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Inleidend woord van de voorzitter 

De stikstofemissies moeten de komende jaren omlaag. Met een aandeel van 29,4% in de stikstofneerslag die 

op de Europees beschermde stikstofgevoelige natuur in Vlaanderen neervalt, heeft de landbouwsector 

hierin een verantwoordelijkheid op te nemen. Daarover bestaat in de sector het besef, en ook de bereidheid. 

Wij zijn dan ook niet kritisch over of, maar wel hoe de stikstofuitstoot moet worden verminderd.  

Met onze inbreng in het openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorend plan-MER wil 

Boerenbond haar maatschappelijke rol opnemen en bijdragen aan oplossingen voor een zeer complexe 

thematiek. Voor Boerenbond is het duidelijk dat een oplossing voor de stikstofproblematiek juridisch 

robuust dient te zijn en afdoende wetenschappelijk en ecologisch moet worden onderbouwd. Tenslotte 

moet een stikstofbeleid ook op sociaaleconomisch gebied worden afgetoetst. Vandaag voldoet het ontwerp 

PAS echter aan geen van deze voorwaarden. 

Zo vertrekt het ontwerp PAS van verouderde gegevens, zijnde emissiegegevens van 2015 om 

modelberekeningen mee te maken. Dit maakt dat de desktopanalyse – en dus ook het ontwerp PAS – waarop 

het beleid wordt gebaseerd, achterhaald is. 

Bovendien behandelt het ontwerp PAS stikstof afkomstig van landbouw op een andere manier dan stikstof 

afkomstig van andere actoren (buitenland, industrie, verkeer, …). Een gelijke behandeling van sectoren 

dringt zich op indien men tot werkelijke oplossingen wil komen. 

Ook is het door de manier waarop de sector haar emissiereducties moet nastreven, niet mogelijk om met 

de inspanningen van bedrijven die de sector verlaten, de taakstelling van de “blijvers” te verlagen. 

Tot slot werd de socio-economische impact van het ontwerp-PAS niet in kaart gebracht, noch in rekening 

gebracht. Het huidige ontwerp PAS impliceert nochtans een vernietigende kaalslag met jobverlies en 

menselijke drama’s bij de land- en tuinbouwers, hun gezinnen, alsook doorheen de ganse 

agrovoedingsketen als gevolg. Niet minder dan 20.000 jobs binnen de landbouw- en agrovoedingssector 

staan met een ondoordacht stikstofbeleid op de helling. Ook op bedrijfsniveau zal de impact groot zijn 

omdat er onvoldoende ontwikkelingskansen voor (jonge) landbouwers resten. 

Met deze inbreng in het openbaar onderzoek wil Boerenbond zich constructief opstellen. We bezorgen onze 

insteken om de overheid in de mogelijkheid te stellen om in de huidige stand van het procedure, het beleid 

grondig bij te sturen. Wij rekenen erop dat de Vlaamse regering onze bezwaren ernstig neemt en met ons 

het gesprek aangaat.  

We kijken ernaar uit om samen na te denken over haalbare en doelgerichte oplossingen. Voor onze boeren, 

voor onze natuur en voor onze voedselproductie.  

 

Lode Ceyssens 

Voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden 
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Managementsamenvatting  

Deze managementsamenvatting geeft een beknopte inkijk in het bezwaarschrift van Boerenbond vzw. Deze 

samenvatting kan echter niet los gezien worden van het gehele document. 

Algemene procesmatige opmerkingen op de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER 

Er kunnen verschillende procesmatige opmerkingen geformuleerd worden in het kader van het openbaar 

onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER. 

Zo blijft de Vlaamse overheid in gebreke om na te gaan of het beoordelingskader van de passende 

beoordeling van het ontwerp PAS een noodzakelijke voorwaarde is om de gunstige staat van 

instandhouding in de SBZ-H-gebieden te bereiken. Tevens werd voormeld beoordelingskader zonder 

afdoende motivering aangepast waarbij het ambitieniveau van de eerste toets werd aangescherpt en dit van 

de derde toets werd afgezwakt. Deze aanpassing had opnieuw onderworpen moeten worden aan een 

nieuwe terinzagelegging. 

Ook zou het PAS-programma principieel een onderdeel moeten uitmaken van het ruimere 

instandhoudingsbeleid (IHD-beleid) of Natura 2000-beleid. De Vlaamse overheid blijft evenwel in gebreke 

om een afstemming te maken tussen het PAS-beleid enerzijds en het overkoepelend IHD-beleid of Natura 

2000-beleid anderzijds. Daardoor kan niet worden gegarandeerd dat met het PAS-beleid de juiste 

doelstellingen worden nagestreefd met het oog op het bereiken van de gunstige staat van instandhouding 

in de SBZ-gebieden. Dit geldt zowel voor het onderdeel “emissiereductie en bronmaatregelen” van het 

ontwerp PAS als voor het onderdeel “stikstofsanering” van het ontwerp PAS. Voormelde afstemming dringt 

zich nog meer op nu uit het voorontwerp van Vlaams Natura 2000, tweede cyclus 2021-2026, blijkt dat de 

taakstelling tegen 2050 minder dwingend wordt geformuleerd dan in het ontwerp PAS. Tenslotte dringt 

zich tevens een haalbaarheidsstudie op inzake de mogelijkheid omtrent het behalen van de gunstige staat 

van instandhouding voor de habitats in Vlaanderen gelet op de zich wijzigende klimatologische 

omstandigheden. 

Daarenboven kan, door het feit dat de Vlaamse overheid jarenlang in gebreke is gebleven om het PAS-beleid 

verder te ontwikkelen, het jaar “2030” niet meer worden beschouwd als “halfweg”, zijnde het eindpunt van 

de eerste planperiode (2015-2030) en het startpunt van de tweede planperiode (2030-2045). Dit zou op 

korte termijn een onredelijk hoge impact op de land- en tuinbouwsector voor gevolg hebben. Boerenbond 

dringt er op aan dat de Vlaamse overheid een evenwichtiger en realistischer beleid gespreid over de ganse 

planningsperiode (tot 2050) zou uitwerken. 

Vervolgens voorziet het ontwerp PAS in een beleid tot 2030, maar biedt het geen doorkijk naar 2050. De 

overheid blijft in gebreke om duidelijkheid te creëren aangaande de potentiële taakstelling inzake 

emissiereducties die na 2030 nog rest. Van een zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat 

ze bedrijven in de mogelijkheid stelt om op langere termijn een duurzame bedrijfsvoering uit te bouwen. 

Boerenbond wil daarom harde garanties dat landbouwers die de komende jaren de nodige investeringen 

doen ook na 2030 op een rechtszekere wijze hun activiteiten kunnen verderzetten onder een 

omgevingsvergunning van onbepaalde duur. 

Daarnaast blijft de Vlaamse overheid in gebreke om de socio-economische impact van het ontwerp PAS op 

een afdoende wijze in kaart te brengen, hoewel onmiskenbaar blijkt dat deze impact op de land- en 

tuinbouwsector, maar ook op de ganse agrovoedingsketen, bijzonder groot zal zijn. De Vlaamse overheid 

blijft tevens in gebreke om de socio-economische impact afdoende in rekening te brengen. Nochtans dienen 

de lidstaten bij het nemen van instandhoudingsmaatregelen rekening te houden met de socio-economische 

omstandigheden. Boerenbond dringt erop aan dat bij de uitwerking van het PAS-beleid rekening wordt 

gehouden met de socio-economische impact. Dit zowel in het uitwerken van de beoordelingskaders als bij 

het vorm geven van de bronmaatregelen voor de veehouderij, het stikstofsaneringsplan, het eventuele 

maatwerk en de timing waarbinnen één en ander moet gebeuren. Dit gebeurt op heden niet. 

http://www.boerenbond.be/
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Er kunnen tenslotte ernstige vragen worden gesteld bij de rechtsgeldigheid van het openbaar onderzoek, 

onder andere door aanpassingen tijdens het openbaar onderzoek en het niet ter beschikking stellen van 

relevante informatie. 

Algemene opmerkingen bij het gebruik van modellen in de opbouw en onderbouwing van het 

beleid 

Er kunnen verschillende opmerkingen geformuleerd worden bij het gebruik van modellen in de opbouw en 

onderbouwing van het beleid. De modelmatige benadering schiet te ver door.  

Zo verantwoordt de Vlaamse overheid verregaande maatregelen op bedrijfsniveau door haar beleid te 

onderbouwen met modelleringen waarbij ze voorbijgaat aan de grote frictie die bestaat tussen de 

gemodelleerde en de feitelijke werkelijkheid enerzijds, en het onevenwicht tussen de mate van detail die 

wetenschap kan geven en deze die het beleid wenst anderzijds. 

Het onevenwicht tussen de mate van detail die wetenschap kan geven en deze die het beleid wenst, wordt 

geïmpliceerd doordat de Vlaamse overheid een modelmatige basis hanteert om verregaande maatregelen 

te nemen zonder de onzekerheden en beperkingen die ermee samenhangen in rekening te brengen. De 

Vlaamse overheid neemt de scenarioberekeningen zonder afdoende motivering als uitgangspunt voor o.a. 

het beoordelingskader voor de vergunningverlening, de stopzetting van de piekbelasters en de generieke 

bronmaatregelen voor de veehouderij. Dit komt neer op kennelijk onzorgvuldige besluitvorming. Van een 

zorgvuldig handelende overheid kan immers worden verwacht dat ze bij het uitwerken van haar beleid 

rekening houdt met onzekerheden en beperkingen die inherent zijn aan modelleringen. 

De grote frictie die bestaat tussen de gemodelleerde en de feitelijke werkelijkheid is onder andere te wijten 

aan het gebruik van verouderde gegevens en parameters bij de scenarioberekeningen. Van een zorgvuldig 

handelende overheid kan eveneens worden verwacht dat ze in het kader van een plan-MER de meest actuele 

gegevens en parameters hanteert als input voor modelleringen en berekeningen. Er wordt geen 

verantwoording geven voor het gebruik van verouderde emissiecijfers, zijnde deze van 2015, en van 

verouderde parameters in het kader van voormelde modelleringen en berekeningen. Het is niet voor 

redelijke betwisting vatbaar dat de Vlaamse overheid door gebruik te maken van deze verouderde 

inputgegevens in het kader van de plan-MER, is tekort gekomen aan haar zorgvuldigheidsverplichting. 

Bovendien houdt de Vlaamse overheid ten onrechte geen rekening met het feit dat de impactscores van 

individuele bedrijven berekend met het EMAV-model slechts indicatieve impactscores zijn en dat deze 

verschillend zijn van de impactscores berekend aan de hand van de Impactscoretool. Van een zorgvuldig 

handelende overheid kan worden verwacht dat ze bij het uitwerken van het PAS-beleid in rekening brengt 

dat impactscores verschillen naargelang de gebruikte methodiek (EMAV-IFDM-VLOPS/Impactscoretool). 

Door in het ontwerp PAS een één-op één doorvertaling te maken van het G8-scenario, gaat de Vlaamse 

overheid voorbij aan de finaliteit van het instrument van scenarioberekeningen en aan de beperkingen 

ervan. Bovendien dient minstens rekening te worden gehouden met de socio-economische gevolgen van de 

maatregelen die rechtstreeks uit modelleringen worden afgeleid, hetgeen niet is gebeurd. 

Tenslotte blijft de Vlaamse overheid in gebrek als het gaat over transparantie aangaande de gebruikte 

emissiefactoren in zowel de scenarioberekeningen als bij de bepaling van de piekbelasters. 

Algemene inhoudelijke opmerkingen op de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER 

Aangaande de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER dienen er ook enkele algemene inhoudelijke 

opmerkingen geformuleerd te worden. 

Zo stelt de Vlaamse overheid in het ontwerp PAS het bereiken van de kritische depositiewaarde (KDW) 

centraal en maakt hiervan een op zichzelf staande doelstelling, terwijl de Habitatrichtlijn geenszins een 

doelstelling inzake het bereiken van de KDW impliceert. De vraag is of deze doelstelling een feitelijk 

haalbare doelstelling is in het versnipperde en verstedelijkte Vlaanderen, rekening houdende met de 

http://www.boerenbond.be/
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stikstofimpact vanuit het buitenland en of deze doelstelling steeds kan worden verantwoord vanuit een 

maatschappelijke kostenbatenanalyse (soms zeer hoge maatschappelijk kost voor soms zeer kleine 

natuurwinst). 

Ook wordt in het ontwerp PAS onterecht eenzijdig de focus gelegd op Vlaamse landbouwsector. Door het 

buitenland niet verantwoordelijk te stellen voor haar aandeel in de deposities op Vlaamse SBZ-H-gebieden, 

vergroot de Vlaamse overheid de taakstelling voor de binnenlandse sectoren. Er kan niet worden begrepen 

dat de Vlaamse overheid het aandeel van het buitenland niet evenredig in rekening brengt en deze 

taakstelling integraal doorschuift naar de eigen sectoren, in het bijzonder de Vlaamse landbouw -en 

tuinbouwsector. De landbouwsector dient onevenredige lasten te dragen voor een problematiek die veel 

ruimer gaat dan enkel de landbouwsector. De Vlaamse overheid blijft in gebreke om werk te maken van 

bindende afspraken met het buitenland en de ons omliggende regio’s m.b.t. het verminderen van de 

buitenlandse stikstofdeposities in Vlaanderen. Dit kan, gelet op het fundamenteel grensoverschrijdend 

karakter van de stikstofproblematiek, in alle redelijkheid niet worden begrepen.  

Naast het buitenland, bevat het ontwerp PAS eveneens geen maatregelen voor de NOx-sectoren. De Vlaamse 

overheid blijft in gebreke om te motiveren om welke redenen in het ontwerp PAS hoofdzakelijk maatregelen 

worden opgelegd ten aanzien van één sector, zijnde de land- en tuinbouwsector. Er kan niet afdoende 

worden verantwoord om welke redenen de Vlaamse overheid voor wat betreft de sectoren industrie en 

verkeer meent te kunnen volstaan met een verwijzing naar de maatregelen uit het Luchtbeleidsplan. In het 

kader van te behalen emissiereductiedoelstellingen is een kg stikstof immers een kg stikstof ongeacht van 

welke sectoren deze stikstof afkomstig is. Aangezien de Vlaamse bijdrage aan deposities in het buitenland 

voor het grootste deel uit NOx bestaat, kan niet worden begrepen dat het ontwerp PAS bijna uitsluitend 

focust op binnenlandse ammoniakemissies. Indien Vlaanderen verwachtingen stelt ten opzichte van het 

buitenland, dient Vlaanderen ook haar verantwoordelijkheid op te nemen om de Vlaamse bijdrage aan 

buitenlandse deposities te reduceren.  

Vervolgens zet het ontwerp PAS niet in op het vaststellen van managementplannen. De Vlaamse overheid 

dient echter prioritair werk van te maken van de opmaak van managementplannen met het oog op de 

ruimtelijke toewijzing van de instandhoudingsdoelstellingen in de diverse SBZ-gebieden. Deze ruimtelijke 

toewijzing van instandhoudingdoelstellingen is immers vereist om de impact van vergunningsplichtige 

activiteiten op de SBZ-gebieden op een correcte manier te kunnen beoordelen. Door het stilzitten van de 

Vlaamse overheid werden er tot op heden geen managementplannen opgemaakt en wordt er gewerkt met 

de voorlopige zoekzonekaart die niet meer werd aangepast. 

Ook blijft de Vlaamse overheid in gebreke om in een afzonderlijk beoordelingskader voor de 

vergunningverlening m.b.t. de VEN-gebieden te voorzien. Er dringt zich immers een verschil in behandeling 

op omdat de habitatstoets en de verscherpte natuurtoets (VEN-toets) juridisch verschillend zijn.  

Bovendien moeten de gerealiseerde stopzettingen in de land- en tuinbouwsector minstens in rekening 

worden gebracht bij de te behalen reductiedoelstellingen voor de land- en tuinbouwsector in globo, en voor 

de afzonderlijke deelsectoren van de land -en tuinbouwsector in het bijzonder. Dit is momenteel niet 

voorzien. Op deze wijze kan de haalbaarheid van het PAS-beleid voor de “blijvers” worden verhoogd zonder 

in te boeten op vlak van het behalen van de emissiedoelstellingen. Deze stopzettingen tellen momenteel 

enkel mee in het kader van de aanpassing van de variabele drempel van het beoordelingskader van 

ammoniak, hetgeen te beperkt is. 

Tenslotte blijft de Vlaamse overheid in gebreke om een innovatieve context te creëren die de sector in staat 

stelt om de uitdagingen aan te gaan. Op heden ontbreekt de nodige decretale basis om een WeComV op te 

richten, ondanks een recent parlementair initiatief. Ook ontbreekt vandaag een decretale basis m.b.t. de 

erkenningsprocedure inzake technieken en managementmaatregelen. Zodoende blijft de Vlaamse overheid 

http://www.boerenbond.be/
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in gebreke om een afdoend keuzepakket aan technieken en managementmaatregelen ten behoeve van de 

sector te faciliteren. 

Inhoudelijke opmerkingen op de bronmaatregelen die worden opgenomen in de Vlaamse PAS en 

het bijhorende plan-MER 

Ook voor wat betreft de bronmaatregelen zijn verschillende opmerkingen relevant in het kader van dit 

openbaar onderzoek. 

Maatwerk 

Het vaag karakter van de vooropgestelde maatwerkmaatregelen en het gebrek aan concrete doorvertaling 

ervan in het ontwerp PAS kan derhalve de wettigheid van het voorliggende ontwerp van passende 

beoordeling fundamenteel aantasten. Ook kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid in het 

Turnhouts Vennengebied bijkomende ‘doelstellingen’ formuleert terwijl het hooguit zou mogen gaan over 

maatregelen ter bereiken van de gunstige staat van instandhouding. Bovendien wordt de nood aan en 

onderbouwing van de bijkomende maatregelen in en rond het Turnhouts Vennengebied niet afdoende 

meegenomen in het ontwerp PAS. 

Piekbelasters 

Voor wat betreft de piekbelasters is de methodiek die de Vlaamse administratie heeft toegepast om tot de 

lijst van 58 piekbelasters te komen die is meegenomen in de plan-MER, voor discussie vatbaar. De lijst is 

louter gebaseerd is op een modellering/desktopberekening waarbij abstractie gemaakt wordt van elke 

feitelijke context. De politieke beslissing waarbij de lijst van 58 piekbelasters van de administratie werd 

herleid naar 41 piekbelasters lijkt arbitrair te zijn. Daarnaast is ook het flankerend beleid m.b.t. de 

piekbelasters ontoereikend. 

Generieke maatregelen 

Zowel bij de generieke maatregelen die het ontwerp PAS bevat voor varkens en pluimvee, als voor deze bij 

rundvee rijzen heel wat vragen en worden verschillende opmerkingen geformuleerd.  

De land- en tuinbouwsector heeft nood aan sectordoelstellingen. Deze doelstellingen moeten vervolgens 

leiden tot brede maatregelenpakketten per sector zodat elke landbouwer, ongeacht bedrijfsgrootte, vorm 

of verdienmodel, de mogelijkheid krijgt oplossingen te kiezen die passen binnen zijn bedrijfsvoering, 

bedrijfsmodel en toekomstvisie.  

Er kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid voor de varkens- en pluimveehouderij dergelijk hoge 

reductiedoelstelling op stalniveau formuleert zonder enige verantwoording te geven waarom een 

doelstelling op sectorniveau, dan wel bedrijfsniveau, niet mogelijk is. Er kan niet worden begrepen waarom 

Vlaamse overheid vasthoudt aan dergelijk hoge taakstelling op stalniveau en bijgevolg de emissiereductie 

die voortvloeit uit de stoppers (o.a. door de opkoopregeling) niet gevaloriseerd kan worden in een verlaging 

van de inspanningen die moeten gebeuren door de blijvers.  

Voor de rundveehouderij is het niet aanvaardbaar dat de Vlaamse overheid deze sectoren via de 

tussentijdse evaluatie een bijkomende tussentijdse doelstelling oplegt, zeker op deze korte termijn.  

Boerenbond erkent dat in de huidige politiek-maatschappelijke context, en zolang er geen voldoende daling 

van emissies is gerealiseerd, een stijging van de veestapel op Vlaams niveau niet aan de orde is. Desondanks 

is het wel noodzakelijk dat individuele bedrijven, voornamelijk starters en toekomstgerichte bedrijven 

(blijvers) binnen het globale PAS-kader ontwikkelingskansen blijven krijgen. De veestapel op sectorniveau 

zal echter evolueren volgens het Europees consumptiepatroon, zoals ook gesteld wordt in de visienota aan 

de Vlaamse regering in kader van het Vlaams klimaat en energieplan (VPEK). De doelstelling om de 

varkensstapel met 30% te reduceren via een vrijwillige opkoopregeling kan nooit een harde doelstelling 

zijn. Ze spoort trouwens niet met eerder genomen beslissingen in het kader van het VPEK. 

http://www.boerenbond.be/
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Tenslotte is er in het algemeen nood aan een apart transformatiefonds om de investeringen en kosten die 

samengaan met het verwezenlijken van de generieke maatregelen te helpen dragen. De Vlaamse overheid 

moet voldoende budgettaire middelen uittrekken zodat duurzame investeringen, los van PAS, niet in het 

gedrang komen.  

Nulbemesting 

Om te beginnen laat het ontwerp PAS niet toe om de potentiële impact van de nulbemestingsregeling op 

macroniveau en op microniveau in te schatten. De Vlaamse overheid blijft ook in het kader van het openbaar 

onderzoek in gebreke om inzicht te verschaffen in de impact van deze regeling. Daarnaast draagt een 

globale, Vlaamse, stopzetting van de bemesting in alle groene bestemmingen in SBZ-H (en VEN) uiterst 

beperkt bij aan de generieke emissiereductie en kan niet worden verantwoord in het kader van de realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen. Indien noodzakelijk kan hoogstens een gebiedsgericht en 

gedifferentieerd beleid worden gevoerd. 

Ondanks de beperkte bijdrage aan emissiereductiedoelstelling, kan niet worden ontkend dat de invoering 

van een volledige nulbemesting in de groene bestemmingen in SBZ-H een grote socio-economische impact 

heeft voor de landbouwsector in het algemeen en voor de getroffen land- en tuinbouwbedrijven in het 

bijzonder. Er werd onvoldoende rekening gehouden met socio-economische overwegingen bij de 

vaststelling en de uitwerking van de nulbemestingsregeling. 

De Vlaamse overheid verantwoord niet dat de verderzetting van het huidig beleid inzake de gefaseerde 

afbouw van ontheffingen op de nulbemesting, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in het 

gedrang zou brengen. 

Tenslotte is het flankerend beleid m.b.t. de nulbemesting ontoereikend. Het ontwerp PAS gaat er van uit dat 

er geen ecologische onderbouwing is die toelaat om de voortoetsdrempels te bepalen. Hiermee wordt 

afgestapt van een zienswijze die is begrepen in het Decreet Natuurbehoud en die ook in het buitenland 

wordt toegepast. 

NER-systeem 

Er kan geen verantwoording gegeven worden voor het feit dat de hervorming van het NER-systeem tot een 

sturend instrument op vlak van veestapelmanagement wordt voorzien in het ontwerp-PAS. De Vlaamse 

overheid dient dan ook te verduidelijken op welke wijze de hervorming van het NER-systeem zich verhoudt 

ten opzichte van andere instrumenten. Er zijn heel wat inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel zoals het 

nu geformuleerd is.  

Opmerkingen met betrekking tot de beoordelingskaders die worden opgenomen in de Vlaamse PAS 

en het bijhorende plan-MER 

In de beoordelingskaders opgenomen in het ontwerp PAS wordt een verschillende behandeling gehanteerd 

voor wat betreft de voortroetsdrempels en het beoordelingskader voor de passende beoordeling. Dit kan 

niet worden verantwoord. 

Voortoetsdrempels 

Het ontwerp PAS gaat ervan uit dat er geen ecologische onderbouwing is die toelaat de voortoetsdrempels 

te bepalen. Hiermee wordt afgestapt van een zienswijze die is begrepen in het Decreet Natuurbehoud en 

die ook in het buitenland wordt toegepast. 

Om de voortoetsdrempels te bepalen hanteert het ontwerp PAS een methodiek die noch internationaal is 

gekend, noch wetenschappelijk of extern is getoetst. Deze werkwijze impliceert bovendien een 

kringredenering. Ook is de methodiek ter onderbouwing van de voortoetsdrempels kaduuk, onder andere 

omwille van het gegeven dat de methodiek de mogelijke impactstijgingen die NOx-bronnen kunnen 

realiseren, en die lokaal kunnen leiden tot significante effecten, niet in rekening brengt. Dit terwijl de 
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voortoetsdrempels juist moeten garanderen dat het vergunnen van bedrijven onder de voortoetsdrempels 

lokaal niet kan leiden tot significante effecten. 

Er wordt daarenboven geen afdoende verantwoording gegeven voor de introductie van verschillende 

voortoetsdrempels naargelang de emissiebron (NOx/NH3). Vooreerst is er geen afdoende ecologische 

onderbouwing voor dit verschil in behandeling. De impact van een industrieel bedrijf met een impactscore 

van 1% is even groot als dat van een landbouwbedrijf met dezelfde impactscore. Een dalende trend in 

emissies van NOx in het verleden kan ook geen verantwoording opleveren. Ook het verschil in 

depositiegedrag tussen NOx en NH3 kan geen verantwoording zijn voor een verschillende 

voortoetsdrempel. Door de drempelwaarde uit te drukken als een impactscore wordt dit verschil immers 

al meegenomen. 

Het ontwerp plan-MER begroot de cumulatieve impact van alle bedrijven onder de drempels voor de 

voortoets. Daarmee is echter nog geen invulling gegeven aan de eis van cumulatie zoals voorzien in artikel 

6, lid 3 van de Habitatrichtlijn. Er kan ook niet worden begrepen om welke reden de Vlaamse overheid geen 

rekening houdt met de tweede lezing omtrent de cumulatieve effecten zoals opgenomen in het advies van 

het PAS-expertenpanel. 

Significantiekaders voor de passende beoordeling 

Het beoordelingskader voor NOx stationaire bronnen voorziet dat het voor industriële sectoren volstaat om 

technisch-economisch haalbare en kosteneffectieve maatregelen te nemen. Deze mogelijkheid is niet 

voorzien in het beoordelingskader NH3. Dit verschil in behandeling kan niet worden verantwoord. In de 

beoordelingskaders voor NOx-bronnen is er geen sprake van een variabele beoordelingsdrempel. De 

sectoren van de NOx-bronnen moeten generiek geen inspanningen voorleggen alvorens 

ontwikkelingsruimte ter beschikking wordt gesteld. Sterker nog, deze bedrijven kunnen nog een stijging 

van de impactscore met 1% of meer realiseren. Voor NH3-bronnen wordt er gewerkt met een variabele 

beoordelingsdrempel die naargelang de gerealiseerde generieke emissiereducties kan stijgen tot maximaal 

0,8%. Deze variabele beoordelingsdrempel is in de praktijk een ‘onvergunbaarheidsdrempel’, die niet voor 

NOx-sectoren bestaat.  

Bovendien garandeert het ontwerp PAS niet dat de mogelijkheid die is voorzien voor bestaande industriële 

bedrijven en nieuwe industriële bedrijven om uit te breiden en om een stijging van de impactscore met 1% 

of meer te veroorzaken, lokaal geen aanleiding zou kunnen geven tot betekenisvolle effecten. 

Tenslotte kan niet worden verantwoord dat NH3 afkomstig van industriële processen en deNOx-technieken 

wordt behandeld volgens het beoordelingskader van NOx stationaire bronnen, terwijl NH3 afkomstig van 

veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties volgens een apart, stringenter kader worden behandeld.  

Inhoudelijke opmerkingen op het stikstofsaneringsplan dat wordt opgenomen in de Vlaamse PAS 

en het bijhorende plan-MER 

Vooreerst had het tweede Vlaams Natura 2000-programma reeds goedgekeurd moeten zijn om een goede 

appreciatie te kunnen maken van het stikstofsaneringsplan. Het maakt immers de prioriteiten van de 

realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen duidelijk. Op basis daarvan kan het stikstofsaneringsplan 

heldere prioriteiten bevatten om de achteruitgang tegen te gaan, dit zowel voor de algemene 

herstelmaatregelen als voor het hydrologisch herstel. Om juridisch robuust te zijn moet het Vlaams Natura 

2000-programma dus worden goedgekeurd voor de goedkeuring van de PAS. Op basis daarvan moet het 

stikstofsaneringsbeleid worden vorm gegeven. Momenteel is het niet duidelijk hoe de afstemming op het 

Natura 2000-programma zal gegarandeerd worden. 

Vervolgens dient ook voor wat betreft het stikstofsaneringsplan uitgegaan te worden van de meest actuele 

gegevens en kennis. Door het gebruik van verouderde cijfers en kennis kan er geen accurate inschatting 

inzake het stikstofsaneringsbeleid wordt gemaakt. 
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Bovendien is het cruciaal dat de overheid kan garanderen dat de juiste herstelmaatregelen effectief op het 

juiste moment zullen worden toegepast, dit via het instrument van de natuurbeheerplannen en het rollend 

meerjarenprogramma. Die garanties ontbreken in het plan, voor beide instrumenten. Dit is niet in 

overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie die stelt dat in een passende beoordeling 

enkel rekening kan worden gehouden met de gunstige effecten van vooropgestelde maatregelen in de mate 

er wetenschappelijke zekerheid bestaat omtrent het gunstig karakter van deze effecten.  

Daarenboven is de zeer algemene onderbouwing van het stikstofsaneringsplan in het ontwerp PAS 

onvoldoende om lokale maatregelen te motiveren zowel op vlak van effectiviteit en efficiëntie van de 

maatregelen zelf, als op het vlak van sociale, culturele en economische overwegingen. Ook dit is niet in 

overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

Opmerking omtrent het budget in kader van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER 

De voornaamste bemerking in kader van het budget is dat niet kan worden begrepen dat de Vlaamse 

overheid geen inzicht verschaft in de budgetoefening die samenhangt met een beleid van dergelijke 

grootteorde. 

Opmerkingen bij de monitoring en borging van het de Vlaamse PAS 

Tenslotte zijn ook voor wat betreft de monitoring en borging van de Vlaamse PAS enkele opmerkingen te 

formuleren. 

Zo kan er kan niet begrepen worden waarom de Vlaamse overheid in het ontwerp PAS geen evaluatie en 

bijsturing van de maatregelen en de doelstellingen van het NOx-emissies opneemt, gezien de mate van 

belang van deze emissies en de daling ervan om de doelstelling van het ontwerp PAS te kunnen bereiken. 

Indien blijkt dat de maatregelen ten behoeve van de daling van de ammoniakemissies onvoldoende zijn, 

moet een degelijke analyse gebeuren van de redenen en wenst de sector betrokken te worden bij het 

uitwerken van een nieuw maatregelenpakket. 

De Vlaamse overheid dient bovendien ook inzicht te geven in welke bijkomende stappen ze denkt te zetten 

indien de emissiedoelstellingen bereikt worden, maar de depositiedoelstellingen en/of instandhoudings-

doelstellingen niet.  

Tenslotte dient de Vlaamse overheid concrete afstemming en samenwerking op poten te zetten met elk van 

de buurregio’s en concrete evaluatiemomenten en -procedures te verankeren wanneer en hoe de 

inspanningen vanuit de buurregio’s zullen worden gevaloriseerd in het Vlaamse PAS-beleid.  

 

Onderhavig bezwaarschrift werd op juridisch vlak getoetst door het advocatenkantoor STIBBE. 
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1 ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAARSCHRIFT 
Het openbaar onderzoek over de Vlaamse PAS en het bijbehorende plan-MER vindt plaats tussen 19 april 

en 17 juni 2022.1 Dit bezwaarschrift is derhalve tijdig en ontvankelijk.  

 

2 PRO MEMORIE: ACHTERLIGGENDE CONTEXT VAN DE PAS EN 

het PLAN-MER  

2.1 Achtergrond 

De lidstaten van de Europese Unie moeten in lijn met art. 2 van de Habitatrichtlijn een gunstige staat van 

instandhouding bereiken voor de natuurlijke habitats, fauna en flora die worden aangemerkt als zijnde van 

communautair belang. Hiertoe dienen de lidstaten de gebieden van communautair belang het statuut van 

“speciale beschermingszone”, zgn. “Habitatrichtlijngebieden” of “SBZ-H” toe te wijzen.2  

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn legt de lidstaten een aantal verplichtingen en specifieke procedures op die 

beogen de natuurlijke habitats en de speciale beschermingszones in een gunstige staat van instandhouding 

te behouden of, in voorkomend geval, te herstellen.3 De bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn vormen, 

samengevat, een coherent geheel in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van deze richtlijn. De 

leden 2 en 3 van dit artikel beogen namelijk natuurlijke habitats en soorten hetzelfde beschermingsniveau 

te waarborgen, terwijl lid 4 van dat artikel enkel een uitzondering vormt op de tweede volzin van lid 3. 

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse Regering de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (hierna verkort: 

“S-IHD”), in uitvoering van de Habitatrichtlijn, definitief goed. De Vlaamse Regering gaf, in uitvoering van de 

specifieke instandhoudingsdoelstellingen ook het startschot voor een programmatische aanpak van de 

stikstofproblematiek, die als doelstelling had om de hoeveelheid stikstof in SBZ-H te laten dalen. De 

decretale basis tot de uitbouw van een programmatische aanpak zit, met artikel 36ter juncto artikel 2, 30° 

Natuurbehoudsdecreet, vervat in artikel 50ter, § 4 van Natuurbehoudsdecreet. 

In voormeld art. 50ter § 4 van het Natuurdecreet wordt aldus de mogelijkheid voorzien om de impact van 

stikstofdeposities op speciale beschermingszones op programmaniveau te regelen. Middels een 

programmatische aanpak wil de Vlaamse overheid zowel via brongerichte maatregelen als 

herstelmaatregelen vormgeven aan het stikstofbeleid. Het brongerichte beleid richt zich op de reductie van 

atmosferische stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden, terwijl het herstelbeleid een verdere 

verslechtering moet voorkomen. 

Met een omzendbrief van 20 februari 20154 (later geactualiseerd door een omzendbrief van 6 september 

2017)5 en de zogenaamde “Quinquiesconceptnota” 6 gaf de Vlaamse Regering verdere uitvoering aan het 

 
1 Zie bericht op de website van Departement Omgeving, raadpleegbaar via 
https://omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas#reageren.  
2 Art. 3 en 4 jo. bijlagen I, II en III Habitatrichtlijn; art. 36ter, § 2 jo. art. 50bis e.v. Decr. 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet).  
3 HvJ 11 april 2013, nr. C-258/11, Peter Sweetman. 
4 Omz. LNE/2015/1, 20 februari 2015 betreffende de toepassing van de op grond van artikel 36ter, § 3 en § 4 van het 
Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk 
betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones, BS 27 februari 2015. 
5 Omz. OMG/2017/01, 6 september 2017 betreffende de toepassing van de op grond van artikel 36ter, § 3 en § 4 van 
het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met 
mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones, BS 12 oktober 2017. 
6 Beslissing Vlaamse Regering 30 november 2016 betreffende de instandhoudingsdoelstellingen en programmatische 
aanpak stikstof, VR 2016 3011 DOC.0725/1QUINQUIES (Quinquiesconceptnota) 
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voorgenomen programmatische stikstofbeleid en stelde zij voorlopige significantiekaders vast voor de 

ammoniakemissies bij vergunningverlening. 

Bij arrest van 25 februari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0697 vernietigde de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning verleend aan de lv Roebben van 30 augustus 2019 

omwille van de vermeende onwettigheid van de PAS-kader voor ammoniak (hierna: “stikstofarrest van 25 

februari 2021”). In dit arrest bekritiseerde de Raad het beoordelingskader zoals opgenomen in de 

Omzendbrief van 6 september 2017 op grond dat de gehanteerde beoordelingskaders niet het voorwerp 

hebben uitgemaakt van een passende beoordeling en er bijgevolg geen wetenschappelijke zekerheid was 

dat de drempelwaarden niet zouden leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de 

betrokken Natura 2000-gebieden.  

Om tegemoet te komen aan de rechtsonzekerheid die het gevolg was van het stikstofarrest van 25 februari 

2021, werd op 2 mei 2021 - in afwachting van een definitief PAS - een ministeriële instructie uitgevaardigd 

waarin uiteengezet werd hoe de impact van stikstofemissies van een project verder bij de beoordeling van 

de vergunningsaanvraag moest worden betrokken.7  

Met het oog op de uitwerking van een definitieve PAS, werd in lijn met de SMB-richtlijn8, een plan-MER en 

passende beoordeling opgemaakt.  

De inspraakronde over de kennisgeving van het milieueffectenrapport (MER) liep van 16 augustus 2018 tot 

en met 16 oktober 2018. Boerenbond diende in dat kader een inspraakreactie in.  

Op basis van de kennisgeving stelde het Team MER richtlijnen op, betekend op 18 januari 2019. Op 21 

december 2021 vaardigde het Team MER aanvullende MER richtlijnen uit.  

De oefening mondde begin 2022 uit in een ontwerp PAS en het ontwerp van plan-MER, waaromtrent vanaf 

19 april 2022 tot 17 juni 2022 het openbaar onderzoek loopt.  

2.2 Relevant juridisch kader 

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn legt de lidstaten een aantal verplichtingen en specifieke procedures op die 

beogen de natuurlijke habitats en de speciale beschermingszones in een gunstige staat van instandhouding 

te behouden of, in voorkomend geval, te herstellen.9 Dit laatste is logisch, nu artikel 1, a) van de 

Habitatrichtlijn reeds verduidelijkt dat ‘instandhouding’ niet louter ziet op behoud, maar tevens op herstel. 

De leden van artikel 6 van de Habitatrichtlijn moeten, gelet op de door deze richtlijn beoogde 

instandhoudingsdoelstellingen, als een coherent geheel worden uitgelegd:  

- lid 1 vereist dat positieve stappen worden genomen om de gunstige staat van instandhouding te 

behouden of te herstellen. De “instandhoudingsmaatregelen” waarvan sprake in artikel 6, lid 1 

Habitatrichtlijn zijn de feitelijke mechanismen en acties die voor een Natura 2000-gebied moeten 

worden bepaald respectievelijk genomen teneinde de instandhoudingsdoelstellingen van het 

gebied te behalen en de gevaren en dreigingen ten aanzien van de soorten en habitats in het gebied 

aan te pakken. De instandhoudingsmaatregelen kunnen, luidens de bewoordingen van het lid, de 

vorm aannemen van „passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende 

maatregelen” en „zo nodig” de vorm van „passende beheersplannen”, die beantwoorden aan de 

ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats. Overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel wordt de keuze voor een bepaalde maatregel aan de lidstaten overgelaten. 

 
7 Ministeriële instructie KZD-13620 betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen 
betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de Habitatrichtlijngebieden, 2 mei 2021. 
8 Richtl.EP en Raad 2001/42/EG, 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s, Pb.L. 21 juli 2001, 197/30-37 (SMB-Richtlijn) 
9 HvJ 11 april 2013, nr. C-258/11, Peter Sweetman. 
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In de Habitatrichtlijn worden de te bereiken resultaten beschreven; het is aan de lidstaten om te 

bepalen hoe zij die denken te behalen10. Bij de vaststelling van de instandhoudingsmaatregelen, 

dienen de lidstaten echter rekening te houden met andere sociaaleconomische activiteiten in de 

gebieden11;  

- lid 2 legt aan de lidstaten een algemene beschermingsverplichting tot handhaving van de status quo 

sedert de referentiedatum op, die erin bestaat “passende maatregelen” te treffen om ervoor te 

zorgen dat de habitats in de speciale beschermingszones niet verslechteren en dat er geen storende 

factoren van betekenis optreden voor de soorten waarvoor die zones zijn aangewezen12.  

De referentiedatum is het ogenblik waarop de beschermingsmaatregelen van de Habitat- en 

Vogelrichtlijnen in werking traden. Voor de SBZ-H (Habitatrichtlijngebieden) in het Vlaamse Gewest is dat 

in beginsel 7 december 2004, d.i. het ogenblik waarop de SBZ’s door de Europese Commissie op de zgn. lijst 

van gebieden van communautair belang (hierna: “CGB”) zijn gezet.13  

- lid 3 omvat eveneens een beschermingsverplichting, die speelt wanneer een plan of project moet 

worden goedgekeurd dat geen direct verband houdt met, of nodig is voor, het beheer van het 

beschermde natuurgebied en voor dat gebied significante gevolgen kan hebben. De functie van deze 

bepaling is ervoor te zorgen dat de bevoegde nationale instanties hun toestemming voor een plan 

of project pas geven nadat zij de wetenschappelijke zekerheid hebben verkregen dat enig risico op 

een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied is uitgesloten. De passende 

beoordeling mag dan ook geen leemten vertonen en moet volledige, precieze en definitieve 

constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de 

gevolgen van de geplande werkzaamheden voor het betrokken beschermde gebied kunnen 

wegnemen14. Daarbij is het zo dat de passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project 

voor het betrokken gebied die ingevolge artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn moet worden verricht, 

inhoudt dat, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het 

betrokken plan of project die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden 

geïnventariseerd15.  

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie valt op te maken dat een ingreep geen aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een gebied uitmaakt, indien dat gebied wordt bewaard in een gunstige staat van 

instandhouding, hetgeen neerkomt op het duurzame behoud van de bepalende kenmerken van het 

betrokken gebied die verband houden met de aanwezigheid van een type natuurlijke habitat waarvan de 

instandhoudingsdoelstellingen rechtvaardigde dat dit gebied in de lijst van GCB’s in de zin van de 

Habitatrichtlijn werd opgenomen16;  

 
10 Richtsnoer van de Commissie met betrekking tot artikel 6 van de Habitatrichtlijn, beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm, p. 15. 
11 Richtsnoer van de Commissie met betrekking tot artikel 6 van de Habitatrichtlijn, beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm, p. 18.  
12 HvJ 24 juni 2021, nr. C-559/19, Europese Commissie / Koninkrijk Spanje, punt 153, en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak.  
13 Beschikking van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad, van de lijst van gebieden van communautair belang voor de continentale biogeografische regio (PB L 382 van 
28/12/2004) en Beschikking van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische 
regio, PB L 387 van 29/12/2004.  
14 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 49, en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
15 HvJ 21 juli 2016, nr. C-387/15 en C-388/15, Orleans e.a., punt 51 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
16 HvJ 24 juni 2021, nr. C-559/19, Europese Commissie / Koninkrijk Spanje, punt 166, en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak.  
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- lid 4 bepaalt dat indien een plan of project, bij wijze van uitzondering, ondanks negatieve conclusies 

van de beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste zin, van de Habitatrichtlijn, bij 

ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, de lidstaat 

alle nodige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van 

Natura 2000 bewaard blijft. Artikel 6, lid 4 Habitatrichtlijn stelt, gelet op de bewoordingen ervan, 

aan de mogelijkheid om dwingende redenen van groot openbaar belang te laten prevaleren boven 

de bescherming van een speciale beschermingszone evenwel niet de voorwaarde dat de aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van dat gebied voldoende kan worden gemitigeerd. De bedoeling 

van deze bepaling is dus vast te stellen dat de doelstelling van instandhouding van de natuurlijke 

habitats en van de wilde flora en fauna in de speciale beschermingszones in uitzonderlijke 

omstandigheden kan wijken voor andere, bijzonder dringende overwegingen van algemeen belang, 

mits de betrokken lidstaat de nodige compenserende maatregelen neemt om de algehele 

samenhang van het Europese ecologische netwerk Natura 2000 te bewaren17.  

De bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn vormen, samengevat, een coherent geheel in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze richtlijn. De leden 2 en 3 van dit artikel beogen namelijk natuurlijke 

habitats en soorten hetzelfde beschermingsniveau te waarborgen, terwijl lid 4 van dat artikel enkel een 

uitzondering vormt op de tweede volzin van lid 3.  

Zoals hoger reeds werd aangehaald, beschikken de lidstaten over een zekere appreciatiemarge bij de 

implementatie van de Habitatrichtlijn. Zo laat artikel 2, lid 3 van de Habitatrichtlijn ook toe dat “in de op 

grond van deze richtlijn genomen maatregelen rekening [wordt] gehouden met de vereisten op economisch, 

sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden”. Dit betekent dat zowel bij het 

vaststellen van instandhoudingsmaatregelen in de zin van artikel 6, lid 1 Habitatrichtlijn, als de passende 

maatregelen onder artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn rekening te houden is met “vereisten op economisch, 

sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.”  

  

 
17 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 37.  
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3 ALGEMENE PROCESMATIGE OPMERKINGEN OP DE VLAAMSE 

PAS EN HET BIJHORENDE PLAN-MER 

3.1 Schending van de rechten die het publiek ontleent aan de 

kennisgeving.  

Als eerste procesmatige opmerking op het plan-MER is vast te stellen dat er een schending voorligt van de 

rechten die het publiek ontleent aan de kennisgevingsprocedure. Doorheen het proces van de 

milieueffectrapportage werd ten opzichte van het kennisgevingsdossier niet enkel het voorwerp van het 

plan-MER op essentiële punten gewijzigd, maar ook het beoordelingskader van de passende beoordeling.  

Deze essentiële wijzigingen, die raken aan het wezen van de kennisgeving, werden niet opnieuw aan het 

publiek ter inzage gelegd, zodat het publiek er geen opmerkingen op kon geven in een vroeg en nuttig 

stadium van het besluitvormingsproces. Dit maakt een schending uit van de rechten die de leden van het 

betrokken publiek aan de kennisgevingsprocedure ontlenen en die zijn neergelegd in artikel 4.2.8 DABM 

juncto het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, artikel 23 van de Grondwet, de 

SMEB-Richtlijn en artikel 7 Verdrag van Aarhus.  

Het ontwerp PAS heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 

voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie structureel en planmatig terug te 

dringen op SBZ-H. Deze hoofddoestelling werd in het kennisgevingdossier vertaald naar een concreet 

programma (hoofdstuk 2 van de volledig verklaarde kennisgeving). Naar aanleiding van de 

terzinzagelegging, die liep van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018, formuleerde het Team Mer in 

haar richtlijn van 18 januari 2019 bepaalde opmerkingen op het basisprogramma en werden er twee 

alternatieven en een variant naar voren geschoven om bijkomend in het MER te onderzoeken en te 

beoordelen.  

Tussen 2018 en 2021 werden het basisprogramma en de twee alternatieven onderzocht en beoordeeld. Uit 

de voorlopige beoordeling van het basisprogramma en de alternatieven bleek eind 2021 echter dat het 

onderzochte basisprogramma en de alternatieven niet voldeden aan de vooropgestelde plandoelstelling, 

daar deze niet voldoende zouden bijdragen tot de realisatie van de IHD’s van de SBZ in het Vlaamse Gewest. 

Vervolgens werken een reeks bijkomende emissiescenario’s geformuleerd en bestudeerd. Uit deze 

scenario’s werden dan drie emissiereductiescenario’s (zgn. M1, M2 en M8) gedistilleerd die voldeden aan 

de vooropgestelde plandoelstelling en vervolgens, samen met nieuwe beoordelingskaders voor NH3 en NOX 

die werden vooropgesteld in navolging van het Stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

van 25 februari 2021, in het plan-MER werden onderzocht en beoordeeld. Het Team Mer formuleerde 

daaromtrent op 21 december 2021 aanvullende richtlijnen inzake de reikwijdte, het detailleringsniveau en 

de aanpak van het plan-MER. Het is op basis van de resultaten van dit onderzoek, dat slechts een drietal 

maanden in beslag nam, dat de Vlaamse Regering vervolgens het ontwerp PAS heeft vastgesteld.  

Boerenbond stelt aldus vast dat het basisprogramma, zoals opgenomen in de volledig verklaarde 

kennisgeving – voorwerp van de terinzagelegging die liep van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 

– , alsook de alternatieven die door het Team Mer in navolging van voormelde terinzagelegging werden 

geformuleerd, doorheen de plan-milieueffectrapportage voor het ontwerp PAS werd verlaten en vervangen 

door een nieuw programma en alternatieven. Dit nieuw programma en de alternatieven vonden, zoals ook 

uitdrukkelijk gemotiveerd in het administratief dossier, geen grondslag in de resultaten van de 

terinzagelegging die liep van 16 augustus 2018 tot 16 oktober 2018, maar waren het gevolg van het feit dat 

het initiële basisprogramma en alternatieven niet voldeden aan de vooropgestelde plan-doelstelling. De 

initiatiefnemer van het programma, de Vlaamse Regering, had deze nieuwe alternatieven overeenkomstig 

artikel 4.2.8 DABM opnieuw moeten voorleggen aan het publiek, zodat deze zich had kunnen uitspreken 

over de nieuwe beschrijving en verduidelijking van het programma en de vooropgestelde of nieuwe 
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redelijke alternatieven, de bijkomende richtlijnen inzake de reikwijdte, detailleringsniveau en inhoudelijke 

aanpak van het onderzoek, met inbegrip van de methodologie. Bij gebreke daarvan vormt dit een schending 

van artikel 4.2.8 DABM juncto het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, artikel 23 

van de Grondwet, de SMEB-Richtlijn en artikel 7 Verdrag van Aarhus.  

Volledigheidshalve geeft Boerenbond mee dat voormeld gebrek in het besluitvormingsproces niet kan 

worden opgevangen door het openbaar onderzoek tot thans loopt tot 17 juni 2022. De fase van de 

kennisgeving is immers te onderscheiden van het openbaar onderzoek omtrent het ontwerp van plan-MER 

en ontwerp van programma, daar het wezen van de kennisgeving erin gelegen is om het betrokken publiek 

toe te laten haar inzichten over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak, incl. 

methodologie, in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces kenbaar te maken, zodat er op nuttige 

wijze mee rekening kan worden gehouden in het verdere verloop van de milieueffectrapportage en 

uitwerking van het programma.  

Zo heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 31 juli 2013 nr. 114/2013 omtrent de fase van de 

kennisgeving, weliswaar in de context van de ruimtelijke ordening, reeds geoordeeld dat de mogelijkheid 

tot inspraak in het kader van de inhoudsafbakening van een plan-MER “een waarborg voor de vrijwaring 

van het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en een goede ruimtelijke ordening (artikel 23, derde 

lid, 4°, van de Grondwet) en voor de duurzame ontwikkeling die de decreetgever dient na te streven (artikel 

7bis van de Grondwet). De inspraakregeling dient de betrokkenen een effectieve mogelijkheid te bieden om hun 

opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken zodat de bestuursorganen daarmee naar behoren rekening 

kunnen houden.” De rechten die het betrokken publiek, met inbegrip van Boerenbond en haar leden, aan de 

kennisgevingsprocedure ontleent, werden in het thans voorliggende besluitvormingsproces volledig 

uitgehold.  

Eenzelfde vaststelling geldt ten aanzien van de beoordelingskaders die doorheen de milieueffectrapportage 

werden gehanteerd ter beoordeling van de resultaten van de passende beoordeling.  

Zoals gesteld, wordt de hoofddoelstelling van het ontwerp PAS in het definitief beoordelingskader voor de 

passende beoordeling van het ontwerp PAS geoperationaliseerd in twee concrete doelstellingen. Aan beide 

toetsen moet voldaan zijn opdat een alternatief gunstig passend beoordeeld kan worden:18 

“Toets 1: Vertrekkend van de tijdshorizon 2050 waarop de instandhoudingsdoelen binnen Natura 

2000-gebieden gerealiseerd moeten zijn, wordt voor 2030 vooropgesteld dat voor elk A-habitattype 

in een SBZ-H de gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarden (KDW) met minstens 

50% moet gereduceerd zijn ten opzichte van de toestand in het referentiejaar 2015.  

Toets 2: Van de PAS-herstelmaatregelen, bestaande uit een algemene herstelstrategie en de 

gebiedsanalyse per SBZ-H, moet worden nagegaan of ze effectief en efficiënt zijn en of ze geen 

negatieve effecten veroorzaken op Europese habitats of soorten.” 

Bovenstaande tweevoudige toets vormt een aanpassing van het beoordelingskader vermeld in de 

kennisgevingsnota van 2018. De kennisgevingsnota van 2018 voorzag in het “globaal beoordelingskader” 

voor de passende beoordeling van het plan-MER immers een drievoudige toets:  

“Voor dit plan-MER kiezen we ervoor om als globaal beoordelingskader voor de passende beoordeling 

van het PAS-programma gebruik te maken van een drievoudige toets. De beoordeling zal slechts 

significant positief zijn als tegelijk aan onderstaande drie toetsen wordt voldaan:  

(a) Er zal, mede door het PAS-programma, in Vlaanderen een graduele daling optreden van de 

stikstofbelasting vanuit de lucht, zodat tegen 2050 de gunstige staat van instandhouding van de 

 
18 Ontwerp PAS, p. 30 
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betrokken habitats effectief bereikt kan worden en niet langer door stikstofdepositie wordt 

gehypothekeerd.  

(b) Het PAS-programma zal in deze daling van de stikstofdepositie, en t.o.v. de eerdere 

beleidsinitiatieven ter reductie van de stikstofdepositie (cf. BAU), een wezenlijke bijdrage leveren  

(c) Het PAS-herstelbeleid, bestaande uit een algemene herstelstrategie en de gebiedsanalyses per SBZ-

H, is wetenschappelijk onderbouwd en draagt bij planmatige uitvoering op afdoende wijze bij aan het 

bereiken van de gunstige (lokale) staat van instandhouding van de stikstofgevoelige habitats.” 

In het kader van het openbaar onderzoek m.b.t voormelde kennisgevingsnota formuleerde Boerenbond 

destijds reeds een aantal fundamentele bedenkingen op deze drievoudige toets. Toen reeds merkte 

Boerenbond op dat de wijze waarop dit beoordelingskader vorm wordt gegeven de grenzen van artikel 6 

van de Habitatrichtlijn en artikel 36 ter Natuurdecreet ver overschrijdt. Bovendien verzocht Boerenbond 

om het beoordelingskader vorm te geven vanuit de vaststelling of het programma bijdraagt aan het behalen 

van de instandhoudingstellingen op lange termijn (2050) en of de afzonderlijke componenten zo zijn 

opgebouwd dat dit voldoende zeker is. Boerenbond merkt voorts op dat de KDW daarvoor een indicator is 

maar geen doelstelling op zich. Vanuit die vaststelling verzocht Boerenbond om te onderzoeken op welke 

wijze de implementatie van het herstelbeheer vorm gegeven moet worden zodat het herstelbeheer het 

grootst mogelijke effect kan hebben op het bereiken van de gunstige staat van instandhouding, met andere 

woorden om de nadruk te leggen op het herstelbeleid in plaats van het terugdringen van de stikstofdepositie 

in functie van de KDW. 

Ingevolge de richtlijnen19 en de aanvullende richtlijnen20 van het Team Mer werden de toetsen uit het 

beoordelingskader echter aangepast. In het ontwerp PAS wordt vermeld dat het beoordelingskader voor de 

passende beoordeling, opgenomen in de kennisgevingsnota voor het plan-MER werd aangepast op grond 

van inspraakreacties tijdens de terinzagelegging in 201821 en vastgelegd in de MER-richtlijnen.22 In de MER-

richtlijnen van 18 januari 2019 wordt daaromtrent het volgende vermeld:  

“het plan-MER moet worden opgesteld zoals door de initiatiefnemer voorgesteld in de kennisgeving, 

aangevuld/aangepast met de specifieke vereisten die in deze richtlijnen worden geformuleerd. Waar 

de kennisgeving en de richtlijnen van elkaar afwijken, moet voorrang worden gegeven aan de 

richtlijnen. De richtlijnen moeten bijgevolg samen met de kennisgeving worden gelezen.” 23 

en:  

“Met betrekking tot de discipline biodiversiteit:  

Zoals in de kennisgeving is aangegeven, zal er een passende beoordeling worden opgemaakt die zal 

geïntegreerd worden in het MER. De in de kennisgeving geschetste aanpak voor de passende 

beoordeling blijft behouden met uitzondering van toets 2.”24 

In de aanvullende MER-richtlijnen van 21 december 2021 wordt het volgende benadrukt:  

“Inmiddels zijn nieuwe inzichten en bijkomende informatie ter beschikking gesteld die ingrijpen op de 

verdere uitwerking van het plan-MER (o.a. de definitieve goedkeuring van het Luchtbeleidsplan 2030 

door de Vlaamse Regering dd. 25 oktober 2019, het zogenaamde “Stikstofarrest” uitgesproken en 

 
19 Richtlijnen voor plan-MER programma PAS, d.d. 18/01/2019 
20 Aanvullende richtlijnen voor plan-MER programma PAS, d.d. 21/12/2021 
21De terinzagelegging van de kennisgeving liep van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 
22 PAS, p. 30. Zie richtlijnen van 18 januari 2019 (gepubliceerd op 24 januari 2019) en aanvullende richtlijnen van 21 
december 2021 (gepubliceerd op 23 december 2021) 
23 Richtlijnen van 18 januari 2019 (gepubliceerd op 24 januari 2019), p. 2/11 
24 Richtlijnen van 18 januari 2019 (gepubliceerd op 24 januari 2019), p. 6/11 
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beslist door de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd. 25 februari 2021). De initiatiefnemer 

bezorgde op 17/12/2021 een nota met voortschrijdend inzicht t.o.v. de kennisgeving van onderhavig 

plan aan het Team Mer. Dit vereist dat het Team Mer voorliggende aanvullende bijzondere richtlijnen 

opstelt. In het bijzonder om supplementaire scenario’s en nieuwe vooropgestelde methodologie om die 

passend te beoordelen, te bekrachtigen (cf. infra).”25 

en:  

“De methodiek van de passende beoordeling wordt t.o.v. wat in de richtlijnen dd. 18 januari 2019 is 

gesteld als volgt verduidelijkt: Toets 1 wordt op basis van voortschrijdend inzicht verduidelijkt:  

Vertrekkend van de tijdshorizon 2050 waarop de instandhoudingsdoelen (IHD) binnen Natura 2000-

gebieden gerealiseerd moeten zijn, wordt voor 2030 vooropgesteld dat voor elk A-habitattype in een 

SBZ-H de gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) met minstens 50% moet 

gereduceerd zijn ten opzichte van de toestand in het referentiejaar 2015.  

Toets 2 wordt definitief geschrapt zoals ook in de richtlijnen d.d. 18 januari 2019 reeds was beslist.  

Toets 3 in de kennisgeving wordt niet gewijzigd, maar krijgt nummering toets 2:  

Van de PAS-herstelmaatregelen, bestaande uit een algemene herstelstrategie en de gebiedsanalyse 

per SBZ-H, moet worden nagegaan of ze effectief en efficiënt zijn en of ze geen negatieve effecten 

veroorzaken op Europese habitats of soorten.” 26 

Hoewel de aanvullende richtlijnen van 21 december 2021 doen uitschijnen dat het nieuwe 

beoordelingskader slechts een “verduidelijking” vormt van het eerdere beoordelingskader, gaat het om een 

duidelijke aanpassing van het eerder vermelde beoordelingskader zoals opgenomen in de 

Kennisgevingsnota. Ingevolge voormelde aanpassingen in toets 1 werd het bereiken van de KDW als 

absolute doelstelling nog verder verankerd en verscherpt terwijl toets 3 inzake het herstelbeleid werd 

afgezwakt. Boerenbond merkt op dat de eerste toets werd aangescherpt (vermelding van de “2030-

doelstelling” en “minstens 50%”) terwijl de laatste toets werd afgezwakt (niet meer vermelden van 

“wetenschappelijke onderbouwing” maar wel van “effectief” , “efficiënt” en “geen negatieve effecten”).  

Met andere woorden focust het nieuw beoordelingskader nog meer op stikstofreducties in functie van de 

KDW in plaats van de herstelstrategie, hetgeen ingaat tegen de opmerkingen die Boerenbond in het kader 

van de kennisgeving had geformuleerd. Deze zgn. “verduidelijking” in de bijzondere richtlijnen van het 

Team Mer van 21 december 2021 is geënt op de bijkomende opportuniteitskeuzes die de initiatiefnemer 

doorheen het onderzoek heeft gemaakt, maar die geen rechtstreeks aanknopingspunt vindt in de 

terinzagelegging die liep van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018. Het betrokken publiek heeft 

niet de kans gehad om zich uit te spreken over het gewijzigde beoordelingskader en de in dat kader 

gehanteerde methodologie in de discipline biodiversiteit, hetgeen nochtans een essentieel onderdeel van 

de passende beoordeling en het plan-MER uitmaakt. Ook in dat opzicht ligt er een schending voor van artikel 

4.2.8 DABM juncto het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, artikel 23 van de 

Grondwet, de SMEB-Richtlijn en artikel 7 Verdrag van Aarhus.  

Niet enkel procedureel, maar ook inhoudelijk valt er fundamentele kritiek te geven op de gehanteerde 

methodologie die vorm krijgt middels het vooropgestelde beoordelingskader en de daarin opgenomen 

toetsen. Het ontwerp van passende beoordeling stelt dat in de passende beoordeling enkel moet worden 

onderzocht of het PAS-programma geen belemmering vormt voor het behalen van de vastgestelde 

instandhoudingsdoelstellingen27. Dit sluit dus eerder aan bij de initieel door Boerenbond gegeven 

 
25 Aanvullende richtlijnen van 21 december 2021 (gepubliceerd op 23 december 2021), p. 3 
26 Aanvullende richtlijnen van 21 december 2021 (gepubliceerd op 23 december 2021), p. 5 
27 Ontwerp PASsende beoordeling, pagina 57 
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opmerkingen, die erop gericht waren om goed de doelstelling van een passende beoordeling voor ogen te 

houden, namelijk te vermijden dat er sprake zou zijn van de aantasting van de natuurlijke kenmerken 

doordat het PAS-programma het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zou hypothekeren in de zin 

van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn. Er is dus een verschil in de doelstelling van een passende beoordeling 

van het ontwerp PAS en de doelstelling van het ontwerp PAS zelf. Dat onderscheid wordt in de passende 

beoordeling en de gevolgde methodologie echter niet of te weinig gemaakt. Meteen wordt ook duidelijk dat 

het gunstig passend beoordelen van het ontwerp PAS niet garant staat voor het bereiken van de gunstige 

staat van instandhouding in de SBZ-H gebieden; voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding 

is meer nodig, namelijk instandhoudingsmaatregelen in de zin van artikel 6, lid 1 Habitatrichtlijn. Deze 

doelstelling dient normaliter het voorwerp uit te maken van het IHD-beleid of Natura 2000, maar dat in het 

Vlaamse Gewest te weinig vorm krijgt.- Het PAS-programma kan daaraan een bijdrage leveren door de 

stikstofdruk (abiotische randvoorwaarde) te verminderen, met het oog op de realisatie van de gunstige 

staat van instandhouding in de SBZ-H gebieden. Het PAS-programma zou dan ook principieel een onderdeel 

moeten uitmaken van het ruimere IHD-beleid of Natura 2000-beleid (zie onder 3.3). Dit is echter niet het 

geval, waardoor het onduidelijk is wat nu de doelstelling van het vooropgestelde PAS-programma is: het 

bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen (artikel 6, lid 1 Habitatrichtlijn), het voorkomen van een 

verslechtering of significante verstoring (artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn), dan wel het mitigeren van 

negatieve effecten van toekomstige plannen en projecten om een aantasting van de natuurlijke kenmerken 

van de Vlaamse SBZ-H te vermijden (artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn)?  

In dat kader bevat het administratief dossier geen afdoende motivering om welke reden de eerste toets van 

het beoordelingskader van de passende beoordeling nog werd aangescherpt. De Vlaamse overheid maakt 

ingevolge het aanscherpen van deze toets van het behalen van de KDW door stikstofemissiereducties 

binnen een strak tijdschema en van toepassing op elk A-habitattype gelegen in elk SBZ-H, een op zichzelf 

staande doelstelling, die niet voortvloeit uit artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn en zonder een afdoende 

verband te maken met het bereiken van de gunstige staat van instandhouding in de SBZ-H gebieden. Deze 

grief wordt hierna onder punt 5.1 verder uitgewerkt, maar moet hier reeds worden vermeld.  

Het voorgaande maakt dat het ontwerp PAS bijna volledig is geënt op het voldoen aan de eerste toets van 

het beoordelingskader van de passende beoordeling, zonder dat afdoende wordt nagegaan of dit wel een 

noodzakelijke dan wel efficiënte voorwaarde en inzet van maatschappelijke middelen is om de gunstige 

staat van instandhouding in de SBZ-H gebieden te behalen. Hetzelfde geldt voor de tweede toets inzake de 

PAS-herstelmaatregelen die werd afgezwakt, maatregelen die in de praktijk betere resultaten kunnen 

bereiken met een beperktere maatschappelijke kost dan de middelen die vereist zijn voor het terugdringen 

van de stikstofdeposities in functie van de KDW’s.  

De vraag rijst dus welke doelstelling met het ontwerp PAS zelf wordt nagestreefd, of dit de juiste doelstelling 

is, welk beleid al dan niet is vereist om deze doelstelling te behalen en of en in welke mate de in het 

beoordelingskader van de passende beoordeling voorziene toetsen noodzakelijk zijn voor het bereiken van 

deze doelstelling.  

In dit bezwaarschrift zal herhaaldelijk worden aangetoond dat niet de bijdrage aan de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen de centrale doelstelling van het ontwerp PAS is, maar wel het behalen van 

de KDW door stikstofemissiereducties ten aanzien van A-habitattype gelegen in elk SBZ-H binnen een strak 

tijdschema. Op die wijze wordt van het behalen van de KDW een op zichzelf staande doelstelling gemaakt 

waarvan noch wordt aangetoond dat ze noodzakelijk is om de gunstige staat van instandhouding te kunnen 

bereiken, noch wordt aangetoond of het behalen van de KDW rekening houdend met de culturele, sociale 

en economische context überhaupt haalbaar is. Er kan dan ook niet worden uitgesloten dat op een gegeven 

moment zal worden vastgesteld dat ondanks de uitvoering van het PAS-programma de gunstige staat van 

instandhouding in de SBZ-H gebieden niet zal worden bereikt. Deze fundamentele opmerkingen die te 

maken zijn bij het beoordelingskader voor de passende beoordeling toont eens te meer aan dat de 
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aanpassing van dat kader doorheen het besluitvormingsproces opnieuw onderworpen had moeten worden 

aan een nieuwe terinzagelegging.  

3.2 De afwezigheid van negatieve effecten is geen absolute vereiste 

onder de Habitatrichtlijn 

De Vlaamse overheid gaat er kennelijk vanuit dat het PAS-programma enkel kan leiden tot een gunstige 

passende beoordeling en dat de verregaande impact van het PAS-programma op de landbouwsector de prijs 

is die daarvoor te betalen is.  

Nochtans is dit niet wat de Europese regelgeving voorschrijft. Artikel 6 Habitatrichtlijn laat immers enige 

flexibiliteit toe. Deze bepaling bepaalt dat indien een plan of project, bij wijze van uitzondering, ondanks 

negatieve conclusies van de beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste zin, van de Habitatrichtlijn, 

bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, de lidstaat alle 

nodige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 

bewaard blijft.  

De landbouw is onmiskenbaar een sector van groot openbaar belang. De crisis in Oekraïne toont het belang 

van de voedselbevoordingszekerheid en de landbouwsector in de volledige Unie aan. Het gaat om een 

strategische pijler van de Europese economie. Volgens informatie van het Europees Milieuagentschap had 

in 2010 73 % van alle Natura 2000-gebieden van de Unie te maken met een overbelasting van 

stikstofdepositie.28 De stikstofcrisis en de Europese natuurregelgeving kunnen niet tot gevolg hebben dat 

de landbouwsector in de Unie in het algemeen en het Vlaamse Gewest in het bijzonder op grote schaal moet 

worden ingeperkt. Dat de verplichtingen onder de Habitatrichtlijn daar ook niet toe hoeven te leiden, werd 

door Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie Kokott treffende samengevat in haar conclusie in de 

Nederlandse PAS-zaak:  

“158. Op basis van bovenstaande uiteenzetting lijkt vast te staan dat het Nederlandse PAS weliswaar 

veelbelovende oplossingen bevat, maar dat er over het geheel genomen aanmerkelijke twijfel bestaat 

over het antwoord op de vraag of het voldoet aan de vereisten van artikel 6, leden 2 en 3, van de 

Habitatrichtlijn.  

159. Dat betekent echter niet dat de richtlijn in alle opzichten in de weg staat aan het PAS. Het 

instrument om in een dergelijke situatie tot passende resultaten te komen, is veeleer artikel 6, lid 4, 

van de Habitatrichtlijn. Het PAS is omschreven als een compromis tussen de belangen van 

natuurbescherming en de belangen van de maatschappij.(75) Ook de Raad van State gaat daarvan uit 

wanneer hij zich op artikel 2, lid 3, van deze richtlijn beroept om te weerspreken dat het het PAS aan 

„ambitie” ontbreekt.(76) Een dergelijk compromis is de functie van artikel 6, lid 4, maar geen 

onderdeel van artikel 6, leden 2 en 3.(77) 

160. Houdt men het totaalbeeld voor ogen, dan is het duidelijk dat een lidstaat als Nederland niet 

onderworpen kan zijn aan een onvoorwaardelijke verplichting om zijn landbouw plotseling op grote 

schaal in te perken en ook fors in te grijpen in andere economische ontwikkelingen teneinde de 

belasting van Natura 2000-gebieden met stikstof tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 

Dwingende redenen van groot openbaar belang dienen naar behoren in aanmerking te worden 

genomen. 

 
28 Dit cijfer werd aangehaald door advocaat-generaal Kokott in haar conclusie van 25 juli 2018 in de Nederlandse PAS-
zaak voor het Hof van Justitie, beschikbaar op 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204409&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=2556000.  
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161. Deze redenen bestaan enerzijds uit het algemene maatschappelijke belang bij economische 

ontwikkeling en anderzijds, met name wanneer reeds goedgekeurde activiteiten mogen worden 

voortgezet, uit het rechtsstatelijke doel, de grondrechten van de betrokken ondernemingen te 

eerbiedigen. Hoewel het in de regel lastig zal zijn, de belangen van individuele agrarische bedrijven 

als dwingende redenen van groot openbaar belang te aanvaarden, biedt een integrale beoordeling als 

het PAS de mogelijkheid, deze particuliere belangen in te passen in het algemene belang bij agrarische 

ontwikkeling en bij de eerbiediging van verworven rechten. 

162. Alles bij elkaar genomen is het ook duidelijk dat er geen alternatief is voor het toestaan van 

bepaalde extra activiteiten en voor het tolereren van andere bestaande activiteiten. Een instrument 

als het PAS is echter uitstekend geschikt om in kaart te brengen, welke alternatieven er de facto zijn. 

Aan de ene kant dient het PAS productiemethoden te stimuleren die stikstofdepositie tot een minimum 

beperken zonder onevenredige andere schade te veroorzaken (best practices). Aan de andere kant 

moet het activiteiten voorkomen die leiden tot schade die niet in verhouding staat tot de voordelen 

ervan.” (eigen nadruk)  

De Habitatrichtlijn biedt aldus meer flexibiliteit dan het Vlaamse Gewest doet uitschijnen. Men kan zich 

bijvoorbeeld de vraag stellen of de middelen die het Vlaamse Gewest inzet in het kader van flankerend 

beleid niet effectiever kan worden ingezet om de impact van bepaalde van de geviseerde landbouwers te 

compenseren. Zo zou men kunnen denken aan een mechanisme waarbij landbouwers hun negatieve impact 

op een SBZ kunnen compenseren door bijkomende natuur te creëren binnen het betrokken SBZ. Dat 

impliceert een win-winsituatie, in plaats van het huidige model waarvoor de Vlaamse Regering opteert en 

dat een aderlating betekent voor de landbouwsector.  

3.3 Gebrek aan (afstemming met) een IHD-beleid of Natura 2000-beleid  

3.3.1 Gebrek aan afstemming met een IHD-beleid of Natura 2000-beleid 

Het IHD-beleid of Natura 2000-beleid heeft als opzet om de gunstige staat van instandhouding in de SBZ-H 

gebieden te bereiken. Het PAS-programma, dat luidens de niet-technische samenvatting van het plan-MER 

en passende beoordeling “als centraal doel heeft bij te dragen aan de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstelling voor Europees beschermde natuur”29, zou principieel dan ook een onderdeel 

moeten uitmaken van dit ruimere IHD-beleid of Natura 2000-beleid. 

Het IHD-beleid of Natura 2000-beleid heeft tot doel het realiseren van de gunstige staat van instandhouding 

van habitats en soorten. De beoordeling van die staat van instandhouding gebeurt op basis van het 1) areaal, 

2) de populatiegrootte of de oppervlakte, 3) de kwaliteit en 4) de toekomstperspectieven.  

Dat gezegd zijnde, zou het ontwerp PAS principieel moeten inzetten op: 

- instandhoudingsmaatregelen opdat stikstofdeposities tot op een voldoende niveau zouden worden 

teruggedrongen zodat het niveau van stikstofdepositie het bereiken van gunstige staat van 

instandhouding in de SBZ-H gebieden niet meer in de weg staat (onderdeel van het IHD-beleid of 

Natura 2000-beleid dat uitvoering geeft aan artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn);  

- eventueel mitigerende maatregelen in toepassing van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn 

(maatregelen die de significant negatieve effecten van het ontwerp PAS reduceren of voorkomen);  

- indien vereist ook passende maatregelen in toepassing van artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn 

(preventieve maatregelen in het kader van het verslechteringsverbod).  

 
29 NTS, p. 3.  
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Het IHD-beleid of Natura 2000-beleid dient in te zetten op een generiek en overkoepelend 

instandhoudingsbeleid en geeft principieel uitvoering aan artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn 

(instandhoudingsmaatregelen).  

In het beleid van de Vlaamse overheid ontbreekt echter elke afstemming tussen het PAS-beleid enerzijds en 

het IHD-beleid of Natura 2000-beleid anderzijds terwijl het PAS-beleid zou dienen aan te haken aan het 

IHD-beleid of Natura 2000-beleid. 

De Vlaamse overheid hanteert echter een omgekeerde werkwijze en start met de opmaak van een PAS-

beleid terwijl het IHD-beleid of Natura 2000-beleid nog in de stijgers staat. Hierdoor ontbreekt elke 

coördinatie met andere natuurmaatregelen die in voorbereiding of in uitvoering zijn. Meteen wordt 

duidelijk dat niet kan worden gegarandeerd dat met het PAS-beleid de juiste doelstellingen worden 

nagestreefd met het oog op het bereiken van de gunstige staat van instandhouding in de SBZ-gebieden: in 

plaats van in te zetten op de meest maatschappelijk verantwoorde manier om een gunstige staat van 

instandhouding te bereiken voor de betreffende habitats, focust het PAS-programma op stikstofreducties 

in functie van de KDW. Dit geldt zowel voor het onderdeel “emissiereductie en bronmaatregelen” van het 

ontwerp PAS als voor het onderdeel “stikstofsanering” van het ontwerp PAS. 

3.3.2 Minder strenge timing vanuit het voorontwerp Natura 2000-beleid 

Voormelde afstemming dringt zich nog meer op nu uit het voorontwerp van Vlaams Natura 2000, tweede 

cyclus 2021-2026,30 blijkt dat de taakstelling tegen 2050 minder dwingend wordt geformuleerd dan in het 

ontwerp PAS. Dit voorontwerp luidt als volgt: 

“In 2050 moeten de Europese natuurdoelen gerealiseerd zijn. Het bereiken van de vereiste oppervlakte 

en kwaliteit, dit is de gunstige staat van instandhouding, vergt evenwel tijd, omwille van de 

ecologische processen die hieraan aan de basis liggen. Voor sommige habitattypes en soorten is dit 

een termijn van enkele jaren, voor andere zijn de ontwikkelingstermijnen veel langer, tientallen jaren 

of zelfs meer.  

Met de realisatie van de Europese natuurdoelen wordt hier dan ook bedoeld dat alle inspanningen die 

nodig zijn voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding uitgevoerd of, voor wat betreft 

het beheer van terreinen en het natuurlijk milieu, duurzaam geoperationaliseerd zijn tegen 2050. 

Deze inspanningen bestaan uit maatregelen voor het actief realiseren van de gunstige staat 

(‘instandhoudingsmaatregelen’) en passende maatregelen om verslechtering of verstoring tegen te 

gaan. 

Zoals blijkt uit het voortgangsrapport 2016-2020 Natura 2000 is de afstand tot dit doel nog groot, 

ondanks een aantal gunstige trends. Om de gunstige staat van instandhouding voor de Europees te 

beschermen habitats en soorten te bereiken zijn in het algemeen voldoende grote, robuuste gebieden 

nodig met een aangepast beheer, die ecologisch voldoende verbonden zijn en waar de kwaliteit van 

het natuurlijk milieu minstens voldoet aan hun specifieke ecologische vereisten. 

Het instandhoudingsbeleid voorziet, gelet op de grootte van de opdracht, een gefaseerde realisatie van 

de Europese natuurdoelen waarbij stap voor stap, in een iteratief proces, de nodige, bijkomende 

inspanningen gepland en uitgevoerd worden. Daartoe wordt in elke planperiode van het Vlaams 

Natura 2000-programma een taakstelling vastgesteld en acties beschreven, totdat in 2050 alle nodige 

inspanningen duurzaam geoperationaliseerd zijn op het terrein.” (eigen nadruk) 

 
30 Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma, tweede cyclus 2021-2026 (versie februari 2021) 
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Kennelijk gaat het Vlaams Natura 2000-beleid uit van de doelstelling dat ‘tegen 2050 op het terrein alle 

inspanningen moeten zijn geleverd om de gunstige staat van instandhouding te kunnen behalen’ . De doelen 

zelf moeten nog niet zijn bereikt.  

In het ontwerp PAS wordt uitgegaan van een veel strengere doelstelling, namelijk dat ‘2050 de horizon is 

waartegen alle habitattypen en soorten in een gunstige staat van instandhouding moeten zijn’ , terwijl het 

finale doel, zijnde het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 van de Habitatrichtlijn, 

identiek is.  

De redenering daarbij is dat, uitgaande van een lineaire reductie van de stikstofdepositie tussen het PAS-

referentiejaar 2015 en 2045 (met vervolgens nog vijf jaar om via herstelmaatregelen tot een gunstige 

toestand te komen), kan worden vastgesteld dat in 2030 de (gemiddelde) overschrijding van de kritische 

depositiewaarde voor elk habitattype met (minstens) de helft moet verminderen, aldus het ontwerp PAS.  

Dit wordt schematisch voorgesteld in Figuur 1.  

 

Figuur 1: Schematische voorstelling uit het ontwerp PAS van de 2030-doelstelling inzake reductie in stikstofdepositie met 

oog op het wegwerken van alle overschrijdingen tegen 204531 

Er dient te worden vastgesteld dat de Vlaamse overheid met twee maten en gewichten werkt. Het 

voorontwerp van Natura 2000-beleid gaat uit van een minder streng tijdskader dan het ontwerp PAS. Er 

wordt niet verantwoord om welke reden de landbouwsector reeds tegen 2045 alle maatregelen genomen 

moet hebben en er vervolgens nog 5 jaar overblijft om via herstelmaatregelen de gunstige staat van 

instandhouding tegen 2050 te bereiken, terwijl de natuursector pas tegen 2050 de nodige maatregelen 

moet hebben genomen opdat naderhand de gunstige staat van instandhouding wordt bereikt. .  

Het is dan ook niet meer dan redelijk dat de Vlaamse overheid, alvorens een PAS-beleid goed te keuren, 

werk maakt van een IHD-beleid of Natura 2000-beleid opdat kan worden gegarandeerd dat met het PAS-

beleid de juiste doelstellingen worden nagestreefd met het oog op het bereiken van de gunstige staat van 

instandhouding in de SBZ-gebieden. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen helpen bij het stellen van de juiste 

prioritering. Gelet op het gebrek aan afstemming, is thans sprake van kennelijk onzorgvuldige 

besluitvorming.  

Zowel voor wat betreft het onderdeel “emissiereductie en bronmaatregelen” als voor wat betreft het 

onderdeel “stikstofsanering” ontbreekt elke afstemming met het IHD-beleid of Natura 2000-beleid 

waardoor het onzeker is of met het ontwerp PAS wel de juiste doelstellingen worden nagestreefd. Deze 

toetsing wordt nergens gemaakt.  

 
31 Ontwerp PAS, pagina 32 
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3.3.3 Onderzoek de haalbaarheid inzake het bereiken gunstige staat van 

instandhouding van de habitats noodzakelijk in het licht van de 

klimaatverandering  

Tot slot wil Boerenbond principieel opmerken dat, naast de elementen opgenomen in het ontwerp PAS, tal 

van andere factoren het bereiken van de gunstige staat van instandhouding kunnen hypothekeren. 

Klimaatverandering is een factor die grote gevolgen kan hebben voor de haalbaarheid inzake het behalen 

van de doelstellingen van de Habitatrichtlijn.  

Boerenbond stelt vast dat de klimatologische omstandigheden in Vlaanderen, en bij uitbreiding in heel onze 

Atlantische regio, aan het veranderen zijn. Het woord ‘klimaatverandering’ komt dan ook bijna 200 keer 

voor in het laatste natuurrapport (2020) en wordt aanzien als 1 van de 7 drukfactoren op onze Vlaamse 

natuur.32 Bovendien verhoogt de druk van uitheemse soorten op onze biodiversiteit, een gegeven dat 

samenhangt met de klimaatverandering. De habitats waarvoor er hydrologisch herstel wordt voorgesteld 

in het stikstofsaneringsplan, zijn diegene die grond- en oppervlaktewaterafhankelijk zijn (voornamelijk de 

B-habitattypen). Het is in deze context een gegeven dat de gemiddelde grondwatertafel de laatste 10 jaar 

sterk is gedaald. De vraag rijst wat de impact is van de klimaatverandering en verdroging op de 

haalbaarheid van de realisatie van de gunstige staat van instandhouding van deze B-habitats. Ook soorten 

(en habitats) verplaatsen hun leefgebied omwille van de wijzigende klimatologische omstandigheden.33 

Dit betekent dat de context waarbinnen de habitats en soorten in Vlaanderen moeten gerealiseerd worden, 

op zijn minst gewijzigd is en naar de toekomst toe nog meer zal wijzigen. Hierdoor zullen de inspanningen 

en maatregelen die nodig zullen zijn voor het realiseren van de gunstige staat van instandhouding van de 

habitats en soorten in Vlaanderen op zijn minst anders (mogelijks groter) zijn in vergelijking met hun 

aanmelding in Vlaanderen in 2011 binnen de G-IHD.  

Bijgevolg is er nood aan een haalbaarheidsstudie inzake de mogelijkheid omtrent het behalen van de 

gunstige staat van instandhouding voor de habitats in Vlaanderen. Het is essentieel dat de zware 

(budgettaire) inspanningen en maatregelen op kostenefficiënte wijze worden ingezet en nog kunnen leiden 

tot de gunstige staat van instandhouding van de aangemelde habitats en soorten. In de niet ondenkbeeldige 

hypothese dat het bereiken van de gunstige staat voor de habitats met de laagste KDW’s omwille van 

klimatologische omstandigheden überhaupt niet meer mogelijk zou zijn, zou het huidige PAS-beleid van de 

Vlaamse Regering tot gevolgen hebben dat een beleid met een grote socio-economische impact wordt 

uitgerold dat in wezen geen bestaansreden meer heeft.  

Voor de duidelijkheid: dit is geen debat over minder natuur, maar over de haalbaarheid van de realisatie 

van een gunstige staat van instandhouding van bepaalde habitattypes tegen 2050 gegeven de 

klimaatverandering. Dit is een legitieme verzuchting, die ook in het plan-MER wordt erkend. De NTS stelt 

daaromtrent het volgende34:  

“Als deze verschillende elementen samengenomen worden is het duidelijk dat de stikstofproblematiek 

zelf, die de aanleiding vormt van het PAS-programma, in de komende decennia zal evolueren. Hoe 

belangrijk deze evolutie zal zijn is moeilijk te voorspellen, maar nut en noodzaak van de 

Programmatische Aanpak Stikstof zoals hij op dit moment geconcipieerd is, zullen in elk geval te 

gepasten tijde opnieuw moeten bekeken worden.”  

Alvorens een effectief en efficiënt beleid te kunnen voeren, lijkt het niet meer dan redelijk om daarom 

minstens een haalbaarheidsstudie omtrent het behalen van de gunstige staat van instandhouding uit te 

 
32 Natuurrapport 2020, https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40016 
33 www.klimaat.be – Impact op de biodiversiteit 
https://klimaat.be/klimaatverandering/gevolgen/biodiversiteit#:~:text=Vooral%20in%20berggebieden%20zijn%2
0de,temperatuurstijging%20van%202%C2%B0C). 
34 NTS, p. 47.  
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voeren. Dit toont eens te meer de noodzaak van afstemming van het PAS-beleid met het Natura 2000-beleid 

aan.  

