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Als ABS hebben we een serenere hou-
ding aangenomen in dit dossier dan 
onze collega’s en dit om tot oplossingen 
te komen maar ook vooral om terug een 
vergunningsbeleid op poten te zetten. 

Eenieder moet er zich van bewust wor-
den en dit hebben we al verscheidene 
keren laten optekenen, dat er een bij-
zonder groot juridisch probleem is ont-
staan dat moet aangepakt en opgelost 
worden om een correcte vergunnings-
verlening te hebben. 

Ook moet eenieder er zich van bewust 
worden dat zonder dat dit akkoord, met 
nog wat aanpassingen na het openbaar 
onderzoek, toch zal moeten omgezet 
worden in wetgeving en regelgeving. 
Mocht dit, door de hele polemiek, van 
de laatste weken toch niet gebeuren 
kunnen we nog onmogelijk voorspel-
len wanneer er dan wel terug een ver-
gunningsbeleid is waar we verder mee 
kunnen. 

Hoewel we door velen zwaar onder druk 
worden gezet, proberen we alvast dit als 
uitgangspunt te behouden, ook in het 
openbaar onderzoek. 

Veel krijgen we de vraag, moeten we nu 
bezwaar indienen?

• Als u vindt dat dit stikstofakkoord voor 
u onaanvaardbaar is om verdere be-
drijfsvoeringen uit te voeren door de 
weg dat hier gekozen is, dan moet u 
bezwaar indienen. 

• Als u een brief van de VLM hebt ge-
kregen waar u vanuit gaat dat de 
berekeningsmethodes verkeerd zijn 
of dat u geen vertrouwen hebt in de 
modelberekeningen, dan moet u be-
zwaar indienen om te staven waarom 
u hier de uitkomst van de modellering 
betwijfelt.

• Als u vindt dat er voor biologische be-
drijfsvoeringen onvoldoende moge-
lijkheden zijn om aan te passen aan 
de nieuwe regels dan moet u hier be-
zwaar op indienen

• Als u zich onrecht aangedaan voelt 
door de beslissing om de ontheffin-
gen stop te zetten en u zich niet kan 
vinden in de vergoedingen dan moet 
u bezwaar indienen

• ….

Eenieder moet dit voor zichzelf en voor 
zijn bedrijfsvoering uitmaken of dit stik-
stofakkoord een non passerant is of een 

noodzakelijk kwaad om alsnog aan de 
slag te kunnen in de toekomst. 

Vanuit het ABS zal er alleszins ook ge-
reageerd worden tijdens het openbaar 
onderzoek. Er kunnen in dit PAS nog 
nuances aangebracht worden om het 
aanvaardbaarder te maken. Er zijn al 
heel wat inspanningen geleverd door de 
landbouwers en dit zullen ze ook blijven 
doen. 

Gaan we de volledige context van de 
PAS in de vernieling rijden zoals andere 
dit willen. Neen! Mochten we dit hier 
verkondigen dan zullen de lasten alleen 
zwaarder worden en zal de socio-eco-
nomische impact vele malen groter 
worden. 

Wel willen we tijdens het openbaar on-
derzoek duidelijk stellen: 
• Bij piekbelasters heerst er vandaag 

onduidelijkheid over welke referen-
tiejaren en waarden gebruikt werden 
en wat met tussentijdse investeringen 
die gezorgd hebben voor dalingen 
van emissies. En dus wat met gelijk-
heidsprincipes t.o.v. bedrijven onder 
de 50%

• Voor de varkenssector is er een 
warme sanering voorzien voor bedrij-
ven met een impact boven de 0.5% 

tov KDW. Voor ons moeten alle var-
kensbedrijven die hier willen op in-
stappen de mogelijkheid krijgen en 
dit kan ook milieukundig verklaard 
worden omdat zo ook de druk op de 
achtergronddepositie vermindert. 

• De reductie van de varkenssector 
door warme sanering moet ook in re-
kenschap genomen worden. 

• Er  zijn in Vlaanderen heel wat bedrij-
ven die de komende jaren via natuur-
lijke afvloei zullen stoppen. Hier toch 
ook de vraag om een extrapolatie te 
doen en dit in rekenschap te nemen. 

• We vinden het niet kunnen dat de 
dalingen die ook in Nederland zullen 
komen niet in rekenschap kunnen 
worden gebracht en dus kan je de 
vraag stellen of de maatregelen niet 
disproportioneel groot zijn t.o.v. de ef-
fectieve doelstellingen.

• Is het aanpassen van het nutriënten 
emissie rechten systeem wel op zijn 
plaats in dit dossier? De marge van 
10% is bijzonder krap voor een bedrijf 
om te kunnen anticiperen op marktsi-
tuaties.

