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Stikstof houdt ons al sinds 2014 bezig. De ondertussen be-
ruchte brieven die toen verstuurd zijn geweest hebben de land-
bouwwereld op zijn grondvesten doen daveren. Na 7 jaar op 25 
februari 2021 kwam er dan een uitspraak bij de raad van ver-
gunningsbetwisting die terug de landbouwsector deed stilval-
len. Het betekende het einde van het vergunningsbeleid zoals 
we het kenden en de start van een jaar vol onzekerheid. De 
druk om rond stikstof eindelijk te landen was enorm geworden 
en net voor de cynische verjaardag van 25 februari, 1 jaar na 
datum kwam de beslissing van de Vlaamse regering.

De inhoud van het akkoord ligt in lijn van de gelekte teksten die 
in verschillende kranten verschenen in oktober. 

We gaan dit akkoord uitgebreid bespreken via een webinar op 
2 maart om 20 uur. U kan zich hiervoor inschrijven bij nancy@
nacvzw.be. In de Drietandmagazines van de volgende weken 
zullen er meerdere artikelen komen die het stikstofakkoord zul-
len verhelderen.

De krachtlijnen geven we alvast mee in dit eerste artikel:

Vooraleer tot een akkoord te komen zijn er verschillende scena-
rio’s de revue gepasseerd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op 
het scenario met de naam G8, met generieke emissiereduc-
ties tegen 2030 als de basis een definitieve programmatori-
sche aanpak stikstof of DPAS. Dit scenario was reeds door de 
Vlaamse regering naar voor geschoven in het najaar van 2021.

Inhoudelijk wordt in G8 volgende geformuleerd:

• Luchtbeleidsplan 2030 wordt verder uitgevoerd.
• Alle piekbelasters stoppen tegen 2030 (meer info verder in 

dit artikel).
• Varkens en pluimvee: emissiereductie van 60% in alle niet 

AEA stallen tegen 2030.
• Rundvee: 15% reductie op sectorniveau. Vleesvee en melk-

vee wordt wel als aparte deelsector aanzien. Mestkalveren 
20% t.o.v. 2015.

• De bestaande ontheffingen op nulbemesting in alle groene 
bestemmingen komen te vervallen, met uitzondering van de 
huiskavels. 

Er komen ook zogenaamde maatwerkgebieden waar er op 
gebiedsniveau bijkomende inspanningen (door vb. inrichting, 
hydrologisch isoleren) moeten gebeuren, die de landbouw niet 

hard bijkomend zullen treffen: 

1. Kalmthoutse heide
2. De Maten
3. Mechelse heide 
4. Voerstreek 

Verder is er ook een gebied waar de generieke doelstellingen 
uit G8 niet voldoende zullen zijn en er zware bijkomende in-
spanningen zullen moeten genomen worden rond reductie. 
Hier wijst alles erop dat de impact op de landbouwbedrijven 
wel eens heel zwaar zou kunnen zijn. Het gaat hier over het 
Turnhouts Vennengebied. Voor dit laatste gebied zal er een 
intendant, Piet Vanthemse, aangesteld worden om het volledig 
gebied in kaart te brengen gedurende 2 jaar, een ontwikke-
lingsplan op te stellen en de impact duidelijk naar voor te laten 
komen.

Concreet: 
 Piekbelasters (rode bedrijven) zullen ten laatste in 2025 

moeten gestopt zijn. Oranje bedrijven met meer dan 20% 
t.o.v. kritische depositiewaarde (KDW) zullen vrijwillig kun-
nen instappen in een stoppersregeling. Hiertoe zal in 2023 
een oproep gedaan worden.

 In de varkenssector wordt er gestreefd naar een afbouw van 
de varkensstapel van 30% tegen 2030.

 Generieke reductie van de stikstofuitstoot:
• Pluimvee en varkens: Een 60% reductie voor varkens en 

pluimvee die nog niet AEA stallen gehuisvest zijn. Dit is op 
stalniveau en zal op verschillende manieren kunnen, tech-
nologisch of verminderen van dieraantallen. 

• Rundvee: 15% reductie ten opzichte van 2015. Vleesvee en 
melkvee worden als aparte deelsectoren aanzien. 

 Concreet betekent dit dat voor vleesvee een reductie van 
7,7% en voor melkvee 23.7% . Dit kan via de maatregelen 
die op de PAS-lijst staan.

 Correctiemechanismen voor bio en kleinschalige veebedrij-
ven. Voor de biobedrijven zal dit afhankelijk zijn van wat de 
impactscore is van die individuele bedrijven. In elk geval zul-
len wel de maatregelen die op de PAS-lijst staan en uitvoer-
baar zijn op een kleinschalig of biobedrijf toegepast moeten 
worden.