3.4 Onevenwichtige en onhaalbare 2030-doelstelling ten gevolge van 

het stilzitten van het beleid 

De kennisgevingsnota 2018 luidt met verwijzing naar de conceptnota van 30 november 2016 dat er een 

‘graduele daling’ van de stikstofdeposities dient plaats te vinden in een tijdsframe van ca. 30 jaar (tussen 

2015 en 2045). De modellering die zal gebeuren om de stikstofdepositie als gevolg van BAU en BAU + PAS 

te voorspellen, zal in dit plan-MER gebeuren voor tijdshorizont 2030. 2030 is halfweg de beschikbare 

tijdspanne van 30 jaar om de stikstofdepositie onder de kritische drempelwaarden te laten dalen, aldus 

deze kennisgevingsnota.35 

Door het feit dat de Vlaamse overheid jarenlang in gebreke is gebleven om het PAS-beleid verder te 

ontwikkelen, komt de vooropgestelde timing in het gedrang komt en kan het jaar “2030” niet meer worden 

beschouwd als “halfweg”.  

Ondanks het stilzitten van de Vlaamse overheid, werd het globaal beoordelingskader voor de plan-MER uit 

de kennisgevingsnota van 2018 ingevolge de aanvullende richtlijnen36 aangepast. De drievoudige toets 

maakte plaats voor een tweevoudige toets waarbij het ambitieniveau voor toets 1 werd verhoogd en de 

2030-doelstelling werd verankerd in het beoordelingskader van de passende beoordeling m.b.t. het 

ontwerp PAS.  

De oorspronkelijke versie van toets 1 luidt:  

“Er zal, mede door het PAS-programma, in Vlaanderen een graduele daling optreden van de 

stikstofbelasting vanuit de lucht, zodat tegen 2050 de gunstige staat van instandhouding van de 

betrokken habitats effectief bereikt kan worden en niet langer door stikstofdepositie wordt 

gehypothekeerd.” 

De versie d.d. 21/12/2021van toets 1 luidt:  

“Vertrekkend van de tijdshorizon 2050 waarop de instandhoudingsdoelen (IHD) binnen Natura 2000-

gebieden gerealiseerd moeten zijn, wordt voor 2030 vooropgesteld dat voor elk A-habitattype in een 

SBZ-H de gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) met minstens 50% moet 

gereduceerd zijn ten opzichte van de toestand in het referentiejaar 2015.” 

Het is niet voor redelijke betwisting vatbaar dat toets 1 werd verstrengd zonder motivering. 

Tegen de tijd dat de doelstellingen in regelgeving zijn omgezet is de eerste planperiode (2015-2030) 

gereduceerd tot 7 jaar of minder, ten opzichte van de tweede planperiode (2030-2045) die 15 jaar zal 

bedragen. Dit betekent dat zeer veel inspanningen op korte tijd zullen moeten gedaan worden, wat zal 

zorgen voor een onevenredige impact op de landbouwsector, dit omdat de Vlaamse overheid zelf jarenlang 

in gebreke is gebleven om een PAS-beleid te ontwikkelen.  

Boerenbond dringt er daarom op aan om de 2030 doelstelling af te zwakken of het richtjaar aan te passen 

en om een evenwichtiger en realistischer beleid richting 2050 uit te werken. 

3.5 Geen doorkijk naar 2045/2050 waardoor toekomst onzeker blijft 

Het ontwerp PAS voorziet voorts in een aanpak tot 2030 maar biedt geen doorkijk naar 2050 en de 

bijkomende emissiereducties die desgevallend na 2030 al dan niet nog zullen moeten worden gerealiseerd. 

 
35 Kennisgevingsnota 2018, pagina 49 
36 Aanvullende richtlijnen milieueffectrapportage PLAN-MER voor programma PAS d.d. 21 december 2021 
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Welke taakstelling rest er nog na 2030? Er kan niet worden uitgesloten dat de bedrijven na 2030 opnieuw 

in onzekerheid terecht komen, ondanks eventuele bijkomende (investeringen in) emissiereducties die deze 

bedrijven in de tussentijd zullen realiseren.  

Dit klemt des te meer in het kader van het G8-scenario, waar het PAS-programma het keuzepakket beperkt 

tot het toepassen van technologische maatregelen en de afbouw van de veestapel. Technologie kan grote 

investeringen met zich meebrengen waardoor het mogelijks na 2030 niet rendabel blijkt te zijn om nu 

bijkomend te investeren in verdere reducties. Ook afbouw van de veestapel kan er toe leiden dat het na 

2030 niet meer rendabel is om in ter zetten op technieken of management- of voedermaatregelen.  

Het ontwerp PAS voorziet in een beleid tot 2030 maar biedt geen doorkijk naar 2050. De overheid blijft in 

gebreke om duidelijkheid te creëren aangaande de potentiële taakstelling inzake emissiereducties die na 

2030 nog rest. Van een zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat ze bedrijven in de 

mogelijkheid stelt om op langere termijn een duurzame bedrijfsvoering uit te bouwen. Boerenbond wil 

daarom harde garanties dat landbouwers die de komende 7 jaar de nodige investeringen doen ook na 2030 

op een rechtszekere wijze hun activiteiten kunnen verderzetten onder een omgevingsvergunning van 

onbepaalde duur. 

3.6 Socio-economische impact op land- en tuinbouw niet in kaart én niet 

in rekening gebracht 

3.6.1 Socio-economische impactanalyse van het ontwerp PAS ontbreekt 

Artikel 1.2.1., § 3 DABM stelt dat het Vlaamse Gewest bij de uitvoering van haar milieubeleid rekening dient 

te houden met onder meer de socio-economische aspecten. De milieueffectrapportage beoogt luidens 

artikel 4.1.4, § 1 DABM in dezelfde zin in de besluitvorming over acties die aanzienlijke milieueffecten 

kunnen veroorzaken aan het milieubelang een plaats toe te kennen “die evenwaardig is aan de sociale, 

economische en andere maatschappelijke belangen”.37 In haar richtsnoer ter uitvoering van de SMEB-

Richtlijn, licht de Europese Commissie terzake toe dat het MER deel kan uitmaken van “een document inzake 

duurzaamheidsbeoordeling waarin ook sociale en economische effecten aan de orde komen, of zo’n 

beoordeling zou in het plan of programma kunnen worden geïntegreerd.”38  

Ook de natuurregelgeving schrijft voor dat bij de uitwerking van het beleid rekening te houden is met socio-

economische randfactoren. Artikel 2 lid 3 van de Habitatrichtlijn maakt duidelijk dat alle maatregelen die 

worden genomen op grond van de richtlijn zo moeten worden ontworpen dat zij natuurlijke habitats en 

soorten van EU-belang in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale 

bijzonderheden.  

Luidens de Europese leidraad wordt in het kader van artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn, zijnde bij het 

nemen van instandhoudingsmaatregelen, rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en 

cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden: 39 

 
37 Zie bijvoorbeeld omtrent de verplichting om in de context van de ruimtelijke ordening overeenkomstig artikel 1.1.4 
VCRO rekening te houden met de economische gevolgen van plannen RvS 27 september 2019, nr. 245.550, Gemeente 
Beveren; RvS 28 maart 2017, nr. 237.834, Van Huele e.a..; RvS 14 maart 2017, nr. 237.639, BVBA Vanderschrick-
Kwekerij-Verpakking e.a..  
38 Europese Commissie, Uitvoering van Richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma’s, raadpleegbaar via: 
https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance_nl.pdf, p. 25-26. 
39 Mededeling van de Commissie Beheer van Natura-2000-gebieden De bepalingen van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG), Brussel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final, pagina 17 
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“Voor alle SBZ's voor habitats moeten de lidstaten instandhoudingsmaatregelen opstellen en passende 

wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen vaststellen. Deze 

maatregelen moeten uiterlijk zes jaar na vaststelling van de Unielijsten van GCB's zijn ingesteld. Deze 

maatregelen zijn positief en gebiedspecifiek; ze zijn van toepassing op alle typen natuurlijke habitats 

van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen, met uitzondering van de 

soorten die volgens het Natura 2000- standaardgegevensformulier aanwezig maar verwaarloosbaar 

zijn. De maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van 

communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen, waarbij 

rekening worden gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de 

regionale en lokale bijzonderheden.” (eigen nadruk) 

Eenmaal de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied zijn vastgesteld, is flexibiliteit wat 

betreft de te nemen instandhoudingsmaatregelen mogelijk, waarbij rekening kan worden gehouden met de 

sociaaleconomische activiteiten in het gebied, aldus de Europese Commissie: 40 

“Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied eenmaal zijn omschreven, 

is er enige flexibiliteit wat betreft het omschrijven en vaststellen van de instandhoudingsmaatregelen. 

Er zijn meerdere opties denkbaar (bijvoorbeeld een combinatie van wettelijke, bestuursrechtelijke of 

op een overeenkomst berustende maatregelen), waarbij rekening wordt gehouden met andere 

sociaaleconomische activiteiten in de gebieden.” (eigen nadruk) 

Op de website van Natura 2000 is daarover het volgende te lezen: 41 

“Wordt bij het bepalen van de doelstellingen rekening gehouden met socio-economische 

factoren zoals landbouw en bedrijven? 

Bij het opmaken van de doelstellingen wordt vanuit Europa geëist dat enkel rekening gehouden wordt 

met ecologische factoren, namelijk de oppervlakte- en kwaliteitseisen die soorten en habitats stellen 

en de abiotische omstandigheden in de SBZ. Het is dus niet toegestaan doelstellingen aan te passen 

aan socio-economische factoren. Om de socio-economische impact zo klein mogelijk te houden, 

worden de socio-economische factoren wel in overweging genomen bij het toewijzen van de doelen. 

Hiermee wordt bedoeld dat, indien een doelstelling op meerdere locaties kan worden gerealiseerd, de 

locaties met de grootste impact op bijvoorbeeld landbouw, uitgesloten wordt. Hieruit kan volgen dat 

reeds in het IHD-rapport bepaald wordt in welk deelgebied de doelstelling gerealiseerd dient te 

worden. Op deze manier wordt mogelijke impact op bepaalde actoren verminderd, zonder dat dit 

effect heeft op de doelstellingen. 

Bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen wordt vanuit Europa wel geëist dat rekening 

gehouden wordt met de socio-economische omstandigheden. Bij de realisatie van de doelstellingen zal 

dan ook, net als bij de opmaak van de doelstellingen, met alle sectoren rond de tafel gezeten worden” 

(eigen nadruk) 

In de kennisgevingsnota van 2018 werd deze doelstelling als volgt vertaald:  

“De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen aan 

de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees beschermde speciale 

beschermingszones door planmatig, en zonder de continuïteit van de vergunningverlening of het level 

 
40 Mededeling van de Commissie Beheer van Natura-2000-gebieden De bepalingen van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG), Brussel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final, pagina 19 
41www.natura2000.vlaanderen.be - Vragen over instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en speciale beschermingszones 
(SBZ); https://natura2000.vlaanderen.be/vragen-over-instandhoudingsdoelstellingen-ihd-en-speciale-
beschermingszones-sbz#anker4 
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playing field voor bedrijven en sectoren in het gedrang te brengen, de uitstoot van stikstof terug te 

dringen.” (eigen nadruk) 

Bijkomend kan worden opgemerkt dat overheden ook in het kader van artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn 

bij het nemen van preventieve maatregelen om verslechtering of verstoring van SBZ-gebieden te 

voorkomen, over de nodige beoordelingsmarge beschikken, zolang maar wordt gewaarborgd dat er geen 

verslechtering of verstoring plaats vindt: 42 

“Het rechtsstelsel uit hoofde van artikel 6, lid 2, moet concreet, coherent en volledig zijn, en de 

doeltreffende bescherming van de betrokken gebieden moet ermee kunnen worden verzekerd. Bij het 

nemen van passende maatregelen voor de implementatie van artikel 6, lid 2, beschikken de lidstaten 

over een beoordelingsmarge, mits gewaarborgd is dat er geen verslechtering of verstoring plaatsvindt. 

Indien een beoordeling van een plan of project nodig is om aan de bepalingen van artikel 6, lid 2, te 

voldoen, moet die beoordeling worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van artikel 6, 

lid 3.” (eigen nadruk) 

Een zorgvuldige besluitvorming in hoofde van de Vlaamse Regering omtrent het ontwerp PAS veronderstelt 

alsdan een zekere socio-economische impactanalyse.  

Een socio-economische impactanalyse van de verschillende scenario’s en de daaruit voortvloeiende 

maatregelen van het ontwerp PAS én van het ontwerp PAS in zijn geheel ontbreekt echter volledig in het 

administratief dossier. Dit geldt zowel voor de Vlaamse landbouw als voor de gehele Vlaamse 

agrovoedingsketen. Het is onaanvaardbaar dat van de landbouwsector via zware emissiereductiedoelen 

bijzonder zware inspanningen worden gevraagd terwijl de socio-economische impact hiervan niet in kaart 

werd gebracht. Het advies van het PAS-expertenpanel luidt dus terecht dat “de aanpak van de emissie-en 

depositiereductie technologisch haalbaar, ecologisch, sociaal en economisch verantwoord moet zijn.”43 (eigen 

nadruk) 

Minister Demir kondigde in een persbericht niettemin aan een inschatting te maken van de kosten, baten 

en de maatschappelijke en de socio-economische impact van de verschillende scenario’s en maatregelen.44 

Het rapport “Vergelijking kosten en effecten van verschillende stikstofemissie-beperkende scenario’s voor de 

Programmatische Aanpak Stikstof op hoofdlijnen” opgemaakt door VITO, en “Systeemanalyse PAS en 

landbouw” brengt echter geenszins de socio-economische impact van het ontwerp PAS in beeld, maar 

beperkt zich een economische analyse van de PAS zelf. Uit voormeld VITO-rapport blijkt dat deze impact er 

nochtans onmiskenbaar zal zijn:45 

“De PAS beïnvloedt de bedrijfsvoering, het vermogen om aanpassingsinvesteringen te doen en de 

gehanteerde productiemethodes. Voor een deel van de bedrijven kan schaalvergroting gecombineerd 

met hoogtechnologische maatregelen een optie zijn (vermoedelijk bij de meer performante, grotere 

bedrijven). Andere, wellicht eerder kleinschalige bedrijven zullen kiezen voor verdere diversifiëring 

van verdienmodellen met focus op de connectie met de consument. Een groot deel van de 

‘middengroep’ zal wellicht tot stopzetting overgaan, omwille van een gebrek aan financiële 

draagkracht voor investeringen of reconversie, of een beperkt toekomstperspectief omwille van een 

hoge leeftijd en/of het gebrek aan opvolging. Bijkomende PAS-maatregelen kunnen tot gevolg hebben 

dat een deel van de stikstofproblematiek verschuift naar hobbylandbouw en paardenhouderij, en/of 

 
42 Mededeling van de Commissie Beheer van Natura-2000-gebieden De bepalingen van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG), Brussel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final, pagina 31 
43 Advies PAS-expertenpanel, pagina 13 
44 www.emis.vito.be - Vlaamse Regering heeft akkoord over stappen richting rechtszeker stikstofkader 
https://emis.vito.be/nl/artikel/vlaamse-regering-heeft-akkoord-over-stappen-richting-rechtszeker-stikstofkader 
45 Vergelijking kosten en effecten van verschillende stikstofemissie-beperkende scenario’s voor de Programmatische 
Aanpak Stikstof op hoofdlijnen, VITO en ILVO, juni 2021, pagina 93 
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buiten de grenzen van Vlaanderen terechtkomt. Bijkomende PAS maatregelen kunnen in specifieke 

landbouwzones zorgen voor veranderingen in het gebruik van gras- en akkerland en zullen aanleiding 

geven tot vrijkomen van hoeves; algemeen kan een impact op ruimte en landschapsbeheer verwacht 

worden.” (eigen nadruk) 

Bij gebrek aan socio-economische analyse in het administratief dossier, kan de Vlaamse Regering derhalve 

in het licht van artikel 1.2.1 en 4.1.4 DABM en artikel 2, lid 3 Habitatrichtlijn de verschillende 

maatschappelijke belangen onmogelijk op zorgvuldige wijze tegen elkaar afwegen. Dit maakt kennelijk 

onzorgvuldige besluitvorming uit, strijdig met voormelde internrechtelijke en Europese bepalingen. 

Boerenbond dringt er daarom op aan dat ook bij de uitwerking van het PAS-beleid rekening wordt 

gehouden met de socio-economische impact. Dit zowel in het uitwerken van de beoordelingskaders als bij 

het vorm geven van de bronmaatregelen, het stikstofsaneringsplan en het eventuele maatwerk. Dit gebeurt 

op heden niet.  

3.6.2 Socio-economische impact is er wel degelijk, en is groot 

Dat de socio-economische impact groot is, blijkt ten andere uit een studie van een gerenommeerd 

studiebureau dat in opdracht van Boerenbond een inschatting maakte van deze impact. Volgens dit 

studiebureau kunnen 20.000 jobs worden bedreigd door een ondoordacht PAS-beleid: 46 

“Onze Vlaamse agrovoedingsketen vormt de basis van onze voedingsindustrie, de grootste industriële 

sector van Vlaanderen. De dierlijke productieketen bestaat uit de primaire sector en haar 

toeleveranciers en afnemers, stelt zo’n 60.000 mensen tewerk en staat garant voor een omzet van zo’n 

38.5 miljard euro. Geen klein brood dus. Een ondoordacht PAS-beleid kan tot 30% van de banen 

bedreigen alsook éénzelfde percentage van de bijdrage aan het bruto binnenlands product van de 

dierlijke agrovoedingsketen. Dit zorgt op veel landbouwbedrijven én binnen de ganse voedingsketen 

voor onzekerheid en onrust. Met een goed uitgedachte PAS, geflankeerd door een gepast budget, kan 

de Vlaamse regering heel wat jobs vrijwaren en zo de socio-economische impact van dit beleid tot een 

minimum beperken.” (eigen nadruk) 

Het ontwerp PAS dat vandaag voorligt zal ook effectief een grote socio-economische impact hebben, zowel 

voor wat betreft de bronmaatregelen, als voor het stikstofsaneringsplan. Dat de socio-economische impact 

van de maatregel in eerste instantie voor de piekbelasters groot zal zijn, spreekt voor zich. Deze 

landbouwbedrijven moeten vervroegd de deuren sluiten, voor de gezinnen achter deze bedrijven zijn de 

gevolgen vanzelfsprekend groot, voor hun toeleveranciers en afnemers mogelijk ook. Ook de impact van de 

generieke maatregelen, de nulbemestingsregeling, de hervormingen van het NER-systeem en het 

vergunningenbeleid kunnen op bedrijfsniveau groot zijn. Dit geldt voor elk van de maatregelen apart, maar 

zeker inde combinatie. Men heeft echter geen impactanalyse gemaakt van elk van de maatregelen op zich, 

noch van de combinatie van deze bronmaatregelen. 

De socio-economische impact van het stikstofsaneringsbeleid is evenmin in beeld gebracht. Dat kan ook niet 

omwille van het gegeven dat noch de maatregelen op landschapsniveau, noch deze op perceelniveau reeds 

concrete invulling kregen. Toch is het duidelijk dat het stikstofsaneringsplan grote socio-economische 

gevolgen kan hebben, niet in het minst op de landbouwsector. De hydrologische maatregelen immers effect 

hebben op het landbouwgebruik. Hierbij stelt men dat de impact op het landbouwgebruik en de 

landbouwbedrijfszetels per project zullen worden bekeken. De gefragmenteerde aanpak van de 

impactanalyse per project leidt op bedrijfsniveau mogelijks tot cumulatieve effecten verspreid over de tijd.  

Naast het gegeven dat de socio-economische impact van het stikstofbeleidsplan niet gekend is, is bijgevolg 

ook de impact van het ontwerp PAS in zijn geheel niet in te schatten. Landbouwers die worden getroffen 

door de brongerichte maatregelen (op vergunningen, groene bestemmingen,…) dreigen op immers in een 

 
46 Persbericht Boerenbond d.d. 16/02/2022 
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latere fase impact te ondervinden van bijvoorbeeld vernatting op hun percelen. De socio-economische 

impact dient in zijn volledigheid onderzocht worden, zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau. Dat is 

momenteel niet mogelijk.  

Gezien de mogelijke impact van het stikstofsaneringsplan op de land- en tuinbouwsector kan daarenboven 

niet begrepen worden dat naast het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek47, ook het Departement Landbouw en Visserij niet betrokken wordt 

bij de opmaak van het rollend meerjarenprogramma. 

Boerenbond dringt er daarom op aan dat de socio-economische impact van het ontwerp PAS alsnog in kaart 

wordt gebracht en vervolgens ook in rekening wordt gebracht door de Vlaamse overheid. Geen van beiden 

is, zoals aangetoond, op een afdoende wijze gebeurd.  

3.7 Niet alle informatie ter beschikking tijdens het openbaar onderzoek  

Een bijkomende grief betreft de vaststelling door Boerenbond dat niet alle informatie waarover het 

betrokken publiek zou moeten beschikken om zich een afdoende beeld te vormen van het ontwerp PAS en 

de aanzienlijke effecten ervan beschikbaar werden gesteld tijdens het openbaar onderzoek. Dit maakt een 

schending uit van artikel 4.2.11 DABM, in samenhang gelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel 

van behoorlijk bestuur, artikel 23 van de Grondwet, artikel 6, leden 1 en 2 SMEB-Richtlijn en artikel 7 

Verdrag van Aarhus.  

Luidens voormelde bepalingen dient het publiek toegang te krijgen tot alle relevante informatie die 

voorafgaand aan het eigenlijke openbaar onderzoek beschikbaar is en beschikbaar moet worden gesteld, in 

het bijzonder de stukken waarop het besluitvormingsproces steunt. Er is sprake van een uitholling van het 

openbaar onderzoek wanneer derde-belanghebbenden bij de uitoefening van hun inzage- en bezwaarrecht 

geen kennis kunnen krijgen van gegevens of documenten zonder dewelke het plan of project kan worden 

goedgekeurd48.  

Er wordt in het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER naar verschillende studies, rapporten en adviezen 

verwezen in voetnoten en in de referentielijst. De “voornaamste” documenten zouden luidens het ontwerp 

PAS terug te vinden zijn op de website van het Departement Omgeving, hetgeen evenwel niet het geval blijkt 

te zijn. Het ontwerp PAS luidt: 49  

“De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO 

Vlaanderen) stonden in voor de wetenschappelijke onderbouwing en uitwerking van verschillende 

(deel)opgaven en vraagstukken binnen de PAS. De voornaamste rapporten en studies zijn terug te 

vinden op https://omgeving.vlaanderen.be/pas.” (eigen nadruk) 

Op deze website was bij de start van het openbaar onderzoek geen enkel rapport terug te vinden.50 Op de 

website https://omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas, werden halfweg het openbaar 

onderzoek (slechts) 3 achtergrondstudies gepubliceerd.51  

Er werd per mail d.d. 18/05/2022 aan Wouter Lefebvre van VITO gevraagd om de studie “Lefebvre W., Hens 

M., Jeroen B. (2022) Kerncijfers emissies, deposities en sectorbijdragen. Programmatische aanpak stikstof 

 
47 Ontwerp PAS, pagina 95 
48 Zie recent nog in het kader van een vergunning RvS 9 maart 2021, nr. 250.025, VZW Natuurpunt beheer, vereniging 
voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen.  
49 Ontwerp PAS, pagina 13 
50 In de periode van de start van het openbaar onderzoek tot op 11/06/2022.  
51 Rapport scenario’s emissiereductie PAS (VITO, 2021) (4.79 MB)/ Rapport kosten en effecten van scenario’s 
emissiereductie PAS (VITO-ILVO, 2021) (5.29 MB)/ Advies expertenpanel PAS (2021) (2.18 MB) 
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Vlaanderen. Rapport Departement Omgeving” waarnaar in de passende beoordeling van het ontwerp PAS 

wordt verwezen over te maken. Daags nadien antwoordde VITO als volgt:  

“Deze studie ligt nog in review bij de opdrachtgever. Ze hebben me verzekerd dat ze deze zo snel als 

mogelijk online willen krijgen. Voor meer info verwijs ik door naar het Departement Omgeving 

(https://omgeving.vlaanderen.be/contact).” 

Per mail d.d. 11/05/2022 werden bij het Departement Omgeving ook de documenten opgevraagd die in het 

ontwerp PAS, het ontwerp plan-MER en het ontwerp van passende beoordeling worden geciteerd in de 

voetnoten alsook alle adviezen die aan het kabinet Demir zijn bezorgd in het kader van het openbaar 

onderzoek PAS. Op deze mail kwam de volgende respons: 

“Op 11 mei 2022 ontving het departement Omgeving onderstaande vraag van u voor toegang tot 

bestuursdocumenten. Hierbij laat ik u weten dat we uw vraag momenteel behandelen. Gezien de grote 

hoeveelheid documenten en gezien de diverse aard van de gegevens opgenomen in deze documenten 

die mogelijk gevat zijn door uw vraag, lukt het ons niet om alle gevraagde informatie binnen de 

termijn van 20 kalenderdagen te verzamelen en evenmin om uw vraag binnen de termijn van 20 

kalenderdagen te toetsen aan de wettelijk voorziene uitzonderingen. Gelet hierop hebben we beslist 

gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van de antwoordtermijn met twintig 

kalenderdagen, overeenkomstig de bepalingen van artikels II.43, §3 en II.44, §1 van het 

Bestuursdecreet.” 

Uit het voorgaande blijkt dat de opgevraagde documenten niet meer ter beschikking werden gesteld en 

zullen worden gesteld voor het einde van het openbaar onderzoek. Dit terwijl de opgevraagde documenten 

direct verband houden met de documenten die het voorwerp uitmaken van het openbaar onderzoek en dus 

essentiële gegevens uitmaken waarop de besluitvorming omtrent het ontwerp PAS steunt. Het feit dat deze 

essentiële studies, rapporten en documenten die de zogenaamde wetenschappelijke onderbouwing van het 

ontwerp PAS vormen, niet ter beschikking zijn via de website https://omgeving.vlaanderen.be/pas en 

tevens niet kunnen ter beschikking worden gesteld voor het einde van het openbaar onderzoek maakt een 

uitholling uit van de rechten die derden-belanghebbenden aan het openbaar onderzoek ontlenen en vitieert 

derhalve de wettigheid van het gevoerde openbaar onderzoek.  

Eénzelfde verhaal tekent zich op voor wat betreft de gegevens inzake de nulbemesting. 

Per mail d.d. 19/3/2022 werden de volgende gegevens opgevraagd bij VLM:  

“We zouden graag de shapefile bekomen van de bestaande ontheffingen op nulbemesting krachtens 

het Mestdecreet, alsook een overzichtskaart per provincie van het landbouwgebruik met ontheffingen 

in de groene bestemmingen in SBZ-H en VEN. 

Daarnaast zouden we ook graag volgende zaken weten:  

Voor hoeveel percelen (opp/ha) per provincie geldt vandaag een bemestingsverbod krachtens artikel 

41 bis en artikel 41 van het Mestdecreet? 

Hoeveel van deze percelen (opp/ha) genieten vandaag van een ontheffing? 

Hoeveel van de percelen (opp/ha) met een ontheffing zijn gelegen ofwel enkel in VEN, ofwel enkel in 

SBZ-H, ofwel zowel in VEN als SBZ-H ?  

Hoeveel van de percelen (opp/ha) met een ontheffing zijn gelegen in een huiskavel? 

Voor hoeveel percelen (opp/ha) per provincie in landbouwgebruik in groene bestemmingen in SBZ-H 

en VEN geldt er vandaag nog geen bemestingsverbod/ontheffing maar zullen conform de conceptnota 

http://www.boerenbond.be/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomgeving.vlaanderen.be%2Fcontact&data=05%7C01%7Ccaroline.van.der.heyden%40boerenbond.be%7C31e8afeaeda848d4f74308da395c4b6e%7Ccce5156d7a794845927c07fc674c3e2b%7C0%7C0%7C637885365818574032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=StAeZ3gdT5GcQcLZELKVeWVrvFAkYCtnzfcL%2BLsPrfc%3D&reserved=0
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PAS in de toekomst nog bijkomend onder een bemestingsverbod vallen (nulbemesting tegen 2028 

conform de conceptnota PAS)? 

Hoeveel van deze percelen (opp/ha) zijn gelegen in een huiskavel?” 

Na een rappel op 27/04/2022 antwoordde VLM op 3/05/2022 dat de aanvraag “in behandeling” is. Er werd 

door VLM vergeefs beloofd om terug te komen op deze vraag. Finaal zag Boerenbond zich verplicht om via 

aangetekende briefwisseling d.d. 25/05/2022 aan het Departement Omgeving en VLM de gewenste 

documenten en gegevens op te vragen.  

Vanwege VLM kwam op 14/06/2022 het volgende antwoord : 

Wij hebben uw verzoek om openbaarmaking, d.d. 25 mei 2022, van een aantal documenten in goede 

orde ontvangen. 

Gelet op de wijze waarop uw vragen zijn geformuleerd, is het voor ons op dit moment niet duidelijk 

van welke bestuursdocumenten u een afschrift wenst te ontvangen. Om deze redenen zouden wij u 

dan ook willen verzoeken uw aanvraag te specificeren (cfr. art. II.42 van het Bestuursdecreet).  

Meer bepaald zouden wij u willen verzoeken volgende verduidelijkingen aan te brengen: 

1° bedoelt u in uw vraagstelling met de term “ontheffing” zowel de “ontheffing op de huiskavel” (zoals 

opgenomen in artikel 41bis, §6, en in artikel 41ter, §3 van het Mestdecreet), als de “ontheffingen die 

eenmalig (binnen familiaal verband) overdraagbaar zijn (zoals opgenomen in artikel 41bis, §2, en in 

artikel 41ter, §3, van het Mestdecreet)”?; 

2° in een aantal vragen verwijst u, voor wat betreft de temporele context, onder meer naar de 

“bestaande ontheffingen” of naar percelen die “vandaag” genieten van een ontheffing. Aangezien de 

verwerking van de perceelsaangiftes (verzamelaanvragen) enige tijd in beslag neemt, en een 

landbouwer ook over een zekere aangiftetermijn beschikt, beschikken wij nog niet over bijvoorbeeld 

de percelen die vandaag genieten van een ontheffing. Daarenboven, aangezien een “ontheffing” (beide 

soorten) een karakteristiek is die jaarlijks kan wijzigingen, lijkt het aangewezen om de situatie van 

een bepaald kalenderjaar te bekijken. Mogen wij uw vragen dan ook zo begrijpen als dat u de gegevens 

wenst met betrekking tot het meest recente kalenderjaar waarover wij over de verwerkte gegevens 

beschikken?;  

3° in een aantal vragen verwijst u naar percelen met landbouwgebruik. Bedoelt u hiermee “percelen 

aangegeven in de verzamelaanvraag”, al of niet met uitzondering van bebouwde percelen?  

Ondanks diverse pogingen heeft Boerenbond tot op heden niet de gewenste informatie bekomen. 

Besloten kan dus worden dat het gevoerde openbaar onderzoek op kennelijk onzorgvuldige en dus 

onwettige wijze heeft plaatsgevonden en minstens moet worden overgedaan met terbeschikkingstelling 

van de essentiële stukken van het dossier.  

3.8 Emissiefactoren runderen gewijzigd tijdens openbaar onderzoek 

Op 2 juni 2022 werd onderstaande communicatie door het departement Omgeving uitgestuurd, waarin 

wordt aangekondigd dat de emissiefactoren voor rundvee in het MER richtlijnenboek landbouwdieren zijn 

aangepast. Er is dus een nieuwe versie van de bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren beschikbaar 

op datum van 1 juni 2022: 

“Actualisaties bij het richtlijnenboek landbouwdieren 

De lijst van emissiefactoren als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren wordt geactualiseerd 

voor de emissiefactoren ammoniak voor de runderen. 
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In het kader van zijn referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving werd aan het ILVO de opdracht 

gegeven om een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de emissiefactoren voor ammoniak, geur 

en fijn stof die zijn opgenomen in de bijlage van het MER-richtlijnenboek landbouwdieren. Dit 

onderzoek heeft tot doel na te gaan of de emissiefactoren die nu worden gehanteerd, moeten worden 

aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.  

Het wetenschappelijk rapport werd in 2018 door ILVO opgeleverd. Toen werden de aanpassingen 

inzake ammoniak niet onmiddellijk doorgevoerd wegens compatibiliteitsproblemen. Ondertussen 

worden de nieuwe ammoniakemissiefactoren al gebruikt in het EMAV 2.1-model en bijgevolg is een 

aanpassing van de bijlage bij het richtlijnenboek noodzakelijk. 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -Projecten, op basis van art. 4.6.2. van het DABM beslist om een nieuwe lijst 

van emissiefactoren te publiceren. De aanpassing betreft de ammoniakemissiefactoren voor alle 

categorieën van rundvee. 

Samen met de aanpassing van de ammoniakemissiefactoren in de bijlage bij het richtlijnenboek 

worden ook de nodige aanpassingen voorzien in de IMPACTSCORETOOL voor het berekenen van 

vermestende en verzurende deposities. De geactualiseerde versie van de IMPACTSCORETOOL zal 

online beschikbaar zijn vanaf 2 juni 2022. 

Voor lopende dossiers en vergunningsaanvragen kan gemodelleerd worden met de nieuwe ammoniak 

emissiefactoren. Vergunningsaanvragen ingediend na 6 juni 2022, moeten gebruik maken van de 

nieuwe ammoniak emissiefactoren.” (eigen nadruk) 

De studie van het ILVO waarnaar wordt verwezen om de emissiefactoren aan te passen dateert van maart 

2018. Inmiddels zijn al verschillende aanpassingen aan het richtlijnenboek gebeurd, maar de 

emissiefactoren van rundvee werden nooit aangepast. Het is niet duidelijk wat in bovenstaande 

communicatie wordt bedoeld met “compatibiliteitsproblemen”. Er zijn geen nieuwe gegevens of studies 

bekend. Het is onduidelijk waarom deze aanpassingen nu, tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp 

PAS, moet gebeuren.  

De implicaties zijn immers zeer groot. Voor rundveebedrijven betekenen deze nieuwe emissiefactoren dat 

er voor hun bedrijf verhoogde emissiefactoren gelden die ook worden opgenomen in de impactscoretool. 

Dit blijkt ook uit informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website: 

https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be:  

“De impactscoretool werd op 2 juni 2022 bijgewerkt o.b.v. de nieuwe lijst van emissiefactoren die als 

bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren zit. Concreet werden de emissiefactoren ammoniak 

voor runderen geactualiseerd.” 

De impactscoretool is een door de overheid ter beschikking gestelde online-tool waarmee bedrijven o.m. in 

het kader van vergunningverlening de impactscore kunnen berekenen52. 

Ingevolge de aanpassingen van de emissiefactoren zal ook de impactscore van rundveebedrijven berekend 

met de impactscoretool wijzigen, ondanks het feit dat er in de praktijk op bedrijfsniveau niets werd 

aangepast. 

Dat de emissiefactoren zonder enige motivatie en op basis van een rapport van 2018 tijdens het openbaar 

onderzoek van het ontwerp PAS werden aangepast, heeft grote consequenties.  

Rundveebedrijven die hun impactscore berekenden bij de aanvang van het openbaar onderzoek, hadden bij 

het einde van het openbaar onderzoek een gewijzigde impactscore. Rundveebedrijven die de impactscore 

 
52 https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be 

http://www.boerenbond.be/
https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/
https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

40 
 

berekenden bij het begin van het openbaar onderzoek om in te schatten wat de impact van het ontwerp PAS 

voor hun bedrijf is, moeten dit op het einde van het openbaar onderzoek bijgevolg opnieuw doen. 

Een wijziging van de impactscore kan, in het kader van het vooropgestelde PAS-beleid, immers wijzigingen 

in rechtsgevolgen voor gevolg hebben.  

De impactscore is bepalend in het beoordelingskader voor de vergunningverlening (voortoetsdrempel van 

0,025%, onvergunbaarheidsdrempel van 0,8%, …). De impactscore is tevens bepalend voor 

stopzettingsregeling voor de donkeroranje bedrijven (meer dan 20%). 

Rundveebedrijven zijn ingevolge de aanpassingen van de spelregels in de loop van het openbaar onderzoek 

dus niet in staat om de rechtsgevolgen op bedrijfsniveau van het ontwerp PAS correct in te schatten. Dat 

getuigt van fundamentele onzorgvuldigheid in de besluitvorming en maakt dat de rechtsgeldigheid van het 

openbaar onderzoek ernstig in het gedrang komt.  

Dat de emissiefactoren zonder enige motivatie en op basis van een rapport van 2018 tijdens het openbaar 

onderzoek van het ontwerp PAS werden aangepast, heeft grote consequenties.  

Rundveebedrijven zijn ingevolge de aanpassingen van de spelregels in de loop van het openbaar onderzoek 

dus niet in staat om de rechtsgevolgen op bedrijfsniveau van het ontwerp PAS correct in te schatten. Er 

kunnen dan ook ernstige vragen worden gesteld bij de rechtsgeldigheid van het openbaar onderzoek. 
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4 ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN MODELLEN 

IN DE OPBOUW EN ONDERBOUWING VAN HET BELEID  

Geen bepaling of beginsel verbiedt op zich het gebruik van modellen of simulaties bij het opstellen van een 

studie aangaande de mogelijke hinderlijke aspecten van een gevraagde uitbreiding van een inrichting53. Het 

komt echter regelmatig voor dat impactanalyses worden geënt op modellen die niet meer actueel zijn54 of 

die geen correct inzicht geven in de voorliggende problematiek.55 

Het gebruik van modellen kan in het bijzonder problematisch zijn in de context van een passende 

beoordeling, daar een dergelijke beoordeling luidens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie de 

wetenschappelijke zekerheid moet verschaffen dat enig risico op een aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van het betrokken gebied is uitgesloten. De passende beoordeling mag dan ook geen leemten 

vertonen en moet volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke 

wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor het betrokken 

beschermde gebied kunnen wegnemen.56 Daarbij is het zo dat de passende beoordeling van de gevolgen 

van een plan of project voor het betrokken gebied die ingevolge artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn moet worden 

verricht, inhoudt dat, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het 

betrokken plan of project die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden 

geïnventariseerd.57  

4.1 De modelmatige benadering schiet te ver door 

4.1.1 Modellen gaan per definitie gepaard met onzekerheden, ook het PAS-model  

Modellen gaan altijd met onzekerheden gepaard. Ze kunnen worden gebruikt om inschattingen, zelfs 

scenario’s te maken maar de uitkomst kan daarom niet zondermeer worden gehanteerd als basis voor 

maatregelen op bedrijfsniveau. Een model kan nooit rekening houden met de volledige context, het 

simplificeert a.h.w. de werkelijkheid: het modelleert de verspreiding van stikstof op basis van generieke 

premisses, het legt enkel een link met de mate van overschrijding van de KDW, het houdt geen rekening met 

andere feitelijke omstandigheden die een impact kunnen hebben op de natuurkwaliteit etc. 

Het ontwerp van het plan-MER benoemt de onzekerheden bij de modellering als volgt:58  

“Onzekerheden van emissieberekeningen en brontoewijzingen, welke de basis zijn, vertalen zich 

verder door in extra onzekerheden bij depositieberekeningen, en vervolgens ook bij de 

modelberekeningen. Om de grootteorde van onzekerheden rond emissies en modelberekeningen te 

duiden kan verwezen worden naar gegevens van VMM. De onzekerheden in NH3-emissieberekeningen 

werken mee door op de onzekerheden van gemodelleerde concentraties (typisch 30 % als 1 sigma) en 

vervolgens gemodelleerde deposities (typisch 70 % als 1 sigma). Het is echter de best beschikbare 

informatie, gebaseerd op voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. 

Voor toekomstige situaties moet bijkomend rekening gehouden worden met de onzekerheid ten 

aanzien van de prognoses. De gehanteerde methodiek maakt gebruik van de actueel best beschikbare 

informatie en werkwijzen, waardoor de onzekerheden in de mate van het mogelijke geminimaliseerd 

worden. Bij de onderlinge vergelijking van de alternatieven speelt deze onzekerheid minder een rol, 

 
53 RvS 8 februari 2021, nr. 249.743, Gemeente Moorslede e.a.  
54 RvS 30 maart 2017, nr. 237.852, vzw Unizo Vlaams-Brabant & Brussel e.a..  
55 RvS 2 mei 2019, nr. 244.349, Gemeente Heers.  
56 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 49, en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
57 HvJ 21 juli 2016, nr. C-387/15 en C-388/15, Orleans e.a., punt 51 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
58 Ontwerp plan-MER, pagina 84 
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bij het beoordelen van bijvoorbeeld de te verwachten concentraties/deposities is dit echter wel van 

groter belang.”  

De gebruikte modellen zijn zogenaamd de best beschikbare, doch, het blijven modellen waar onvermijdelijk 

bepaalde onzekerheden mee gepaard gaan. Zeker voor wat betreft depositie-inschattingen, en al helemaal 

voor toekomstige situaties. Men dient hiermee rekening te houden indien modeluitkomsten en 

scenarioberekeningen worden gebruikt om beleid vorm te geven.  

De validatiestudie van VITO (bij de koppeling tussen IFDM en VLOPS) luidt dat voor wat betreft de 

onzekerheid m.b.t. VLOPS is gekeken naar de onzekerheid m.b.t. OPS, gekend uit Nederlandse studies:59  

“Finaal werd ingegaan op de onzekerheden op de gemodelleerde stikstofdeposities. Voor de 

onzekerheid van VLOPS werd gekeken naar de onzekerheid op OPS die gekend is uit Nederlandse 

studies. Aangezien de dubbeltellingscorrectie de concentraties binnen een kilometercel van VLOPS 

alleen herverdeelt en uit de metingen blijkt dat deze herverdeling een positieve invloed heeft op de 

validatie kan besloten worden dat de onzekerheid op de VLOPS-IFDM resultaten zeker niet groter is 

dan de onzekerheid op de VLOPS-resultaten.”  

In Nederland worden echter recent veel vraagtekens geplaatst of het OPS model en AERIUS nog wel effectief 

zo betrouwbaar zijn.60 Op zijn minst dient de onzekerheid van VLOPS te worden herbekeken in het licht van 

de recente ontwikkelingen uit Nederland. De Vlaamse overheid dient rekenschap te geven aan de 

onzekerheid die inherent is aan het gebruik van modellen. 

