeil grond- en oppervlaktewater met een verminderde omzetting van 

reactieve stikstof in de bodem als gevolg,… ontbreekt in de MER.  

Verder stellen we ook vast dat de MER geen rekening houdt met de verhoogde stikstofsamenstelling 

van mest bij AEA-vloeren: minder emissie uit mest in de stal, betekent meer emissie uit mest buiten 

de stal. Het emissiepunt wordt eenvoudigweg verschoven. Net als bij systemen van niet-

grondgebonden landbouw. Jaarlijks worden tonnen mest versleept naar bv Zeeland Deze stikstof 

wordt op de akker – eventueel in een andere regio – afgezet. Deze verschuivingen moeten 

meegenomen worden in de MER. 

Dit alles wordt zeer duidelijk bevestigd door het onderzoek 

De Vlaamse reductiecijfers zijn voor een groot deel gebaseerd op de Nederlandse, aangezien de 

meeste reducerende maatregelen overeenkomen. Vlaanderen past doorgaans vertraging de 

Nederlandse aanpassingen toe. De aanpassingen die zich nu, in de loop van de PAS-procedure, 

opdringen, zijn echter van een andere grootteorde: 

“Provincies gebruiken verouderde cijfers waarin de werkelijke stikstofuitstoot tot wel 380 procent 

wordt onderschat.” (Volkskrant, 9 juni 2022). Het artikel gaat verder:” Zo zijn er sterke aanwijzingen 

dat door emissiearme stalvloeren gemiddeld evenveel ammoniak in het milieu wordt verspreid als 

door reguliere stallen. Luchtwassers zijn in de praktijk tientallen procenten minder effectief dan op 

papier. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten besloot het RIVM twee jaar geleden de 

landelijke stikstofuitstoot niet langer te berekenen op basis van de flatterende Rav-factoren, maar op 

basis van realistischer, veel lagere reductiepercentages. […]Emissiearme stalvloeren in 

rundveehouderijen emitteren volgens het RIVM 55 procent meer stikstof dan de provincies 

aannemen bij de vergunningverlening. De uitstoot van emissiearme stalvloeren in varkenshouderijen 

ligt 83 procent hoger dan eerder aangenomen. En voor een bepaalde type duurzame stal voor 

vleeskuikens is de werkelijke emissie maar liefst 378 procent hoger dan in de vergunningen staat. 

[…]… De rechter vernietigt sinds 2019 de ene na de andere natuurvergunning van veehouderijen. 

Rechtbanken verwijzen daarbij steevast naar het recente wetenschappelijk onderzoek dat de 



effectiviteit van technische innovaties in twijfel trekt. Volgende week dinsdag wordt deze kwestie in 

hoger beroep voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. […]Dit betekent 

natuurlijk niet dat alle boeren sjoemelen. De techniek werkt alleen naar behoren als er perfect 

onderhoud wordt gepleegd en de veehouder de – vaak nogal arbeidsintensieve – instructies van de 

fabrikant nauwgezet opvolgt. Dat gebeurt lang niet altijd, uit tijdgebrek, onwetendheid of 

slordigheid. Mogelijk heeft de leverancier het duurzame stalsysteem verkeerd geïnstalleerd. In de 

weerbarstige praktijk gaat er dus van alles mis met die innovatieve staltechnieken.”.  

 

De herberekening van de emissiefactoren volgt na een rapport van de WUR, waarbij een 

correctiefactor wordt toegekend aan de emissiereducerende maatregelen.  

 

“De werkgroep NEMA heeft geconcludeerd dat emissiearme stallen wel werken maar dat het 

rendement in praktijkomstandigheden bij sommige staltypen lager uitvalt. De huidige 

emissiefactoren in kg NH3 per dierplaats blijven gehandhaafd (emissiearme stallen werken), maar er 

wordt een correctiefactor voor de emissie bij toepassing in de praktijk geïntroduceerd. De 

correctiefactoren worden toegepast op de geaggregeerde cijfers en zijn weergegeven in Tabel 2.1. 

De aanpassingen zijn hieronder toegelicht…”( Emissies naar lucht uit de landbouw berekend met 

NEMA voor 1990-2019, WUR, 2021, p. 27) 

De vraag is dan ook: in welke mate zijn de Vlaamse emissiefactoren nog correct? In welke mate zijn 

de startgegevens van deze PAS correct –gegeven de veranderde emissiefactoren van technieken 

die in Vlaanderen eveneens worden toegepast? En, herhalend: in welke mate geven de technische 

maatregelen voldoende reductie om de doelen te behalen in 2030 en later ook in 2050?  

 

Daarenboven moeten enkel de niet-AEA stallen voor varkens en pluimvee maatregelen treffen om te 

komen tot een reductie van 60%. Dit impliceert de soms absurde situatie dat een (oude) AEA-stal 

met een impactscore van meer dan 20% probleemloos verder kan terwijl een (bv. relatief nieuwe 

bio) stal met een impactscore van 1,5%, een emissiereductie van 60% moet realiseren.  