 Nulbemesting in groene bestemmingen binnen SBZ H tegen 
2030 
• Via regelgeving wordt de nulbemes-

ting ingevoerd in alle groene bestem-
mingen in SBZ H tegen 2028. Groene 
bestemmingen omvat het geheel van 
de gebiedsaanduidingen ‘reservaat en 
natuur’ ,’bos’ en ‘overig groen’.

• Huiskavels worden vrijgesteld van de 
nulbemesting.

• Bestaande ontheffingen zullen via 
MAP 6+ geregeld worden.

• Er zal ook een mogelijkheid zijn rond 
zelfrealisatie van natuur, met gepaste 
financiële compensaties.

actueel

Lieven De Stoppeleire, agro-natuurconsulent ABS

Stikstofakkoord: de beslissing is gevallen  
en nu moeten we vooruitkijken!!!

Foto met de vice-minister president Bart Somers (OpenVLD) bij wie ABS-voorzitter Hendrik Van-
damme, samen met nog andere leden van de agro-voedingsketen, het stikstofdossier nog is gaan 
bepleiten, net voor de laatste sprint naar het regeerakkoord over stikstof.

Volg de actuele situatie en nog 
meer gedetailleerde informa-
tie rond het stikstofdossier op 
onze website www.absvzw.be
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Vergunningsbeleid
Voorlopig blijft de ministeriële instructie gelden die vorig jaar 
is uitgevaardigd. Wanneer het openbaar onderzoek is afgelo-
pen zal de instructie aangepast worden naar de inhoud van de 
beslissing van 23 februari 2022. Evenwel zal iemand die een 
voortoets uitvoert en gelijk aan of boven de 0.025% een pas-
sende beoordeling moeten uitvoeren. 

Er zal worden gewerkt met een variabele beoordelingsdrem-
pel waaronder vergunningen kunnen worden afgeleverd. Deze 
variabele drempel houdt rekening met de in uitvoering zijnde 
maatregelen inzake ammoniakreducties. Indien deze inspan-
ningen toenemen kan ook de variabele drempel stijgen (lees 
soepelere vergunningsvoorwaarden). 

Indien de ammoniakreductiedoelstellingen van de PAS voor 
2030 wordt gehaald, komt de variabele drempels op 0.8% te 
liggen. 

0.025%>x<variabel  Vergunbaar mits de passende beoorde-
ling rekening wordt gehouden met de 
gebiedsspecifieke situatie, waarbij de 
effecten van de reductiemaatregelen op 
het getroffen habitat mee in kaart wordt 
gebracht

x>variabel Niet vergunbaar 

NER
Er komt een hervorming van de NER’s, met referentiedatum 
op 1/1/2022. Groei mits mestverwerking wordt stopgezet en uit 

het decreet geschrapt. Dit heeft geen gevolgen voor bestaande 
bedrijven die hier gebruik van gemaakt hebben.

Verder zijn er een hele reeks bepalingen rond slapende NER’s 
en overdrachten. 10% slapende NER’s op een bedrijf zal als 
een normale buffer aanzien worden. Op 2 maart zullen we hier 
verder op ingaan. 

Een bitter pil waar we doorheen zullen moeten

Bij deze hebben we getracht om een eerste summiere inkijk te 
geven rond het akkoord binnen de Vlaamse regering van 23 
februari 2022. 
Er is natuurlijk veel bijkomend rond te vertellen en dit gaan we 
woensdag 2 maart om 20 uur doen. Het is belangrijk dat ieder-
een het goed begrijpt wat de inhoud ervan is en welk traject er 
voor ons ligt. 

We moeten ons bewust zijn van de juridische lacune die we ge-
kend hebben en die ons in een situatie heeft gebracht zoals het 
afgelopen jaar. We beseffen dat het tot nu toe gevoerde beleid 
maakt dat we nu vooringrijpende hervormingen staan. De kans 
is reëel dat dit nog steeds tot onzekerheden gaat leiden, maar 
nu kan elke ondernemer terug vooruit kijken, ongeacht in welke 
situatie deze zich nu bevindt. 

Door het beleid van de afgelopen jaren zitten we nu in een 
moeilijke positie. Sommigen zullen het ons kwalijk nemen dat 
we niet direct de straat op gaan en fors beginnen te proteste-
ren. Iedereen moet er zich van bewust zijn dat we zonder dit 
akkoord nog langer juridisch vast blijven zitten met vergun-
ningen die niet meer waard zijn dan het papier waarop ze ge-
schreven zijn. Ook dat is geen fraaie toekomstvisie.
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Een nieuw perspectief  
voor veevoeding:
KWS FEEDBEET

www.kwsbenelux.com