4.1.2 Depositiemetingen kunnen het model niet onderbouwen 

Uit het ontwerp van het plan-MER blijkt duidelijk dat de gebruikte PAS-modellen gepaard gaan met 

relevante onzekerheden van de emissieberekeningen, die zich doorvertalen naar onzekerheden van de 

depositieberekeningen61. Toch vereist het ontwerp PAS impactscoreberekeningen tot op 3 cijfers na de 

komma. Echter, deze mate van detail is wetenschappelijk niet verifieerbaar op basis van metingen. Een 

drempel van 0,025% (voortoetsdrempel voor ammoniak in het ontwerp PAS) komt in de minst 

stikstofgevoelige natuur (KDW 35 kg/ha.jaar) overeen met een depositie van amper 8,75 gram stikstof per 

hectare per jaar en in de meest stikstofgevoelige natuur (KDW 6 kg/ha.jaar) overeen met een depositie van 

1,5 gram stikstof per hectare per jaar. De metingen van stikstofdepositie laten vandaag echter niet toe om 

tot op dat niveau de stikstofdepositie met zekerheid te bepalen.62 Laat staan dat men kan bepalen van welke 

bron deze afkomstig is. Deze grootteorde van deposities is bijgevolg niet meetbaar en aantoonbaar met 

behulp van metingen.  

De drempels worden dus bepaald ingevolge het gebruik van theoretische modelberekeningen. Deze worden 

vervolgens vertaald naar het beleid en opgenomen in de beoordelingskaders voor de vergunningverlening, 

dit terwijl depositiemetingen op het terrein het niet eens toelaten om tot op het niveau van deze drempels 

te meten.  

In het project-MER van “Project One” van Ineos, waarvan de vergunning werd goedgekeurd, werd het 

volgende opgenomen:63 

“Depositiebijdrage verwaarloosbaar tegen achtergronddepositie: 

 
59 Wouter Lefebvre, Felix Deutsch, VITO, Onderzoek naar de koppeling van de luchtkwaliteitsmodellen VLOPS en 
IFDM in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, juni 2015 
60 Vee & Gewas - Aerius nog onnauwkeuriger dan gedacht (2 mei 2022) https://www.vee-en-
gewas.nl/artikel/468559-aerius-nog-onnauwkeuriger-dan-gedacht 
61 Ontwerp plan-MER, pagina 84 
62 A. Bleeker en A Hensen, ECN, “Waarom meten we zo weinig onze stikstofdepositie”, juli 2015 
63 Project-MER Project One Ineos, pagina 11-21 
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In 2018 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie (achtergronddepositie) in Vlaanderen ca. 24 kg 

N/ha.j. De maximale bijdrage van Project One naar beschermde habitattypes (0,2 kg N/ha.j), is daar 

slechts 0,8% van. 

Als gevolg van meteorologische condities, ontstaan er natuurlijke fluctuaties in de feitelijke 

stikstofdepositie die vele malen (10x tot 300x) groter zijn dan de bijdrage van Project One. 

De metingen van actuele vermestende deposities in situ vertonen bovendien meetfouten in de grootte-

orde van 5-10% (VMM 2015). De maximale bijkomende stikstofdepositie van 0,2 kg/ha.j voor Project 

One bedraagt slechts een fractie van deze foutenmarge. 

De depositiebijdrage van Project One valt bijgevolg volledig weg tegen de grootte van de 

achtergronddepositie. De natuurlijke fluctuaties die zich hierin jaarlijks kunnen voordoen en de 

foutenmarge op de eigenlijke depositiemetingen. Dit leidt tot de wetenschappelijke onderbouwde 

vaststelling dat de lage stikstofdeposities ten gevolge van het project in de praktijk op het terrein niet 

kunnen worden gedetecteerd.” 

 

Deze argumentatie geldt uiteraard ook voor de drempel van 0,025%, en zelfs nog meer, want in 

bovenstaand project gaat het om een stikstofdepositie van 200 gram stikstof/ha.jaar, waarbij 

wetenschappelijk wordt onderbouwd dat de lage stikstofdepositie in de praktijk op het terrein niet kan 

worden gedetecteerd.  

 

De Vlaamse overheid dient zich bewust te zijn van het feit dat modelleringen tot op gramniveau niet met 

behulp van depositiemetingen kunnen worden gevalideerd. Indien de Vlaamse overheid haar beleid op 

dergelijke modelleringen steunt, komt dit kennelijk neer op onzorgvuldige besluitvorming. 

4.1.3 Onevenwicht tussen detail van het beleid en mate van wetenschappelijke 

onzekerheid  

In het rapport van het Adviescollege “Meten en Berekenen Stikstof – Meer meten, robuuster rekenen”, waarin 

naar het Nederlandse model wordt verwezen maar waarvan conclusies ook bij ons relevant zijn, wordt het 

volgende aangehaald: 64 

“Het adviescollege stelt vast dat het Nederlandse meet- en modelinstrumentarium voor de 

doorrekening op nationale schaal van voldoende tot goede kwaliteit, en daarmee: doelgeschikt is. Wel 

stelde het adviescollege al eerder vast dat verbeteringen aan het gehele systeem nodig zijn. In dit 

eindrapport geeft het adviescollege aan dat het rekeninstrument AERIUS Calculator niet doelgeschikt 

is. Daarvoor zijn twee redenen: 1. de onbalans tussen het detail dat het beleid vraagt en de mate van 

wetenschappelijke onzekerheid in het berekenen van de depositie op een klein oppervlak en 2. de 

ongelijke behandeling van verschillende sectoren door het gebruik van verschillende modellen (SRM-

2, OPS) bij de vergunningverlening. Daarbij komt nog dat er voor wegen wel een afkapgrens van 5 km 

geldt, die voor bijvoorbeeld stallen niet bestaat.” (eigen nadruk) 

Dit wordt verder verduidelijkt in onderstaande vraag en antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (10 

mei 2022):65  

“Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof concludeerde dat de manier waarop projectbijdragen 

werden berekend in het kader van toestemmingverlening schijnzekerheid opleverde. Ze gaf aan dat 

wetenschap en beleid te sterk door elkaar lopen: omdat het technisch gezien mogelijk is in groot detail 

te rekenen, wordt dit in het beleidsinstrument toegepast zonder rekening te houden met de 

onzekerheden die inherent zijn aan het rekenmodel. In het kader van de maximale rekenafstand van 

 
64 Eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, “Meer meten, robuuster rekenen”, 15 juni 2020 
65 AH 2692, 2022Z01740, Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 10 mei 
2022) 
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25 kilometer is technisch-modelmatig onderbouwd (balans tussen volledigheid en precisie van 

stikstofberekeningen) dat een berekende projectbijdrage voorbij een afbakening niet meer 

redelijkerwijs toerekenbaar is aan een project. Een eventuele depositiebijdrage buiten deze afstand 

hoeft dan ook niet betrokken te worden in de passende beoordeling van een project.” (eigen nadruk) 

De scenarioberekeningen blijven een modelmatige benadering van de werkelijkheid en geven nooit een 

100% beeld van de werkelijkheid. Evenwel hanteert de Vlaamse overheid deze modelmatige basis om 

verregaande maatregelen mee te nemen, zonder de onzekerheden en beperkingen die ermee samenhangen 

in rekening te brengen. De Vlaamse overheid neemt de scenarioberekeningen zonder afdoende motivering 

als uitgangspunt voor o.a. het beoordelingskader voor de vergunningverlening, de stopzetting van de 

piekbelasters en de generieke bronmaatregelen voor de veehouderij. Dit komt neer op kennelijk 

onzorgvuldige besluitvorming. Van een zorgvuldig handelende overheid kan immers worden verwacht dat 

ze bij het uitwerken van haar beleid rekening houdt met onzekerheden en beperkingen die inherent zijn 

aan modelleringen. 

4.2 Scenarioberekeningen gaan uit van verouderde en onvolledige 

gegevens 

4.2.1 BAUmax-emissieprognose achterhaald en niet onderbouwd 

Het uitgangspunt van het ontwerp plan-MER is dat op het vlak van emissies één referentiesituatie wordt 

gehanteerd, die voor alle disciplines in principe gelijk is, aldus de kennisgevingsnota 201866. Het BAUmax-

scenario uit het Luchtbeleidsplan 2030 wordt gebruikt als referentie voor de effectbeoordeling67. Dit 

scenario is opgebouwd vertrekkende vanuit het referentiejaar 2015 en gebruikmakend van diverse, 

verouderde parameters.  

Referentiekader achterhaald 

De richtlijnen d.d. 18/01/201968 stellen terecht dat de BAU-2030-emissieprognoses voor NH3 en NOx die 

in de kennisgeving zijn weergegeven en besproken inmiddels zijn achterhaald en dat deze BAU-

emissieprognoses daarom zouden moeten worden geactualiseerd. Hierbij zou maximaal rekening moeten 

worden gehouden met de meest actuele gegevens, aldus deze richtlijnen.  

Ondertussen, meer dan drie jaar na het publiceren van de richtlijnen, dient te worden vastgesteld dat dit 

niet is gebeurd. De BAU-2030-emissieprognoses die worden gebruikt als toetsingskader van de 

scenarioberekeningen zijn bijgevolg nog steeds achterhaald. 

Keuze voor BAUmax-scenario niet onderbouwd 

In de aanvullende richtlijnen d.d. 21/12/2021 wordt gesteld dat de keuze van referentie in het plan-MER 

goed onderbouwd dient te worden en dat per discipline de referentiesituatie duidelijk moet worden 

beschreven69.  

Evenwel dient te worden vastgesteld dat de keuze van de referentie niet wordt onderbouwd in het ontwerp 

van plan-MER.  

De Vlaamse overheid hanteert in het ontwerp plan-MER een achterhaald referentiekader en blijft in gebreke 

om de keuze voor dit kader te onderbouwen. 

  

 
66 Kennisgevingsnota 2018, pagina 41 
67 Aanvullende richtlijnen, pagina 5 
68 Richtlijnen voor het plan-MER voor het programma PAS d.d. 18/01/2019, pagina 6 
69 Aanvullende richtlijnen milieueffectrapportage plan-MER voor programma PAS d.d. 21/12/2021, pagina 5 
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4.2.2 Oude emissiecijfers en parameters als startpunt voor scenarioberekeningen 

Verouderde emissiegegevens 

In een plan-MER dient gebruik te worden gemaakt van de meest actuele gegevens. Het ontwerp PAS baseert 

zich evenwel op de scenarioberekeningen met emissie- en depositiecijfers van 2015 en neemt dat jaar als 

“referentiejaar”, dit terwijl het ontwerp PAS elders vermeldt dat het jaar 2019 “het meest recente jaar is 

waarvoor volledige emissie-en depositiecijfers beschikbaar zijn”70.  

Luidens de rechtspraak van de Raad van State moeten in het kader van een milieueffectrapportage echter 

de meest actuele gegevens worden meegenomen: 

“Mede gelet op de doelstelling om met de regelgeving inzake milieueffectrapportage in een hoog 

milieubeschermingsniveau te voorzien, moet een beslissing over de vereiste tot opmaak van een plan-

MER gebaseerd zijn op de meest actuele gegevens waarover de dienst Mer redelijkerwijze kan 

beschikken, zelfs al gaat het om gegevens die bij de opmaak van de plan-MER screeningsnota door de 

initiatiefnemer nog niet beschikbaar waren.”71 (eigen nadruk) 

Het ontwerp van plan-MER stelt bovendien:72 

“Bij de beschrijving van de gebruikte modellen kan nog melding gemaakt worden van de onzekerheden 

die gepaard gaan met (model)berekeningen. Deze onzekerheden nemen in elk geval toe met de 

tijdshorizon.” (eigen nadruk) 

Er kan dan ook niet worden begrepen om welke reden in 2022 emissiegegevens van 2015 die dus inmiddels 

7 jaar oud zijn, als vertrekpunt worden genomen voor de modelleringen en berekeningen die in het kader 

van de plan-MER werden uitgevoerd, dit terwijl bij de start van de scenarioberekeningen recentere 

emissiegegevens, nl. deze van 2019, voorhanden zijn.  

Uiteraard zijn er sedert 2015 feitelijke evoluties m.b.t. de emissies (onder andere ingevolge de stopzetting 

van bedrijven, het verlenen van vergunningen en het toepassen van emissiereducerende maatregelen en 

technieken). Deze feitelijke evoluties inzake emissies op microniveau kunnen een grote impact hebben op 

de verdere berekeningen en modelleringen, maar deze blijven door de gehanteerde werkwijze, buiten het 

vizier. 

Voor de opmaak van depositieberekeningen op macroniveau wordt gebruik gemaakt van de modeltrein 

EMAV-IFDM-VLOPS waarin emissiegegevens op bedrijfsniveau het vertrekpunt vormen van generieke 

depositieberekeningen. Voormelde modeltrein wordt voor de landbouwsector gevoed met gedetailleerde 

emissiegegevens op bedrijfsniveau verzameld uit de mestbankaangiftes. 

De individuele emissiecijfers vanuit de mestbankaangifte vormen dus de basis waarmee de EMAV-IFDM-

VLOPS modeltrein aan de slag gaat en waarmee de verschillende scenario’s waaronder ook het G8-scenario 

dat aan de basis ligt van het ontwerp PAS, werden doorgerekend. 

Dit impliceert dat feitelijke evoluties in de individuele emissiecijfers van bedrijven bepalend zullen zijn in 

het kader van scenariodoorrekeningen. Omwille van die reden dient dan ook gebruik te worden gemaakt 

van de meest actuele emissiecijfers.  

De modelleringen gaat evenwel uit van verouderde emissiecijfers ingevolge waarvan de feitelijke evoluties 

sedert 2015 niet in rekening werden gebracht in de modelleringen, wat leidt tot kennelijk onzorgvuldige 

besluitvorming.  

 
70 Ontwerp PAS, pagina 14 
71 Arrest RvSt 246.428 d.d. 17/12/2019, Matico 
72 Ontwerp plan-MER, pagina 84 
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Gebruik van verouderde parameters 

Verschillende Vlaamse administraties gaven tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement d.d. 

18/05/2022 meer tekst en uitleg bij de gebruikte parameters bij het bepalen van de lijst van piekbelasters 

(zie ook hoofdstuk 8.2)73. Bij de start van de berekeningen werd vastgeklikt welke parameters en kaarten 

zouden worden gebruikt. Uit deze toelichting blijkt dat bij de bepaling van de lijst van piekbelasters, en 

bijgevolg dus ook in de scenarioberekeningen en het bepalen van het referentiekader, gebruik werd 

gemaakt van emissiegegevens van 2015, de biologische waarderingskaart (BWK) van 2018, de 

zoekzonekaart versie 0.2 van 2015, VLOPS 2.1 (2019) en meteo-gegevens van 2015. Dit wordt ook bevestigd 

in het ontwerp van het plan-MER.74 

Het gebruik van verouderde emissiegegevens als uitgangspunt werd in hoofdstuk 4.2.1 reeds aangekaart. 

In hoofdstuk 5.3 wordt verder toegelicht dat de zoekzonekaart sinds 2015 niet meer werd aangepast en dat 

nog steeds met versie 0.2. wordt gewerkt. Van de BWK is er in 2020 een actualisatie gebeurd. Er kan dus 

worden geconcludeerd dat in de scenarioberekeningen en bij het bepalen van het referentiekader gebruik 

werd gemaakt van verouderde parameters waarbij vooral de gedateerde emissiegegevens in het oog 

springen. 

Evenwel is het inmiddels vaste rechtspraak van de Raad van State dat in het kader van een 

milieueffectrapportage wél rekening dient te worden gehouden met de feitelijke context die in de loop der 

jaren uiteraard ook kan wijzigen:75 

“Bij de beoordeling van de milieueffecten van een ruimtelijk uitvoeringsplan moet, uit het oogpunt van 

die milieueffecten, voor elke zone van het plan in de eerste plaats de vergelijking worden gemaakt 

tussen de verordenende voorschriften van het bestaande plan en die van het voorgenomen plan (de 

planologische toets). De huidige feitelijke bestemming van het gebied is bij deze planologische toets 

niet relevant. Wanneer uit de voornoemde planologische toets blijkt dat er zich inzake milieueffecten 

een relevante wijziging voordoet, moet deze wijziging bij het onderzoek worden betrokken. Voor het 

uitvoeren van een volledig en zorgvuldig effectenonderzoek kan de voornoemde planologische toets 

echter niet volstaan wanneer de betrokken percelen zich vanuit milieuoogpunt in een bijzondere 

feitelijke situatie bevinden, zoals bij de vastgestelde aanwezigheid van waardevolle natuurelementen. 

In dat geval moet ook worden nagegaan of er, gelet op die bestaande feitelijke toestand, milieueffecten 

kunnen zijn bij de realisatie van het voorgenomen plan (de feitelijke toets).” (eigen nadruk) 

Het rekenen met verouderde parameters kan tot grote verschillen leiden in impactscores van individuele 

bedrijven waaronder ook de piekbelasters. Hieruit blijkt duidelijk dat rekenen met verouderde parameters 

gevolgen heeft op microniveau. Dit zal ook implicaties hebben op macroniveau vermits de conclusies op 

macroniveau de som zijn van deze op microniveau.  

Van een zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat ze in het kader van een plan-MER de 

meest actuele gegevens en parameters hanteert als input voor modelleringen en berekeningen. Er wordt 

geen verantwoording geven voor het gebruik van verouderde emissiecijfers, zijnde deze van 2015, en van 

verouderde parameters in het kader van voormelde modelleringen en berekeningen. Het is niet voor 

redelijke betwisting vatbaar dat de Vlaamse overheid door gebruik te maken van deze verouderde 

inputgegevens in het kader van de plan-MER, is tekort gekomen aan haar zorgvuldigheidsverplichting. 

4.2.3 Niet alle bronnen meegenomen in PAS-model 

Een recente studie van UGent76 toonde aan dat honden via hun uitwerpselen elk jaar gemiddeld 11 kg 

stikstof en 5 kg fosfor per hectare toevoegen aan vier Gentse natuurgebieden. Dat is een aanzienlijke 

 
73 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO en VLM 
74 Ontwerp plan-MER, pagina 83 
75 Arrest RvSt nr. 245.985 d.d. 5/11/2019 
76 https://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/uitwerpselen-honden-schadelijk-biodiversiteit 
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bemesting (zeker gelet op de voortoetsdrempel van ammoniak die overeenkomst met 1,5 gram stikstof per 

hectare per jaar !) die tot hiertoe werd genegeerd, maar die schadelijk kan zijn voor de biodiversiteit en de 

werking van het ecosysteem.  

In het ontwerp PAS wordt ook aangegeven dat er aandacht moet zijn voor zomerganzen die ook een bron 

van eutrofiëring zijn in natuurgebieden aangezien ze externe nutriënten in de natuurgebieden kunnen 

aanbrengen.77  

Er is ook heel wat hobbymatig gebruik dat niet wordt meegenomen. Bijvoorbeeld het houden van één of 

meer paarden op een weide die kleiner is dan 2 ha. Immers worden niet alle dieren die stikstof uitscheiden, 

meegenomen in de modellen. 

De vraag rijst bijgevolg hoe met zekerheid kan worden gesteld dat alle stikstofdepositie effectief afkomstig 

is van de gemodelleerde sectoren. Ondanks het feit dat validatiestudies aantonen dat de depositiemetingen 

dichtbij de gemodelleerde resultaten liggen, kan de verdeling van de overeenkomstige emissies/deposities 

onder de actoren nog wel verkeerd zijn. Men kan immers niet meten van welke bron de depositie uit de 

lucht afkomstig is, en rechtstreekse uitscheiding van nutriënten worden niet meegenomen in het model 

maar hebben uiteraard wel een effect. Er kunnen dus fundamentele vraagtekens worden gezet bij de 

gehanteerde werkwijze in het PAS-dossier. 

Niet alle depositie-bronnen worden opgenomen in de modelleringen waardoor niet kan worden 

gegarandeerd dat elke sector daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het depositieaandeel dat haar door 

het model wordt toegewezen. 

4.2.4 Gegevens verkeer en industrie niet in detail in beeld 

De emissiegegevens voor landbouw zijn tot in detail gekend, terwijl dat niet geldt voor andere sectoren 

(verkeer en industrie) waardoor het PAS-model niet evenwichtig is.  

De verzamelde emissiegegevens voor landbouw zijn gedetailleerd. Het EmissieModel Ammoniak 

Vlaanderen (EMAV-model) dat gebruikt wordt om landbouwemissies te simuleren kan immers rekenen op 

brondata afkomstig van de mestbankaangifte die de inputgegevens op bedrijfsniveau beschikbaar maakt 

(zie ook hoofdstuk 4.2.5).  

De emissiegegevens van de andere sectoren zijn niet op een dergelijk detailniveau beschikbaar. Voor 

verkeer rekent men met modellen via activiteitsdata en emissiefactoren78. Aan de hand van metingen 

werden deze emissiefactoren recent nog aangepast aangezien er een “NOx-gate” bleek te zijn. Na de 

aanpassingen van de rekenfactoren schatte het model de metingen wel beter in, maar van een verzameling 

van gedetailleerde emissiegegevens is geen sprake. Dit werd door VITO toegelicht tijdens de hoorzitting in 

het Vlaams Parlement d.d. 18/05/2022.  

Voor industrie rekent men op basis van de Integrale Milieu Jaarverslagen (IMJV) en een ‘generieke 

inschatting’ voor bedrijven die niet onder de verplichting vallen van het opmaken van een IMJV79. Deze 

generieke inschatting gebeurt voor een groot aantal van de industriële bedrijven. Van deze bedrijven zijn 

dus geen exacte emissiecijfers bekend. Dit deel van de emissies wordt ook niet geverifieerd met behulp van 

metingen. In Bijlage 1 bij het Luchtbeleidsplan dat een beschrijving geeft van de voornaamste aannames 

voor de scenario’s van het Luchtbeleidsplan is voor industrie opgenomen dat:80  

 
77 Ontwerp PAS, pagina 44 
78 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO  
79 Jaarrapport Lucht Emissies per sector 2000-2018 is op pagina 5 
80 Bijlage 1 bij het Luchtbeleidsplan, pagina 8, 9 en 11 
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- “het model voor industrie een eenvoudig simulatiemodel is, waarbij het vasthoudt aan de 

brandstofmix in het basisjaar 

- voor de raffinaderijen en de staalsector worden de resultaten van het simulatiemodel overschreven 

door eigen prognoses, die tot stand komen op basis van overleg met de sector 

- Tabel 17: specifieke aannames inzake emissies voor sommige industriële sectoren”  

De graad van detail van deze emissiecijfers is bijgevolg relatief laag. Ook wordt beroep gedaan op eigen 

prognoses van de sector. 

Voor emissies die afkomstig zijn van buiten Vlaanderen rekent men met gegevens afkomstig uit Europese 

databanken (EMEP, E-PRTR). Ook hier dient te worden gesteld dat zeker niet alle emissiebronnen in deze 

databanken worden meegenomen, laat staan in grote mate van detail (voor E-PRTR is bijvoorbeeld pas 

meldingsplicht vanaf 10 ton ammoniak per jaar en 100 ton NOx voor E-PRTR).  

Aangezien emissies afkomstig van de Vlaamse transportsector (waar verkeer het grootste aandeel in heeft), 

industrie en het buitenland een significant aandeel omvatten van de Vlaamse deposities en hier geen 

detailinfo over beschikbaar is, kan worden geconcludeerd dat de graad van detail van deze emissiegegevens 

beperkt is en er een frictie zal zijn tussen de werkelijke en de gemodelleerde realiteit. Dit leidt tot 

onzorgvuldige besluitvorming. 

4.2.5 Impactscore berekend via EMAV-model kan slechts indicatief worden gebruikt 

Verschillen in de inputgegevens 

In de vergunningverlening wordt gebruik gemaakt van de Impactscoretool. Dit model is via een 

webapplicatie beschikbaar en maakt het mogelijk om de impactscore van een bedrijf/exploitatie te 

berekenen. In dit model worden bedrijfsspecifieke gegevens in hoge mate van detail ingegeven te worden. 

Denk hierbij aan de ligging van de ventilatieopeningen, ventilatiedebiet, maximaal aantal dieren (per stal), 

gebruikte erkende emissiereducerende maatregelen (van de AEA-lijst of de PAS-lijst). Via de 

Impactscoretool kan bijgevolg modelmatig een correcte berekening van de impactscore van het bedrijf 

worden opgemaakt. 

Aan de hand van het EMAV-model (in combinatie met IFDM-VLOPS) kan een inschatting worden gemaakt 

van de impactscore van een bedrijf. Hiervoor gaat men uit van de gegevens van de mestbankaangifte van 

het bedrijf. De mestbankaangifte geeft inzicht in het werkelijk aantal aanwezige dieren op het bedrijf en de 

stalsysteem waarin ze verblijven. Andere bedrijfsspecifieke gegevens zoals o.a. de exacte locatie van 

ventilatieopeningen, de juiste uitlaathoogte, het exacte debiet,… zijn niet gekend. Hierdoor kan geen exacte 

bepaling van de impactscore wordt gemaakt, er wordt gewerkt met aannames. Zo wordt bijvoorbeeld 

uitgegaan van slechts één emissiepunt en wordt hiervoor de XY-coördinaat van het midden van de 

exploitatie genomen. Een exacte bepaling van de emissies is echter niet nodig, gezien het doel van het EMAV-

model een emissieprognose op Vlaams niveau is. Een meer gedetailleerde gegevensverzameling is bijgevolg 

niet vereist. Dit zou trouwens de discrepantie in detailniveau van de emissiegegevens tussen de 

landbouwsector en de andere sectoren alleen maar groter maken (zie hoofdstuk 4.2.4). 

Gebruik van verschillende emissiefactoren 

In de Impactscoretool en de vergunningverlening maakt men gebruik van de emissiefactoren uit de bijlage 

bij het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren (afgekort MER RLB). Tot en met 31 mei gebruikte men de 

versie van 1 februari 2021, tijdens het openbaar onderzoek werd deze versie aangepast naar versie 1 juni 

2022 (zie hoofdstuk 3.8).81  

 
81 Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof ammoniak, geur en fijn stof. Bijlage 
Richtlijnenboek Landbouwdieren  
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In onderstaande tabel wordt voor een aantal diercategorieën de emissiefactor gebruikt in het EMAV-model 

(versie 2.1, voor het jaar 2015 en 2019) en in het MER RLB weergegeven. Het is duidelijk dat deze niet gelijk 

zijn.  

Tabel 1: Vergelijking van emissiefactoren tussen het EMAV2.1 model en deze opgenomen in bijlage bij het mer 

richtlijnenboek landbouwdieren.  

Diercategorie 

EMAV 

EF EMAV2.182 Diercategorie MER 

RLB 

EF MER RLB 

2015 2019 201583 202184 202285 

Andere varkens 

20-110 kg – 

Traditioneel – 

Mengmest 

3,20 3,20 

Vleesvarkens, hokopp 

<0,8m² 

2,5 

Vleesvarkens, hokopp 

>0,8m² 

3,5 

Melkkoeien met 

amper 

stalmestproductie 

9,26 10,92 

Melkkoeien (overige 

huisvestingssystemen, 

permanent opstallen) 

11 11 13 

Melkkoeien met 

deels 

stalmestproductie 

8,11 9,65 

Melkkoeien met 

uitsluitend 

stalmestproductie 

9,5 11,2 

 

De emissiefactoren die worden gebruikt in het EMAV-model (versie 2.1, voor het jaar 2015 en 2019) komen 

niet overeen met de emissiefactoren uit het MER RLB, voor geen enkele versie. Dit heeft verschillende 

redenen. 

Om te beginnen kiest men ervoor om in het EMAV-model de opdeling van de diercategorieën over te nemen 

zoals ze ook in de mestbankaangifte gebruikt wordt. Dit is logisch omdat men als inputdata ook de 

mestbankgegevens gebruikt. Deze opdeling verschilt echter van deze in het MER RLB en de opdeling 

gebruikt in de vergunningverlening. Er wordt getracht om deze opdeling en de bijhorende emissiefactoren 

zo dicht mogelijk bij elkaar te doen aansluiten, maar ze zijn dus niet gelijk. 

Nog belangrijker is echter dat de emissiefactoren gebruikt in het EMAV-model een correctie ondergingen.86 

Omdat het EMAV-model tot doel heeft om een globale Vlaamse emissiesituatie en een verdeling van de 

emissies over de emissiestadia in te schatten, maakt men de omschakeling van ammoniakemissie per 

dierplaats naar ammoniakemissie per dier. Hiertoe voert men correcties door op de emissiefactoren uit het 

MER RLB door bijvoorbeeld bezettingsgraden, stalmestproductie en leegstand in rekening te brengen. Dit 

zijn zaken waarvoor het EMAV-model op Vlaams niveaus aannames dient te maken.  

In EMAV2.1, het model dat men gebruikt heeft voor de scenarioberekeningen87 vertrekt men bij de 

correcties vanaf het jaar 2016 in de tijdsreeks met de emissiefactoren die overeenkomen met deze uit het 

MER RLB in de versie van juni 2022.88 Vóór het jaar 2016 (dus zeker voor 2015) in de tijdsreeks zijn deze 

 
82 VMM, ammoniakemissie per locatie berekend voor het jaar 2015 en 2019 zoals deze wordt aangeleverd aan het 
VITO voor scenarioberekeningen in het kader van de PAS, bezorgd naar aanleiding van vraag tot openbaarheid van 
bestuur, verkregen op 23 juli 2021 
83 Versie 20 maart 2015 
84 Versie 1 februari 2021 
85 Versie 1 juni 2022 
86 Eindrapport EMAV2.1, pagina 23 
87 Ontwerp plan MER, pagina 83 
88 Eindrapport EMAV2.1, pagina 19 
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nog gebaseerd op de emissiefactoren uit het MER RLB van versie 1 februari 2021. De gecorrigeerde 

emissiefactoren waarmee uiteindelijk gewerkt werd konden door Boerenbond worden afgeleid uit 

emissiecijfers bezorgd door VMM naar aanleiding van vraag tot openbaarheid van bestuur, verkregen op 23 

juli 2021. 

Naast de inputparameters zijn dus ook de gebruikte emissiefactoren in de twee berekeningsmethodes 

verschillend. Beide factoren zullen leiden tot een verschillende impactscore berekend volgens de 

Impactscoretool enerzijds, en het EMAV-model anderzijds. 

De Vlaamse overheid houdt ten onrechte geen rekening met het feit dat de impactscores van individuele 

bedrijven berekend met het EMAV-model slechts indicatieve impactscores zijn en dat deze verschillend zijn 

van de impactscores berekend aan de hand van de Impactscoretool. Van een zorgvuldig handelende 

overheid kan worden verwacht dat ze bij het uitwerken van het PAS-beleid in rekening brengt dat 

impactscores verschillen naargelang de gebruikte methodiek (EMAV-IFDM-VLOPS/Impactscoretool). 

4.2.6 Grote frictie tussen gemodelleerde en feitelijke werkelijkheid 

Werken met modellen betekent per definitie dat (er minstens een risico bestaat dat) de gemodelleerde 

werkelijkheid verschilt van de feitelijke werkelijkheid. Echter, in de scenarioberekeningen is deze frictie 

onnodig groot omwille van bepaalde keuzes die gemaakt zijn. 

Zo wordt ervoor gekozen om niet te werken met de meest recente emissiecijfers en parameters. Van een 

zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat ze in het kader van een plan-MER de meest 

actuele emissiegegevens en parameters hanteert als input voor modelleringen en berekeningen. Er wordt 

geen verantwoording gegeven voor het feit dat het jaar 2015 als referentiejaar wordt gehanteerd. Het is 

niet voor redelijke betwisting vatbaar dat de Vlaamse overheid door gebruik te maken van verouderde 

emissiegegevens en parameters tekort is gekomen aan haar zorgvuldigheidsverplichting.  

Ook de lage resolutie van belangrijke delen van emissiegegevens en het feit dat belangrijke bronnen niet 

mee in rekening gebracht worden dragen bij aan de frictie. 

De grote frictie tussen de gemodelleerde en de feitelijke werkelijkheid zorgt samen met onbalans tussen de 

mate van detail die wetenschap kan geven en die het beleid vraagt, tot schijnzekerheid van het beleid. 

Dat men tot slot voormelde schijnzekerheid als basis gebruikt om verregaande consequenties op 

bedrijfsniveau te verantwoorden, wat men doet door de EMAV-impactscores als criterium te hanteren bij 

het aanduiden van piekbelasters en het bepalen van beoordelingsdrempels, is niet zorgvuldig. 

4.3 Scenarioberekeningen maken abstractie van feitelijke evoluties 

Met het PAS-model wordt het G8-scenario doorgerekend waarin o.a. diverse bronmaatregelen voor 

landbouw zijn opgenomen.  

In de scenarioberekeningen wordt de situatie in 2015 als uitgangspunt genomen. In het model worden op 

deze beginsituatie maatregelen toegepast waardoor op basis van de aanpassingen in emissies een 

inschatting kan worden gemaakt van aanpassingen in deposities.  

De voorbije 7 jaar hebben er echter heel wat feitelijke evoluties op bedrijfsniveau plaatsgevonden: er zijn 

bedrijven gestopt, opgestart, gewijzigd, gegroeid en gekrompen. De feitelijke evoluties op bedrijfsniveau 

zorgen ervoor dat wanneer de maatregelen uit de modellen vandaag worden toegepast, er een wezenlijk 

verschil zal zijn tussen de gemodelleerde deposities en de werkelijke deposities na toepassing van deze 

maatregelen. 

Van een zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat ze de meest actuele gegevens hanteert 

bij de opmaak van modelleringen waaruit maatregelen worden afgeleid die op heden moeten worden 
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toegepast op bedrijfsniveau dit om te vermijden dat er grote discrepantie ontstaan tussen de gemodelleerde 

en de feitelijke werkelijkheid na toepassing van deze maatregelen. 

4.4 Gebrek aan transparantie in de scenarioberekeningen 

Onduidelijkheid over de gebruikte emissiefactoren bij de scenarioberekeningen 

In Tabel 4-2 uit het ontwerp van plan-MER wordt gesteld dat men in de scenarioberekeningen gebruik 

maakt van EMAV2.1 enerzijds, en de emissiefactoren uit het richtlijnenboek landbouwdieren versie 

20/03/2015 anderzijds.89  

Zoals reeds wordt toegelicht in hoofdstuk 4.2.5 en te zien in Tabel 1, gebruikt men in EMAV2.1, naar gelang 

het jaar in de tijdsreeks, ook verschillende emissiefactoren die men vervolgens corrigeert. Echter, geen van 

de gecorrigeerde emissiefactoren die gebruikt worden in EMAV2.1 gaan uit van de emissiefactoren uit het 

MER RLB van 2015.  

Er kan bijgevolg niet begrepen worden hoe in de scenarioberekeningen zowel met EMAV2.1 als met de 

emissiefactoren uit het richtlijnenboek landbouwdieren versie 20/03/2015 gewerkt kan worden.  

Gebrek aan transparantie bij de gebruikte emissiefactoren bij de berekeningen van de 

piekbelasters 

De scenarioberekeningen G8 vertrekken van referentiejaar 2015. Wanneer men gebruik maakt van 

EMAV2.1 kan dan worden verwacht dat men heeft gerekend met de emissiefactoren van jaar 2015 (kolom 

EMAV2.1, 2015), die gebaseerd zijn op de emissiefactoren uit het MER RLB, versie februari 2021 (en dus 

niet versie 20/03/2015 zoals aangegeven in Tabel 4-2 uit het ontwerp van plan-MER).  

Echter uit recente briefwisseling van VLM aan de piekbelasters aangaande het detail van de berekening van 

hun impactscore, wordt aangegeven dat de berekening van de stalemissies gebeurde met de 

emissiefactoren uit Zwertvaegher et al. (2018) Wetenschappelijk advies inzake actualisatie van de 

emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof zoals opgenomen in het MER Richtlijnenboek 

Landbouwdieren. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO, april 2018. Uit de 

opgegeven emissies en dieraantallen uit de brief, komt men echter niet op dezelfde emissiefactoren als deze 

uit het advies van ILVO.  

Bijkomend is ook af te leiden dat de gebruikte emissiefactoren (op basis van de opgegeven emissies en 

dieraantallen in de brief) niet overeenkomen met de emissiefactoren kolom EMAV2.1, jaar 2015 uit Tabel 

1 maar met de emissiefactoren kolom EMAV2.1, jaar 2019 uit Tabel 1, gebaseerd op dezelfde 

emissiefactoren als MER RLB versie 1/06/2022 (en dus óók niet versie 20/03/2015 zoals aangegeven in 

Tabel 4-2 uit het ontwerp van plan-MER).  

Bijgevolg is er geen transparantie over welke emissiefactoren gebruikt zijn in de scenarioberekeningen. 

4.5 Scenarioberekeningen bevatten essentiële beleidsoverwegingen 

niet 

Het PAS-expertenpanel adviseert zeer duidelijk de scenarioberekeningen niet mogen worden gebruikt om 

een ‘copy/paste’ van de maatregelen uit die berekeningen in het ontwerp PAS te verantwoorden: 90 

“De emissiereductiescenario’s die als uitgangspunt dienden hebben volgens de expertencommissie een 

beperkte waarde en mogen dus niet ‘omgekeerd’ gebruikt worden als basis voor het beleid, ze zijn 

slechts een tool om aan te tonen dat de beoogde doelen bereikt kunnen worden.”  

 
89 Ontwerp plan-MER, pagina 83 
90 Advies PAS-panel, pagina 8 
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De maatregelen uit de scenarioberekeningen mogen aldus het PAS_expertenpanel niet één op één naar 

beleidsmaatregelen worden doorvertaald. Deze modelmatige simulaties zijn immers indicatief en houden 

bovendien geen rekening met te maken beleidsoverwegingen, waaronder socio-economische 

overwegingen. Sociaaleconomische overwegingen dienen ook een fundamentele overweging te zijn 

wanneer wordt besloten hoe een weerhouden emissiereductiescenario in de praktijk dient te worden 

vormgegeven (zie onder hoofdstuk 3.6). 

Door in het ontwerp PAS een één-op één doorvertaling te maken van het G8-scenario, gaat de Vlaamse 

overheid voorbij aan de finaliteit van het instrument van scenarioberekeningen en aan de beperkingen 

ervan. Bovendien dient minstens rekening te worden gehouden met de socio-economische gevolgen van de 

maatregelen die rechtstreeks uit modelleringen worden afgeleid, hetgeen niet is gebeurd. 
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5 ALGEMENE INHOUDELIJKE OPMERKINGEN OP DE VLAAMSE 

PAS EN HET BIJHORENDE PLAN-MER 

5.1 De KDW onterecht als een opzichzelfstaande doelstelling terwijl het 

bereiken van de gunstige staat van instandhouding de doelstelling is 

Het bereiken van de kritische depositiewaarde (KDW) werd een op zichzelf staande doelstelling 

De Vlaamse overheid stelt in het ontwerp PAS het bereiken van de KDW centraal en maakt hiervan een op 

zichzelf staande doelstelling, terwijl de Habitatrichtlijn geenszins een doelstelling inzake het bereiken van 

de KDW impliceert. Ingevolge de Habitatrichtlijn dient de goede staat van instandhouding in de SBZ-H 

gebieden te worden bereikt, wat een dynamische, ecologische benadering veronderstelt in plaats van een 

statisch-mechanische benadering. 

De Vlaamse overheid maakt daarmee een “copy/paste” van het Nederlandse beleid, waar ook in Nederland 

veel kritiek op komt, niet in het minst ook uit juridische hoek:91 

“Het eerst en vooral sturen op het halen van de KDW is een te gesimplificeerd concept dat zal leiden 

tot dure en niet doelmatige beslissingen. Ten eerste is het halen van de KDW niet hetzelfde als het 

voldoen aan de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn. Dat geldt in beide richtingen. Het halen van de 

KDW is niet altijd noodzakelijk om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. De KDW geven 

immers niet een grens aan waarboven schade optreedt, maar grens waarboven het niet kan worden 

uitgesloten dat vanwege de stikstofbelasting schade optreedt. In een aantal gebieden wordt de KDW, 

deels fors, overschreden, maar nemen de beschermde natuurwaarden toe. Andersom geldt echter ook 

dat natuurbehoud (en waar nodig verbetering) niet verzekerd is als de KDW niet wordt overschreden. 

(…) 

De Wsn (Wet stikstofreductie en natuurverbetering, red.) verheft het niet meer overschrijden van de 

KDW daarenboven tot een zelfstandig te bereiken doel. Dat doel vloeit niet voort uit de 

Habitatrichtlijn. Over de vraag of dit doel bijdraagt tot een effectief en efficiënt natuurbeleid is 

discussie mogelijk.” 

Het behalen van de KDW is immers niet altijd noodzakelijk om een gunstige staat van instandhouding te 

bereiken, zelfs niet voor de meest stikstofgevoelige A-habitattypes waar het voorliggende ontwerp PAS 

vanuit gaat:  

Zo kan uit Nederlandse gebiedsanalyses worden afgeleid dat het behalen van de KDW niet 

noodzakelijk is voor habitattype 3110 om in een goede staat van instandhouding te verkeren. In de 

gebiedsanalyse voor het gebied ‘Kampina en Oisterwijkse vennen’ in de provincie Noord-Brabant 

wordt gesteld dat het aanwezige habitat van het type 3110 in een goede staat verkeert92, 

niettegenstaande de vaststelling dat kritische depositiewaarden worden overschreden, zowel nu 

als in projecties naar 2030. Voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van dit 

habitattype worden dan ook stikstofsaneringsmaatregelen beschreven in plaats verplichte 

reducties van de stikstofdepositie in functie van de KDW’s.93  

Dit voorbeeld geeft aan dat het behalen van de KDW als dusdanig geen vereiste is om tot een habitat 

in goede staat van instandhouding te komen en dat er ook voor A-habitattypes, zoals habitattype 

3110, een belangrijke en soms ook doorslaggevende rol blijft weggelegd voor herstelmaatregelen. 