• …

Lieven De Stoppeleire, agro-natuurconsulent ABS en voorzitter Jong ABS

syndicaal

PAS: Hoeveel geduld kan je hebben in dit dossier?

Sinds de bekendmaking van het krokusakkoord en met de start van het openbaar onderzoek heeft 
de media en de politiek er een zooitje van gemaakt. 
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Onderstaande figuur geeft duidelijk weer wat er nog verwacht wordt per Natura 2000 gebied om de KDW te halen. Opvallend om 
ook te zien hoe zwaar de buitenlandse emissies ons parten spelen in sommige gebieden. Je kan inspanningen doen vanuit landbouw 
maar dit wil niet zeggen dat je alle problemen moet oplossen. Het doel die we voor ogen moeten houden is om onder de KDW te 
geraken want dan krijg je terug ontwikkelingsruimte. 

op bedrijfsniveau nemen voldoende zijn 
voor langere termijn.

Om aan te geven dat er een opdracht 
ligt bij landbouw is een tabel bijge-
voegd om dit duidelijk cijfermatig weer 
te geven. Dit zijn de verdelingen op 
Vlaams niveau en dus zonder de druk 
van het buitenland. Wel moeten we 
ook nog bij vermelden dat er druk komt 
van het buitenland om de natura 2000 
gebieden maar ook omgekeerd wordt 
er stikstof uitgevoerd naar onze omlig-
gende regio’s. 

Deposities (kg N/ha.jaar) afkomstig van verschillende bronnen op de actuele habitats binnen elk van de 38 Vlaamse SBZ-H-gebieden in 
relatie tot de kritische depositiewaarde (KWD), voor het referentiejaar 2015.

Onderstaande figuur wil weergeven hoe 
we lineair een daling moeten krijgen. De 
hoofddoelstelling is het bereiken van de 
goede staat van instandhouding van de 
natuurdoelen in 2050. Er zijn nog heel 
wat andere zaken die ook moeten be-
keken worden. Ook de oppervlaktedoel-
stellingen is er zo eentje. Het wordt dus 
een opdracht met steeds dwingendere 
maatregelen naarmate we 2050 nade-
ren. Daar moeten we ons bewust van 
worden. Hoewel in dit openbaar on-
derzoek alleen maar gesproken wordt 
richting 2030 moeten we verder kijken 
naar 2050 want anders kunnen er in 
2030 terug verrassingen naar boven 
komen. Dit moeten we ikv ondernemer-
schap op lange termijn voorkomen. Een 
lange termijnvisie landbouw natuur zit 
in deze analyse niet maar is strikt nood-
zakelijk om juist te kunnen inschatten 
of de maatregelen die we als landbouw 
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Om te begrijpen hoe complex het ge-
worden is om tot een voorstel van PAS 
te komen onderstaand schema. Onge-
veer 20 scenario’s werden doorgere-
kend om te voldoen in de opdracht van 
50% reductie op de KDW van de gebie-
den. Van de 20 scenario’s zijn een drie-
tal scenario’s als voldoende beschouwd 
om de doelstelling te realiseren richting 
2030. Hier willen we wel nog eens be-
nadrukken dat het finale doel een goede 
staat van instandhouding van de natura 
2000 doelen is tegen 2050. 

Om de doelstelling ook in cijfers  om 
te zetten zien we in bijgevoegde tabel 
hoeveel ton N we moeten reduceren 
richting 2030.

Om deze hoeveelheid N reductie te 
halen zijn volgende maatregelen geno-
men in het G8 scenario 
1. Tijdige en volledige uitvoering maat-

regelen Luchtbeleidsplan 2030
2. Stopzetting piekbelasters tegen 

2025
3. Vrijwillige stopzetting: bedrijven met 

impactscore > 20%

4. Varkens en pluimvee: reductie van 
60% (dieren in niet-AEA) tegen 2030

5. Varkens: veestapel verminderen met 
30% tegen 2030

6. Rundvee: vlees- en melkvee emis-
sies -15%, mestkalveren -20% tegen 
2030

7. Aangepaste reducties voor kleine fa-
miliale bedrijven en biolandbouw

8. Nulbemesting in alle groene bestem-
mingen in SBZ-H vanaf 1/1/2028. 

9. Mestverwerkers: emissiereductie 
-30% tegen 2030

10. Nutriëntenemissierechten: omvor-
ming naar gesloten markt

11. Wegverkeer: bijkomende reductie 
NOx-emissie met 2,2 kton tegen 
2030

Bovenstaande doelstellingen in het G8 
scenario zal er voor zorgen dat in 33 
van de 38 SBZ gebieden de doelstelling 
2030 kan gehaald worden. In de 5 an-
dere gebieden zal bijkomend maatwerk 
moeten gebeuren om de doelstelling 
te halen. Het gevoeligste gebied is hier 
Vennen, heiden en moerassen rond 
Turnhout waar ook een intendant is 
aangesteld om dit proces vorm te geven. 