 

Dit ontwerp dPAS zet veel te sterk in op dergelijke technologie om te komen tot ammoniakreductie 

en zorgt hierdoor voor perverse effecten: 

Het is niet zo zeker dat deze maatregelen de gewenste effecten zullen hebben en er vooralsnog niet 

moet overgegaan worden tot een generieke afbouw van de veestapel. Gemaakte kosten voor een 

nieuwe stal met technieken, kunnen plots weer nutteloos worden. Nederland gaat ons voor in de 

inzichten.  

Omgekeerd: wie kiest voor een ander verdienmodel dat resulteert in een transitie op het bedrijf met 

het houden van minder dieren, komt niet in aanmerking voor een dergelijke grote financiële 

aanmoediging. Nochtans zou de heroriëntatie van bedrijven naar verbreding en agro-ecologie 

eveneens een juridisch zekere reductie kunnen opleveren. Dit PAS kiest voor de industrie, met een 

kleine uitzondering voor bio.  

 

c. Integreer natuurlijke maatregelen, ook binnen AEA- en PAS-lijst 

 dPAS vertrekt vanuit de draagkracht van habitats. Maatregelen rond natuurbeheer (voor herstel of 

instandhouding habitat) zijn dus onlosmakelijk verbonden aan het stikstofverhaal. Omdat 

natuurbeheer heel vaak landbouwingrepen vereist, zoals maaien en begrazen, vereist dit bijgevolg 

ook een visie op veehouderij en natuurgebonden landbouw. De natuurbegrazing van agro-

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/Commissie-van-Deskundigen-Meststoffenwet-CDM/Documenten/Gasvormige-emissies-NEMA.htm
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ecologische boeren, Natuurpunt én ANB voegt nauwelijks tot geen stikstof toe aan de betreffende 

ecosystemen. Ze zijn ook nodig voor het beheer van de betreffende gebieden. Natuurbeheerders 

rekenen op de aanwezigheid  van professionele landbouwbedrijven om de begrazingsbehoefte in te 

vullen (de veestapel van ANB daalt de laatste jaren). Ook uit de studie  van oa Mischa Indeherberg, 

Wim Govaerts en Kurt Sannen in opdracht van ANB (“Economische modellen voor samenwerking 

met landbouwers in natuurreservaten”, 2018) wordt aangetoond dat agro-ecologische bedrijven heel 

ver kunnen springen met het beheer van natuurreservaten – veel verder dan hoogproductieve 

gangbare bedrijven. het is cruciaal om landbouwpraktijken te ondersteunen en stimuleren die zich 

organiseren zonder of met weinig netto N-import en te onderzoeken op welke manier plaats- en 

grondgebonden landbouwpraktijken bijdragen tot de oplossing voor het ontspoorde 

stikstofprobleem.  De ontwerp dPAS maakt momenteel volledig abstractie van de stikstofkringloop 

op het bedrijf (of lokaal in samenwerking met andere landbouwbedrijven in dezelfde regio). Door 

in te zetten op veevoeders verkregen via de eigen akkers –en dus nauwelijks geïmporteerd voeder, 

waarvoor geen of nauwelijks stikstofkunstmest in het lokale systeem werd geïmporteerd,  zou een 

“min”-belasting gerealiseerd kunnen worden omdat stikstof het bedrijf uiteindelijk via de dieren of 

de melk verlaat. (bv schapen eten de door stikstof snelgroeiende vegetatie, zoals pijpenstrootje, op en 

helpen zo mee om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. Er wordt geen stikstof in het systeem 

gebracht, wel afgevoerd wanneer de schapen weggehaald worden.). Onderzoek naar deze lokale 

kringloop kan ertoe leiden dat dergelijke aanpak wordt meegeteld in de modellen om de impactscore 

te berekenen. 

 

Andere studies voegen informatie toe over de haalbare reductie op bedrijfs- en landschapsniveau. 

In de literatuurstudie ‘Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van 

ammoniakemissie afkomstig van landbouw’ (ILVO, 2016) wordt een overzicht gemaakt van de dan 

aanwezige maatregelen die tot captatie van de stikstofemissie zou kunnen leiden. Intussen is er 

redelijk wat onderzoek geweest naar de technische maatregelen die op vandaag wetenschappelijk en 

juridisch onder vuur liggen in Nederland, maar in mindere mate naar de op de natuur gebaseerde 

maatregelen, hoewel die een versterking van de ecosysteemdiensten (waterkwaliteit, biodiversiteit, 

landschapsbeleving, stikstofvang) kunnen verwezenlijken in combinatie met de beoogde reductie. 

Alles start natuurlijk van de erkenning van de uitdagingen die de intensivering veroorzaakt. Op p.65 

van de ILVO-literatuurstudie vindt u een overzicht. U zal hierover niets vinden in de huidige PAS-

voorstellen. We veronderstellen dat u hierover onze verontwaardiging kan delen.   

 

Een andere studie, nl. ‘Natuurinclusieve melkveehouderij ikv Provinciale PAS-maatregelen NL 

Brabant’, ikv de Nederlandse PAS door het Louis Bolk –instituut, doet onderzoek naar de effecten van 

natuurinclusieve landbouw (melkvee). Men kwam tot een aanstiplijst voor melkveehouders waar –bij 

voldoende maatregelen- een vrijstelling verkregen kon worden van AEA- stalmaatregelen (waarbij 

‘AEA’ staat voor ammoniak-emissie-arme’). Dit gebeurde in opdracht van de Provincie Brabant.  