 
91 “Een drempelwaarde voor activiteiten die zeer geringe stikstofdeposities veroorzaken als deel van een oplossing 
van de stikstofcrisis”, Prof. Dr. Ch.W.Backes en mr. Drs. L. Boerema, M&R, 2021/107, pag 745-752 
92 Gebiedsanalyse Kampina en Oisterwijkse vennen (133) (versie 15-12-2017), pagina 5 
93 Gebiedsanalyse Kampina en Oisterwijkse vennen (133) (versie 15-12-2017), pagina 28 
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Behalve in het gebied ‘Kampina en Oisterwijkse vennen’, zijn er ook in de gebieden ‘Stabrechtse 

heide en beuven’, ‘Leenderbos, Groote heide en de Plateaux’ en ‘Sersven en de Banen’ zowel 

gebieden met habitattype 3110 als 3130 terug te vinden in een goede of matig tot goede staat van 

instandhouding. Ook in deze gebieden wordt vaak ook na 2030 nog een (sterke) overschrijding van 

de KDW verwacht en worden herstelmaatregelen voorgesteld om de 

instandhoudingsdoelstellingen te behalen. Het beleid beschikt met andere woorden over een 

belangrijke discretionaire vrijheid wanneer het aankomt op het bereiken van een gunstige staat 

van instandhouding van Europees beschermde habitats die te lijden hebben onder te hoge 

stikstofdeposities, zelfs voor de zgn. A-habitattypes.  

Ook uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan de noodzaak tot het behalen van de KDW niet worden 

afgeleid. Het Hof beschouwde de KDW in zijn Nederlandse PAS-arrest van 7 november 2018 immers als een 

grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de habitat significant wordt aangetast door de 

verzurende of vermestende invloed van stikstofdepositie.94 Een strikte en als het ware automatische 

noodzaak om die grens te behalen kan hier niet worden uit afgeleid.  

De Nederlandse Raad van State is eveneens de correcte mening toegedaan dat de KDW niet geldt als 

absolute grenswaarde voor het bepalen van de gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige 

habitattypen, maar dat “de mate en duur van de overschrijding van de kritische depositiewaarde wel 

belangrijke factoren [zijn] voor de beoordeling of de daling van de depositie door de PAS-bronmaatregelen en 

de effecten van de herstelmaatregelen in de gebieden al dan niet nodig zijn voor het behoud en het voorkomen 

van verslechtering van de stikstofgevoelige natuurwaarden”.95 In recente rechtspraak bevestigde de 

Nederlandse Raad van State dat een overschrijding van de KDW niet zonder meer inhoudt dat een 

aantasting van een habitattype plaatsvindt, maar uitsluitend dat de mogelijkheid van een aantasting niet 

zonder meer afwezig is96. Wanneer uit de navolgende passende beoordeling de zekerheid wordt verkregen 

dat het project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, dan staat de 

toename van stikstof de vergunningverlening voor dat project niet in de weg.97 

Ook het PAS-expertenpanel deelt die mening:98 

“Een aandachtspunt hierbij is dat de KDW niet steeds de enige en voldoende knop waaraan gedraaid 

kan en moet worden om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen. Soms kost het onevenredig veel 

inspanning om deze te halen waardoor een eenzijdige focus hierop ineffectief en inefficiënt kan zijn.” 

Bijgevolg kan niet begrepen om welke reden de Vlaamse overheid blijft vasthouden aan deze doelstelling. 

Zij kan zich daarbij niet verschuilen achter de Europese natuurverplichtingen. De keuze voor deze of gene 

maatregel in het kader van de stikstofproblematiek is een kwestie opportuniteit, en niet van legaliteit. 

Door het vasthouden aan het behalen van de KDW dreigt een te verregaand beleid 

Ingevolge het aanscherpen van de eerste toets van het beoordelingskader van de passende beoordeling (zie 

hoofdstuk 3.1) heeft de Vlaamse overheid als doelstelling gesteld dat voor elk A-habitattype in elk SBZ-H de 

gemiddelde overschrijding van de KDW met minstens 50% moet worden gereduceerd zijn ten opzichte van 

de toestand in het referentiejaar 2015. 

De vraag is of deze doelstelling een feitelijk haalbare doelstelling is in het versnipperde en verstedelijkte 

Vlaanderen ook rekening houdende met de stikstofimpact vanuit het buitenland en of deze doelstelling 

 
94 HvJ 7 november 2018, C-293-17 en C-294-17, overweging 31 
95 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, overweging 16.6.  
96 ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741. 
97 ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110. 
98 Advies startopdrachten PAS-panel – 28 juni 2021, pagina 11 
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steeds kan worden verantwoord vanuit een maatschappelijke kostenbatenanalyse (soms zeer hoge 

maatschappelijk kost voor soms zeer kleine natuurwinst). 

Daarenboven maakt men hierbij abstractie van het feit dat de KDW initieel geen absoluut waarden waren, 

maar wel bandbreedtes.  

5.2 Ontwerp PAS focust onterecht enkel op Vlaamse landbouw 

5.2.1 Het buitenland wordt onterecht vrijgespeeld  

Ongelijke behandeling tussen enerzijds het Vlaams aandeel in deposities veroorzaakt op 

buitenlands SBZ-H en anderzijds het buitenlands aandeel in de deposities op Vlaams SBZ-H 

Volgens de kennisgevingsnota 2018 mag zowel de Vlaamse depositie op SBZ-H in het buitenland, als het 

buitenlands aandeel in de deposities op Vlaamse SBZ-H gebieden, niet worden genegeerd.99  

In het ontwerp van de passende beoordeling toetst men dan ook niet enkel de effecten van Vlaamse emissies 

op de SBZ-H gebieden in Vlaanderen, maar toetst men ook of er effecten optreden opzichtens de SBZ-H 

gebieden buiten Vlaanderen, tenminste voor wat betreft Nederland. Om na te gaan of de daling van de 

Vlaamse emissies voldoende groot is, bekijkt men of het aandeel van de overschrijding van de KDW’s die 

veroorzaakt wordt door Vlaamse emissies eveneens in Nederland wordt gehalveerd ten opzichte van de 

situatie in 2015.100 

“Aangezien kan aangenomen worden dat als gevolg van het PAS-programma de stikstofdeposities in 

Vlaanderen globaal zullen dalen, kan besloten worden dat ook in het buitenland de stikstofdepositie 

die vanuit Vlaanderen komt enkel zal afnemen.  

Om na te gaan of die daling ook voldoende groot is, wordt de daling afgetoetst op de wijze zoals 

beschreven in §4.4 en verder toegelicht in Lefebvre & Deutch (2021b 35). Deze methodiek komt erop 

neer dat Vlaanderen een daling in deposities moet realiseren a rato van de bijdrage van Vlaanderen 

tot de totale deposities in het buitenland. Deze berekening kan enkel gebeuren voor Nederland gezien 

enkel daar VLOPS beschikbaar is. De stikstofdeposities vanuit Vlaanderen hebben ook wel de grootste 

impact in Nederland gezien dit windafwaarts gelegen is t.o.v. Vlaanderen wat voor Frankrijk, Wallonië 

en Brussel niet of minder het geval is. Het aandeel van de overschrijding van de KDW’s die veroorzaakt 

wordt door Vlaanderen in Nederland, moet dan gehalveerd worden ten opzichte van de situatie in 

2015. Hierbij moet opgemerkt worden dat indien aan dit criterium voldaan wordt, dit niet 

automatisch betekent dat er geen overschrijding van de KDW meer is voor de betreffende habitatvlek. 

Hiervoor moeten immers de Nederlandse emissies ook voldoende dalen. Gezien het Vlaamse 

programma hier geen invloed op heeft, wordt dit niet mee afgetoetst.” (eigen nadruk) 

De omgekeerde redenering wordt echter niet gemaakt. In Vlaanderen wordt tegen 2030 een halvering van 

de overschrijding van de KDW nagestreefd. Om evenredige inspanningen van alle emitterende actoren met 

een aandeel in de Vlaamse stikstofdepositie (buitenland, landbouw, transport, industrie, …) te bekomen, 

zou elk van deze actoren een depositiedaling van 50% moeten nastreven, ook het buitenland. Echter wordt 

in alle scenario’s slechts uitgegaan van een daling van deposities uit het buitenland van slechts 30%.101 

Derhalve vertrekt het ontwerp PAS van een onevenredige inspanning van het binnenland ten aanzien van 

wat er van het buitenland wordt verwacht.  

Boerenbond is niet alleen in deze kritiek. Ook het PAS-expertenpanel vraagt om een evenredige inspanning 

tussen buiten- en binnenland:102 

 
99 Kennisgevingsnota programmatische aanpak stikstof - augustus 2018, pagina 16 
100 Ontwerp passende beoordeling, pagina 83 
101 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 84 
102 Advies startopdrachten PAS-panel – 28 juni 2021, pagina 14 
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“Breng de emissies (en emissie-inspanningen) uit het buitenland in rekening om tot afgeleide 

doelen te komen binnen NEC-doelstellingen.  

Voor sommige gebieden zal het buitenland erg belangrijk zijn om de beoogde doelstellingen te halen. 

De KDW halen in alle gebieden door enkel te kijken naar de binnenlandse sectoren lijkt onrealistisch 

wanneer een aanzienlijk deel van de depositie uit het buitenland komt.  

Dring dan ook aan op bijkomende acties bij buurlanden waar nodig. De KDW-doelstelling is voor vele 

gebieden niet haalbaar zonder een vergelijkbare inspanning door het buitenland. Dit uitgangspunt 

moet eventueel in EU-beleid of (bilaterale) akkoorden met buurlanden worden afgesproken (ook om 

een level playing field in de diverse sectoren te behouden). Zo niet moeten we uitgaan van een 

evenredige inspanning tussen buiten- en binnenland. Vice versa moeten de Vlaamse inspanningen ook 

in verhouding staan tot de Vlaamse bijdrage aan de stikstofproblematiek in de ons omringende regio’s 

en landen. De proportionaliteit van de maatregelen is hierbij het uitgangspunt.  

Een generieke reductie in het buitenland heeft pas impact indien deze fors is – opteer dan ook waar 

nodig voor een gebiedsgerichte aanpak. Zet daarnaast in op een sterke verlaging van de NEC-plafonds 

gebaseerd op de realisatie van KDW in Europese gebieden.” (eigen nadruk) 

Het feit dat dit advies niet wordt gevolgd heeft grote gevolgen aangezien deposities op stikstofgevoelige 

habitats gemiddeld voor zo’n 58% afkomstig zijn uit het buitenland.  

Door het buitenland niet verantwoordelijk te stellen voor haar aandeel in de deposities op Vlaamse SBZ-H-

gebieden, vergroot de Vlaamse overheid de taakstelling voor de binnenlandse sectoren. Er kan niet worden 

begrepen dat de Vlaamse overheid het aandeel van het buitenland niet evenredig in rekening brengt en deze 

taakstelling integraal doorschuift naar de eigen sectoren, in het bijzonder de Vlaamse landbouw -en 

tuinbouwsector. De landbouwsector dient onevenredige lasten te dragen voor een problematiek die veel 

ruimer gaat dan enkel de landbouwsector. 

Inspanningen vanuit het buitenland zijn niet voldoende en worden kennelijk niet gevaloriseerd in 

het PAS-beleid 

Het is duidelijk dat stikstofemissies uit het buitenland een belangrijk aandeel hebben in de deposities op de 

Vlaamse SBZ-H-gebieden. Ook acties uit het buitenland zijn bijgevolg vereist om de stikstofdepositie in 

Vlaanderen te reduceren, dat stelt ook het ontwerp PAS.103  

In de scenarioberekeningen werd rekening gehouden met de verplichtingen van elke lidstaat volgens de 

NEC-richtlijn tegen 2030.104 In het ontwerp van de passende beoordeling wordt aangegeven dat de 

buitenlandse inspanningen uit de NEC-richtlijn in Vlaamse SBZ-H slechts zullen leiden tot een 

depositiedaling van 30%.105 Zoals gesteld volstaat dit niet voor een evenredig aandeel in de depositiedaling. 

Er dringen zich bijgevolg bijkomende maatregelen van de buurlanden op, bovenop de maatregelen vanuit 

de NEC-richtlijn, opdat ook het buitenland een daling in deposities zou realiseren a rato van de bijdrage van 

het buitenland tot de overschrijding van de KDW in Vlaanderen. 

Dat stelt ook het PAS-expertenpanel:106 

“Dring aan op bijkomende acties bij buurlanden waar nodig. De KDW-doelstelling is voor vele 

gebieden immers niet haalbaar zonder een vergelijkbare inspanning door het buitenland. Dit 

uitgangspunt moet eventueel in EU-beleid of (bilaterale) akkoorden met buurlanden worden 

 
103 Ontwerp PAS, pagina 114 
104 Ontwerp PAS, pagina 41 
105 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 109 
106 Advies startopdrachten PAS-panel – 28 juni 2021, pagina 14 
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afgesproken (ook om een level playing field in de diverse sectoren te behouden). Zo niet moeten we 

uitgaan van een evenredige inspanning tussen buiten- en binnenland.” (eigen nadruk) 

In het ontwerp PAS wordt vermeld dat de PAS geen rechtsgrond biedt om de vermindering van de 

milieudruk afkomstig van buitenlandse bronnen voldoende juridisch te borgen. De Vlaamse overheid kan 

zich daar echter niet achter verschuilen. De relevante en internationale instrumenten voorzien namelijk in 

de verplichting van een grensoverschrijdend overleg om aan een dergelijke grensoverschrijdende 

problematiek het hoofd te bieden. De Habitatrichtlijn en het Unierecht stellen het Vlaamse Gewest een 

afdoende instrumentarium ter beschikking om van het buitenland bepaalde garanties en acties te eisen ten 

aanzien van de grensoverschrijdende stikstofemissies die in het buitenland worden geproduceerd. De 

Vlaamse overheid maakte in het ontwerp PAS echter geen werk van dergelijk overleg of afspraken met het 

buitenland (Nederland, Duitsland, Frankrijk, ...) en met de ons omliggende regio’s (Brussel en Wallonië). 

Nergens blijkt dat initiatieven ondernomen worden in de richting van het buitenland en met de ons 

omliggende regio’s (Duitsland, Wallonië, …). 

Luidens het ontwerp PAS wordt conform de slotverklaring van de Vlaams-Nederlandse top van 4 november 

2020 wel een structurele dialoog met Nederland gevoerd om beleid en aanpak af te stemmen en afspraken 

over een verdere buitenlandse reductie vorm te geven, maar dit biedt geen antwoord op de juridische en 

feitelijke uitdagingen van de grensoverschrijdende stikstofproblematiek. Met Duitsland, Frankrijk, Wallonië 

en Brussel… werden dienaangaande bovendien kennelijk geen contacten gelegd. 

Bijgevolg zijn er onvoldoende garanties (vb. via grensoverschrijdend overleg, Europees beleid of via 

bilaterale akkoorden) m.b.t. de emissiereductie-inspanningen die vanuit het buitenland en van de ons 

omliggende regio’s zijn vereist. Dit kan, gelet op het fundamenteel grensoverschrijdend karakter van de 

stikstofproblematiek, in alle redelijkheid niet worden begrepen. 

In Nederland is er bovendien sprake van een “vastgesteld stikstofbeleid”. In de Nederlandse Wet 

stikstofreductie en natuurverbetering (WSN) is vastgelegd dat 74% van het stikstofgevoelige areaal van 

Natura 2000-gebieden in 2035 onder de KDW moet zijn gebracht. Met het coalitieakkoord heeft het kabinet 

besloten deze omgevingswaarde naar voren te halen tegen 2030. De landelijke omgevingswaarde voor 

stikstof (74% van het areaal onder de KDW in 2030) is naar richtinggevende gebiedsdoelen vertaald als input 

voor provinciale gebiedsprocessen en de concept gebiedsprogramma’s van provincies. Op 1 juli 2023 

dienen de gebiedsprogramma’s te worden vastgesteld ingevolge waarvan ook de definitieve gebiedsdoelen 

voor het reduceren van ammoniakemissies zullen worden vastgesteld. De depositiereducties als gevolg van 

de maatregelen die in de gebiedsprogramma’s worden opgenomen, moeten bij elkaar opgeteld de landelijke 

omgevingswaarde voor 2030 behalen.107 Er kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid geen 

rekening houdt met dit “vastgesteld stikstofbeleid” in Nederland. 

De Vlaamse overheid blijft in gebreke om met werk te maken van bindende afspraken met het buitenland 

en de ons omliggende regio’s m.b.t. het verminderen van de buitenlandse stikstofdeposities in Vlaanderen. 

Dit kan, gelet op het fundamenteel grensoverschrijdend karakter van de stikstofproblematiek, in alle 

redelijkheid niet worden begrepen. 

De Vlaamse overheid blijft tevens in gebreke om rekening te houdend met “vaststaand buitenlands beleid” 

(vb. Nederlands stikstofbeleid) en houdt voor wat betreft buitenlandse stikstofdeposities in Vlaanderen ten 

onrechte enkel rekening met de maatregelen vanuit de NEC-richtlijn. Er dringt zich derhalve een 

herberekening van de verdeling van de inspanningen (buitenland/binnenland) op. 

 

 
107 Kamerbrief bij aanbieding startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/startnotitie-nationaal-programma-
landelijk-gebied 
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5.2.2 De NOx-sectoren (en vooral industrie) worden onterecht vrijgespeeld 

Het G8-scenario gaat uit van een volledige realisatie van het beleidsscenario van het Vlaams 

Luchtbeleidsplan tegen 2030. Gezamenlijk resulteren de maatregelen uit het beleidsscenario van het 

Luchtbeleidsplan in een emissiereductie van 56,5 kton NOx (- 43,3%) en 7,3 kton NH3 (16,8%) ten opzichte 

van 2015108.  

Het ontwerp PAS voert voor wat betreft NOx (sectoren industrie en transport) geen bijkomende 

maatregelen in ten opzichte van de taakstelling die voor NOx is voorzien in het Luchtbeleidsplan. Dit geldt 

evenwel niet voor ammoniak (NH3) (land -en tuinbouwsector). De Vlaamse overheid motiveert evenwel 

niet om welke reden zij heeft gemeend in het kader van het ontwerp PAS bijkomende maatregelen te 

moeten nemen opzichtens NH3 (land -en tuinbouwsector) en niet ten opzichte van NOx (sectoren industrie 

en transport). Voor wat betreft NOx gaat het ontwerp PAS er van uit dat de maatregelen uit het 

Luchtbeleidsplan volstaan. Deze beslissing wordt evenwel niet onderbouwd, noch gemotiveerd.  

Focus van Luchtbeleidsplan op NOx verantwoordt focus van ontwerp PAS op ammoniak niet 

Het Vlaams Luchtbeleidsplan is het Vlaamse beleid dat ontwikkeld werd om de Europese NEC-

doelstellingen te halen. In dit plan worden inderdaad verregaandere maatregelen opgenomen voor NOx-

sectoren (industrie en transport) dan voor landbouw, dit omwille van het feit dat België voor wat betreft de 

doelstellingen voor ammoniak reeds op koers lag om de vooropgestelde NEC-doelstellingen te halen. Dat 

was grotendeels te wijten aan de grote inspanningen die de sector reeds leverde. In de periode 1990–2005 

halveerde de Vlaamse ammoniakuitstoot immers, en tussen 2005 en 2015 nam de NH3-emissie nog eens 

met een bijkomende 10% af109. Het reeds gevoerde beleid leek dan ook voldoende om het behalen van het 

NEC-plafond te garanderen. Deze inschatting bleek correct. Een recente studie toont aan dat slechts twee 

landen op de juiste weg zitten om de NEC-doelstellingen 2030 te halen op vlak van ammoniak: België en 

Slovakije. Sterker nog, Vlaanderen haalt nu reeds de in het Luchtbeleidsplan vooropgestelde 

ammoniakdaling tegen 2030110. Voor NOx werd de 2020-doelstelling gehaald, maar wordt de doelstelling 

voor 2030 momenteel nog niet bereikt. 

Het feit dat in het Vlaams Luchtbeleidsplan meer maatregelen worden opgenomen voor NOx-sectoren dan 

voor landbouw, heeft dus in de eerste plaats te maken met het feit dat België dankzij eerdere inspanningen 

reeds op de goede weg was om het NEC-plafond te bereiken voor ammoniak. Voor NOx bleek dat niet het 

geval en bleken bijkomende inspanningen nodig.  

Het gegeven dat het Luchtbeleidsplan niet voldoet om de doelstellingen van de PAS te behalen kan dus niet 

enkel en alleen toegeschreven worden aan de landbouwsector. De focus van het Luchtbeleidsplan op de 

NOx-sectoren verantwoordt bijgevolg niet dat in het ontwerp PAS uitsluitend op landbouw focust.  

Er kan dus niet worden verantwoord dat de Vlaamse overheid in het kader van het ontwerp PAS voor wat 

betreft de sectoren industrie en verkeer meent te kunnen volstaan met de verwijzing naar de maatregelen 

uit het Luchtbeleidsplan en enkel verdere emissiereducerende maatregelen oplegt ten opzichte van één 

sector, zijnde de land -en tuinbouwsector. In het kader van te behalen emissiereductiedoelstellingen is een 

kg stikstof immers een kg stikstof ongeacht van welke sectoren deze stikstof afkomstig is. 

In Nederland zet het kabinet wel in op een evenredige bijdrage van alle sectoren bij het terugdringen van 

de stikstofbelasting op de Nederlandse natuur.111 

 
108 Ontwerp PAS, pagina 45 
109 Luchtbeleidsplan 2030, pagina 125 
110 Uitstoot Ammoniak, VMM - https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-ammoniak 
111 Kamerbrief bij aanbieding startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/startnotitie-nationaal-programma-
landelijk-gebied 
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De Vlaamse overheid blijft in gebreke om te motiveren om welke redenen in het ontwerp PAS hoofdzakelijk 

maatregelen worden opgelegd ten aanzien van één sector, zijnde de land- en tuinbouwsector.  

NOx-sectoren hebben een grotere bijdrage t.a.v. deposities in het buitenland 

In het ontwerp PAS tracht de initiatiefnemer het onderscheid in behandeling tussen NOx en NH3 te 

verantwoorden door erop te wijzen dat de Vlaamse uitstoot van ammoniak (NH3) véél meer zou bijdragen 

tot de depositie van stikstof in Vlaanderen dan de Vlaamse NOx-emissies112. Ook deze stelling kan de 

eenzijdige focus op de Vlaamse ammoniakemissie niet verantwoorden.  

De impact van stikstofemissie stopt immers niet bij de grenzen. Of de depositie op een stikstofgevoelige 

Europees beschermde habitat nu afkomstig is van achtergronddeposities (uit binnen- of buitenland) en dus 

deel uitmaakt van de referentiesituatie, dan wel het gevolg is van een concrete plan- of projectbijdrage 

(voorgronddepositie) maakt, bekeken vanuit het perspectief van de betreffende habitat, ecologisch niet uit. 

Ook juridisch is er dus onder artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn, geen grond om de (buitenlandse) 

achtergronddeposities anders te behandelen dan de (binnenlandse) voorgronddeposities, De 

kennisgevingsnota PAS geeft dan ook terecht aan dat ook de rol van Vlaamse emissies in deposities in het 

buitenland niet genegeerd mag worden113. Aangezien slechts 9 % van de Vlaamse NOx-uitstoot in 

Vlaanderen wordt afgezet114, betekent dit dat 91% in het buitenland wordt afgezet en bijgevolg daar 

bijdraagt aan stikstofdepositie op SBZ-H gebieden. Ook voor ammoniak geldt uiteraard dat niet alle emissies 

in Vlaanderen worden afgezet. 37% van de ammoniakuitstoot wordt afgezet in het binnenland, 63% in het 

buitenland. Omgerekend naar ton N betekent dit dat in 2019 54.937 ton N uit Vlaanderen neerviel in het 

buitenland, zo’n 77% van de totale Vlaamse stikstofemissie. Hiervan is 33.305 ton NOx-N en 21.632 ton 

NH3-N (uitgaande van de stikstofemissiecijfers op de website van VMM115). 

Aangezien de Vlaamse depositie in het buitenland voor het grootste deel uit NOx bestaat, is er geen enkele 

verantwoording voor het gegeven dat in het ontwerp PAS bijna uitsluitend gefocust wordt op binnenlandse 

ammoniakemissies. De eenzijdige focus van het ontwerp PAS op de impact in Vlaanderen een kortzichtige 

benadering, die geen wetenschappelijke of juridische verantwoording kent. Indien Vlaanderen 

verwachtingen stelt ten opzichte van het buitenland, dient Vlaanderen ook haar verantwoordelijkheid op 

te nemen om de Vlaamse bijdrage aan buitenlandse deposities te reduceren. 

De transportsector speelt de industriesector vrij 

Ook de grote daling van NOx-emissies sinds 2015 wordt meermaals vermeld in het ontwerp PAS en wordt 

in het ontwerp PAS als argument gebruikt om te focussen op ammoniak. Ook voor ammoniak valt er echter 

een grote historische daling op te tekenen. In de periode 1990–2005 halveerde de Vlaamse 

ammoniakuitstoot immers, en tussen 2005 en 2015 nam de NH3-emissie nog eens met een bijkomende 

10% af116.  

Ook in absolute waarden kan de landbouwsector mooie cijfers voorleggen. Tussen 2000 en 2019 

reduceerde de landbouwsector haar stikstofemissies met 16 kton N, industrie liet een daling van 4 kton 

optekenen en voor transport ten slotte ging het om 19,5 kton. De emissiedaling voor de landbouwsector 

kan bijgevolg zeker significant genoemd worden. De daling voor de NOx-sectoren is voornamelijk te wijten 

aan de sector transport.  

 
112 Ontwerp PAS, pagina 18 
113 Kennisgevingsnota programmatische aanpak stikstof - augustus 2018, pagina 16 
114 Ontwerp PAS, pagina 56 
115 Uitstoot vermestende stoffen (stikstof) – VMM, https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-vermestende-
stoffen-stikstof  
116 Luchtbeleidsplan 2030, pagina 125 
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Er kan dus worden geconcludeerd dat de afname van de NOx-emissies voornamelijk te wijten is aan één van 

de NOx-sectoren, zijnde transport en verkeer en dat industrie daardoor wordt vrijgespeeld. Van een gelijke 

behandeling van sectoren of een redelijke verantwoording van de ongelijke behandeling is dus geen sprake.  

5.3 Het gebrek aan managementplannen bemoeilijkt de beoordeling van 

de impact van vergunningsplichtige activiteiten op de SBZ-gebieden 

De Vlaamse overheid blijft in gebreke om managementplannen op te maken 

Managementplannen zijn een instrument van het IHD-beleid of Natura 2000-beleid waarmee de 

gebiedsgerichte voortgang van de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen worden 

aangestuurd en bijgehouden.  

Luidens artikel 50 septies §1van het Natuurdecreet wordt er voor elke speciale beschermingszone een 

managementplan opgemaakt. Managementplannen doorlopen opeenvolgende cyclussen van zes jaar en 

hebben een tijdshorizon tot uiterlijk 2050.  

Managementplannen zijn uitvoeringsinstrumenten die gebiedsgericht worden opgemaakt met het oog op 

enerzijds het gradueel realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen per SBZ (in toepassing van artikel 

6 lid 1 van de Habitatrichtlijn) en anderzijds het nemen van passende maatregelen om verslechtering of 

verstoring per SBZ te voorkomen (in toepassing van artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn).  

Met het oog op de ruimtelijke toewijzing van de instandhoudingsdoelstellingen worden binnen de speciale 

beschermingszone of -zones in kwestie zoekzones afgebakend aldus voormeld artikel 50 septies §4 van het 

Natuurdecreet. 

Een belangrijk onderdeel van de managementplannen zijn de richtkaarten. De richtkaarten bestaat uit 

verschillende onderdelen met onder andere:117  

- de ligging van het actueel habitat  

- de ligging van de doelen opgenomen in beheerplannen en 

- de zone die gevrijwaard wordt voor het zoeken van locaties voor het realiseren van het openstaand 

saldo (= zoekzones). 

Richtkaarten zijn dus een belangrijk instrument in het kader van de allocatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen118: 

“De richtkaart vormt het ruimtelijke kader voor het toekennen van subsidies, de inhoud en 

goedkeuring van beheerplannen en bescherming van de Europese natuurdoelen, bijvoorbeeld in het 

kader van vergunningen. 

Een speciale beschermingszone is in vele gevallen groter dan de oppervlakte die nodig is om al de 

natuurdoelen te realiseren. Via de richtkaart wordt een beeld gegeven van welke percelen belangrijk 

zijn voor het realiseren van de natuurdoelen. Een natuurdoel is pas 'geplaatst' wanneer inrichting en 

beheer van het betrokken perceel vastgelegd zijn in een langlopende afspraak. Zolang een deel van de 

taakstelling niet door iemand is opgenomen, wordt in de speciale beschermingszone een geschikte 

zoekzone gevrijwaard.” (eigen nadruk) 

Ondanks de invoering van het instrument van de managementplannen in het Natuurdecreet op datum van 

6 februari 2017, blijft de Vlaamse overheid tot op heden in gebreke om managementplannen op te maken. . 

 
117 https://natura2000.vlaanderen.be/zoekzones 
118 https://natura2000.vlaanderen.be/zoekzones 
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Dit bemoeilijkt in aanzienlijke mate vergunningverlening en het instandhoudingsbeleid in de SBZ-H, zoals 

hierna zal worden aangetoond. 

In afwachting van de totstandkoming van de managementplannen met de bijhorende richtkaarten, wordt 

gewerkt met “voorlopige zoekzones”. 

De zoekzone is een zone die wordt afgebakend binnen een speciale beschermingszone in de eerste fase van 

de managementplannen en die per te beschermen soort en habitat de perimeter aangeeft die gevrijwaard 

wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de S-IHD per speciale beschermingszone. “De zoekzone” 

vormt een belangrijk instrument bij het management van SBZ’s en wordt afgebakend op basis van actuele 

en potentiële natuurwaarden die relevant zijn voor het behalen van de natuurdoelen. De omvang van de 

zoekzone wordt bepaald door de oppervlakte die nog nodig is voor het realiseren van het openstaande saldo 

van de taakstelling voor de betrokken soort of habitat:119 Het begrip wordt als volgt verduidelijkt in art. 2 

70° van het Decreet Natuurbehoud: 

“Artikel 2 70° zoekzone: een zone die per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat 

de perimeter aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone. De omvang van de zoekzone 

wordt bepaald door de oppervlakte die nodig is voor het realiseren van het openstaand saldo van de 

taakstelling voor de betrokken Europees te beschermen habitat of Europees te beschermen soort;”  

Kenmerkend voor de Vlaamse zoekzones, is hun precair juridisch statuut. Op heden zijn louter “voorlopige 

zoekzones” afgebakend, die ondanks hun gebrekkig juridisch statuut wel belangrijk blijken te zijn bij de 

toepassing van de passende beoordeling. 

De “voorlopige zoekzones” zijn evenwel een ambtelijk instrument 120: 

“In afwachting van de bekrachtiging van de eerste formele versie van de managementplannen met de 

bijbehorende richtkaarten wordt gewerkt met “voorlopige zoekzones”. Dit is een ambtelijk instrument 

dat bij de adviesverlening in het kader van de passende beoordeling gebruikt wordt. Ook spelen ze een 

rol bij het herstructureringsbeleid in het kader van de programmatische aanpak stiktof (PAS).” 

De “voorlopige zoekzones” spelen ook een rol bij het berekenen van de “impactscore” van 

vergunningsplichtige activiteiten.  

Meer in het bijzonder bestaat de “toetszone” uit het geheel van de actueel aanwezige habitats, de tot doel 

gestelde habitats op terreinen onder passend beheer én de zoekzones voor het realiseren van de 

openstaande IHD.121 De “impactscore” van een project is dan de grootste waarde van de verhouding van de 

depositiebijdrage van een project of activiteit tot de KDW van de stikstofgevoelige habitats in de toetszone 

van het project.122 

Het ontwerp PAS verwijst naar de kaartlaag met “voorlopige zoekzones” op Geopunt123. Deze kaartlaag 

betreft de zoekzonekaart met de referentie “versie 0.2 verkleinde zoekzones d.d. 14/09/2015”. Geopunt 

geeft de volgende toelichting bij voormelde kaartlaag: 

“De voorlopige zoekzones bestaan enerzijds uit de zoekzones sensu stricto en anderzijds uit de 

percelen onder passend beheer. 

 
119 Art. 9, 2° B.Vl.Reg. 20 juni 2014.  
120 https://natura2000.vlaanderen.be/zoekzones 
121 Pagina 64 ontwerp PAS 
122 Pagina 63 ontwerp PAS 
123 Pagina 64 ontwerp PAS 
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De zoekzones sensu stricto geven per Europees te beschermen habitat de perimeter aan die 

gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor 

de betrokken speciale beschermingszone in kwestie. De zoekzones zullen volgens het wettelijk kader 

deel uitmaken van de richtkaarten die een onderdeel zijn van de managementplannen Natura 2000. 

De zoekzones evolueren bij elke nieuwe versie van het managementplan Natura 2000. Deze zoekzones 

moeten als vaststaande verworvenheid beschouwd worden en zijn voor wat betreft de toepassing bij 

de passende beoordeling niet onderhandelbaar. 

Momenteel zijn geen managementplannen Natura 2000 vastgesteld door de Vlaamse regering. Omdat 

de zoekzones een belangrijk instrument en hulpmiddel zijn voor wat betreft de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen, wordt in afwachting van de managementplannen Natura2000, 

gewerkt met voorlopige zoekzones. Deze werden opgesteld per habitattype of cluster van 

habitattypen. De huidige versie vervangt de eerste kaart met voorlopige zoekzones zoals verspreid 

begin 2015. (…)  

De percelen onder passend beheer omvatten de percelen met een goedgekeurd natuurbeheerplan (of 

daarmee vergelijkbare plannen of vergelijkbare overeenkomsten of feitelijk beheer) van het 

Agentschap voor Natuur en Bos, andere overheden en de erkende terreinbeherende verenigingen 

(Natuurpunt, vzw Durme, Limburgs Landschap), waar een habitattype tot doel gesteld is. Het zijn de 

locaties waar reeds instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen habitats ruimtelijk 

geplaatst zijn. Dit gebeurde door een vertaling van de streefbeelden uit de natuurbeheerplannen naar 

Europees te beschermen op basis van de gegevens uit het beheerplan en geografische, biotische en 

abiotische factoren. De percelen onder passend beheer zijn net als de zoekzones sensu stricto afgeknipt 

op de grenzen van de SBZ-H.” 

Tot op heden wordt er dus gewerkt met “voorlopige zoekzones” die “ambtelijk” zijn vastgesteld. Er zijn tot 

op heden geen “zoekzones” afgebakend in het kader van de managementplannen in toepassing van artikel 

50 septies § 4 Decreet Natuurbehoud.  

Op 28 april 2016, heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over de beroepen tot nietigverklaring van 

het Decreet Natuurbehoud, waarbij het Grondwettelijk Hof de gedeeltelijke nietigverklaring beval van 

voormeld decreet ingevolge een schending van de in artikel 23 van de Grondwet en de in het Verdrag van 

Aarhus voorziene inspraakvereisten.124 Dit leidde tot een aanpassing van het Decreet Natuurbehoud op 27 

januari 2017 waarbij een artikel 50decies/1 werd ingevoegd dat o.m. bepaalt dat elk voorlopig vastgesteld 

managementplan aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen. Tot op heden werd geen 

toepassing gemaakt van voormeld artikel.  

Door het stilzitten van de Vlaamse overheid werden er tot op heden geen managementplannen opgemaakt 

en werden ook geen zoekzones afgebakend in het kader van voormelde managementplannen.  

Dit bemoeilijkt in aanzienlijke mate de vergunningverlening, daar een impact op een (ambtelijk zeer ruim 

vastgestelde) voorlopige zoekzone binnen een SBZ volgens de administratie praktijk en de impactscoretool 

op dezelfde wijze wordt behandeld als een impact op actuele Europees beschermde habitats. Van zodra er 

zich dus ook maar enig effect op een voorlopige zoekzone voordoet, wordt er vanuit gegaan dat dit het 

behalen van de instandhoudingsdoelen in gevaar brengt en een aantasting bijgevolg niet uit te sluiten is. 

Een managementplan zou deze juridische ongerijmdheid oplossen, door de instandhoudingsdoelen 

concreet te alloceren en daarmee de weg vrij te maken voor vergunningverlening die, ecologisch en 

wetenschappelijk gezien, geen enkele negatieve impact heeft op de natuurlijke kenmerken van het 

betrokken gebied. Het ontbreken van managementplannen vormt dus een belangrijke bottleneck in voor 

 
124 Arrest Grondwettelijk Hof nr. 57/2016 d.d. 28 april 2016 
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een correcte en pragmatische toepassing van artikel 6 Habitatrichtlijn in het Vlaamse Gewest. De 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt in essentie bij de Vlaamse overheid, en niet bij de landbouwsector.  

De Vlaamse overheid dient prioritair werk van te maken van de opmaak van managementplannen met het 

oog op de ruimtelijke toewijzing van de instandhoudingsdoelstellingen in de diverse SBZ-gebieden. Deze 

ruimtelijke toewijzing van instandhoudingdoelstellingen is immers vereist om de impact van 

vergunningsplichtige activiteiten op de SBZ-gebieden op een correcte manier te kunnen beoordelen. Door 

het stilzitten van de Vlaamse overheid werden er tot op heden geen managementplannen opgemaakt en 

werden er ook geen zoekzones in het kader van voormelde managementplannen afgebakend. Het gebrek 

aan ruimtelijke toewijzing van instandhoudingsdoelstellingen in de diverse SBZ-gebieden, leidt 

onvermijdelijk tot een strenger ontwerp PAS dan nodig. Die handelswijze is onzorgvuldig.  

De voorlopige zoekzonekaart werd niet aangepast 

De zoekzonekaart die momenteel nog steeds wordt gebruikt, is deze van 14 september 2015, gebaseerd op 

het openstaand saldo van destijds. Sedert de publicatie van de tweede versie van de zoekzonekaart op 14 

september 2015, werd de “voorlopige zoekzones” niet meer aangepast.  

Sedert 2015 is er echter heel wat oppervlakte onder “passend beheer” gebracht waardoor dat het 

openstaand saldo is verkleind. Deze feitelijke evolutie is momenteel niet in rekening gebracht. Evenwel 

volgt uit de definitie van “zoekzone” dat de omvang van een zoekzone wordt bepaald door het openstaand 

saldo. Artikel 2 70° van het Decreet Natuurbehoud luidt als volgt: 

Artikel 2 70° zoekzone: een zone die per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen 

habitat de perimeter aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone. De omvang van de 

zoekzone wordt bepaald door de oppervlakte die nodig is voor het realiseren van het openstaand saldo 

van de taakstelling voor de betrokken Europees te beschermen habitat of Europees te beschermen 

soort;  

De nota ‘implementatiepad’ die als bijlage bij de beslissing Vlaamse Regering d.d. 23 april 2014 was gevoegd 

verduidelijkt dat als volgt:  

“De allocatie van de instandhoudingsdoelen gebeurt via afspraken opgenomen in een 

natuurbeheerplan of één van de plannen die er mee gelijkgesteld worden. Zolang een deel van de 

taakstelling niet is opgenomen, wordt in het betreffende gebied een zoekzone gevrijwaard die ruim 

genoeg is om via vrijwilligheid en socio-economische afwegingen te zoeken naar een optimale 

plaatsing van de doelen. Deze zoekzone speelt een rol in de passende beoordeling, maar ze slinkt 

naarmate er meer doelen gevat zijn door beheerplannen”.(eigen nadruk) 

In de periode 2015-2022 werden heel wat beheerplannen binnen SBZ aangepast en werden nieuwe 

beheerplannen goedgekeurd. Dit zou tot een sterke daling van het openstaand saldo moeten leiden. Uit het 

antwoord van de bevoegde minister op de schriftelijke vraag van Tinne Rombouts van 2 februari 2021 kan 

worden afgeleid dat er sedert 2015 maar liefst 55.601,4 ha onder passend beheer zou zijn gebracht125. 

Doordat er geen nieuwe ‘run’ van het zoekzonemodel gebeurde, werd de zoekzonekaart echter niet 

aangepast. 

De zoekzonekaart werd evenmin aangepast naar aanleiding van de wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 juni 2014 tot regeling van het Vlaams Natura 2000-programma, de managementplannen 

 
125 Schriftelijke vraag 567 van Tinne Rombouts aan Zuhal Demir d.d. 2/2/2021. Volgens zijn de oppervlaktes met 
passend beheer het verschil in oppervlakte tussen de laatste kolom in het antwoord op vraag 1 (zijnde 113.725 ha) en 
laatste kolom uit onderstaande tabel (58.123,6 ha). 
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Natura 2000, de zoekzones en de actiegebieden voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor 

Europees te beschermen soorten en habitats (“Instandhoudingsbesluit”) op 16 juni 2017.  

De wijziging van het Instandhoudingsbesluit van 16 juni 2017 had evenwel tot doel om de zoekzonefactoren 

aan te passen zodat de zoekzones kleiner zouden worden126.  

De Vlaamse Regering besliste op 30 november 2016 onder meer onderhavig besluit zodanig te 

wijzigen dat de zoekzonefactor voor oppervlakten van bestaand habitat boven 5 ha gelijkgesteld 

wordt met factor 1 en de overige zoekzonefactoren te verlagen zodat de zoekzones kleiner worden.  

Daartoe wordt in paragraaf 2 een tweede lid ingevoegd dat er moet voor zorgen dat bij het bepalen 

van de omvang van de zoekzone in de eerste plaats rekening kan worden gehouden met 

aaneengesloten vlekken van verwante habitat met een gezamenlijke oppervlakte van minstens 5 ha.  

De grootte van de zoekzones hangt af van het openstaand saldo. De zoekzone die gevrijwaard wordt, 

is in het Instandhoudingsbesluit steeds een bepaalde factor groter dan de gezochte oppervlakte. Voor 

bestaande vlekken habitat die voorkomen in effectief aaneengesloten clusters van samen meer dan 5 

ha, wordt in de voorziene wijziging een factor 1 toegepast, omdat er van uit gegaan wordt dat deze 

vlekken voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding hoe dan ook onder passend 

beheer moeten gebracht worden en het reserveren van een ruimere zone in dat geval overbodig is. 

Deze habitatvlekken worden dus beschouwd als een zoekzone met een factor 1 en de oppervlakte van 

elk van de habitats, die voorkomen binnen dergelijke vlek(ken), wordt vervolgens afgetrokken van het 

openstaand saldo van het betreffende habitattype.  

