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De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde net haar jaarrapport over luchtkwaliteit in Vlaanderen. Die 
verbetert over de ganse lijn en haalt op veel plaatsen in Vlaanderen de Europese norm. Slechte leerling 
van de klas zijn en blijven de huishoudens. Zij zijn momenteel de grootste uitstoters van fijn stof, dioxines 
en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Maar ook het wegverkeer en verwarming zijn belangrijke 
bronnen van uitstoot. Zo blijft de uitstoot door (oudere) dieselmotoren of verbranding van ongeschikt hout 
een groot probleem. Daardoor komen mogelijk gevaarlijke stoffen en fijn stof in de lucht. Een positieve noot, 
zo stelt de VMM, is dat het verbruik van fossiele brandstoffen zoals stookolie en steenkool daalt, waardoor 
de emissies afnemen.

Wat de stikstofuitstoot onder de vorm van stikstofdioxide betreft blijven de omgeving Gent en Antwerpen 
opvallend rood gekleurd op de overzichtskaartjes. De impact van druk wegverkeer en de zwaar vervuilende 

industriële activiteiten in hun havengebieden zijn onmiskenbaar. Wat land- en tuinbouw betreft is de vroegere uitstootvermindering 
wat gestagneerd, maar de trend is nog steeds dalend. Stikstof afkomstig uit ammoniakverbindingen daarentegen komt grotendeels 
uit onze sector en daar merk je dat sommige journalisten niet mee zijn met het verhaal dat de voorbije jaren geschreven werd en 
erger nog, zelfs de bal (bewust) compleet misslaan. 

De Standaard bijvoorbeeld berichtte op 22 oktober het volgende: “Mede door de invoering van de mestactieplannen, kent de emissie 
van stikstof vooral in het eerste decennium van deze eeuw een dalend verloop. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De laatste jaren worden 
gekenmerkt door een stagnatie - in 2018 was de stikstofdepositie te hoog op 83 procent van de oppervlakte natuur - wat volgens het 
rapport weegt op de opbrengst van landbouwgewassen(…)”. 

Ten eerste: mestactieplannen hebben tot doel de waterkwaliteit te verbeteren en niet om ammoniakemissies in de lucht te vermin-
deren. Ten tweede: de interpretatie dat stikstofdepositie weegt op de opbrengst van landbouwgewassen is al helemaal van de pot 
gerukt. Onbegrijpelijk dat een krant zich leent tot het verkondigen van deze onzin! Het is duidelijk dat alle middelen goed zijn om 
de Nederlandse problemen rond hun geschorste PAS-regeling naar Vlaanderen over te brengen, foute interpretaties en stemming-
makerij inbegrepen. Een beproefde tactiek waar we een voetje gaan voor zetten. 

In het voorjaar van 2015 organiseerden wij, tijdens en na de Vlaamse wielerklassiekers, vergelijkbare hevige protesten als in Ne-
derland. Intussen werd verder onderhandeld met de regering. Niet van harte van onze kant, maar ons wel bewust van de Europese 
instandhoudingsdoelstellingen voor de meest kwetsbare natuur. De Vlaamse Regering kwam uiteindelijk eind 2016 tot een regeling 
met een flankerend beleid, met financiële engagementen, om de meest hinderlijke veehouderijen op termijn weg te halen uit de 
buurt van waardevolle natuur. De lijn die in 2016 werd getrokken blijft wat ons betreft staan waar ze is. 

Daar kan onder geen beding op terug gekomen worden, wie er ook aan de knoppen draait vandaag. De Vlaamse regering ging in 
op ons verzet tegen de eerder, in 2014, uitgewerkte regeling met de beruchte en veel te lange lijst groene, oranje en rode bedrijven. 
Uiteindelijk hebben in totaal 54 bedrijven het rode statuut gekregen, 498 bedrijven zijn oranje gekleurd en worden ook verplicht 
maatregelen te nemen ter beperking van hun stikstofemissie. Uitbreiding kan voor hen nog, mits het toepassen van emissiever-
lagende technieken, bouwkundig of via voerder, waardoor de totale uitstoot uit hun bedrijf niet toeneemt. De Vlaamse Overheid 
komt dus op vandaag haar beloftes na en wij staan er op dat ook de pas aangestelde nieuwe Vlaamse Regering die lijn aanhoudt.
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