Het rapport 

Verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. 

 

Op landschapsniveau zou inrichting oa ikv stikstof eveneens een bufferende reductie kunnen 

opleveren: “Modelling agro-forestry scenarios for ammonia abatement in the landscape” (2014) 

“A maximum of 27% of the emitted ammonia was captured by tree canopy for the animal housing 

source, for the slurry lagoon the maximum was 19%, while the livestock under trees attained a 

maximum of 60% recapture” 

Of hoe de combinatie van (vruchtdragende) bomen met veeteelt tot heel gunstige situaties kan 

leiden. Dit leidt tot andere verdienmodellen, weg van de bulk, maar met meer autonomie voor de 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-duurzame-innovaties-tegen-stikstof-uit-veestallen-werken-veel-slechter-dan-aangenomen~bab5879c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22694
https://www.brabant.nl/onderwerpen/landbouw-en-voedsel/boeren-met-natuur/handreiking-natuurinclusieve-melkveehouders
https://edepot.wur.nl/475721
file://///192.168.0.6/public/2022/Beleid/Landbouw/PAS/Bezwaar/Modelling%20agro-forestry%20scenarios%20for%20ammonia%20abatement%20in%20the%20landscape


boer. De reductie zit hem dus in zowel de aanplantingen als de extensivering, de winst in de 

diversificatie, maar breder ook maatschappelijk in het capteren van stikstof én het opladen van het 

landschap met ecosysteemdiensten. Dat laatste heb je natuurlijk minder met een bunkerstal.  

 

Heel specifiek voor het landbouwbedrijf is er een modellering van de aanplantingen rondom stallen, 

die eveneens tot een reductie kunnen leiden: Tree shelterbelt for ammonia reduction 

Plantscenario’s en reductiepotentieel. Uiteraard moet dit alles in de Vlaamse klimatologische context 

worden gezet.  

 

En als uitsmijter: ‘Woodland for water’ (PDF) of hoe kunnen houtige gewassen helpen om de doelen 

van de Kaderrichtlijn Water te behalen? Een mooi onderzoek over die andere grote uitdaging. Om 

aan te geven dat beplantingen ook voor het waterkwaliteitsprobleem een deel-oplossing kunnen 

bieden. Maar dan moeten we de milieu- en natuurkwaliteit integraal durven aanpakken.  

 

Daarnaast is ook de AEA- en PAS-lijst te beperkend. Niet alleen wordt –buiten beweiding voor 

runderen- vooral gerekend op stalmaatregelen (die de boer pushen naar dure en juridisch onzekere 

maatregelen), maar door het niet-opnemen van de afbouw van de veestapel (en de eerder 

aangehaalde heroriëntatie), missen we de kans om een generieke zachte sanering door te voeren in 

de veeteeltsector. Een sanering die voor boer, buurt en natuur zou opleveren.  

 

Het dPAS kent een cruciale rol toe aan de AEA- en PAS-lijst. Dat de AEA-lijst niet of nauwelijks 

bruikbaar is in bio, veelal om redenen van dierenwelzijn, is veelbetekenend. We vragen om zo snel 

mogelijk werk te maken van een helder en transparant beoordelingskader om nieuwe maatregelen 

in de PAS-lijst op te nemen. Het beoordelingskader moet zo zijn opgevat dat het niet enkel 

toepasbaar is voor dure technologieën, maar ook voor andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 

inrichting van het landschap, de aankleding van de buitenloop van een stal, transformatie naar 

grondgebonden bedrijfsvoering, verhoging van het peilniveau op het akkerland, invloed van 

gebruik van natuurlijke middelen als zeoliet, ... 

Budgetten voor wetenschappelijk onderzoek naar PAS maatregelen die ook andere ecologische en 

maatschappelijke problemen ten goede komen, moet daarom drastisch verhoogd worden en 

verschoven van die maatregelen die enkel op dure technologie zijn gebaseerd. Het is logisch dat 

overheidsmiddelen worden ingezet voor het nodige wetenschappelijke onderzoek, dat het 

reductiepotentieel van dergelijke maatregelen nagaat en faciliteert. Dergelijk onderzoek moet ook 

rekening houden met de kennis en ervaring die bij de boeren zelf bestaat. 

 

6. Fouten bij aanvang vermijden?  

a. Afkapregeling 

De Impactscoretool berekent de stikstofuitstoot tot op 20 kilometer afstand. Dit is een zogenaamde 

"afkapgrens". De impact op Natura 2000-gebieden buiten deze perimeter wordt niet in rekening 

gebracht. 

In de hierboven aangehaalde uitspraak van de Nederlandse Raad van State werd dus geoordeeld dat 

de afkapgrens van 5 km voor stikstofdepositie van verkeersbewegingen onvoldoende is onderbouwd. 

Hierdoor is namelijk onduidelijk wat de invloed van verkeer buiten de afkapgrens is op de 

stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Ook is onduidelijk hoe groot die invloed is. Daardoor kan 

niet “volledig, precies en definitief” worden geconcludeerd dat de verkeersbewegingen geen nadelige 

gevolgen voor Natura 2000-gebieden hebben. 

https://www.farmtreestoair.ceh.ac.uk/#:~:text=Trees%20and%20woodlands%20have%20the,animal%20welfare%20and%20the%20environment.
http://therrc.co.uk/MOT/References/EA_FC_Woodland%20for%20Water.pdf


Dezelfde redenering gaat ook op voor de Vlaamse afkapgrens van 20 kilometer. In de praktijk gaat 

het zelfs zo ver niet: op vandaag worden de effecten tot op 1,5 km bekeken. Aangezien de impact 

voorbij deze grens niet meegenomen wordt in het berekenen van de effecten bij vergunning, is de 

impactscore te laag.  