Het oorspronkelijk tweede lid, dat het derde lid wordt door de hiervoor vermelde invoeging van een 

nieuw tweede lid, wordt vervangen. In de eerste plaats wordt de oorspronkelijke redactie van het lid 

aangepast om een link te leggen met het nieuw ingevoegde tweede lid. Het wordt bepaald dat de 

afbakening van een zoekzone in de eerste plaats wordt ingevuld door aaneengesloten vlekken met 

verwante habitat van minstens 5 ha, zoals bepaald in het tweede lid. Voor wat daarna nog rest aan 

oppervlaktesaldo voor de te realiseren taakstelling, wordt de omvang van de zoekzone bepaald op 

basis van drie berekeningsfactoren. Met de berekeningsfactoren wordt de zoekzone groter gemaakt 

dan het eigenlijke saldo dat nog moet worden gerealiseerd. In voorliggend voorstel zijn kleinere 

factoren ingeschreven overeenkomstig de regeringsbeslissing van 30 november 2016. De nieuwe 

factoren, respectievelijk 1,25, 1,5 en 2 in plaats van 1,5, 2 en 3, zijn nog steeds dienstig voor de 

doelstelling van de zoekzones.  

De reden voor het toepassen van deze factoren is immers dat enige ruimtelijke speling wordt gelaten 

voor het toekomstig lokaliseren van de nog te realiseren taakstelling door middel van lokaal 

onderzoek en overleg, op maat van elk gebied, uiteraard op basis van actuele en potentiële 

natuurwaarden die relevant zijn voor de realisatie van de taakstelling, zoals bepaald in paragraaf 3 

van artikel 9. Binnen de iets groter gecreëerde ruimtelijke speling kan dan worden gezocht naar 

terreinen waar de realisatie effectief zal plaatsvinden.  

Er wordt gewerkt met drie verschillende berekeningsfactoren, afhankelijk van de grootte van het nog 

openstaande oppervlaktesaldo. Voor de categorie met het grootste nog openstaande saldo, ten minste 

80 ha, wordt een kleinere factor gebruikt dan voor de categorie met het kleinste nog openstaande 

saldo. Voor de derde, tussenliggende categorie wordt een intermediaire factor gebruikt. Dat de factor 

kleiner wordt naarmate de oppervlakte van het nog openstaande saldo groter wordt, is gebaseerd op 

de wens om de absolute oppervlakte van de zoekzones zo klein mogelijk te houden en om de 

toekomstige plaatsing van de resterende taakstelling zo sterk mogelijk te richten naar de meest 

 
126 VR 2017 1003 DOC.0224/1BIS Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering betreffende voorontwerp van besluit 
van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 
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geschikte locaties. Een hoog openstaand saldo dat wordt gekoppeld aan een hogere factor zou 

aanleiding geven tot een significant grotere absolute oppervlakte aan zoekzone en het risico op een 

versnipperde plaatsing verhogen. In het Instandhoudingsbesluit zijn de categorieën ingedeeld met als 

grenzen 5 ha en 100 ha. Met de voorgestelde aanpassing wordt de drempel van 100 naar 80 ha 

verlaagd, waardoor de range voor de toepassing van de kleinste vermenigvuldigingsfactor verruimt. 

Dit geeft, naast de aanpassing van de vermenigvuldigingsfactoren zelf, eveneens invulling aan de 

intentie van de Vlaamse Regering om de zoekzones kleiner te maken. (Bisnota VR 20171003 

0224/1BIS). 

Evenwel heeft de Vlaamse overheid de voorlopige zoekzones nooit aangepast naar aanleiding van de 

wijziging van het Instandhoudingsbesluit van 16 juni 2017.  

Ook hier geldt dat die handelswijze onzorgvuldig is. 

5.4 Ander beoordelingskader inzake vergunningverlening in relatie tot 

VEN-gebieden dringt zich op 

Huidige situatie: ministeriële instructie en ministeriële richtlijnen worden ook toegepast t.a.v. 

VEN-gebieden 

Uit een mail d.d. 30/05/2022 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan de secretaris van de 

SALV127 blijkt dat ANB de ministeriële instructie en de ministeriële richtsnoeren ook toepast om na te gaan 

of een vergunningsaanvraag onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in de VEN-gebieden 

veroorzaakt:  

“Momenteel hanteert het ANB voor de evaluatie van de impact van stikstofdepositie op de 

natuurwaarden in het VEN volgende passus in zijn adviezen: 

‘Het Agentschap voor Natuur en Bos is van oordeel dat - in afwezigheid van een wetenschappelijk 

onderbouwd afwegingskader voor VEN - ook voor VEN de Ministeriële richtlijn (en bijhorende 

richtsnoeren) dient te worden toegepast om na te gaan of onvermijdbare en onherstelbare schade 

wordt veroorzaakt.’ 

Eén en ander is een direct gevolg van het Stikstofarrest dd 25/02/2021 dat zowel het 

significantiekader dat voorheen werd gehanteerd voor de evaluatie van de impact van 

stikstofdepositie op SBZ, als het significantiekader dat werd gehanteerd voor de evaluatie van de 

impact van stikstofdepositie VEN, heeft vernietigd. 

De werkwijze cfr bovenstaande passus zal -in het kader van rechtszekere advies- en 

vergunningverlening- aangehouden (moeten) worden zolang er voor VEN geen (ander) 

significantiekader is dat tegemoet komt aan het Stikstofarrest dd 25/02/2021.” 

Bij deze werkwijze van ANB kunnen echter fundamentele bemerkingen worden geformuleerd, zoals hierna 

zal blijken. 

Juridische rechtsgrond is verschillend 

De Vlaamse overheid rechtvaardigt niet om welke reden éénzelfde aanpak kan worden verantwoord en om 

welke reden de ministeriële instructie met de bijhorende ministeriële richtlijnen zowel ten aanzien van de 

SBZ-gebieden als ten aanzien van de VEN-gebieden kunnen worden toegepast. De juridische onderbouw 

van beide toetsen is immers compleet verschillend. 

Ten aanzien van de SBZ-H gebieden dient rekening te worden gehouden met artikel 6 lid 3 van de 

Habitatrichtlijn dat als volgt luidt: 

 
127 Mail van ANB aan SALV in kader van de hoorzitting VEN/IVON d.d. 30/05/2022 
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“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, 

maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 

voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 

houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.” 

Deze bepaling werd als volgt vertaald in artikel 36 ter § 3 van het Decreet Natuurbehoud: 

“Een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie 

met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan 

veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit of dat plan of programma direct verband 

houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de speciale beschermingszone in kwestie dient 

onderworpen te worden aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de 

speciale beschermingszone.”(eigen nadruk) 

Ingevolge de “habitattoets” kunnen vergunningen die geen “significante gevolgen” of geen “betekenisvolle 

effecten ten aanzien van de natuurlijke kenmerken van een SBZ-H gebied” veroorzaken, doorgang vinden. 

De bewoordingen “significant” of “betekenisvol” impliceren het bestaan van een schadedrempel. Dit is niet 

het geval voor wat betreft de “VEN-toets” die enkel ten aanzien van de “Vlaamse natuur” geldt en die is 

opgenomen in artikel 26 bis van het Decreet Natuurbehoud: 

“De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en 

onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.” 

Luidens de “VEN-toets” kunnen vergunningen enkel doorgang vinden als ze geen ‘onvermijdbare en 

onherstelbare schade’ aan de natuur in het VEN veroorzaken. De “VEN”-toets voorziet dus niet in een 

schadedrempel is zoals wel het geval is bij de habitattoets. Omwille van deze verschillen in de juridische 

onderbouw dringt zich een afzonderlijk beoordelingskader inzake de vergunningverlening ten aanzien van 

de VEN-gebieden op. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen is van oordeel dat beide toetsen niet met 

elkaar te vereenzelvigen zijn 128: 

“(…) Door beide toetsen met elkaar te vereenzelvigen, introduceert de verwerende partij bovendien 

ten onrechte een schadedrempel in de uitvoering van de VEN-toets. Artikel 26bis, §1 van het 

Natuurdecreet verbiedt principieel activiteiten die onvermijdbare en onherstelbare schade in het VEN 

veroorzaken. Of de gevolgen voor de natuur in het VEN als significant of betekenisvol ingeschat 

worden, doet niet ter zake aangezien die bepaling een dergelijke drempel niet vereist. De motivering 

die op het tegendeel neerkomt, is naar recht onaanvaardbaar.(…) (eigen nadruk) 

De Vlaamse overheid blijft evenwel in gebreke om in een afzonderlijk beoordelingskader voor de VEN-

gebieden te voorzien en geeft dus geen rekenschap van het juridische onderscheid tussen de VEN-toets en 

de habitattoets. 

Oplossingen voor VEN zijn mogelijk ondanks de afwezigheid van een schadedrempel 

Het feit dat de VEN-toets niet voorziet in een schadedrempel, impliceert niet dat deze toets strenger zou 

zijn dan de habitattoets. De juridische basis is anders, maar daarom niet strenger. 

De VEN-toets bestaat uit 3 beoordelingselementen: 

- Is er schade?: Deze vraag impliceert geen minimale ernst of schadedrempel. O:ok minieme schade 

is schade onder de VEN-toets.  

- Is de schade onvermijdbaar?: Onvermijdbare schade is schade die men hoe dan ook zal 

veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook uitvoert. Vermijdbare schade is schade die kan 

 
128 Arrest RvVb d.d. 10/02/2022 RvVb-A-2122-0455 in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0172-A 
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vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bv. met andere materialen, 

op een andere plaats, ...). 129 

- Is de schade onherstelbaar?: Onherstelbare schade is schade die op de plaats van beschadiging niet 

kan worden hersteld met een kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardige habitat zoals deze die er 

voor de beschadiging was.130 

Een vergunning voor onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag dus wél worden toegestaan. De 

begrippen “onvermijdbaar” en “onherstelbaar” zijn dus cumulatieve vereisten:  

“Ingevolge deze bepalingen kan er geen enkele vergunningsplichtige of meldingsplichtige activiteit 

worden toegestaan die in het VEN onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur veroorzaakt. 

Deze bepalingen gaan over onvermijdbare schade die tevens onherstelbaar is. Onvermijdbare schade 

die wel herstelbaar is, mag wel worden veroorzaakt. Onder herstel wordt een herstel van de schade 

verstaan op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardige habitat als 

deze die er voor de beschadiging aanwezig was.”131 (eigen nadruk) 

In 2019 werd aan het Grondwettelijk Hof132 de prejudiciële vraag gesteld of artikel 26 bis van het Decreet 

Natuurbehoud de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (gelijkheidsbeginsel) schendt “in de mate dat het 

artikel zo moet worden uitgelegd dat deze bepaling geen beoordelingsvrijheid voor de rechter of een 

grenswaarde zou toelaten en er zich tegen verzet dat er een vergunning wordt verleend voor activiteiten die, 

rekening houdende met de milderende maatregelen, slechts zeer beperkte of niet-betekenisvolle negatieve 

effecten kunnen hebben op de natuur in een VEN-gebied, terwijl overeenkomstig artikel 36ter van hetzelfde 

decreet in de speciale beschermingszones aangeduid in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn slechts een 

principieel verbod bestaat om een vergunning te verlenen ingeval er sprake is van een ‘betekenisvolle 

aantasting’ van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone ?” 

Het Hof beantwoordde deze vraag in zijn arrest van 27 juni 2019 ontkennend o.m. met verwijzing naar het 

argument dat de VEN-toets enkel het verlenen van een vergunning verbiedt in geval van onvermijdbare 

schade die tegelijk onherstelbaar is: 

“B.7 Gelet op de verschillende focus en finaliteit van de bescherming van de betrokken 

natuurgebieden, is het een objectieve en pertinente keuze van de decreetgever om de maatstaf 

van de natuurtoets daarop af te stemmen en de vergunningsaanvraag te laten toetsen aan het 

criterium van onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het geval van de 

VEN-toets, en aan het criterium van betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken 

in het geval van de habitat-toets. Bij de uitoefening van zijn toetsing aan het beginsel van de 

gelijkheid en niet-discriminatie komt het niet aan het Hof toe een oordeel te vellen over de 

opportuniteit van die keuze. 

B.8. Bovendien heeft de in het geding zijnde bepaling geen onevenredige gevolgen. Zij 

staat toe dat een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het 

VEN kan veroorzaken, bij afwezigheid van een alternatief toch kan worden toegelaten of 

uitgevoerd « om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard ». In dat geval dienen « alle schadebeperkende en 

 
129 https://natuurenbos.vlaanderen.be/natuur-wijzigen/beschermde-gebieden-ven-en-ivon/spelregels#toc-
verscherpte-natuurtoets-ven 
130 https://natuurenbos.vlaanderen.be/natuur-wijzigen/beschermde-gebieden-ven-en-ivon/spelregels#toc-
verscherpte-natuurtoets-ven 
131 Parl. St., Vlaams Parlement, 2001-2002, nr. 967/1 
132 Arrest Grondwettelijk Hof nr. 103/2019 d.d. 27/06/2019 
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compenserende maatregelen » te worden genomen (artikel 26bis, § 3, van het decreet van 

21 oktober 1997” 

Interessant in dat kader is de verantwoording die de Vlaamse overheid in voormeld geschil m.b.t. de VEN-

toets aanhaalde: 

“(…) De Vlaamse Regering onderzoekt allereerst de precieze draagwijdte van artikel 26bis van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Uit de 

parlementaire voorbereiding blijkt dat die bepaling betrekking heeft op onvermijdbare schade die 

tevens onherstelbaar is. Onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag wel worden veroorzaakt.  

Onder herstel wordt een herstel van de schade verstaan op de plaats van de beschadiging met 

een kwantitatief en kwalitatief soortgelijke habitat als degene die vóór de beschadiging 

bestond. Het moet dus niet vaststaan dat de habitat na het herstel identiek is. Daarenboven is 

niet van belang of de schade beperkt dan wel betekenisvol is, voor zover redelijkerwijze kan 

worden aangenomen dat de schade herstelbaar is. De prejudiciële vraag gaat dus uit van de 

verkeerde rechtsopvatting dat geen vergunning mogelijk is voor activiteiten die slechts zeer beperkte 

of niet-betekenisvolle negatieve effecten kunnen hebben op de natuur in het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN).  

Voorts merkt de Vlaamse Regering op dat de in het geding zijnde bepaling een andere finaliteit heeft 

dan artikel 36ter van het voormelde decreet. De zogenaamde VEN-toets, in de eerstgenoemde 

bepaling, beoogt op algemene wijze de natuur in de VEN-gebieden te beschermen. De zogenaamde 

habitat-toets, in de laatstgenoemde bepaling, beoogt in de speciale beschermingszones de specifieke « 

natuurlijke kenmerken » van die zones te beschermen en is bedoeld om de duurzame instandhouding 

van specifieke habitats en soorten te waarborgen. Het gaat bijgevolg om onderscheiden 

instrumenten, die geen vergelijkbare categorieën betreffen. Minstens bestaat er een redelijke 

verantwoording voor het verschil in behandeling, in het licht van de verschillende finaliteit 

van beide instrumenten. (…) (eigen nadruk) 

De Vlaamse overheid was destijds in de procedure voor het Grondwettelijk Hof dus zelf van oordeel dat er 

zich een verschil in behandeling opdringt tussen enerzijds de VEN-toets en de habitattoets. Er kan dan ook 

niet worden begrepen om welke reden ANB éénzelfde aanpak voor beiden vooropstelt en dus op niet-

Europees beschermde natuur toch het strengst mogelijke regime toepast. Dit vindt geen enkele 

verantwoording in de Europese en interne regelgeving. Er is dus nood aan een afzonderlijk 

beoordelingskader om de vergunningverlening opzichtens de VEN-gebieden te deblokkeren. Die ontbreekt 

volledig in het ontwerp PAS.  

Volledigheidshalve merkt Boerenbond op dat er uiteraard geen bijkomend, strenger, stikstofbeleid 

opzichtens de VEN-gebieden dient te worden gevoerd. De emissiereducerende maatregelen vanuit het PAS-

beleid zullen in de praktijk en op het terrein ook een gunstig effect hebben op de VEN-gebieden. Dit kan dus 

een element vormen in de beoordeling van het al dan niet herstelbaar karakter van schade in het kader van 

de VEN-toets.  

De Vlaamse overheid blijft in gebreke om in een afzonderlijk beoordelingskader voor de 

vergunningverlening m.b.t. de VEN-gebieden te voorzien. Kennelijk wordt voor wat betreft de 

vergunningverlening m.b.t. VEN-gebieden éénzelfde aanpak als voor wat betreft de SBZ-H gebieden 

vooropgesteld. Dit kan niet worden begrepen. Er dringt zich immers een verschil in behandeling op omdat 

de habitatstoets en de verscherpte natuurtoets (VEN-toets) juridisch verschillend zijn. 
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5.5 Gebrek aan voldoende ontwikkelingskansen  

5.5.1 Geen ontwikkelingskansen op sectorniveau door een gebrek aan 

sectordoelstellingen en door maatregelen op bedrijfs- en stalniveau  

Voor de verschillende deelsectoren binnen de land- en tuinbouwsector wordt niet gewerkt met te behalen 

doelstellingen of taakstellingen inzake emissiereductie op niveau van de deelsectoren. 

De land- en tuinbouwsector heeft echter nood aan dergelijke interne sectordoelstellingen. Deze 

doelstellingen moeten vervolgens leiden tot brede maatregelenpakketten per sector zodat elke 

landbouwer, ongeacht bedrijfsgrootte, vorm of verdienmodel, de mogelijkheid krijgt oplossingen te kiezen 

die passen binnen zijn bedrijfsvoering, bedrijfsmodel en toekomstvisie.  

Het ontwerp PAS voorziet daar evenwel niet in en focust op enkel te realiseren bronmaatregelen op bedrijfs- 

en stalniveau. Het zou evenwel raadzaam zijn om een methodiek uit te werken waarbij er voor de land- en 

tuinbouwsector concrete doch realistische doelstellingen per deelsector zouden worden bepaald maar 

waarbij de invulling ervan aan deze deelsectoren zelf zou worden overgelaten.  

Ook het PAS-expertenpanel stelt voor om de land- en tuinbouwsector te responsabiliseren in het bereiken 

van de doelstelling, zonder op te leggen hoe deze doelstelling moet worden bereikt:133: 

“(…) Het expertenpanel stelt voor om de keuze voor kosteneffectieve maatregelen maximaal te 

stimuleren via een beleidskader dat de sector responsabiliseert in het bereiken van de doelstelling, 

maar niet oplegt hoe deze doelstelling moet worden bereikt. (...)” 

Er kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid binnen de land- en tuinbouwsector niet werkt met 

te behalen doelstellingen of taakstellingen inzake emissiereductie op niveau van de deelsectoren, maar een 

doorvertaling maakt naar doelstellingen op bedrijfs- en zelfs stalniveau. 

5.5.2 Gebrek aan ontwikkelingskansen op sectorniveau omdat natuurlijke en vrijwillige 

stopzettingen niet in rekening worden gebracht  

Het ontwerp PAS houdt geen rekening met het feit dat jaarlijks ongeveer 3 à 4% van alle landbouwbedrijven 

stoppen (= “natuurlijke” stopzettingen).  

De doorsneelandbouwer wordt ouder. In 2001 was de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van 

professionele landbouwbedrijven (met standaardoutput groter dan 25.000 euro) 48 jaar, terwijl dit in 2016 

al 54 jaar is. Deze evolutie lijkt nog niet aan het keren. In 2016 was 16% van de bedrijfshoofden van 

professionele landbouwbedrijven ouder dan 65 (Statbel, 2016). Slechts 13% van de bedrijfshoofden van 50 

jaar en ouder geeft in 2016 aan een vermoedelijke opvolger te hebben (Statbel, 2016).134  

Er is dus sowieso een natuurlijke uitvloei in de sector de komende jaren.  

Het ontwerp PAS voorziet ook in een opkoopregelingen voor de varkens en de donkeroranje bedrijven (zie 

9.4). 

De stopzetting van deze bedrijven zal emissiereducties met zich meebrengen. Hiermee wordt echter geen 

of slechts beperkt, zijnde in het kader van de aanpassing van de variabele drempel van het 

beoordelingskader van ammoniak, rekening gehouden in het ontwerp PAS.135 

 
133 Advies PAS-expertenpanel, pagina 4  
134 LARA-rapport 2020, pagina 23-24 
135 Ontwerp PAS, pagina 75 
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De gerealiseerde stopzettingen in de land- en tuinbouwsector moeten minstens in rekening te worden 

gebracht van de te behalen reductiedoelstellingen voor de land- en tuinbouwsector in globo en voor de 

afzonderlijke deelsectoren van de land -en tuinbouwsector in het bijzonder. Dit is momenteel niet voorzien. 

Op deze wijze kan de haalbaarheid van het PAS-beleid voor de “blijvers” worden verhoogd zonder in te 

boeten op vlak van het behalen van de emissiedoelstellingen. Deze stopzettingen tellen momenteel enkel 

mee in het kader van de aanpassing van de variabele drempel van het beoordelingskader van ammoniak, 

hetgeen te beperkt is. 

5.5.3 Geen ontwikkelingskansen op bedrijfsniveau door een te beperkt 

maatregelenpakket 

De voorgestelde reductiedoelstellingen op bedrijfs-, en stalniveau maar ook de beperkte technisch 

toegelaten innovatieve technieken en maatregelen, duwen landbouwers in een beperkt carcan. De huidige 

context belemmert vandaag dat nieuwe innovatieve technieken en maatregelen kunnen worden ontwikkeld 

en toegepast (zie hoofdstuk 5.6).  

Door bedrijven geen breed keuzepallet aan maatregelen en technieken aan te bieden, wordt hen de kans 

ontnomen om op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze tegemoet te kunnen komen aan zeer 

hoge emissiereductiedoelstellingen. Dit is geen zorgvuldige besluitvorming en strookt niet met het gegeven 

dat het Vlaamse Gewest bij de keuze van maatregelen die uitvoering moeten geven aan artikel 6 

Habitatrichtlijn rekening moet houden met sociale en economische randvoorwaarden (zie eerdere grief 

daaromtrent).  

5.6 De overheid zet onvoldoende in op innovatieve technieken en 

maatregelen  

5.6.1 Gebrek aan landbouwinnovatiepakket en regelgevend kader staat innovatie reeds 

lange tijd in de weg  

Nood aan landbouwinnovatiepakket is niets nieuw 

De grote diversiteit aan bedrijfsmodellen in de landbouwsector maakt dat er een grote verscheidenheid aan 

technieken en maatregelen vereist is om ammoniakemissiereductie op een duurzame, haalbare en 

betaalbare manier te kunnen realiseren op elk soort bedrijf. Vandaag is die grote verscheidenheid er echter 

niet, de lijst met reductieopties is te beperkt.  

Ook het PAS-expertenpanel haalt dit knelpunt in haar advies naar boven. In haar advies benadrukt het PAS-

expertenpanel meermaals het belang van innovatie om emissiereductie in de landbouwsector mogelijk te 

maken. Het expertenpanel adviseert als volgt:136  

“Het uitgetekende beleid moet daarom een stimulans inhouden richting innovatie en reconversie 

binnen de doelen afgeleid van de uitdagingen. Hiertoe is nood aan technologische en systeeminnovatie. 

Om deze innovatie te realiseren kan men bijvoorbeeld een landbouwinnovatiepakket opzetten Om 

deze innovatie te realiseren kan men bijvoorbeeld een landbouwinnovatie pakket opzetten, 

gebruikmakend van het bestaande VLAIO en VLIF instrumentarium. VLAIO beschikt over 

steunkanalen voor zowel snelle implementatie door gebruik te maken van innovatieve bewezen 

technologie en systeem innovaties in de Landbouwtrajecten en O&O bedrijfssteunprojecten.” 

 
136 PAS-expertenpanel, pagina 12 

http://www.boerenbond.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

71 
 

Het panel dringt dus aan op een stimulerend beleid dat deze innovatie mogelijk maakt. Deze nood is echter 

niet nieuw. De Vlaamse overheid heeft immers nooit werk gemaakt van een degelijk stimulerend en 

ondersteunend innovatiebeleid voor (ammoniak)emissie.  

Recent nog hekelde Vemis, het consortium kennisopbouw luchtemissies in de veehouderij waar 

Boerenbond kernpartner van is, het gebrek aan innovatieklimaat inzake emissies in de veehouderij in een 

brief gericht aan (toenmalig) bevoegd ministers Demir en Crevits (zie bijlage 2). In deze brief werd onder 

andere het ontbreken van een proefstalregeling, de nood aan het beleidsondersteuning voor het erkennen 

van managementmaatregelen en de nood aan (financiële) ondersteuning in de erkenningsprocedure 

opgenomen. 

Aanhoudend gebrek aan wetenschappelijke commissie blokkeert innovatie reeds geruime tijd 

Het is essentieel dat technieken wetenschappelijk onderbouwd zijn alvorens ze erkend worden. Enkel zo 

kan geborgd worden dat de inspanningen die worden geleverd ook effectief leiden tot het beperken van de 

emissies.  

Het ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen d.d. 

19/03/2004 voorzag reeds in een aanvraagprocedure voor het opnemen van technieken op de AEA-lijst, 

waarbij zowel het Administratief Team (AT) als een Wetenschappelijk Team (WT) waren betrokken. 

Ingevolge een besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 voorziet Hoofdstuk 2.17 van Vlarem II in 

de oprichting van een onafhankelijk Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) met de 

volgende beleidsopdrachten:  

“Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt adviseert over en onderzoekt alle 

aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de volgende 

luchtemissies: ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen. Dat gebeurt zowel op 

verzoek van de minister, als op eigen initiatief. 

Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt kan worden geïnformeerd en voor advies 

geraadpleegd over de ontwerpen van Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten, de ontwerpen van 

ministeriële besluiten en andere beleidsdocumenten over luchtemissies door veehouderijen en 

mestverwerking.” 

Dit WeComV zou bijgevolg een deel van de taken van het vroegere WT overnemen. Echter ontbreekt het op 

heden aan de nodige decretale basis om een WeComV op te richten, ondanks een recent parlementair 

initiatief.137 Bovendien is het takenpakket zoals momenteel voorzien in Hoofdstuk 2.17 van Vlarem II te 

beperkt om de taken van het WT voldoende over te nemen. Er ontbreekt vandaag ook een decretale basis 

en een uitvoeringsbesluit aangaande de erkenningsprocedure inzake technieken en maatregelen. 

Door de ontbinding van het WT en het achterwege blijven van de vorming van een WeComV is het is dus al 

geruime tijd niet mogelijk om technieken en (management)maatregelen op de AEA- en PAS-lijst toe te 

voegen of aan te passen bij gebreke aan een operationeel WeComV.  

De Vlaamse overheid blijft in gebreke om een innovatieve context te creëren die de sector in staat stelt om 

de uitdagingen aan te gaan. Op heden ontbreekt de nodige decretale basis om een WeComV op te richten, 

ondanks een recent parlementair initiatief. Ook ontbreekt vandaag een decretale basis m.b.t. de 

erkenningsprocedure inzake technieken en managementmaatregelen. Zodoende blijft de Vlaamse overheid 

 
137 Voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Bart Dochy en 
Freya Perdaens tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te 
richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het 
kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft, ingediend in het Vlaams parlement op 18/05/2022 
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in gebreke om een afdoend keuzepakket aan technieken en managementmaatregelen ten behoeve van de 

sector te faciliteren. 

5.6.2 Ook toekomst van emissie-innovatie onzeker  

Nood aan landbouwinnovatiepakket niet ingevuld 

Het ontwerp PAS verwacht van de Vlaamse landbouwsector grote inspanningen op vlak van 

ammoniakemissiereductie. De generieke maatregelen zorgen ervoor dat zowat elke Vlaamse veehouderij 

emissiereducties zal moeten kunnen realiseren. Deze emissiereducties kunnen volgens het ontwerp PAS 

worden gerealiseerd door een inkrimping van de veestapel, de toepassing van technieken of maatregelen, 

of een combinatie van beiden.  

Zoals toegelicht in hoofdstuk 5.6.1 bleef de Vlaamse overheid in het verleden in gebreke wat betreft het 

vormgeven van een landbouwinnovatiepakket ter ondersteuning en stimulering van innovatie. 

Ook het ontwerp PAS zelf maakt hier geen ruimte voor. Luidens het ontwerp PAS zal de Vlaamse overheid 

o.a. via de referentietaken van het ILVO verstrekt inzetten op onderzoek dat bijdraagt tot het realiseren van 

de doelstellingen van de PAS. De mogelijke thema’s die daarbij aan bod komen hebben evenwel 

voornamelijk betrekking op emissiemetingen en monitoring, wat uiteraard veel te beperkt is.138 Een 

dergelijk beperkte onderzoeksopdracht die bovendien voornamelijk focust op relatief fundamenteel 

onderzoek draagt op korte termijn niet bij aan de ontwikkeling van praktijkklare emissiereducerende 

mogelijkheden op korte termijn.  

Dit beleid kan bijgevolg niet aanzien worden als een volwaardig “landbouwinnovatiepakket”. Het ontwerp 

PAS maakt geen werk van een proefstalregeling, en ook de nood aan het beleidsondersteuning voor het 

erkennen van managementmaatregelen en de nood aan (financiële) ondersteuning in de 

erkenningsprocedure wordt niet ingevuld. 

Vanuit de overheid wordt de ontwikkeling en erkenning van innovatieve technieken en maatregelen inzake 

emissiereducties bijgevolg onvoldoende geïnitieerd.  

ER-lijst zal er te laat komen 

Het ontwerp PAS stelt dat de wetenschappelijke commissie geheractiveerd en opnieuw zal samengesteld 

worden139. Luidens het ontwerp PAS zal het WeComV samen met het AT instaan voor de erkenning en 

opname van emissiereducerende technieken op de ER-lijst, een nieuwe lijst die voortvloeit ui de AEA- en de 

PAS-lijst:  

“(…) In de regelgeving wordt de procedure verankerd voor de opname van technieken of maatregelen 

op de ER-lijst. De nieuwe procedure wordt gestoeld op de recent goedgekeurde procedure van de AEA-

lijst. Om een techniek te laten erkennen, zal een aanvraag ingediend kunnen worden bij het 

Administratief Team (AT). Deze aanvragen zullen door het WeComV (Wetenschappelijk Comité 

Luchtemissies Veeteelt) en het AT worden beoordeeld. Ze brengen hier ook een advies over uit. Op basis 

van de adviezen zal de minister een beslissing nemen over het al dan niet opnemen van de techniek op 

de ER-lijst.  

Het Administratief Team Luchtemissies Veeteelt (AT) is samengesteld uit ambtenaren met expertise 

rond omgevingsvergunningen, milieueffectrapportage, handhaving van het omgevingsrecht, VLIF-

steun, stallenbouw, emissiemodellering en het mestbeleid. Het op te richten Wetenschappelijk Comité 

Luchtemissies Veeteelt (WeComV) zal bestaan uit actieve personeelsleden van een onderzoeksentiteit 

 
138 Ontwerp PAS, pagina 104 
139 Ontwerp PAS, pagina 47 
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van de Vlaamse overheid, van een universiteit of van een organisatie die actief is in het 

praktijkonderzoek. (…)” (eigen nadruk) 

Ook na het samenstellen van het WeComV, is het niet gegarandeerd dat er bijkomende innovatieve 

technieken en maatregelen beschikbaar zullen komen voor landbouwers. In het ontwerp PAS is er immers 

ook sprake van een nieuwe emissiereducerende-lijst (ER-lijst) die de AEA- en PAS-lijst zal vervangen. 

Zolang er geen decretale basis en uitvoeringsbesluit zijn voor de erkenningsprocedure, kunnen er geen 

maatregelen worden toegevoegd aan deze lijst.  

Dit wetgevend kader wordt pas vormgegeven bij het vaststellen van de definitieve PAS wat ten vroegste 

einde van dit jaar verwacht wordt. Het ontwerp PAS stelt echter dat de rundveehouderij reeds in 2025 

emissiereducerende maatregelen toegepast moet hebben (zie hoofdstuk 9.2.2). Voor vleesvee zijn er 

bijvoorbeeld momenteel enkel beweidingstechnieken beschikbaar, maar beweiden (volgens de regels van 

de PAS-lijst) is echter zeker niet op elk bedrijf mogelijk. Wetende dat de erkenningsprocedure van 

technieken vaak meerdere jaren duurt, blijft er te weinig tijd over om innovatieve technieken voor de 

rundveehouderij te ontwikkelen én te erkennen.  

Nieuwe erkenningsprocedure niet werkbaar waardoor innovatie wordt afgeremd 

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat de nieuwe procedure wordt gestoeld op de recent goedgekeurde 

procedure van de AEA-lijst.140 Echter, deze procedure is veeleisend, zwaar, lang en duur waardoor hij de 

erkenning van nieuwe technieken en maatregelen afremt, zeker de erkenning van managementmaatregelen 

die commercieel niet interessant zijn en waarin bijgevolg niemand wil investeren. 

Zo werd in de procedure volgende passage opgenomen:141 

“de leverancier van een stalsysteem […] die het stalsysteem wil laten opnemen in de lijst van 

stalsystemen, kan kiezen tussen een aanvraag tot goedkeuring van een meetplan en een aanvraag 

tot goedkeuring van gelijkgestelde metingen.”  

De procedure omvat dus niet langer de mogelijkheid om de aanvraag te baseren op andere manieren van 

wetenschappelijke onderbouwing (model, literatuur,…), zogenaamde expert judgement. Dit verzwaart de 

aanvraagprocedure enorm. Metingen zijn immers duur en tijdrovend. Bovendien ontbreekt het momenteel 

aan meetprotocollen, aangezien de WT/WeComV, hiervoor instaat. Het ontbreken van een proefstalregeling 

(een regeling die het mogelijk maakt om in beperkte mate innovatieve technieken in de praktijk toe te 

passen, testen en meten) maakt het niet mogelijk om een innovatief systeem te bouwen, laat staan uit te 

meten.  

In juli 2019 werd daarenboven beslist dat metingen gebaseerd op de zogenaamde ‘Tracergas ratio methode’ 

voor natuurlijk geventileerde stallen niet meer werden aanvaard “in afwachting van verder onderzoek en 

overleg met buitenlandse instanties en experten (VERA).”142 Bijna twee jaar later moeten we vaststellen 

dat er nog steeds geen alternatieve meetmethode voor handen is. Voormelde problematiek inzake metingen 

leidt bijgevolg tot het afremmen en zelfs dwarsbomen van broodnodige innovatie.  

Door de erkenningsprocedure van de ER-lijst te stoelen op de erkenningsprocedure van de AEA-lijst zal 

innovatie worden afgeremd, en zelfs onmogelijk worden gemaakt. 

Het ontwerp PAS voorziet niet in een proefstalregeling 

Reeds in mei 2021 kaartte Vemis, het consortium kennisopbouw luchtemissies in de veehouderij, waar 

Boerenbond kernpartner van is via een brief gericht aan de bevoegde ministers het belang van een 

 
140 Ontwerp PAS, pagina 111 
141 Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel 
besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, pagina 2 
142 ILVO-website over de PAS-lijst - https://ilvo.vlaanderen.be/nl/pas-lijst  

http://www.boerenbond.be/
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/pas-lijst


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

74 
 

proefstalregeling aan (zie bijlage 1). Zoals in de brief gesteld werd stoten leveranciers en landbouwers die 

een nieuwe innovatieve (stal)techniek en/of maatregel willen ontwikkelen of testen op een 

vergunningtechnische muur. Enkel reducerende maatregelen en technieken die reeds op de AEA-lijst en 

PAS-lijst staan, kunnen immers toegepast worden.  

Om het reductiecijfer van een innovatieve techniek of maatregel in de praktijk te kunnen bepalen, zijn 

metingen nodig. Dat is echter niet mogelijk zolang er geen stal mag worden gebouwd waarin de innovatieve 

techniek kan worden opgenomen. Bijgevolg is er dringend nood aan een proefstalregeling die het mogelijk 

maakt om staltechnieken en maatregelen in de praktijk toe te passen, te testen en uit te meten. In het 

ontwerp PAS is van dit essentieel innovatie-ondersteunend beleid geen sprake. Er kan niet worden 

begrepen om welke redenen het ontwerp PAS niet voorziet in een proefstalregeling.  

Gebrek aan samenwerking met het buitenland omtrent de erkenning van technieken en 

maatregelen 

Het ontwerp PAS maakt melding van het feit dat de Vlaamse overheid ook de ambitie heeft om 

internationaal samen te werken rond verschillende onderzoeksthema’s. Er worden echter geen afspraken 

met het buitenland gemaakt inzake de wederzijdse erkenning van technieken en maatregelen.  

Het gebrek aan afstemming zou kunnen leiden tot een inbreuk op het principe van level playing field. 

Europese samenwerking zou ontwikkelaars ook de garantie geven dat investeringen in onderzoek naar en 

de erkenning van technieken en maatregelen in een grotere markt kunnen renderen. Dit zou innovatie-

ontwikkeling enorm kunnen stimuleren. Er kan niet worden begrepen om welke redenen de Vlaamse 

overheid niet geen afspraken met het buitenland maakt inzake de wederzijdse erkenning van technieken 

en maatregelen. 

5.6.3 Overige opmerkingen m.b.t. innovatie  

Innovatie is niet louter technologisch 

Innovatie meer is dan technische en technologische toepassingen alleen, dat werd eveneens gesteld in de 

brief die Vemis recent bezorgde aan de (toenmalige) bevoegde ministers van omgeving en landbouw 

(bijlage 2). Ook managementmaatregelen bieden heel wat potentieel voor emissiereductie (bijvoorbeeld 

voeding, mestmanagement, stalmanagement…). Het gaat vaak om maatregelen die gemakkelijker 

toepasbaar zijn in bestaande stallen en ook niet zelden bijkomende positieve effecten hebben zoals een 

beter stalklimaat. Het gaat ook niet altijd om ‘nieuwe’ handelingen, soms zijn deze zaken al langer deel van 

de gebruikelijke bedrijfsvoering, maar is het emissiereducerend effect nog niet gekend of erkend door de 

overheid.  

Zoals reeds gesteld is het erkennen van een maatregel vaak een lang, zwaar en duur proces. Omdat dit soort 

maatregelen vaak commercieel veel minder interessant zijn, is het bedrijfsleven bijgevolg minder 

geïnteresseerd om hierin te investeren.  

ER-lijst moet aandacht hebben voor toepasbaarheid van maatregelen 

De ER-lijst zou dus een samenvoeging worden van de AEA- en PAS-lijst. Ook technieken die van toepassing 

zijn voor biologische bedrijven zouden in de ER-lijst worden opgenomen. De aard van de maatregelen en 

technieken op de AEA- en PAS-lijst is echter verschillend als gevolg van een verschil in doel waarvoor ze 

initieel opgesteld waren.  

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen verplicht worden gebouwd volgens één van de 

technieken op de AEA-lijst (met uitzondering van stallen waarin biologisch geproduceerd wordt). Deze lijst 

bevat enkel best beschikbare technieken (BBT) voor nieuwbouw, gangbare varkens- en pluimveestallen.  

De PAS-lijst bevat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen 

aanwenden om hun ammoniakimpact te reduceren. De PAS-maatregelen en technieken zijn niet (per 
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definitie) BBT - niet voor gangbare bedrijfsvoering, noch voor biologische - en mogen dan ook niet als 

dusdanig worden behandeld. 

In het kader van het correctiemechanisme wordt in het ontwerp PAS aangegeven dat voor diercategorieën 

en productiesystemen waarvoor geen erkende maatregelen voorhanden zijn of die niet vervat zijn in de 

generieke reductiemaatregelen, een PAS-lijst zou worden opgesteld, die dan wel als standaardpraktijk bij 

managementkeuzes en/of bouw toegepast zou moeten worden143.  

Het is onduidelijk of deze PAS-lijst eveneens geïntegreerd zal worden in de ER-lijst. In ieder geval wordt 

ook hier niet aangegeven dat er een onderscheid gemaakt wordt in reductietechnieken die mogelijk zijn, en 

reductietechnieken die als standaardpraktijk (BBT) gezien worden, voor gangbare landbouw enerzijds, 

voor biologische landbouw anderzijds. In het ontwerp PAS wordt niet aangegeven dat er op de ER-lijst een 

opdeling wordt gemaakt wat betreft de aard van technieken. Dit kan niet worden begrepen. 

Actualisatie AEA-lijst niet opgenomen 

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat de PAS-lijst zo spoedig mogelijk (en nadien ook regelmatig) zal 

worden geactualiseerd144. Er wordt geen actualisatie van de AEA-lijst aangekondigd. Nochtans is een 

actualisatie van deze lijst, in het bijzonder de P-lijst (voor pluimvee), nodig.  

Reeds in 2019 gaf het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid het Instituut voor landbouw-, 

visserij en voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van haar referentietaken de opdracht om na te gaan waar 

de stalbeschrijvingen voor ammoniakemissiearme (AEA) stalsystemen voor pluimvee (de zogenaamde P-

lijst die opgenomen is in het ministerieel besluit rond de AEA-stalsystemen) aan een update toe waren.  

In december van dat jaar mochten de stakeholders het resultaat ontvangen van de eerste fase van het 

onderzoek (het vergelijken van de Vlaamse stalbeschrijvingen met de Nederlandse stalfiches) en werd 

aangegeven dat de waargenomen verschillen verder zouden worden geëvalueerd. In datzelfde schrijven 

werden de stakeholders uitgenodigd op een stakeholderoverleg. Het doel van dit overleg was om input uit 

de praktijk te ontvangen om deze evaluatie tot een goed einde te brengen.  

Het stakeholdersoverleg vond plaats op maandag 20 januari 2020. Op dit overleg werden heel wat 

praktijkgerichte input en inzichten verzameld. Op 15 juni 2020 werd de definitieve versie van het verslag 

van het stakeholderoverleg bezorgd en werd aangegeven dat voorstellen tot aanpassing van het 

ministerieel besluit zouden worden voorbereid en dat deze aan het AT/WT zouden worden voorgelegd. 

Sindsdien ontving Boerenbond geen update meer over de vorderingen inzake de actualisatie van de P-lijst.  

Ook in de ontwerp PAS is er zoals gezegd geen sprake van. In het ontwerp PAS wordt gesteld dat de PAS-

lijst zo spoedig mogelijk zal worden geactualiseerd. Er dringt zich evenwel ook een actualisatie van de AEA-

lijst op.  

Emissie-innovatie is ook nodig om andere verduurzamingstrends te kunnen blijven volgen 

De land- en tuinbouwsector werkt elke dag aan verduurzaming in alle betekenissen van het woord. Naast 

ammoniakemissie reduceren worden ook optimalisaties op vlak van klimaatvriendelijk en 

milieuvriendelijk produceren, voedselveiligheid, dierenwelzijn, ergonomisch werken, voedselkwaliteit… 

nagestreefd. Elk van deze verduurzamingsacties zijn relevant. Vaak gaan ze bovendien ook gepaard met 

maatschappelijke trends die de sector wil, en soms moet, volgen. 