Een terechte vraag die kan gesteld 
worden: is bovenstaande strikt nood-
zakelijk voor het behalen van de doelen 
en mogen er geen aannames gemaakt 
worden zoals natuurlijke afvloei, reduc-
tie vanuit buitenland en de warme sane-
ring in varkenshouderij. 

Dat er contractbreuken worden gedaan 
is ondertussen voldoende duidelijk. Ook 
hier kunnen fundamentele vragen rond 
gesteld worden. Zoals ook eerder in het 
artikel vermeld moeten we ons bewust 
zijn dat ook oppervlakte doelstellingen 
in het kader van de natura 2000 doel-
stellingen boven ons hoofd hangen. Het 
intrekken van de ontheffingen moet in 
dat opzicht in rekenschap gebracht 
worden. 

Dat de diverse reeks met voorstellen 
enorme gevolgen hebben voor de land-
bouw in het bijzonder in Vlaanderen is 
ondertussen duidelijk. Dat er een onge-
lijke benadering bestaat in de beoorde-
ling van industrie en landbouw kan juri-

Verdeling van de Vlaamse stikstofemissie over de verschillende sectoren in het jaar 2019, 
voor NOx, NH3 en totaal stikstof (N). Alle waarden in ton stikstof. VMM, 2022.

Verdeling van de Vlaamse stikstofemissie over de verschillende sectoren in het jaar 2019.
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disch het geheel op losse schroeven zetten. Het moet duidelijk 
zijn dat het ontbreken van een socio-economische analyse 
problematisch is. Dat het ontbreken van een Vlaamse visie op 
landbouw in al zijn facetten ook problematisch is mag ook dui-
delijk worden en dit om beleidsdoelstellingen met elkaar af te 
toetsen. 

Vandaag moeten we ons geloof ook hechten aan rekenmo-
dellen waar vragen rond gesteld kunnen worden en waar de 

foutenmarges weldegelijk onmiddellijke gevolgen hebben voor 
onze bedrijfsvoering. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze 
methodiek de juiste is maar kijkende naar Nederland beginnen 
we ons hier grote zorgen in te maken. 

Reeds vele jaren tijd zijn ondertussen verloren gegaan om tot 
een goed beleid te komen en bij ons groeit de vrees alvast dat 
er nog vele jaren in een soort vicieuze cirkel zal rondgedraaid 
worden. Daarom ook de oproep om doordacht dit dossier op 
een goede  en verstandige manier af te ronden met als uitein-
delijk doel een rechtszeker kader voor vergunningverlening af 
te kloppen. Enkel op deze manier kunnen we het ondernemer-
schap in de landbouw terug opkrikken en de toekomst tege-
moet gaan. 
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Uitnodiging provinciale informatievergaderingen 
De Programmatorische Aanpak 
Stikstof in openbaar onderzoek 

Na de live toelichting gaan we graag ook in gesprek met u!

Na een inhoudelijke toelichting rond de krachtlijnen en 
het standpunt van het ABS volgt een discussiemoment. 
De verschillende inbrengen dienen dan als basis voor een 
algemeen bezwaarschrift tijdens dit openbaar onderzoek. 

Gastspreker: Lieven De Stoppeleire, agro-natuurconsulent 
ABS en voorzitter Jong ABS

ANTWERPEN:
Van vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 mei van 10 tot 18 uur

ABS-stand, hal 2, standnr. 2212, Agridagen  Ravels 

WEST-VLAANDEREN:
Maandag 30 mei om 20 uur

Maïsdoolhof, Steenstraat 90, 8610 Kortemark

VLAAMS-BRABANT:
Woensdag 1 juni om 20 uur
Herne: exacte locatie volgt

OOST-VLAANDEREN:
Donderdag 2 juni om 20 uur

Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Lochristi

LIMBURG:
Woensdag 8 juni om 20 uur

Bilzen: exacte locatie volgt
Iedereen welkom! 

Bezoek ABS-NAC  
tijdens de Agridagen

Hal 2 – standnummer 2212 
(naast Crelan-bank)

Van 20 t.e.m. 22 mei 2022
Weelde Depot

Geeneinde, 2381 Ravels
Open van 10 tot 18 uur

Alle info op www.agridagen.be