 

In Nederland werd de afkapregeling (3 km - 25 km) eveneens toegepast, maar ook daar kwam men 

tot de conclusie dat deze strijdig was met de geldende beoordeling van invloed op natuur. Zie 

ECLI:NL:RVS:2021:105, overwegingen 68.2-68.3. 

 

Daarenboven zorgt de klimaatverandering voor langere droge en warmere periodes. Door de 

droogte is er minder natte depositie en reikt de depositieafstand een stuk verder én door de 

warmte gaat stikstof sneller vervluchtigen en heb je dus cumulatief hogere concentraties op een 

langere afstand. Daarenboven komt Oostenwind steeds meer voor, ook door de verandering van het 

klimaat. Het gebruikte weermodel (2012) is dan ook aan herwerking toe.  

 

Gegeven het grote verspreidingsgebied van zowel NH3 en NOx en de omvang van Vlaanderen kan 

niet of nauwelijks worden gemotiveerd (passend beoordeeld) dat een afkapgrens wordt toegepast. 

b. Emissiefactoren zijn onzeker 
“Behalve onzekerheden in de gebruikte emissiefactoren voor stalsystemen zijn er nog andere 
mogelijke oorzaken die bij kunnen dragen aan de verklaring van het verschil in stikstofverlies 
berekend op basis van N/P2O5-verhoudingen en op basis van NEMA. Bij mestopslag buiten de stal 
kunnen de stikstofverliezen groter zijn dan waar nu van uit wordt gegaan in NEMA. Verder is het 
mogelijk dat de afgevoerde mest niet representatief is voor alle geproduceerde mest of dat de 
mestmonsters geen goed beeld geven van de samenstelling van de mest.” 
 
Niet alleen de stalemissiefactoren leiden tot onzekerheid, maar ook de emissiefactoren uit opslag en 
bemesting. Dit concludeert het Nederlandse rapport ‘Stikstofverlies uit opgeslagen mest’ (CBS, 
2019).  
 
Aangezien deze DPAS blijft dansen op de rand van het bad –en geen veiligheidsmarge wenst in te 
bouwen- zullen onzekerheden als deze ook juridisch blijven opspelen. Het verschuiven van het 
emissiepunt van de stal naar het veld of de opslag –en de onzekerheden die door de moeilijke 
handhaafbaarheid van de bemesting ontstaan –inclusief een bemesting die nog steeds aanbod- 
eerder dan vraaggestuurd werkt- zullen dan ook in de toekomst leiden tot discussies bij 
vergunningen. Het Arrest Lavrijsen (nr. 245.957 van 29 oktober 2019) geeft ook duidelijk aan dat de 
emissies van de gehele milieutechnische eenheid moeten worden beschouwd: bemesting, opslag en 
stalemissie. Deze integrale benadering vinden we niet terug in deze PAS, die zich voornamelijk focust 
op de puntemissies, eerder dan de procesemissies.  
 
c. IMPACTscoretool  
De impactscore wordt berekend aan de hand van de Impactscoretool, de rekenmachine voor 
stikstofdeposities in habitatrichtlijngebied. Deze tool berekent het aandeel van een verkeer, veeteelt, 
bouwwerkzaamheden, industrie,... in de stikstofdepositie op beschermde habitats en zoekzones. De 
Impactscoretool schiet op vier punten tekort: de eerste twee hebben een algemene draagwijdte en 
de laatste twee hebben specifiek betrekking op veeteelt. 
 
De manipulatie van de zoekzones 
De Impactscoretool houdt rekening met verschillende parameters. Eén ervan is “habitats en 
zoekzones”. De versie waarmee momenteel rekening wordt gehouden is de “BWK-habitatkaart v. 
2020 Zoekzones v0.2 met inbegrip van de natuurdoelen en zowel aanstuurbare als niet aanstuurbare 



zoekzones dd. 08/09/2015”. 
 
De zoekzones zijn gelegen binnen habitatrichtlijngebieden en geven per Europees te beschermen 
soort en per Europees te beschermen habitat de perimeter aan die gevrijwaard wordt met het oog 
op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszone 
in kwestie. 
 
De impactscore toont steeds twee resultaten: (i) score actuele habitats en (ii) score actuele habitats 
en zoekzones. De tweede score is gebruikelijk de hoogste.  
Begin 2014 werd de eerste versie van de voorlopige zoekzones afgebakend. Deze werden o.a. 
gebruikt om de lijsten met rode, oranje en groene veeteeltbedrijven op te maken. Rode bedrijven 
hadden een impactscore van meer dan 50%, oranje bedrijven een impactscore tussen 3% en 50% en 
groene bedrijven een impactscore van minder dan 3%. Omdat 135 rode en 1.421 oranje bedrijven als 
te veel werd beschouwd, werd er aan de zoekzones gesleuteld. 
Daartoe werd het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams 
Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden 
voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats 
(B.S. 15 oktober 2014) aangenomen. 
 