Deze trends en acties werken elkaar soms tegen. Zo vraagt de markt bijvoorbeeld steeds vaker om 

scharreleieren omwille van het verhoogd dierenwelzijn dat daarmee wordt gelinkt. De omschakeling van 

verrijkte kooien naar een scharrelsysteem zal vandaag echter altijd gepaard gaan met een stijging van 

 
143 Ontwerp PAS, pagina 49 
144 Ontwerp PAS, pagina 47 
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ammoniakemissie (grotere staloppervlakte geeft meer ammoniakemissie). Emissie-innovatie is dan ook 

nodig om die stijging in emissies tot een minimum te beperken om het voor bedrijven mogelijk te blijven 

maken om de maatschappelijke trends te kunnen blijven volgen. 

5.7 Problematieken voor de biologische landbouw onvoldoende in 

beeld 

Omschakeling naar biologische bedrijfsvoering wordt moeilijk 

Op Europees niveau werd de ambitie uitgesproken om de biologische productie te laten groeien tot 25% 

van het landbouwareaal. Vanuit de Vlaamse bioketen werden 5 doelstellingen op maat geformuleerd.145 

Hierin is het aandeel van 5% biobedrijven tegen 2027 als haalbaar geformuleerd. Dit beleid maakt het 

moeilijker om deze ambitie te realiseren. 

Biologische bedrijven met een impactscore tussen 0,025% en 1% kunnen dan wel genieten van het 

correctiemechanisme, maar dienen uiteraard wel te voldoen aan het vergunningenkader. Omschakeling 

naar biologische bedrijfsvoering gaat echter niet zelden gepaard met een stijging van ammoniakemissies 

(aangezien er bijna geen reducerende maatregelen voor handen zijn). Tenzij de impactscore van het bedrijf 

lager ligt dan de variabele drempel is omschakeling dus niet mogelijk.  

Ook plantaardige biologische productie onder druk 

Uitgaande van het bio-lastenboek is het gebruik van dierlijke mest voor de productie van plantaardige bio-

producten sterk aan te raden. Op vandaag produceert Vlaanderen bio-mest voor ongeveer de helft van onze 

bio-oppervlakte aan plantaardige productie. Het beperken van de ontwikkeling van de bio-veehouderij zal 

ervoor zorgen dat de plantaardige biologische productie in gevaar komt of zich nog meer moet gaan richten 

op het gebruik van mest van gangbaar gehouden dieren. Dit laatste is geenszins wenselijk. Hiermee wordt 

ook de doelstelling van 5% bioproductie op het Vlaamse landbouwareaal onder druk gezet. 

Reductiemogelijkheden voor biologische bedrijven zijn te beperkt. 

Er kan worden ingeschat dat de mogelijkheden voor de biologische veehouderij om ammoniakemissie via 

maatregelen en technieken te reduceren, eerder beperkt zijn. Nochtans wordt er van biologische bedrijven 

wel een inspanning verwacht. Voor bedrijven met een impactscore tussen 0,025% en 1% dienen PAS-

maatregelen die inpassen in het ‘lastenboek bio’ toegepast te worden. Echter zal deze lijst erg beperkt zijn. 

Biologische landbouwers dreigen bijgevolg in een carcan geduwd te worden en voor technieken te moeten 

kiezen die niet in hun bedrijfsvoering passen. Biologische bedrijven met een impactscore groter dan 1% 

moeten wel aan de generieke maatregelen voldoen. Bij gebrek aan (management)maatregelen en 

technieken die inpasbaar zijn in hun bedrijfsvoering is afbouw van de veestapel de enige optie die overblijft. 

Er kan bijgevolg niet begrepen worden dat in het ontwerp PAS niet bijkomend wordt ingezet op de 

ontwikkeling en erkenning van nieuwe (management)maatregelen en technieken inpasbaar in de 

biologische bedrijfsvoering. Dat is niet het geval, daar een ruimere socio-economische analyse van de 

problematiek volledig ontbreekt (zie eerdere grieven daaromtrent).  

 

  

 
145 Vlaamse biosector gaat voor Europese Farm to fork ambities met 5 doelstellingen op maat (Boerenbond, ABS en 
Bioforum), juni 2022. 
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6 OPMERKINGEN BIJ G8-SCENARIO  

6.1 Methodiek van PAS-model geeft onvoldoende en onvolledig beeld 

van alle mogelijkheden 

Er zijn diverse opmerkingen te maken inzake de opbouw van de scenario’s en de wijze waarop 

scenarioberekeningen werden uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat de scenarioberekeningen op gebrekkige wijze 

werden onderzocht en beoordeeld, zodat de Vlaamse Regering bij de vaststelling van het ontwerp PAS niet 

beschikte over voldoende inzichten om zich met kennis van zaken over de effecten van deze 

scenarioberekeningen uit te spreken.  

6.1.1 Opeenstapeling van maatregelen geeft onvoldoende inzicht in de scenario’s zelf 

Ter voorbereiding van het ontwerp PAS werden de effecten van verschillende scenario’s op de 

emissiereductie modelmatig ingeschat. Er wordt in de doorgerekende scenario’s echter steeds gekozen 

voor pakketten van brongerichte emissiereducerende maatregelen. Een scenario bestaat dus telkens uit een 

opeenstapeling van verschillende maatregelen voor verschillende sectoren (vb. Luchtbeleidsplan, 15% 

reductie rundveestallen,…). Berekeningen van de effecten van de afzonderlijke maatregelen zijn niet 

gebeurd of ten minste niet beschikbaar gesteld. 

Door de opeenstapeling van maatregelen is het onmogelijk om in te schatten welk aandeel van de beoogde 

emissiereductie toe te schrijven is aan welke maatregel. Het is bijgevolg niet mogelijk om conclusies uit het 

ontwerp PAS te trekken noch omtrent de effectiviteit en de noodzaak van de verschillende maatregelen, 

noch over de efficiëntiegraad van de scenario’s zelf. Ook maakt dit het onmogelijk om in te schatten hoe met 

een zo laag mogelijke sociale en economische impact emissie- en depositiereducties kunnen worden 

gerealiseerd. Om het effect van individuele maatregelen te analyseren zouden doorrekeningen van de 

individuele maatregelen moeten gebeuren, of zou minstens een sensitiviteitsanalyse moeten worden 

uitgevoerd. De weerhouden maatregelen kunnen dan ook niet vanuit de scenariodoorrekeningen worden 

verantwoord.  

De Vlaamse overheid geeft geen inzicht in de effectiviteit en de efficiëntie van de afzonderlijke maatregelen 

die worden opgenomen in de scenarioberekeningen waardoor de noodzaak en de socio-economische 

afweging ervan niet kan worden ingeschat. 

6.1.2 Samenstelling van maatregelenpakketten en procesopbouw van de scenario’s 

worden niet verantwoord 

In deze scenario’s wordt, zoals beschreven, steeds een combinatie gemaakt van brongerichte 

emissiereducerende maatregelen. Aangezien deze scenarioberekeningen de basis vormen van het ontwerp 

PAS is het essentieel dat de scenario’s op een goede, doordachte manier worden samengesteld. Hierover 

vond geen overleg plaats met de sector. 

In de voorliggende stukken wordt niet verantwoord hoe de doorgerekende scenario’s tot stand kwamen. 

Het is niet duidelijk waarom men bepaalde maatregelen wel meeneemt en andere niet, en waarom men 

bepaalde maatregelen combineert en andere niet.  

In het ontwerp PAS blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde maatregelen zoals het stopzetten van de activiteiten 

van de piekbelasters en de nulbemestingsmaatregel slechts miniem bijdragen aan de generieke 

emissiereducties146. Het is bijgevolg onduidelijk of deze maatregelen al dan niet significant bijdragen tot het 

behalen van de vooropgestelde emissiereductiedoelstelling, dan wel of er een andere motivering speelt om 

bepaalde maatregelen te weerhouden. 

 
146 Ontwerp PAS, pagina 76 
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Evenmin wordt toegelicht waarom men kiest voor een bepaalde opbouw van scenario’s. In de studie van 

VITO wordt nochtans duidelijk beschreven dat de opbouw van de scenario’s erg relevant is.147 Zo is niet 

duidelijk waarom het stopzetten van piekbelasters in elk van de scenario’s als uitgangspunt wordt 

genomen. Het zou zeker in de generieke scenario’s logisch zijn geweest om eerst de generieke maatregelen 

door te rekenen en nadien te bekijken of er nog piekbelasters overblijven en welk effect het wegvallen van 

hun emissies voor gevolg zou hebben. Het zou namelijk goed kunnen dat een piekbelaster niet langer een 

piekbelaster is als gevolg van de daling van zijn emissies dankzij generieke maatregelen, of een daling in de 

achtergronddepositie waardoor de KDW lokaal niet langer wordt overschreden. Het stopzetten van 

piekbelasters is een gebiedsgerichte maatregel die echter al in het generieke beleid is opgenomen, dit is niet 

correct.  

In het algemeen zou het logisch zijn dat men in kader van de scenarioberekeningen was uitgegaan van een 

iteratief proces om op die manier de meest ideale combinatie van maatregelen te zoeken die leidt tot de 

vooropgestelde doelstelling. Uit niets kan worden afgeleid dat deze manier van werken werd gevolgd.  

De samenstelling en de opbouw van de scenario’s wordt niet afdoende onderbouwd terwijl vermoedelijk 

scenario’s met een minder grote socio-economische impact tot dezelfde emissiereducties kunnen leiden. 

Dit vormt een schending van het zorgvuldigheids-en motiveringsbeginsel als beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

6.2 Verschil in detailleringsgraad bij modellering in het nadeel van 

landbouw 

In het ontwerp PAS kiest men ervoor om de te nemen bronmaatregelen één op één over te nemen uit 

scenario G8. Men gaat hier met name voor de landbouwsector uitermate ver in. Zo wordt de Vlaamse 

emissiereductiedoelstelling rechtstreeks vertaald naar doelstellingen tot op stalniveau, hetzelfde 

detailniveau als gebruikt wordt in de gebruikte modellencombinatie voor landbouw (EMAV-IFDM-VLOPS).  

Voor de emissiedoorrekeningen van landbouw wordt immers gebruik gemaakt met het EmissieModel 

Ammoniak Vlaanderen (EMAV) versie 2.1 (2019). Dit model neemt alle aspecten vanuit de verschillende 

emissiestadia mee. Het baseert zich op gegevens vanuit de mestbankaangifte die de inputgegevens op 

bedrijfsniveau beschikbaar maakt. In het Jaarrapport Lucht Emissies per sector 2000-2018 is op pagina 52 

volgende te lezen: 

“Voor de berekening met het EMAV2.1 model werd een beroep gedaan op de gegevens beschikbaar bij 

de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Eén van de taken van de Mestbank is het 

inventariseren van de gemiddelde veebezetting, de mestuitscheidingscijfers, mesttransporten, het type 

mestopslag en stalsysteem en dergelijke. Deze inventarisatie gebeurde onder andere op basis van de 

mestbankaangiften. Deze gedetailleerde informatie liet toe de ammoniakemissie te berekenen tot op 

het niveau van de stal.” 

 

De emissiegegevens zijn voor andere sectoren niet in dergelijk detail beschikbaar. Voor verkeer rekent men 

met modellen via activiteitsdata en emissiefactoren148. Voor industrie rekent men op basis van de Integrale 

Milieu Jaarverslagen (IMJV) en een ‘generieke inschatting’ voor bedrijven die niet onder de verplichting 

vallen van het opmaken van een IMJV.149 Deze generieke inschatting gebeurt voor een groot aantal van de 

industriële bedrijven. Van deze bedrijven zijn dus geen exacte emissiecijfers bekend. Dit deel van de 

emissies wordt ook niet geverifieerd met behulp van metingen. In Bijlage 1 bij het Luchtbeleidsplan dat een 

 
147 Studie VITO juni 2021, Doorrekening scenario’s i.h.k.v. PAS, pagina 79 
148 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO  
149 Jaarrapport Lucht Emissies per sector 2000-2018 is op pagina 5 
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beschrijving geeft van de voornaamste aannames voor de scenario’s van het Luchtbeleidsplan is voor 

industrie opgenomen dat150:  

 

- “het model voor industrie een eenvoudig simulatiemodel is, waarbij het vasthoudt aan de 

brandstofmix in het basisjaar  

- voor de raffinaderijen en de staalsector worden de resultaten van het simulatiemodel overschreven 

door eigen prognoses, die tot stand komen op basis van overleg met de sector  

- Tabel 17: specifieke aannames inzake emissies voor sommige industriële sectoren”  

 

De graad van detail van deze emissiecijfers is bijgevolg relatief laag en er werden zelfs eigen prognoses 

vanuit de sector gebruikt. 

De meer gedetailleerde emissiegegevens van landbouw worden aangewend om de maatregelen op bedrijfs- 

en stalniveau voor landbouw te verantwoorden, hetgeen niet geldt voor andere sectoren. De 

landbouwsector wordt hierdoor benadeeld als gevolg van de hoge mate van detail die mogelijk is in de 

modellering voor deze sector, hetgeen niet mogelijk gemaakt wordt voor andere sectoren, terwijl dit in de 

praktijk ook wel mogelijk is. 

Het verschil in graad van detail van de emissiegegevens kan geen verantwoording zijn om de sector 

waarvoor gedetailleerdere kennis beschikbaar is strenger te behandelen dan een sector waarvoor de 

detailgraad minder hoog ligt. Als er al een andere behandeling te verantwoorden is, zou de sector waarvan 

de gegevens minder gedetailleerd zijn strikter moeten worden opgevolgd aangezien de resultaten van de 

maatregelen minder zeker zijn omwille van de ruwheid van de data. Dit vormt geen zorgvuldige 

besluitvorming. 

  

 
150 Bijlage 1 bij het Luchtbeleidsplan, pagina 8, 9 en 11 
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7 OPMERKINGEN BIJ HET MAATWERKBELEID 

7.1 Concreet plan van aanpak voor inrichtings- en herstelbeheer 

ontbreekt 

Inrichtings- en herstelmaatregelen zijn een belangrijk onderdeel van de strategie die toegepast wordt in de 

maatwerkgebieden. In vier van de vijf maatwerkgebieden (Kalmthoutse heide, Mechelse heide, Voerstreek 

en De Maten) omvat het maatwerk enkel een combinatie van het ruimtelijk alloceren van natuurdoelen en 

het uitvoeren van inrichtings- en herstelmaatregelen die gebiedsspecifieke knelpunten voor het realiseren 

van een gunstige staat van instandhouding zouden moeten wegwerken.151 Ook in het vijfde gebied, het 

Turnhouts Vennengebied, worden allocatie en natuurinrichting en -beheer in functie van het gebiedsgericht 

reduceren van deposities naar voor geschoven als te behalen ‘doelstellingen’.152 Hier wordt specifiek ook 

het reduceren van de eutrofiëring als gevolg van de zomerganzen aangehaald. 

Vooreerst is onduidelijk of dit inrichtings- en herstelbeheer kan kaderen in dit ontwerp PAS, of deze 

maatregelen dienen te kaderen in het Vlaamse instandhoudingsbeleid (zie hoofdstuk 13.1). 

Daarenboven, een concrete invulling van wat men nu precies vooropstelt in het inrichtings- en 

herstelbeheer in de maatwerkgebieden ontbreekt. Er worden geen concrete acties vormgegeven, noch 

wordt uitgewerkt wie deze acties zal uitvoeren of via welke instrumenten dit zal gebeuren. Zowel in het 

ontwerp PAS als in het ontwerp van de passende beoordeling wordt in amper enkele zinnen of paragrafen 

(afhankelijk van de gebieden en maatregelen) geschetst wat het stikstofsaneringsbeheer zou kunnen 

inhouden. Nochtans is het uitermate belangrijk dat beheer doordacht wordt opgesteld. 

Herstelbeheersmaatregelen kunnen immers ook leiden tot negatieve effecten waardoor het behalen van de 

staat van instandhouding gehypothekeerd dreigt te worden. Ook op vlak van timing en wat betreft de 

benodigde budgetten voor dit alles worden er geen uitspraken gedaan.  

Van concrete plannen of engagementen is er voor dit deel van het maatwerk dus geen sprake. Op deze 

manier blijft het geheel erg vaag en vrijblijvend. Aangezien er geen concrete plannen of doelstellingen zijn 

is het bovendien onmogelijk om de vooruitgang, de uitvoering en het succes ervan te evalueren en te 

monitoren. 

- Het is bijgevolg allerminst zeker dat dit herstel- en inrichtingsbeheer naar behoren wordt 

uitgevoerd waardoor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen niet gegarandeerd wordt. 

Er wordt derhalve ook in de passende beoordeling geanticipeerd op maatregelen die vaag en niet 

concreet in het vooruitzicht zijn gesteld, laat staan dat er al zekerheid is over de gunstige effecten 

ervan. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie kan in het kader van een passende 

beoordeling echter geen rekening worden gehouden met de instandhoudings- of mitigerende 

maatregelen in de mate er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat over de gunstige effecten 

ervan.153 Het vaag karakter van de vooropgestelde maatwerkmaatregelen en het gebrek aan 

concrete doorvertaling ervan in het ontwerp PAS tasten derhalve de wettigheid van het 

voorliggende ontwerp van passende beoordeling fundamenteel aan. 

 
151 Ontwerp PAS, pagina 41 
152 Ontwerp PAS, pagina 44 
153 Zie HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 56; HvJ 25 juli 2018, nr. C-164/17, Edel Grace en 
Peter Sweetman, punt 57; HvJ 26 april 2017, C-142/16, Europese Commissie t. Duitsland, punt 34; HvJ 21 juli 2016, nr. 
C-387/15 en C-388/15, Orleans e.a., punten 57 en 58; Zie ook HvJ 15 mei 2014, C-521/12, Briels e.a., punt 28.  
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7.2 De geformuleerde doelstellingen in het Turnhouts Vennengebied 

zijn incorrect  

Het ontwerp PAS stelt dat het ontwikkelingsplan moet leiden tot het realiseren van verschillende ‘doelen’ 

tegen 2030. Naast allocaties en stikstofsaneringsbeheer worden ook bijkomende emissiereducties en 

aangepaste bemesting binnen en buiten SBZ-H als doelstelling naar voor geschoven. Deze zaken mogen 

echter nooit als doelstelling op zich geformuleerd worden. Het zijn hooguit middelen of mogelijke 

maatregelen die gebruikt kunnen worden om de doelstelling verankerd in de Habitatrichtlijn, het bereiken 

van een gunstige staat van instandhouding, na te streven. Deze maatregelen formuleren als doelstellingen 

op zich is incorrect.  

In wat volgt benoemen we de geformuleerde ‘doelstellingen’ dan ook als ‘voorgestelde maatregelen’. 

7.3 Nood aan bijkomende maatregelen voor Turnhouts Vennengebied 

worden niet onderbouwd 

7.3.1 Nastreven van de KDW is niet essentieel voor het behalen van een gunstige staat 

van instandhouding van het Turnhouts Vennengebied 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 5.1 kan uit Nederlandse gebiedsanalyses afgeleid worden dat het behalen 

van de KDW niet noodzakelijk is voor habitattype 3110 om in een goede staat van instandhouding te 

verkeren. In datzelfde hoofdstuk wordt eveneens geschetst er ook voor A-habitattypes, zoals habitattype 

3110, een rol blijft weggelegd voor herstelmaatregelen. Dergelijke vaststellingen kunnen ook nog gedaan 

worden voor andere habitattypes.  

- Er kan bijgevolg niet verantwoord worden waarom de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de 

absolute noodzaak om de KDW na te streven minstens voor habitattype 3110 en 3130 en niet meer 

inzet op stikstofsaneringsmaatregelen in het Turnhouts Vennengebied. Uit het dossier blijkt niet 

dat daar op gedegen wijze over werd nagedacht. Een en ander maakt daarom een schending uit van 

het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.  

7.3.2 Lokale landbouw moet bijkomende emissiereductie nastreven, andere sectoren 

mogen impact verhogen 

Bijkomende emissiereductietaakstelling voor lokale landbouw  

In hoofdstuk 5.2 wordt reeds aangekaart dat bij de behandeling van Vlaamse emissies en buitenlandse 

emissies wordt gerekend met twee maten en gewichten. In het Turnhouts Vennengebied komt de 

bijkomende taakstelling als gevolg van de soepele behandeling van de buitenlandse emissiebronnen, 

volledig terecht op de schouders van de lokale landbouwers. 

In het ontwerp van de passende beoordeling stelt men dat specifiek voor het SBZ-H Turnhouts 

Vennengebied ook na doorvoeren van de generieke G8-maatregelen de depositie vanuit (lokale) landbouw 

hoog blijft in verhouding tot de bijdrage van het buitenland.154 Hiermee lijkt men te willen verantwoorden 

dat bijkomende emissiereducties van lokale landbouw absoluut noodzakelijk zouden zijn. Wat het 

depositieaandeel van die lokale landbouw is, wordt echter nergens vermeld. Bijgevolg kan uit voorliggende 

documenten niet nagegaan worden of ingrijpen op de emissies van lokale landbouw wel degelijk de meest 

effectieve en efficiënte wijze is om de depositiedruk verder te doen dalen. 

Volgende inschatting doet echter vermoeden dat ingrijpen op lokale landbouw inderdaad niet verantwoord 

kan worden als keuze. Eveneens in het ontwerp van de passende beoordeling wordt immers gesteld dat na 

het toepassen van het G8-scenario het aandeel van de buitenlandse deposities op habitattype 3110 in het 

 
154 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A - pagina 207 
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Turnhouts Vennengebied zou stijgen van 47% in 2015 naar bijna 60% in 2030.155 Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de andere depositiebronnen naast het buitenland reeds een veel sterker daling kunnen 

voorleggen dan het buitenland. Wetende dat landbouw (lokaal en niet-lokaal samen) in 2015 inderdaad een 

gelijkaardig aandeel in de stikstofdeposities op het Turnhouts Vennengebied had156 en dat G8 reeds 

verregaande generieke emissiereducties eist van de gehele landbouwsector, staat vast dat zowel de 

depositie van de lokale landbouw als deze van de niet-lokale landbouw enorm gedaald moeten zijn om het 

aandeel van het buitenland met 13 procentpunten te laten stijgen. Gezien het karakter van de lokale 

landbouw rond het Turnhouts Vennengebied, kan zelfs ingeschat worden dat de bijdrage van lokale 

landbouw aan de depositie nog veel meer gedaald is en haar bijdrage aan de depositie relatief klein zal zijn.  

De stelling dat ook na doorvoeren van de generieke G8-maatregelen de depositie vanuit lokale landbouw 

hoog blijft in verhouding tot de bijdrage van het buitenland, kan bijgevolg in vraag gesteld worden. Met een 

depositieaandeel van het buitenland van 60% dient, net als in de Mechelse heide, geconcludeerd te worden 

dat het bijna onmogelijk is om enkel met (bijkomende) maatregelen in Vlaanderen de overschrijding te 

halveren, laat staan tot nul te reduceren in de toekomst.  

Lokale landbouw moet grote reducties realiseren… 

Van de 387 ton ammoniakemissie die uitgestoten wordt in de aangeduide perimeter dient, op basis van een 

verkennende berekening, tegen 2030 zo’n 100 ton geëlimineerd te worden. Deze berekeningen worden nog 

verfijnd door VITO.  

In de berekeningen ter bepaling van de emissiereductiedoelstellingen in het Turnhouts Vennengebied werd 

uitgegaan van een vermindering van de deposities door reducties van de bronnen van veeteelt en 

kunstmesttoediening en de gekende puntbronnen van handel en diensten met 40%.157. Op bedrijfsniveau is 

het simpelweg vaak niet mogelijk om met deze emissiereductie een rendabele veeteelttak over te houden. 

Concreet betekent dit dat bepaalde bedrijven hun emissies tot nul zullen moeten herleiden om de 

bijkomende taakstelling voor anderen weg te nemen. Wetende dat in het Turnhouts Vennengebied 

voornamelijk bedrijven met een erg lage impactscore te vinden zijn, zullen er bijgevolg heel wat bedrijven 

moeten sluiten om de taakstelling te kunnen behalen. 

… andere sectoren mogen stijgen in stikstofemissie en impact 

In het Turnhouts Vennengebied is de taakstelling op vlak van emissiereductie voor de lokale landbouwers 

zeer groot. Daarbovenop fnuikt het bewarend beleid op vlak van vergunningverlening in de afgebakende 

zone elke vorm van bedrijfsontwikkeling voor deze sector. Voor andere sectoren is dit anders, aan hen 

worden geen beperkingen opgelegd op vlak van vergunningverlening. Dit gegeven schendt het 

redelijkheidsbeginsel nu de ene sector zeer zwaar getroffen wordt door bijkomende 

emissiereductiedoelstellingen, terwijl aan andere sector geen bijkomende maatregelen worden opgelegd.  

Effect van zomerganzen niet mee in rekening gebracht 

In hoofdstuk 4.2.3 wordt reeds toegelicht dat niet alle actoren mee in rekening gebracht worden in de 

gebruikte modellen in het kader van PAS. Specifiek voor het Turnhouts Vennengebied is de impact van de 

stikstof- en fosfaataanvoer door zomerganzen onvoldoende in rekening gebracht. Watervogels kunnen in 

vennen immers een aanzienlijke bijdrage aan de nutriëntenbalans leveren. In een publicatie van Denys 

(2020) wordt aangegeven dat het aantal watervogels in het Turnhouts Vennengebied de laatste jaren verder 

is toegenomen.158 

 
155 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A - pagina 84 
156 PAS-Gebiedsgerichte analyse versie lente 2015: Deel XIV: BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond 
Turnhout, pagina 8 
157 Ontwerp PAS, bijlage A - pagina 217 
158Denys, L. (2020). Diatomeeën in Turnhoutse vennen: Heden getoetst aan het verleden. Natuur.Focus, 19(1), pagina 
16 
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Het aandeel van de zomerganzen in het niet bereiken van een gunstige staat van instandhouding van het 

Turnhouts Vennengebied dient in kaart te worden gebracht, en aangepakt.  

De Vlaamse overheid brengt niet alle drukken systematisch in kaart en onderbouwt bijgevolg niet dat 

uitsluitend ingrijpen op de emissies van lokale landbouw te verantwoorden is om de depositiedruk in het 

Turnhouts Vennengebied verder te doen dalen. 

7.3.3 Kansen van herstelbeheer wordt onterecht verbonden aan inspanningen van 

lokale landbouw 

Onterechte conclusies uit een studie over de diatomeeëngemeenschap in de Turnhoutse vennen 

Net als in de Nederlandse gebiedsanalyses, worden ook in het ontwerp van de passende beoordeling zelf de 

mogelijkheden van stikstofsaneringsbeheer specifiek voor het habitattype 3110 beschreven, met name 

voor de Mechelse heide:159  

“Het dynamische beheer laat toe de invloed van depositie te milderen en minder significant te maken 

dan de aanwezige organische sliblaag, vnl. door bladval.”  

Dit zou kunnen impliceren dat ook voor het Turnhouts Vennengebied stikstofsaneringsbeheer kansen zou 

kunnen bieden om de invloed van depositie te milderen, de mate van overschrijding van de KDW in 

habitattype 3110 ligt in het Turnhouts Vennengebied in G8 immers in dezelfde grootteorde als in de 

Mechelse heide. In de passage volgend op voorgaand citaat worden de kansen voor stikstofsaneringsbeheer 

in het Turnhouts Vennengebied echter onmiddellijk gefnuikt:160 

“Dit geldt evenwel niet voor de habitatvlek in Turnhouts Vennengebied. Ook hier hebben in het kader 

van een life-project herstelwerkzaamheden plaatsgevonden tussen 2006 en 2013. In 2019 blijkt echter 

dat de waterkwaliteit in de herstelde vennen veelal nog steeds niet optimaal is (Denys, 2020). Dit heeft 

deels te maken met blijvende toevoer van te voedselrijk grondwater en een invloed van grote aantallen 

watervogels maar daarnaast is ook de blijvend hoge stikstofdepositie een niet te verwaarlozen factor.”  

In bovenstaande wordt gesteld dat het feit dat de waterkwaliteit ondanks het gebeurde herstelbeheer ‘nog 

steeds niet optimaal is’ voldoende reden is om te stellen dat dit beheer in het Turnhouts Vennengebied niet 

kan bijdragen aan het milderen van de stikstofdepositie.  

Voormelde conclusie is echter voorbarig. Vooreerst wordt bij het trekken van deze conclusie slechts 

verwezen naar één publicatie. Deze publicatie handelt over de evolutie van de diatomeeëngemeenschap in 

de Turnhoutse vennen, niet over de identificatie van de oorzaken van deze evolutie. In het geciteerde artikel 

benoemt de auteur wel enkele mogelijke oorzaken die de evoluties van de diatomeeëngemeenschap kunnen 

verantwoorden, maar doet hij noch een uitspraak over het aandeel van de verschillende mogelijke 

oorzaken, noch over het aandeel van de atmosferische stikstoftoevoer. Sterker nog, in het artikel wordt 

aangegeven dat vergeleken met het eind van de vorige eeuw bij het Haverven van een duidelijk positieve 

balans kan worden gesproken wat meer veeleisende soorten betreft.161 Deze positieve evolutie heeft 

kunnen plaatsvinden ondanks de overschrijding van de KDW in het Haverven. Ook hieruit kan aldus worden 

afgeleid dat het overschrijden van de KDW niet noodzakelijk leidt tot negatieve evoluties aangaande de 

natuurkwaliteit.  

Deze publicatie wordt bijgevolg ten onrechte gebruikt om aan te tonen dat 1) het verlagen van de 

stikstofdepositie tot aan de KDW essentieel is voor het behalen van de gunstige staat van instandhouding 

 
159 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 35 
160 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 35 
161 Denys, L. (2020). Diatomeeën in Turnhoutse vennen: Heden getoetst aan het verleden. Natuur.Focus, 19(1), 10-17 
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en 2) stikstofsaneringsbeheer in het Turnhouts Vennengebied niet kan bijdragen aan het behalen van de 

gunstige staat van instandhouding. 

Stikstofsaneringsbeheer kan wel bijdragen aan de vooruitgang van de natuurkwaliteit 

Naast deze publicatie zijn er echter tal van andere berichtgevingen te vinden die de vooruitgang van de 

natuurkwaliteit in het Turnhouts Vennengebied aangeven. Zo bleek de bedreigde Waterlobelia, een 

signaalsoort voor vennen, na dertig jaar terug zijn intrede gedaan te hebben in het Turnhouts 

Vennengebied162 dankzij de herstelwerkzaamheden die plaatsgevonden in het kader van een life-project 

tussen 2006 en 2013 hebben. Naar aanleiding van de uitbreiding van het gebied in 2019 werd in Knack 

aangegeven dat het natuurreservaat een rijke biodiversiteit kent “met interessante en soms zelfs zeldzame 

planten en dieren die in de rest van Vlaanderen bijna niet meer voorkomen, zoals de waterlobelia, de 

drijvende waterweegbree, de kleine ijsvogelvlinder, de moerassprinkhaan en de boomleeuwerik”. Uit deze 

stukken kan dus worden afgeleid dat het stikstofsaneringsbeheer wel degelijk tot positieve effecten geleid 

heeft.  

Toch wordt de gerealiseerde vooruitgang als gevolg van dit stikstofsaneringsbeheer in het ontwerp PAS en 

in de passende beoordeling weggezet als onvoldoende en wordt hiertoe gesteld dat bijkomend beheer pas 

zinvol is na het oplossen van structurele knelpunten.163 In het ontwerp van de passende beoordeling stelt 

men dat vermesting en verzuring van intrekgebieden via het water (via oppervlaktewater en grondwater) 

en via de lucht (o.m. via stikstofdepositie) en verdroging als gevolg van cumulatieve effecten van groot 

aantal grondwaterwinningen twee van die knelpunten zijn.164  

Ook in het ontwerp van de passende beoordeling wordt gesteld stikstofdepositie een knelpunt waardoor 

stikstofsaneringsbeheer geen bijdrage kan leveren. Het ontwerp van de passende beoordeling stelt immers 

dat gezien in scenario G8 de daling ten opzichte van 2015 nog steeds onvoldoende is om tegen 2050 een 

gunstige toestand te verwachten, een blijvende negatieve impact voor dit scenario niet kan worden 

uitgesloten.165 Bijgevolg zou bijkomende emissiereductie van lokale landbouwers zoals vormgegeven in M8 

noodzakelijk zijn om een gunstige passende beoordeling mogelijk te maken. Echter werd in hoofdstuk 7.3.1 

reeds aangetoond dat het bereiken van de KDW geen essentieel element is om de goede staat van 

instandhouding te bereiken en dat stikstofsaneringsbeheer ondanks het overschrijden van de KDW wel een 

meerwaarde kan betekenen. 

Ook de toevoer van te voedselrijk grondwater en verdroging worden aanzien als essentieel aan te pakken 

knelpunt alvorens stikstofsaneringsbeheer ingezet kan worden. Correct toegepast stikstofsaneringsbeheer 

kan echter leiden tot voor het verlagen van de aanvoer van voedselrijk grondwater en tegengaan van 

verdroging. In de Nederlandse gebiedsanalyses worden hiertoe tal van voorbeelden gegeven. Zo stelt men 

voor het gebied ‘Kampina en Oiserwijkse vennen’ volgende maatregelen voor in habitattype 3110: het 

verwijderen van organisch sediment, kappen van bomen langs de venoevers, verwijderen opslag oevers, 

plaggen van de oeverzone, aanvoer van zwak gebufferd oppervlaktewater en aanvoer van grondwater 

volgens de fallback-maatregel.166 Al deze maatregelen hebben een hoge graad van effectiviteit, de meeste 

kunnen cyclisch worden toegepast. 

Landbouw niet alleen verantwoordelijk voor de knelpunten 

Zoals vermeld stelt men in het ontwerp van de passende beoordeling dat vermesting en verzuring van 

intrekgebieden via het water (via oppervlaktewater en grondwater) en via de lucht (o.m. via 

stikstofdepositie) en verdroging als gevolg van cumulatieve effecten van groot aantal grondwaterwinningen 

 
162 Knack-artikel ‘Bedreigde waterlobelia na dertig jaar terug in Turnhouts Vennengebied’, 10-10-2011 
163 Ontwerp PAS, pagina 44 
164 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 220 
165 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 84 
166 Gebiedsanalyse Kampina en Oisterwijkse vennen (133) (versie 15-12-2017), pagina 64 
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twee van die knelpunten zijn167. Men voegt hieraan toe dat intensief landbouwgebruik aan de basis ligt van 

deze knelpunten.  

Echter, in hoofdstuk 7.3.2 wordt toegelicht dat (lokale) landbouw zeker niet alleen verantwoordelijk is voor 

de atmosferische depositie in het gebied, laat staan de grootste bron is.  

Ook de toevoer van te voedselrijk grondwater kan niet uitsluitend aan landbouwgebruik toegewezen 

worden. Uit de studie van Denys blijkt dat ook foutief gebruikt stikstofsaneringsbeheer hiertoe geleid heeft 

in het Turnhouts Vennengebied:168  

“Hoewel de meest nutriëntenrijke bodem in voormalige landbouwpercelen zuidelijk van het Haverven 

en de Klotteraardvennen werd afgegraven, is ook daar nog een mogelijk bron van fosfor te vermoeden. 

De vernatting die er is opgetreden kan de mobilisatie van fosfor immers sterk bevorderen (Lamers et 

al. 2005, Smolders et al. 2009) en ook het minder droogvallen van de oevers kan een rol spelen 

(Brouwer et al. 2009).” 

Ten slotte wat betreft verdroging geeft het ontwerp van de passende beoordeling zelf aan dat de mate 

waarin grondwaterwinningen voor landbouw een impact hebben op verdroging vandaag nog niet is 

onderzocht.169 Wij merken op dat in het gebied ook drinkwaterwinningen aanwezig zijn die een impact 

kunnen hebben, m.n. in Arendonk. Dit onderzoek is echter noodzakelijk vooraleer conclusies getrokken 

kunnen getrokken worden op vlak van de oorzaak van verdroging van de vennen. Gezien de bodem in dit 

gebied verschillende klei- en leemlagen bevat is het niet onaannemelijk dat het freatisch grondwater dat 

belangrijk is voor de vennen niet in contact staat met het diepere grondwater dat aangewend wordt via 

grondwaterwinning in het algemeen, en voor landbouw in het bijzonder.  

Er kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid niet harder inzet op doordacht inrichtings- en 

herstelbeheer in het Turnhouts Vennengebied, ook vooraleer alle zogenaamde ‘knelpunten’ worden 

weggewerkt. 

7.3.4 Nood aan en grootte van perimeter worden niet verantwoord 

In het ontwerp PAS staat te lezen dat het maatwerkgebied van de SBZ-H ‘Vennen, heiden en moerassen rond 

Turnhout’, tevens het werkingsgebied van de aangestelde intendant, zich niet beperkt tot de deelgebieden 

van dit SBZ-H. Het maatwerkgebied zou bestaan uit 14 deelgebieden van dit SBZ-H én een 2-km zone rond 

de drie SBZ-H deelgebieden waar habitattype 3110 tot doel is gesteld (BE2100024-3, BE2100024-5, 

BE2100024-7).  

Nergens wordt echter verantwoord waarom dit maatwerkgebied de grenzen van de deelgebieden 

overschrijdt, noch waarom een zone van twee kilometer gekozen werd en waarom die zone essentieel is 

om het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in de SBZ te garanderen. Voor het vermijden van 

toevoer van nutriëntrijk voedingswater is zulke brede perimeter in elk geval niet verantwoord. Het lokale 

hydrologische voedingsgebied van een ven kan zich immers slechts uitstrekken tot enkele honderden 

meters van de venoever.170 Ook de toevoer van vervuild oppervlaktewater kan geen verantwoording bieden 

voor de afgebakende perimeter. De grenzen van deze gebiedstypes nitraat uit het mestdecreet geven 

namelijk aan op welke manier het oppervlaktewater afstroomt naar bepaalde waterlopen, een link met de 

perimeter is niet te vinden. De actuele habitats, de gebieden onder passend beheer en de zoekzones voor 

 
167 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 220 
168 Denys, L. (2020). Diatomeeën in Turnhoutse vennen: Heden getoetst aan het verleden. Natuur.Focus, 19(1), pagina 
16 
169 Ontwerp passende beoordeling, bijlage A – pagina 222 
170 Herstelstrategie H3110: Zeer zwakgebufferde vennen, pagina 336 
(https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/Herstelstrategieen/Deel%20II-
1/H3110_%20Zeer%20zwak%20gebufferde%20vennen.update_2016.pdf)  
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habitattypes 3110 en 3130 concentreren zich voornamelijk in een beperkt geografisch gebied, waardoor 

sommige delen van de perimeter kilometers verwijderd zijn van de stikstofgevoelige toetszone.  

Het is bijgevolg duidelijk dat de perimeter minstens niet voor elk van de vooropgestelde maatregelen (of 

‘doelstellingen’ zoals in het ontwerp PAS) essentieel, noch te verantwoorden, is. Echter worden 

landbouwers en landeigenaars in en rond deze zone twee jaar lang in onzekerheid gehouden over of en 

welke van de vooropgestelde maatregelen al dan niet een impact zullen hebben op hun bedrijfsvoering of 

gronden. De Vlaamse overheid dient de nood aan en de grootte van de perimeter in het Turnhouts 

Vennengebied te verantwoorden. 

7.3.5 Nastreven van hydrologisch herstel zonder afdoende kennis 

Zowel in het Turnhouts Vennengebied als in de Kalmthoutse heide werden in het kader van het maatwerk 

doelstellingen geformuleerd op vlak van hydrologisch herstel. Beide gebieden komen in de planning van het 

hydrologisch herstelplan echter pas in de derde fase aan bod. Dat wil zeggen dat dit herstel pas gepland 

staat in de periode 2030–2045, terwijl het maatwerk weldegelijk kadert in een planning die loopt tot 

maximaal 2030. De reden waarom het aanpakken van hydrologisch herstel in beide gebieden pas in de 

derde fase werden ingepland heeft te maken met het feit dat in de studie van Herr et al.171 wordt aangegeven 

dat voor deze gebieden nog onvoldoende kennis aanwezig is om de juiste herstelstrategie te kunnen 

vormgeven. 

Voor het Turnhouts Vennengebied geeft de PAS-gebiedsanalyse helder aan dat er met betrekking tot 

hydrologisch herstel in dit gebied kennishiaten zijn.172 Zo wordt er aangegeven dat kleinere 

grondwaterwinningen voor industrie en landbouw vermoedelijk slechts een kleine impact hebben, maar 

ontbreekt voorlopig modellering om dit te staven.173 Over de hydrochemie wordt dan weer gesteld dat er 

buiten het Vennengebied te weinig data zijn om een helder beeld van de situatie te schetsen.174 Ook wordt 

aangegeven dat de meeste vennen vroeger via aanvoer van grond- en vooral oppervlaktewater 

geëutrofieerd werd door intensieve landbouw in de omgeving, maar dat door recente inrichtingswerken 

ingeschat wordt dat het effect hiervan is afgenomen. Echter of en waar eutrofiëring nog problematisch is 

dient aldus de gebiedsanalyse verder onderzocht te worden. Als gevolg van deze kennishiaten kan de 

reikwijdte van de maatregelen met de huidige kennis nog niet kan vastgelegd worden. 

Nochtans wordt in het ontwerp PAS zowel voor het Turnhouts Vennengebied als voor de Kalmthoutse heide 

hydrologisch herstel tot doelstelling gesteld tegen 2030. Zoals in hoofdstuk 7.3.3 wordt aangegeven is het 

echter essentieel dat maatregelen met hydrologisch herstel als doel op een doordachte manier worden 

toegepast. Zo niet kunnen ze tot averechtse effecten leiden en het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen hypothekeren. Het ontwerp PAS maakt echter geen melding van 

bijkomende kennisvergaring rond de hydrologische situatie in beide SBZ-gebieden. 

Er kan bijgevolg niet begrepen worden de Vlaamse overheid hydrologisch herstel reeds tegen 2030 tot doel 

stelt in het Turnhouts Vennengebied en de Kalmthoutse heide zonder dat aan bijkomende kennisvergaring 

wordt gedaan ter onderbouwing van het te nemen beheer. Deze leemte in de kennis in het onderzoek kan 

worden opgevangen door bijkomend onderzoek. Het voorliggende onderzoek vertoont aldus een kennelijk 

gebrekkig karakter. 