Artikel 9, §3 van het besluit voorziet: “Binnen de delen van de zoekzone met de laagste actuele of 
potentiële natuurwaarden, kan de afbakening worden aangepast op basis van socio-economische 
belangen.”. Het besluit liet toe dat socio-economische belangen voorgingen op natuurwaarden. Een 
aanfluiting van de habitatrichtlijn. Bovendien werd dit besluit aangenomen zonder plan-MER of 
openbaar onderzoek hoewel het een rechtstreekse invloed heeft op habitatrichtlijngebieden. 
Het resultaat van deze oefening was een tweede versie van de voorlopige zoekzones. Vooreerst 
werden de zoekzones ingekrompen. Waar de eerste versie in 2014 nog voorzag in 89.919 hectare, 
besloeg de tweede versie in 2015 slechts 77.308 hectare. Liefst 14% minder. Dit werd bevestigd door 
minister Zuhal Demir naar aanleiding van een parlementaire vraag nr. 567 dd. 2 februari 2021 van 
mevr. Tinne Rombouts (https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1670236 – vraag 1). Daarnaast 
werden de zoekzones anders gesitueerd om de impact te verminderen. Het gevolg was dat het aantal 
rode bedrijven zakte van 135 naar 58 en de oranje bedrijven van 1.421 naar 969. Dit kwam eveneens 
aan bod in hogervermelde parlementaire vraag door minister Zuhal Demir, meer bepaald in de 
tweede vraag gesteld door mevr. Tinne Rombouts. De tweede versie is te consulteren via 
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/c1c4d674-f94a-42b8-a70d-098ddb0e9ced.  
De tweede versie van de zoekzones wordt tot op vandaag gebruikt in de Impactscoretool. Uit het 
bovenstaande blijkt duidelijk dat het doel van de bijsturing tussen de eerste en de tweede versie erin 
bestond een lagere impactscore te genereren zodat de rode en oranje lijsten zouden inkrimpen. 
Het Vlaamse stikstofbeleid werd in grote lijnen geïnspireerd op het Nederlandse. Het Nederlandse 
equivalent van de impactscoretool is de AERIUS Calculator. De afdeling bestuursrechtspraak van de 
Nederlandse Raad van State sprak zich op 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:105) uit over de 
stikstofgevolgen van het tracébesluit voor de snelweg ViA15. De discussie draaide rond de 
zogenaamde “afkapgrens”. Dit is de afstand waarop de AERIUS Calculator de stikstofdepositie 
berekent. Die was voor verkeersbewegingen beperkt tot 5 kilometer. 
 
In randnummer 69.3 stelde de Raad van State: “Het gebruiken van een hulpmiddel als AERIUS 
Calculator voor het maken van de passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 van de Wnb is dus 
alleen toegestaan als daarmee volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies kunnen 
worden verkregen die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande 
werkzaamheden voor de betrokken Natura 2000-gebieden kunnen wegnemen.” 
 
De conclusie was dat de afkapgrens van 5 kilometer maakte dat de constateringen en conclusies niet 
volledig precies en definitief waren. Bovendien was niet elke redelijke twijfel over de gevolgen van de 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1670236
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/c1c4d674-f94a-42b8-a70d-098ddb0e9ced
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/c1c4d674-f94a-42b8-a70d-098ddb0e9ced


geplande werkzaamheden voor de betrokken Natura 2000-gebieden weggenomen. De conclusie was 
dat de AERIUS Calculator niet voldeed en de afkapgrens werd opgetrokken tot 25 kilometer. 
Daarenboven wordt de oostenwind, gezien de klimaatverandering eveneens dominanter. Dit zorgt er 
dan voor dat de natuurgebieden in Henegouwen en Frankrijk steeds meer in het vizier komen, 
dewelke nu niet in beschouwing worden genomen.  
 
Rekening houdend met de manipulatie van de zoekzones tussen de eerste en tweede versie moet 
ook geconcludeerd worden dat de Impactscoretool niet geschikt is om de impactscore te berekenen. 
Het inkrimpen en verplaatsen van de zoekzones heeft tot gevolg dat geen volledige, precieze en 
definitieve constatering en conclusies kunnen worden verkregen die elke redelijke wetenschappelijke 
twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor de betrokken Natura 2000-gebieden 
kunnen wegnemen. 
 
 
d. Vogelrichtlijngebied, soortenbescherming, VEN 
Het is belangrijk aan te geven dat de macro-impactanalyse voor deze PAS zich beperkt tot de 
stikstofdepositie op Europese habitattypen binnen SBZ-H. Eventuele stikstofgevoelige habitats 
aanwezig binnen Vogelrichtlijngebieden, werden niet meegenomen in de berekeningen. Ook de 
impact op stikstofgevoelige componenten (= andere dan Europees beschermde habitattypen) van 
het leefgebied van Europees beschermde soorten werd niet opgenomen. Dit geeft een achterstand 
in de doelen. Daarenboven moet een eventuele verschuiving van de veestapel voor de het hele 
bedrijfsproces (huisvesting/ mestopslag/ bemesting/… en dit voor de milieutechnische eenheid, zie 
arrest Lavrijsen) zich ervan vergewissen om geen vermijdbare schade aan het vogelrichtlijngebied 
aan te richten.  
 
Aangezien de Vogelrichtlijngebieden niet steeds overlappen met de SBZ-H, moet er minstens een 
passende beoordeling komen van de effecten van deze PAS, op Vogelrichtlijngebied, per 
habitatafhankelijke soort. Immers, de uitspraak van de Nederlandse RvS geeft, op basis van de 
Europese regelgeving, duidelijk aan dat de kritische depositiewaarde voor de habitats in die gebieden 
waar de Vogelrichtlijngebieden zijn afgebakend, eveneens onder de kritische drempel moeten liggen 
vooraleer er nieuwe emissies worden vergund (ECLI:NL:RVS:2016:2096). Uiteraard moet een 
passende beoordeling ook de andere milieufactoren benaderen.  
 
En aangezien voor VEN de zekerheid moet bestaan dat handelingen die onvermijdbare en 
onherstelbare schade toe zouden brengen aan de natuurwaarden in het VEN niet uitgevoerd mogen 
worden, moet ook hier het terugbrengen van de KDW onder de kritische drempel het doel zijn. 
 
Daarenboven zijn de soorten van bijlage IV strikt beschermd, net als hun natuurlijke leefgebied. Ook 
hier geldt dat een achteruitgang op generlei manier te verantwoorden is. Het arrest (Arrest van het 
Europees Hof (Vierde kamer) van 9 juni 2011, zaak ECLI:EU:C:2011:369 ook het ‘Hamsterarrest 
genoemd’) geeft aan: 
“Artikel 12, lid 1, sub d, van richtlijn 92/43 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna, zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/105, verplicht de lidstaten de nodige 
maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in 
bijlage IV, sub a, bij die richtlijn vermelde diersoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarbij 
een verbod wordt ingesteld op de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of 
rustplaatsen.” 
 
Het mag duidelijk zijn dat een generieke daling voor de Vlaamse veeteelt in functie van SBZ-H voor de 
concentratiegebieden in Midden-West-Vlaanderen (bijvoorbeeld) niet voldoende is. Eventuele 
natuur zal hier blijvend schade oplopen, als er geen transitie op gang komt.  
 



 
Conclusie: 
Het onder de drempel brengen van de KDW enkel in SBZ-H is dan ook onvoldoende: ook de 
Vogelrichtlijngebieden, VEN en leefgebieden van strikt beschermde soorten moeten worden 
opgenomen. Nieuwe projecten die op één van deze –of bij vergissing niet toegevoegde strikt 
beschermde leefgebieden- soorten en hun habitats een negatief effect hebben kunnen dan ook niet 
doorgaan. Als het over stikstofdepositie gaat, dienen al deze gebieden in eerste instantie onder de 
KDW te worden gebracht.  
 
e. MAP6+ vooraf ingerekend 
Dit PAS-ontwerp rekent sterk op het luchtbeleidsplan en de mestactieplannen (MAPs – met 
aannames voor AEA-bemesting waarvan de handhaafbaarheid met zekerheid onmogelijk is) om 
doelstellingen te realiseren. In de realiteit zien we dat het voortgangsrapport uit 2021 de effectiviteit 
van bepaalde emissiereducerende maatregelen in vraag stelt –en zelfs aangeeft dat er geen 
milieuwinsten behaald zijn door de gesubsidieerde maatregelen- en dat de laatste evaluatie van het 
MAP toont dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied ongunstig 
evolueert. Daarenboven geeft het eerder aangehaalde rapport ‘Stikstofverlies uit opgeslagen mest’ 
(CBS, 2019)duidelijk aan dat de zonzekerheden binnen het hele proces zitten: van de mestproductie, 
tot de opslag en aanwending. De aanname dat MAP 6+  een reductie van 7% - gezien de 10% reductie 
uit het LBP- zal teweegbrengen is dan ook voorbarig en riskant. Daarenboven is het niet eens 
duidelijk of het MAP6+ überhaupt zal gestemd raken. De voorafname van de 7% - waar de focus in 
het debat tot nu toe lag op de 1% reductie door het sluiten van de rode bedrijven- is dan ook niet 
wenselijk.  
 
Daarom nogmaals een oproep om in te zetten op het creëren van enerzijds voldoende buffering 
door een heroriëntatie van de varkensteelt (mogelijkheid tot vergoeding bij heroriëntatie naar 
andere tak), het omschakelen naar grondgebondenheid en agro-ecologie (eigen voeders en 
kunstmestvrij telen), het werken met het landschap als extra buffer en een generieke afbouw van 
de veestapel.  
 
f. Eeuwigdurende vergunningen?  
Het permanent karakter van omgevingsvergunningen in de context van de stikstofhistoriek is een 
pijnlijk voorbeeld van het aanhoudend miskennen van de urgentie en de mogelijke gevolgen van dat 
miskennen. Bij elke tijdelijke / voorlopige  / halve PAS-maatregel, bleef men permanente 
vergunningen afleveren voor exploitaties met (significante) bijkomende stikstofemissies. Met alle 
gevolgen van dien.  

 
Een ernstige plan-MER dient de effecten van het permanent karakter van deze vergunningen onder 
de loep te nemen. 
 
Wij zijn van mening dat reducties die beoogd worden tegen 2030 ook via omgevingsvergunningen 
dienen beperkt te worden tot deze termijnen. Enkel zo kan men van een status-quo beleid evolueren 
naar het controleerbaar en daadwerkelijk behalen van de doelstellingen. Latere vergunningen 
moeten eveneens beperkt worden in de tijd.  
 
7. Effecten van verschuiving veeteeltproductie? 
a. West-Vlaanderen: #zetjoenvanachteren?  
Indien deze PAS doorgevoerd wordt, bestaat de kans – of is het zeker- dat Midden-West-Vlaanderen 
en de Westhoek, met delen van Zuid-West-Vlaanderen verder onder druk zullen komen. Zoals later 
ook wordt aangegeven, houdt deze PAS geen rekening met de ‘ontvankelijkheid’ van de 
landschappen. Een regio, zoals de Westhoek, waar een groot deel van het landschap bestaat uit of 



drinkwatercaptatiegebied, en/of LWAG, en/of VEN, en/of Vogelrichtlijngebied,… is niet geschikt voor 
een verdere intensivering van de veeteelt. Daarenboven is er geen socio-economische studie verricht 
op de effecten op het belangrijke toerisme in die regio. Daarenboven houdt deze PAS geen rekening 
met de verschuiving in de veeteeltconcentraties en dus de verhoging van de mestdruk in die 
gebieden. Tenslotte is het ook maar de vraag of er –vanuit het voorzorgsprincipe- gekeken werd of 
de watervraag kan ingelost worden (zie eerder) en welke effecten deze verschuiving zal hebben op 
de gezondheid van de inwoners van deze gebieden.   
 
Conclusie: enkel een veeteelt die werkt met het landschap kan het alternatief vormen voor de 
huidige gangbare veeteelt.  
 
b. effecten huidige vergunningsverlening werd niet bekeken op buitenland 
Zoals aangegeven in punt 1.c. wordt zowel in de PAS als bij de vergunningsverlening geen rekening 
gehouden, bij het opstellen van de MER, met de huidige KDW en IHD van de N2000 gebieden net 
over de regionale grens. Het Bois De Ploegsteert is een kwetsbaar gebied, net als het Réserve 
naturelle et ornithologique de Ploegsteert –om een voorbeeld te geven. Momenteel worden 
vergunningen verstrekt met een passende beoordeling voor natuur die verder van de site gelegen is, 
dan deze natuurgebieden (Voorbeeld Decroix Mesen, ANB advies 21-212761). Dit ook in kader van 
de nieuwe stikstofplannen van Nederland, waar het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de 
regio van het Zwin en net over de grens met Maldegem een reductie beoogt tot 95%. En ook hier 
komt de afkapregeling weer op de proppen: deze is arbitrair en zal hoogstwaarschijnlijk geen stand 
houden.  
 
 
8. Maak een duidelijk vergunningskader voor Provincies en gemeenten 
Van politici krijgen we te horen dat het niet duidelijk is welke bedrijven rood of donkeroranje zijn. 
Daarenboven geeft de huidige doorlichting van ANB aan dat niet alle adviezen van ANB volledig 
betrouwbaar zijn, ook het voorbeeld van het bedrijf Decroix, waarbij de taalgrensoverschrijdende 
effecten niet werden meegerekend voor de depositie is hierbij tekenend. Het Departement 
Landbouw en visserij geeft bijna standaard gunstig advies voor elke aanvraag, welk gebied dan ook. 
Landbouw is een rekbaar gegeven. Erfgoed wordt amper bevraagd en de administratie voor Zorg en 
Gezondheid komt helemaal niet in beeld. Een politicus moet zich dan maar beroepen op de lokale 
connectie en het aanvoelen binnen een dossier. En dan komen we terug bij het stikstofarrest, welke 
door deze manier van vergunningsverlening werd veroorzaakt.  
 
Zonder een grondige evaluatie van de vergunningsverlening en de rol van alle actoren hierbij, maar 
ook een evaluatie van de gewestplanbestemmingen en de toepasbaarheid op vandaag, gaan we 
sowieso naar de volgende clash. Een aantal punten –zonder volledig te zijn: 
 
a. Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
Deze PAS vertelt uiteraard niets over de effecten op Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied, 
noch over Agrarisch Gebied met Ecologisch Belang. Nochtans zit hier enorm veel druk op in West-
Vlaanderen. Aangezien voornamelijk het model van schaalvergroting wordt gehanteerd (tgo agro-
ecologische modellen), is elke stal met luchtwasser en eventuele stofbak en silo’s per definitie een 
schaalbreuk met het landschap.  
 
b. Geef de Provincies en gemeenten voldoende begeleiding en sturing bij het al dan niet verlenen 
van een vergunning 
Nog te veel –ook tijdens de periode van de richtsnoeren- worden vergunningen afgeleverd die niet 
voldoen aan de regelgeving. Het kan niet de taak zijn van het middenveld om hierop toezicht te 
houden. De overheden mogen inderdaad rekening houden met de socio-economische 
omstandigheden, maar op vandaag is ‘uitbreiding toestaan omwille van leefbaarheid van het bedrijf’ 



het voornaamste antwoord dat gegeven wordt. De Provincies en gemeenten moeten voldoende 
handvaten krijgen om vergunningen te kunnen weigeren –en dit is moeilijk gezien hun nabije positie 
bij de aanvrager.  
 
Daarom vragen we, flankerend aan deze PAS om onder andere in te zetten op begeleiding voor de 
lokale en provinciale overheden voor:  
 
- Begeleiding en maatwerk bij vergunningen niet overlaten aan adviseurs: Provincies en gemeenten 
hebben een waarschuwende en sturende rol: niet alles kan overal.  
- Bovenop minimale juridische basis moet ook een duurzaam model nagestreefd worden: 
landschapsvisie, milieudruk (gezondheid, natuur, water (kwantiteit en kwaliteit), verharding 
buitengebied, transporten, behoud blijvend grasland (dus weidegang), landschapsherstel (principe 
Zeeland en landschapscompensatie (ism RL) bij nieuwe vergunning), bescherming VEN/habitat 
soorten/ vogelrichtlijngebied niet door simpelweg weigering wel door begeleiding naar een ander 
bedrijfsmodel).   
- tegenstrijdige, niet werkende of milieubelastende maatregelen weigeren: vb. weidegang in 
combinatie met mestvergisting – bij nieuwe stallen-, diepe mestkelders, grote mestopslag, 
‘tovervloeren’, luchtwassers met te hoger verwachtingen, bijkomende belasting van het 
drinkwaternet door luchtwassers (maar ook door extra vee in kwetsbare gebieden), stofbakken, 
Belplume-label, schaalvergroting in mestverwerking, bijkomende stallen in AGEB of andere 
kwetsbare gebieden,   …. 
- naast SBZ in Vlaanderen, is ook de grensoverschrijdende aan een screening te onderwerpen en 
moet desgevallend advies gevraagd worden aan de bevoegde overheid in Wallonië, Nederland of 
Frankrijk.  
- Uiteraard werkt de juridische bescherming van natuur ook door op niet-landbouwgerelateerde 
vergunningen/ PRUP’s bij SBZ-H/ VEN/ soortenbescherming/ Vogelrichtlijngebied en is het no-
deterioration principe uiteraard onze richtlijn bij het bekijken van voorstellen: bouwwerken, 
bedrijventerreinen, transporten, evenementen, vlieghavens,…  
 
Andere voorstellen en vragen tot aanpassen, werkten we eerder in de nota uit.  
 
 
9. Verscherp de doelstellingen voor mobiliteit en maak werk van een kilometerheffing  

Op dit moment blijft het huidige voorstel tot reductie in de mobiliteitssector beperkt tot het 
formuleren van een engagement: een daling van 2,2 kton NOx in 2030. Gezien de historische evolutie 
en het beschikbare reductiepotentieel is het nodig om op vlak van mobiliteit een sterkere 
emissiedaling te voorzien. Er wordt in het MER voor de PAS gerekend met de doelstelling voor 
minder autokilometers van het luchtbeleidsplan 2030: het aantal kilometer over de weg daalt tot 
maximaal 51,6 miljard gereden voertuigkilometers in 2030 (58,3 miljard in 2025).  Het regeerakkoord 
heeft een gelijklopende doelstelling: het modale aandeel van autoverplaatsingen in Vlaanderen 
globaal terugdringen tot 60 procent en in Antwerpen en de Vlaamse Rand rond Brussel tot een 
aandeel van 50%.  

Uit het voortgangsrapport van VMM blijkt echter dat deze doelstelling niet gehaald wordt en er 
integendeel meer kilometers worden afgelegd met de wagen. Het aantal voertuigkilometers over de 
Vlaamse wegen neemt jaar na jaar gestaag toe, deze stijging doet zich voor bij zowel het 
personenvervoer als het vrachtvervoer. In 2019 zaten we aan ongeveer 61 miljard km.  Om de 
doelstelling van het luchtbeleidsplan te halen, is de invoering van een slimme KM-heffing 
noodzakelijk. Hiervoor kan verwezen worden naar eerdere adviezen van MinaRaad en SERV (advies 
bijkomende maatregelen luchtkwaliteit en advies Fit for 55).  

Aanbevelingen:  



Voer een kilometerheffing door. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken liet de impact van 
een slimme kilometerheffing voor personenwagens berekenen. Uit deze studie bleek dat een 
invoering van de kilometerheffing een reductie van 10% NOx realiseert.  

Reduceer de maximumsnelheid op de Vlaamse snelwegen. Het reduceren van de maximale snelheid 
tot 100km/u op onze snelwegen zorgt voor een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer berekende in 2019 dat deze maatregel opzichstaand een 
stikstofreductie van 10% oplevert. 
 

 

We zijn ervan overtuigd dat we nog geen volledig bezwaar hebben opgesteld. Alles kan beter. Ook 
de PAS. We hopen voor West-Vlaanderen mee deel te mogen uitmaken van een taskforce om de 
landbouw in West-Vlaanderen op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier in 
overeenstemming te mogen helpen brengen met de natuurwaarden (ook buiten SBZ-H) en de 
gezondheidsvereisten.  
 

Graag blijven we dan ook betrokken bij het verdere verloop, tot de gebiedsgerichte uitwerking, 
samen met onze lidverenigingen in West-Vlaanderen.  
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