 
171 Herr C., De Becker P. & Adriaens D. (2021) Advies over prioriteiten voor hydrologisch herstel in 
het kader van de PAS. Advies INBO.A.4215. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
172 PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond 
Turnhout 
173 PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond 
Turnhout, pagina 51 en 70 
174 PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond 
Turnhout, pagina 57 
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7.3.6 Bijdrage van aangepaste bemesting niet verantwoord 

In het ontwerp PAS wordt aangegeven dat aangepaste bemesting zowel binnen als buiten het SBZ-H tot doel 

gesteld wordt en dit onafhankelijk van de bestemming van de percelen. Zoals toegelicht in hoofdstuk 10.3.1 

wordt ingeschat dat de bijdrage aan het verlagen van de emissiereductie uiterst beperkt is, nergens in de 

voorliggende stukken wordt aangetoond dat dit voor het Turnhouts Vennengebied anders zou zijn. In 

hoofdstuk 7.3.5 wordt dan weer aangekaart dat ook de nodige ecologische onderbouwing om de bijdrage 

aan de eutrofiëring van het grondwater te verantwoorden ontbreekt. 

Het is niet duidelijk wat de aangepaste bemesting in het Turnhouts Vennengebied inhoudt. Ze is tevens niet 

ecologische onderbouwd en de socio-economische impact ervan wordt niet in kaart gebracht. 

7.3.7 Ontwikkelingsmogelijkheden van lokale landbouw worden onterecht beperkt 

In het ontwerp PAS wordt eveneens het bekijken van ‘ontwikkelmogelijkheden van lokale landbouw (incl. 

bij reconversie) in functie van heroriëntatie of verbreding van activiteiten, of wijzigingen in de 

bedrijfsvoering’ als één van de vooropgestelde maatregelen geformuleerd. Dit impliceert dat elke andere 

vorm van ontwikkeling die niet in deze formulering past niet meer tot de mogelijkheden behoort in het 

Turnhouts Vennengebied. Dit ongeacht of deze ontwikkelingswijze het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen in het gebied zou hypothekeren. Verder is deze maatregel niet ecologisch 

onderbouwd. Elk project dat of elke activiteit die geen risico op betekenisvolle aantasting veroorzaakt is 

principieel immers vergunbaar.  

Het structureel beperken van de ontwikkelingsmogelijkheden van lokale landbouw in het Turnhouts 

Vennengebied valt bijgevolg niet te verantwoorden. 

7.3.8 Criteria ter beoordeling van het ontwikkelingsplan 

In de passende beoordeling worden een aantal criteria opgenomen die zullen worden gehanteerd om het 

ontwikkelingsplan op haar deugdelijkheid te beoordelen. Deze criteria worden evenwel niet onderbouwd 

of verantwoord. De passende beoordeling geeft geen duidelijkheid over de wijze waarop deze criteria tot 

stand kwamen. Bovendien is de scope van het derde en vierde criterium zeer ruim. Zo kan niet worden 

begrepen dat de mate waarin alle natuurdoelen worden bewerkstelligd als criterium wordt gehanteerd. 

Minstens dient dit criterium te worden beperkt tot de Europese instandhoudingsdoelstellingen. Ook is niet 

duidelijk wat wordt bedoeld met het criterium inzake de mate waarin het scenario een duurzame oplossing 

kan betekenen op lange termijn. Het is niet duidelijk wat onder deze “duurzame oplossing” dient te worden 

begrepen. Minstens dient te worden vastgesteld dat geen van de vooropgestelde criteria betrekking hebben 

op socio-economische overwegingen. Er kan niet worden begrepen dat geen van de beoordelingscriteria 

van het ontwikkelingsplan betrekking heeft op socio-economische overwegingen.  

7.3.9 Ontwikkelingsplan kan niet los gezien worden van andere ruimtelijke processen 

in het gebied 

Ontwikkelingsplan ondermijnt raamakkoord 

In het landschap de Liereman zorgen de versnippering van landbouwgronden binnen natuurgebied 

enerzijds, en omgekeerd ook de versnippering van natuurgronden in landbouwgebied anderzijds reeds 

lange tijd voor spanningen tussen landbouw en natuur. Na ruim 20 jaar kwamen landbouw- en 

natuurorganisaties, de gemeentebesturen, de bevoegde Vlaamse administraties en de minister tot een 

gedragen plan: het raamakkoord de Liereman. Concreet voorziet het raamakkoord dat de landbouw plaats 

krijgt in actiegebied 56 (Agnas), de natuursector plaats krijgt in actiegebied 57.1 en dan actiegebied 57.2 

ingericht wordt als verwevingsgebied voor weidevogels. Het raamakkoord moet voorzien in ‘de realisatie 

van optimale exploitatiemogelijkheden’ in deelgebied 56. Het actiegebied 56 overlapt echter quasi volledig 

met de perimeter van het maatwerkgebied. De maatregelen die in het ontwerp PAS uitgevoerd (kunnen) 
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worden maken een ‘optimale exploitatie’ die ook rekening houdt met de landbouwbelangen in dit gebied 

echter niet meer mogelijk. Op die manier dreigt het ontwikkelingsplan de gemaakte afspraken in het 

raamakkoord te ondermijnen en komt de Vlaamse overheid dus opnieuw terug op gemaakte afspraken. Dit 

is niet serieus en tast de geloofwaardigheid van het Vlaamse Gewest als betrouwbare partner aan. 

Verschillende ruimtelijke processen in hetzelfde gebied zorgen voor interferentie 

Het bewarend beleid en de mogelijke maatregelen die worden opgenomen in het ontwerp PAS zorgen nu 

reeds voor effecten in rond het Turnhouts Vennengebied. Zo wordt de ontwikkeling van landbouwbedrijven 

minstens tijdelijk on hold gezet en is het momenteel niet aantrekkelijk voor landbouwers om te investeren 

in grond binnen de perimeter omwille van de onzekerheid over het gebruik ervan later.  

Naast de elementen uit het ontwerp PAS lopen momenteel echter nog verschillende ruimtelijke processen 

in het gebied die een invloed kunnen hebben op het ontwikkelingsplan. Voorbeelden zijn ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, natuurinrichting en de ontwikkeling van een masterplan voor het nationaal park 

Taxandria. Er is interferentie tussen deze processen en het opstellen van het ontwikkelingsplan, 

voornamelijk dan op vlak van de afbakening van gronden. Om te vermijden dat deze processen de vorming 

van een gedragen ontwikkelingsplan fnuiken dienen deze processen minstens afgestemd te worden op het 

ontwikkelingsplan. Hiertoe kan het nodig zijn om de trajecten minstens tijdelijk stil te leggen, in het 

bijzonder het aankoopbeleid van gronden dat kadert binnen de trajecten.  

De Vlaamse overheid dient bijgevolg lopende ruimtelijke processen in en rond het Turnhouts Vennengebied 

stil te leggen wanneer ongewenste interferentie niet valt uit te sluiten. 

7.4 De impact op landbouw en het flankerend beleid m.b.t. de 

maatwerkgebieden is vaag 

Impact van het maatwerk valt niet in te schatten 

Zoals in hoofdstuk 7.1 aangekaart is de invulling van het inrichtings- en natuurbeheerbeleid in elk van de 

maatwerkgebieden vaag. Ook de bijkomende maatregelen in het Turnhouts Vennengebied (bijkomende 

emissiereductie, aangepaste bemesting) zijn nog niet concreet. Een volledige invulling kan hier niet 

verwacht worden, aangezien de maatregelen pas in het ontwikkelingsplan worden vastgeklikt, maar ook 

indicatief wordt er nog geen inschatting gedaan. Dit alles maakt dat het momenteel onduidelijk is wat nu 

juist moet gebeuren, waar het moet gebeuren en wat de impact van de maatregelen zal zijn op de 

landbouwbedrijven en landbouwpercelen binnen maar ook buiten de grenzen van SBZ-H. Ook of en hoe de 

effecten (bv. van ernstige vernatting) ingeschat worden, maximaal vermeden worden en, indien 

onvermijdbaar, vergoed worden is onduidelijk. 

De totale impact van het maatwerk kan bijgevolg niet ingeschat worden, zelfs niet indicatief. Nochtans dient 

een passende beoordeling volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie geen leemten vertonen en moet 

het volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies bevatten die elke redelijke 

wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor het betrokken 

beschermde gebied kunnen wegnemen.175 Dat is thans, voor wat het onderzoek van het maatwerk betreft, 

niet het geval. De passende beoordeling vertoont op dat vlak dus gebreken en verschaft de Vlaamse 

overheid derhalve geen afdoende inzicht in de effecten van het maatwerk op de betreffende SBZ-H. 

Geen zicht op voorbehouden budget voor flankerend beleid 

Verder in het document worden de tekortkomingen van het flankerend beleid wat betreft de piekbelasters 

(hoofdstuk 8.5), nulbemesting (hoofdstuk 10.7) en NER-beleid (hoofdstuk 11.3) toegelicht. Elk van deze 

elementen zijn uiteraard ook in de maatwerkgebieden van toepassing.  

 
175 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 49, en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
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Specifiek voor de maatwerkgebieden zijn er nog bijkomende knelpunten wat het flankerend beleid betreft. 

Zo wordt in het ontwerp PAS geen inzicht gegeven in welke middelen voorzien worden voor het flankerend 

beleid in de maatwerkgebieden. In het Turnhouts Vennengebied zullen naast effecten van natuur- en 

landinrichtingsbeheer echter ook andere effecten flankerend beleid vergen. Denk bijvoorbeeld aan de 

bijkomende emissiereducties die geëist worden. Welke methodiek en welke budgetten zullen aangewend 

worden om de immense impact hiervan op te vangen? Hoe zullen de bekomen bedragen belast worden? Op 

geen van deze vragen heeft het ontwerp PAS een antwoord. 

- Zoals gesteld is er noch zicht op de totale impact van het maatwerkbeleid, noch op de budgetten 

om de impact ervan op de landbouwbedrijven te milderen. Deze combinatie maakt het onmogelijk 

om de effectiviteit van het flankerend beleid inzake het maatwerkgebied in te schatten. Gelet op 

deze onzekerheden, kan in de passende beoordeling, zoals gezegd, niet worden geanticipeerd op 

de gunstige effecten van het vooropgestelde maatwerk. Dit maakt een schending uit van artikel 6, 

lid 3 Habitatrichtlijn. 

7.5 Groei van industrie brengt maatwerkgebieden in gevaar 

In het ontwerp van de passende beoordeling wordt onderzocht of de criteria die in de verschillende PAS-

beoordelingskaders gehanteerd worden voldoende zijn om betekenisvolle effecten te kunnen uitsluiten. 

Hiertoe worden verschillende berekeningen uitgevoerd. Voor het beoordelingskader voor NOx stationaire 

bronnen wordt in het ontwerp van de passende beoordeling een worst case-inschatting gemaakt van de 

cumulatieve impact als gevolg van de algemeen toegelaten stijging van de impactscore met 1%176. De 

resultaten van deze berekening geven aan dat voor industrie de bijdrage lokaal sterk kan oplopen tot zelfs 

42,1% in het SBZ-H-gebied Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden, een 

toename met ongeveer 10%-punt ten opzichte van 2015. Ook voor de maatwerkgebieden zien we dat deze 

algemene stijging kan leiden tot een significante toename van de maximale verhouding van de depositie per 

sector op de KDW. Zo loopt het aandeel van industrie in de Kalmthoutse heide in dit geval op tot 37,9%, een 

stijging van 9,6%-punt ten opzichte van 2015. Ook in het Turnhouts Vennengebied, het maatwerkgebied 

waar enorme bijkomende emissiereducties geëist worden van de lokale landbouw, wordt een mogelijke 

stijging van 3,5%-punt berekend. Het effect van nieuwe projecten waarbij geen beperking is opgenomen 

inzake de stijging van de depositie op SBZ-H, wordt in deze berekening niet eens meegenomen. Bijgevolg 

kan geconcludeerd worden dat de toegestane groei voor stationaire NOx-bronnen en de mogelijkheid om 

onbegrensd nieuwe inplantingen te doen ertoe kan leiden dat er betekenisvolle effecten plaatsvinden in 

maatwerkgebieden ondanks de zware inspanningen die men van de landbouwsector verwacht.  

Er kan niet worden begrepen dat van de landbouwsector in het algemeen én de lokale landbouw in het 

Turnhouts Vennengebied in het bijzonder dergelijk verregaande emissiereductiemaatregelen geëist 

worden terwijl stationaire NOx-bronnen deze inspanningen als gevolg van een aangepast 

beoordelingskader kunnen teniet doen. 

7.6 Socio-economische impactanalyse van het maatwerk ontbreekt 

Socio-economische impact van herstelbeheer is groot 

In hoofdstuk 3.6 werd reeds aangekaart dat er geen algemene inschatting van de socio-economische impact 

van het ontwerp PAS werd uitgevoerd. Net als voor heel wat andere zaken, stelt ook deze problematiek zich 

nog scherper in de maatwerkgebieden dan in de rest van Vlaanderen. In en rond de maatwerkgebieden 

worden immers bijkomende maatregelen opgelegd die eveneens een vaak verregaande impact hebben op 

de verschillende sectoren en actoren, in het bijzonder op de lokale landbouwers. Zowel het aanpakken van 

verdroging door onder andere lokale vernatting als het alloceren van natuurdoelen, natuurinrichting en 

omvormingsbeheer zullen een impact hebben op gronden in landbouwgebruik. De impact op hun 

 
176 Ontwerp passende beoordeling, p. 88 

http://www.boerenbond.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

90 
 

bedrijfsvoering en hun gezin kunnen enorm zijn, maar ook voor het landschap, de economische actoren die 

afhankelijk zijn van de landbouwers of het landschap zullen er grote gevolgen zijn. Deze impact in kaart én 

in rekening brengen is bijgevolg essentieel en, zoals reeds uiteengezet, een vereiste in het licht van de 

artikelen 1.2.1., § 3 en 4.1.4, § 1 DABM, alsook de Habitatrichtlijn. Boerenbond vraagt dan ook dat dit 

gebeurt. 

Socio-economische impact in Turnhouts Vennengebied is het grootst 

Specifiek voor het Turnhouts Vennengebied zal de socio-economische impact het grootst zijn. In deze regio 

formuleert het ontwerp PAS verregaande zogenaamde ‘doelstellingen’ die de lokale landbouw in en rond 

het gebied hard zullen treffen.  

Om te beginnen wordt er een bijkomende emissiereductie-inspanning van zo’n 100 ton ammoniak geëist 

boven op de reeds verregaande generieke maatregelen. Uit de toelichting van de intendant leren we dat er 

in de perimeter voornamelijk bedrijven zijn met een lage emissie en impactscore. Wellicht zullen dus heel 

wat bedrijven een deel van deze taakstelling op zich moeten nemen en hun emissies tot nul te herleiden en 

zo de emissiereductie van 100 ton te realiseren. In de pers wordt door de bevoegde minister gesteld dat ‘de 

oude boeren moeten plaats maken voor de jonge’. De mogelijkheden hiervan specifiek voor het Turnhouts 

Vennengebied moeten nog in kaart gebracht worden. Niet enkel leeftijd speelt hierin immers een rol, ook 

voor de ‘oude’ boeren geen evidentie is om te stoppen met een bedrijf (bv. omdat er nog een opvolger is, 

leningen nog niet zijn terugbetaald, pensioenleeftijd nog lang niet in zicht is,…).  

Vaak wordt in het kader van de taakstelling emissiereducties ook aangegeven dat reconversie een oplossing 

kan zijn. Echter, de verregaande maatregelen wat betreft aangepaste bemesting en hydrologisch herstel 

zullen ook de haalbaarheid van plantaardige bedrijfstakken in de regio enorm op de helling zetten. 

Mogelijks wordt de landbouwwaarde van duizenden hectare immers beperkt of zelfs tot nul herleid als 

gevolg van de bemestingsmaatregelen en het stikstofsaneringsbeheer. De toegang tot bewerkbare grond in 

de regio wordt hierdoor sterk gereduceerd wat nefast is voor de rendabiliteit van zowel veehouderijen die 

de grond nodig hebben voor voedervoorziening en mestafzet, als ook voor akkerbouwers, groentetelers en 

fruittelers die vanzelfsprekend ook afhankelijk zijn van de toegang tot gronden. Dit zal de problematiek van 

het tekort aan bruikbare landbouwgronden in het gebied, een problematiek die eerder al precair was, nog 

verder op scherp stellen. Daarnaast wordt ook de toegang tot grondwater in het gebied onzeker. Ook dit 

heeft grote gevolgen voor de haalbaarheid van bedrijfsvoering, zowel voor veehouders als voor 

akkerbouwers, fruittelers, groentetelers als tuinders. 

Naast de bijkomende emissiereducties, het vage stikstofsaneringsbeleid en het dreigende bijkomende 

nulbemestingareaal, zorgt ook het bewarend beleid op vlak van vergunningen voor socio-economische 

onzekerheid. Het bewarend beleid dat in afwachting van het ontwikkelingsplan gevoerd wordt zet de sector 

voor zo’n twee jaar onder een stolp. Dit leidt ertoe dat bedrijfsontwikkeling niet mogelijk is, in geen enkele 

vorm. Ook dit heeft implicaties voor zowel het sociale aspect (bv. niet kunnen overgaan tot overname weegt 

op de gezinnen achter de bedrijven) als voor het economische aspect (bv. niet kunnen investeren in 

verduurzaming of optimalisatie leidt tot economische verliezen). 

De combinatie van verregaande maatregelen maakt bijgevolg de toekomst van de landbouw in het algemeen 

in en rond het Turnhouts Vennengebied uiterst onzeker. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat weegt 

enorm op de getroffen landbouwers en bedrijfsleiders. De grote perimeter die gehanteerd wordt maakt dat 

honderden bedrijven, zowel met een bedrijfszetel als met gronden in de perimeter, door elk van deze 

maatregelen getroffen kan worden en bijgevolg in deze onzekerheid leven. Het bewarend beleid en de 

heersende onzekerheid leiden nu al tot concrete gevolgen: overnames worden on hold gezet, investeringen 

in verduurzaming worden uitgesteld, banken weigeren kredieten in de regio… De huidige situatie zorgt er 

ook voor dat landbouwers niet meer durven investeren in gronden in het gebied waardoor deze onder de 

prijs verkocht worden aan anderen en zo wellicht definitief uit landbouwgebruik gaan. Zoals toegelicht leidt 

dit tot een steeds verregaandere problematiek inzake toegang tot grond. Maar ook na het vaststellen van 
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het ontwikkelingsplan zal de zekerheid voor landbouwers in en rond het gebied nog steeds beperkt zijn. 

Wat zal er immers in 2030 nog als bijkomende taakstelling opgelegd worden in het licht van de doelstelling 

in 2045?  

Door dit alles dreigt een uiterst dynamisch en jong landbouwgebied, maar ook de gehele agrovoedingsketen 

errond, verloren te gaan. Er kan niet worden begrepen de Vlaamse overheid zulke verregaande 

‘doelstellingen’ formuleert met dergelijke socio-economische impact, nu reeds, maar mogelijks ook na 

vaststelling van het ontwikkelingsplan. 
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8 OPMERKINGEN BIJ DE STOPZETTING VAN PIEKBELASTERS 

8.1 Situering en juridische context 

De lijst van de “piekbelasters” die door de Vlaamse overheid werd opgemaakt in het kader van het ontwerp 

PAS, zorgt terecht voor heel wat commotie. Ondanks het feit dat deze lijst een essentieel onderdeel uitmaakt 

van het ontwerp PAS, dient te worden vastgesteld dat er heel wat vragen kunnen worden gesteld bij de 

wijze waarop deze lijst is tot stand gekomen. De politieke aankondiging in de loop van het openbaar 

onderzoek, dat deze lijst zal worden aangepast, bevestigt dat deze lijst volstrekt arbitrair werd 

samengesteld (zie ook hoofdstuk 8.2.2). Het gaat om de meest verregaande vorm van inmenging in het 

eigendomsrecht van de landbouwers, namelijk de verplichte stopzetting van de activiteiten, hetgeen 

neerkomt op een materiële onteigening. Uit hetgeen volgt, zal blijken dat de lijst met piekbelasters op 

kennelijk onzorgvuldige wijze werd samengesteld. Gelet op de verregaande gevolgen die de kwalificatie als 

piekbelaster onder het ontwerp PAS met zich meebrengt, namelijk de verplichte stopzetting van de 

activiteiten op zeer korte termijn, maakt deze onzorgvuldigheid dat er thans sprake is van een schending 

van het eigendomsrecht van de landbouwbedrijven die kwalificeren als zgn. piekbelaster.  

Het ontwerp PAS impliceert een vergaande inmenging op het eigendomsrecht van landbouwers, zoals 

beschermd door artikel 16 van de Grondwet (“G.W.”) en artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 

(“EAP”) bij het EVRM het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

Het begrip “eigendom” heeft een autonome betekenis en heeft betrekking op zowel roerende als onroerende 

goederen, alsook andere vermogensrechten. Intellectuele eigendomsrechten of vergunningen en 

toelatingen om een goed op een bepaalde wijze te gebruiken vallen zo eveneens onder het begrip 

“eigendom”. Ook gefundeerde verwachtingen met betrekking tot de verwezenlijking van toekomstige 

eigendomstitels vallen onder het beschermingsregime van artikel 16 G.W. en artikel 1 EAP, op voorwaarde 

dat er sprake is van een rechtens afdwingbare titel en er een voldoende basis bestaat in het nationale recht 

om zich op die legitieme verwachting te beroepen.177 

Art. 1 EAP verschaft meer duiding bij de precieze vorm van bescherming van eigendom. Dit artikel luidt als 

volgt: 

“Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan 

niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de 

voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. De 

voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die 

wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in 

overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of 

boeten te verzekeren.” 

Uit voormeld art. 1, EAP volgt dat:  

- het ongestoord genot van eigendom wordt gegarandeerd (lees: de bescherming tegen elke 

verstoring van het genot van de eigendom);  

- iemand zijn eigendom slechts kan ontnomen worden onder bepaalde voorwaarden;  

- de staat het recht heeft om het gebruik van eigendom te reguleren “in overeenstemming met het 

algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren”. 

 
177 GwH 19 juli 2018, nr. 101/2018, overweging B.20. 

http://www.boerenbond.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

93 
 

Een inmenging in het eigendomsrecht kan aldus de vorm aannemen van (i) een verstoring in het genot van 

de eigendom, (ii) het reguleren van het gebruik van eigendom en (iii) in meest vergaande vorm het 

ontnemen van eigendom.  

Hoewel de bewoordingen van artikel 16 G.W. enkel verwijzen naar de figuur van de onteigening, moet deze 

bepaling overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof worden gelezen in het licht van 

artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol, zodat bij de toetsing aan artikel 16 G.W. rekening moet worden 

gehouden met bescherming die artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol biedt.178 In welke mate dergelijke 

inmenging in het eigendomsrecht gerechtvaardigd is, hangt af van de vraag in welke mate voldaan is aan de 

volgende vereisten:  

- het bestaan van een wettelijke grondslag in formele zin;  

- het bestaan van een doelstelling van algemeen belang;  

- de evenredigheid van de vooropgestelde inmenging.  

De evenredigheidstoets houdt in dat er bij een inmenging in het eigendomsrecht een redelijk evenwicht 

moet bestaan tussen het algemeen belang en het particuliere belang. Een schending van het 

evenredigheidsbeginsel ligt voor indien de overheidsbeslissing een kennelijke wanverhouding uitmaakt 

tussen het algemeen en het particulier belang. Het proportionaliteitsbeginsel vereist een afweging van het 

doel van de regelgeving dat op een kosteneffectieve wijze wordt bereikt, terwijl eveneens de individuele 

belangen niet onevenredig worden geschaad. Het betreft de zgn. ‘fair-balance test’.  

Van belang is bovendien dat de bescherming van het eigendomsrecht, zoals vervat in artikel 1 EAP en artikel 

16 G.W., ook bepaalde procedurele verplichtingen met zich meebrengt. Dit betekent dat burgers wiens 

eigendom wordt geïmpacteerd door een overheidsbeslissing de kans moet krijgen om gehoord te worden 

en de beslissing moet kunnen betwisten, bijvoorbeeld op grond van het onredelijk karakter ervan179. In het 

kader van een verregaande inperking van het eigendomsrecht, zoals een onteigening, dient het bestuur de 

nodige informatie te vergaren om een geïnformeerde beslissing te nemen en bijvoorbeeld een algemene 

analyse te maken van de gevolgen van een dergelijke inperking.180  

- Het is tot slot in de context van deze proportionaliteitstoets dat de vraag naar een eventuele 

vergoedingsregeling voor een inmenging in het eigendomsrecht rijst. Waar de eigendomsberoving 

onder artikel 16 G.W. aanleiding geeft tot een integrale herstelvergoeding, heeft het enkele feit dat 

de overheid in het algemeen belang beperkingen aan het eigendomsrecht oplegt niet tot gevolg dat 

zij tot schadeloosstelling is gehouden. Wanneer er echter sprake is van een ernstige verstoring van 

het eigendomsrecht kan die last niet zonder een redelijke vergoeding aan de titularis van het 

eigendomsrecht worden opgelegd.181 De overheid kan alsdan niet zonder vergoeding lasten 

opleggen die groter zijn dan die welke een particulier in het gemeenschappelijk belang moet 

dragen.182 Dit is het geval wanneer (i) de gevolgen van een op zichzelf rechtmatige overheidsdaad 

buiten het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallen én (ii) de last, 

gedragen in het algemeen belang, op disproportionele wijze op een beperkte groep burgers of 

instellingen drukt.183 Ook het Grondwettelijk Hof erkent thans een principiële vergoedingsplicht 

 
178 GwH 30 maart 2010, nr. 32/2010, overweging B.13.2.1. 
179 Zie o.a. EHRM 28 juni 2018, zaak nr. 1828/06, G.I.E.M. S.R.L. e.a. t. Italië, § 103  
180 Zie o.a. EHRM 28 januari 2021, zaak nr. 74515/13, ALFA GLASS ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA YALOPINAKON t. 
Griekenland, §§ 78 – 87.  
181 Zie bijv. GwH 22 december 2016, nr. 164/2016, overweging B.6.1 en B.6.2. 
182 Cass. 28 januari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 572; G. VAN HOORICK, “Over het bouwverbod en de 
schadevergoedingsregeling in het kader van het Duinendecreet, en het beginsel van de gelijkheid voor de openbare 
lasten” (noot onder GwH 19 april 2012, nr. 55/2012), MER 2012, 251-252. 
183 Cass. 24 juni 2010, A.R. C.06.0415.N. Advocaat-generaal Vandewal kwalificeerde het beginsel zelfs als een 
algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde 
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voor een inmenging in het eigendomsrecht wanneer (i) de gevolgen van een op zichzelf rechtmatige 

overheidsdaad buiten het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallen én 

(ii) de last op een beperkte groep burgers of instellingen drukt.184  

8.2 De lijst van piekbelasters is niet rechtsgeldig samengesteld  

8.2.1 Geen link tussen de lijst van “piekbelasters” en de lijsten van “rode bedrijven” uit 

het verleden 

Het uitgangspunt van de Vlaamse regering is dat de lijst van de piekbelasters een gesloten lijst is van 

bedrijven met een impactscore van gelijk of meer dan 50% in het referentiejaar 2015. Piekbelasters zijn 

exploitaties met een impactscore die hoger is dan of gelijk aan 50% in het referentiejaar 2015, aldus het 

Krokusakkoord.185 De conceptnota PAS d.d. 23/02/2022 luidt dat voor wat betreft de opmaak van de lijst 

van rode bedrijven een foto van 2015 wordt gemaakt.186 Ook in het ontwerp PAS wordt melding gemaakt 

van het feit dat piekbelasters bedrijven zijn waarvan de uitstoot een disproportioneel grote impact heeft op 

SBZ-H (meer dan 50%) en dit op basis van het referentiejaar 2015.187 

Men mocht er dus van uitgaan dat de lijst van 41 piekbelasters is gebaseerd op de lijst van rode bedrijven 

van 2015, hetgeen werd bevestigd door de bevoegde minister in het Vlaams Parlement: “We hebben met de 

regering wel beslist dat de rode bedrijven zijn, diegene die in 2015 rood waren”.188 Deze stelling blijkt achteraf 

niet correct te zijn. 

In 2014 kregen heel wat veehouderijen een brief in de bus met hun PAS-impactscore, waaronder 135 “rode 

bedrijven”. De lijst van 2014 was gebaseerd op de volgende datasets: emissiegegevens van 2013, BWK-kaart 

van 2012, passend beheer 2014, voorlopige zoekzones 2014, KDW (verrasterd), VLOPS 2014, 

vereenvoudigde methode, vaste depositiesnelheden.189 

In 2015 werden de berekeningen verfijnd en werd de lijst van 135 rode bedrijven herleid tot 54 bedrijven 

(49 bedrijven die eerder al tot de rode lijst behoorden en 5 bedrijven die “versprongen” van oranje naar 

rood). De lijst van 2015 was gebaseerd op de volgende datasets: emissiegegevens 2013, BWK-kaart 2014, 

passend beheer 2015, zoekzonekaart versie 0.2 van 2015, KDW (polygonen), VLOPS 2015, volledige IFDM-

model, depositiesnelheid uit VLOPS.190 De verfijning van 2015 was o.m. het gevolg van een verkleining van 

de zoekzones.191 

De bevoegde minister verklaarde recent evenwel dat ingevolge het “verschuiven” van zoekzones de lijst van 

rode bedrijven in 2015 werd herleid van 135 tot 58 bedrijven en dat van die 58 in 2022 41 bedrijven zijn 

overgebleven.192 Ook deze stelling blijkt achteraf niet correct te zijn.  

 
184 GwH 19 april 2012, nr. 55/2012; GwH 27 november 2014, nr. 170/2014; GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015 
185 Conceptnota PAS d.d. 23/02/2022, pagina 7: “Piekbelasters zijn exploitaties met een impactscore die hoger is of 
gelijk aan 50% in het referentiejaar 2015.” 
186 Conceptnota PAS d.d. 23/02/2022, pagina 38: “Rode bedrijven: verplichte stopzetting uiterlijk tegen eind 2025; 
doelgroep = foto van 2015 => daarvan blijven er intussen nog 40 bedrijven en 2 mestverwerkers over.” 
187 Ontwerp PAS, pagina 45: “Piekbelasters zijn bedrijven (veeteeltbedrijven, mestverwerkers, industriële 
puntbronnen, enz.) waarvan de uitstoot een disproportioneel grote impact (>50% van de KDW van het meest 
gevoelige habitat) heeft op het SBZ-H in hun nabije omgeving. Veehouderijen met een impactscore >50% werden 
voorheen aangeduid als zgn. ‘rode bedrijven.” 
188 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 27/04/2022, toelichting door Zuhal Demir 
189 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO 
190 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO en ANB 
191 Verslag van de gedachtewisseling over de actuele aandachtspunten in het kader van de 
instandhoudingsdoelstelling en de Programmatische Aanpak Stikstof, Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke 
Ordening, Energie en Dierenwelzijn, 569 d.d. 10 november 2015, toelichting van VLM 
192 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 27/04/2022, toelichting door Zuhal Demir 
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In de conceptnota PAS is melding van 40 veehouderijen die de status zouden verwerven van 

“piekbelaster”.193 De conceptnota PAS laat ook uitschijnen dat de piekbelasters voormalige rode bedrijven 

zijn en dus allen voorkomen op de lijst van rode bedrijven van 2015.194 Inmiddels werd door de Vlaamse 

administraties verduidelijkt dat de lijst van 40 bedrijven waarvan sprake in het Krokusakkoord, de meest 

recente lijst van “rode” bedrijven (emissies 2014 en BWK-kaart 2020) zou betreffen.195 

In het ontwerp PAS is plotseling sprake is van 41 veehouderijen die als piekbelaster worden 

gekwalificeerd.196 Er lijkt achteraf echter geen verband te zijn tussen de lijst van 40 piekbelasters 

(emissiegegevens 2014 en BWK-kaart 2020) in het Krokusakkoord en de lijst van 41 piekbelasters in het 

ontwerp PAS (emissiegegevens 2015 en BWK-kaart 2018). 

Ingevolge de toelichting van de Vlaamse administraties in het Vlaams Parlement van 18/05/2022 is 

duidelijk geworden dat na 2015 (of na het Krokusakkoord?) een “lijn” moet getrokken worden en dat de 

lijst van 58 bedrijven een “nieuwe lijst” is die in het kader van de plan-MER tot stand is gekomen.  

Tijdens de hoorzitting duidden VITO en VLM dat de lijst van de piekbelasters die in 2022 in het kader van 

het ontwerp PAS werd opgemaakt, een volledig nieuwe lijst is en dat deze lijst is gebaseerd op eigen datasets 

(emissiegegevens van 2015, BWK-kaart van 2018, zoekzonekaart versie 0.2 van 2015, VLOPS 2019, meteo 

2015) en dus niet is gebaseerd op de lijst van rode bedrijven. Deze lijst van 58 piekbelasters is vastgesteld 

door de Vlaamse Regering en meegenomen in de plan-MER, aldus de Vlaamse administraties. 197 VITO gaf 

tijdens voormelde hoorzitting aan dat er na 2015 2 sets van gestandaardiseerde berekeningen zouden zijn 

ontstaan: enerzijds berekeningen die werden uitgevoerd om na te gaan wat het effect is van aanpassingen 

in het model (BWK-kaart of VLOPS-berekening) op de lijsten van rode en oranje bedrijven waarbij vanaf 

2016 de emissiegegevens van 2014 zouden zijn gebruikt; anderzijds de berekeningen om te bepalen welke 

de piekbelasters zijn binnen het ontwerp PAS op basis van welbepaalde datasets. 

Dit is een nieuw gegeven. Voor de opmaak van de lijst van 2022 van piekbelasters, is men niet uitgegaan 

van de impactscores die bedrijven in 2015 hadden en heeft men volledig abstractie gemaakt van de lijsten 

van de rode bedrijven die voorheen werden opgemaakt. Dit terwijl de ratio legis van het politieke akkoord 

is dat piekbelasters bedrijven zijn die al 7 jaar weten dat ze rood zijn en daaromtrent gecontacteerd geweest 

zijn, ofwel schriftelijk ofwel telefonisch. 

Finaal gaf de VLM de volgende toelichting bij de totstandkoming van de finale lijst van 41 “piekbelasters”: 

- De lijst van 58 bedrijven, opgemaakt in het kader van de plan-MER en vastgesteld door de Vlaamse 

regering, is het vertrekpunt; 

- 5 bedrijven, die in het verleden (2014-2015) op geen enkel ogenblik een signaal hebben gekregen 

dat ze rood zouden zijn, zijn van de lijst gehaald. Op die manier komt men tot 53 bedrijven. Dit 

betreft een politieke beslissing, aldus VLM; 

- 12 bedrijven die het flankerend beleid hebben doorlopen werden van de lijst van 58 bedrijven 

gehaald. Op die manier weerhoudt men 41 piekbelasters; 

- 1 verspringer werd wegens stopzetting flankerend beleid, terug op de lijst gezet en is inbegrepen 

in de 41 piekbelasters; 

 
193 Conceptnota PAS d.d. 23/02/2022, pagina 7: “Anno 2021: van de 58 veehouderijen staan er 18 niet langer op de 
lijst wegens stopzetting, aflopen vergunning, verplaatsing, omvorming...” 
194Conceptnota PAS d.d. 23/02/2022, pagina 38  
195 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO en VLM 
196 Ontwerp PAS, pagina 45: “In het PAS-referentiejaar 2015 werden 58 veehouderijen en 2 
mestverwerkingsinstallaties als piekbelaster gekwalificeerd. Op 23 februari 2022 daalde dat aantal van 58 bedrijven 
naar 41. De overige 17 hebben hun activiteiten stopgezet, werden omgevormd of werden verplaatst.” 
197 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VITO en VLM 

http://www.boerenbond.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

96 
 

- 1 bedrijf dat niet op de lijst van 2014 of 2015 staat, maar dit bedrijf werd na een bedrijfsbezoek en 

berekening door VLM op basis van de vergunningsgegevens in maart 2015 op de lijst van de 

piekbelasters gezet en is inbegrepen in de 41 piekbelasters; 

- 3 van de 5 bedrijven die in september 2015 versprongen zijn van oranje naar rood, staan nu nog 

op de lijst van 41, waarvan 2 bedrijven een bedrijfsbezoek hebben gekregen en één niet (zijnde het 

landbouwbedrijf van de abdij van Averbode); 

- Het landbouwbedrijf van de abdij van Averbode werd op de lijst van piekbelasters behouden, 

hoewel dit bedrijf enkel telefonisch werd gecontacteerd en er in het verleden geen bedrijfsbezoek 

van VLM is geweest.198 

Het ontwerp PAS luidt echter dat 17 van de 58 bedrijven die sedert 2015 hun activiteiten hebben stopgezet, 

werden omgevormd of werden verplaatst.199 Uit voormelde toelichting van VLM blijkt deze passage uit het 

ontwerp PAS dus niet te kloppen.  

Kennelijk werd naderhand de politieke beslissing genomen om de lijst van 2015 van 54 bedrijven toch als 

vertrekpunt te nemen en niet de lijst van de administratie van 58 bedrijven die werd meegenomen in de 

plan-MER. Immers zouden er 8 bedrijven op deze laatste lijst staan die niet terug te vinden waren op de 

eerdere lijst van 2015.  

Uit voorgaande historiek van de lijst met zgn. piekbelasters blijkt dat deze lijst op kennelijk onzorgvuldige 

wijze tot stand is gekomen. Mede gelet op de gevolgen van de kwalificatie als piekbelaster, had de Vlaamse 

overheid deze lijst echter met de nodige zorg moeten samenstellen. Dit is kennelijk niet gebeurd, hetgeen 

niet enkel een schending uitmaakt van het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, 

maar ook van het procedurele aspect van het recht op bescherming van de eigendom van de betrokken 

landbouwers, zoals dat voortvloeit uit artikel 1 EAP en artikel 16 G.W. 

8.2.2 De lijst van 41 “piekbelasters” is arbitrair samengesteld  

8.2.2.1 De lijst van de administratie van 58 bedrijven is voor discussie vatbaar 

De Vlaamse administraties gaven tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement d.d. 18/05/2022 zelf aan 

dat de lijsten van 2014, 2015 en 2021 slechts “indicatieve lijsten” zijn, zonder juridische waarde omdat de 

impactscoreberekening pas in de vergunningverlening correct kan worden berekend op basis van de 

impactscoretool. Dit argument gaat ook op voor de lijst van piekbelasters, zelfs al wordt deze decretaal 

vastgesteld. De correcte impactscore kan immers enkel aan de hand van de concrete bedrijfsgegevens 

worden berekend op basis van de impactscoretool, hetgeen niet is gebeurd.  

De lijst van piekbelasters werd dus opgesteld via een desktopanalyse aan de hand van de modeltrein 

EMAV/IFDM/VLOPS en niet aan de hand van de vergunningsgegevens en de impactscoretool. De 

impactscoretool is de digitale tool die door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld “om een 

gedetailleerde berekening van de impactscore van een exploitatie uit te voeren”. Deze berekening is volledig 

conform met de rekenmethode die wordt gebruikt voor het opmaken van een passende beoordeling en voor 

de verlening van omgevingsvergunningen200. Het resultaat van beide berekeningen kan afwijkend zijn 

waardoor de zogenaamde “piekbelasters” op basis van een berekening aan de hand van de impactscoretool 

geen impactscore van 50% of meer hebben.  

Bovendien werd bij de opmaak van deze lijst van piekbelasters ook geen rekening gehouden met het feit 

dat bepaalde “rode” bedrijven na 2015, al dan niet via het flankerend beleid, een vergunning hebben 

bekomen en ingevolge maatregelen en technieken sedertdien hun emissies hebben gereduceerd. De lijst 

 
198 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van VLM 
199 Ontwerp PAS, pagina 45 
200 https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be 
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van piekbelasters is evenwel gebaseerd op de emissiecijfers van 2015 (= productiejaar 2015) terwijl pas 

vanaf productiejaar 2016 de mogelijkheid bestaat om ook PAS-maatregelen aan te duiden in de 

mestbankaangifte. Sommige bedrijven investeerden echter al vóór het opstellen van de PAS-lijst in 

ammoniakemissie-reducerende technieken en maatregelen. Deze technieken werden gevaloriseerd in de 

vergunning en dienen bijgevolg ook bij de bepaling van de piekbelasters in rekening te worden gebracht. 

Ook werd bij de opmaak van deze lijst van piekbelasters geen rekening gehouden met het feit dat bepaalde 

"rode” bedrijven na 2015 een vergunning hebben bekomen in het kader van het flankerend beleid waarbij 

ANB op basis van een screeningsrapport en na een maatschappelijke kosten-batenanalyse abstractie heeft 

gemaakt van de impact van het bedrijf op een stuk zoekzone waar in de praktijk geen volwaardig habitat 

tot ontwikkeling kan komen.201  

De lijst is louter gebaseerd is op een modellering/desktopberekening waarbij abstractie gemaakt wordt van 

elke feitelijke context. 

Ook werd er bij de opmaak van de lijst van piekbelasters gewerkt met de zoekzonekaart versie 0.2 van 2015. 

Evenwel werd de voorlopige zoekzonekaart sedert 2015 niet meer werden aangepast (zie onder hoofdstuk 

5.3). Er zijn bedrijven die enkel “rood” zijn omwille van hun impact op een voorlopige zoekzone maar dus 

niet omwille van hun impact op actueel habitat. Een actualisering van de voorlopige zoekzonekaart kan 

bijgevolg een significant verschil opleveren voor deze bedrijven. 

De aanduiding als piekbelaster is zogenaamd gebaseerd op de situatie in referentiejaar 2015. Maar bij de 

opmaak van de lijst van 41 piekbelasters heeft de Vlaamse overheid haar berekening ook gebaseerd op de 

BWK-habitatkaart versie 2018 die echter in 2015 niet was gekend.  

De methodiek die de Vlaamse administratie heeft toegepast om tot de lijst van 58 piekbelasters te komen, 

die is meegenomen in de plan-MER, is voor discussie vatbaar. De lijst is louter gebaseerd is op een 

modellering/desktopberekening waarbij abstractie gemaakt wordt van elke feitelijke context. Er zijn dus 

als heel wat vragen te stellen bij de methodiek die de Vlaamse administratie heeft gebruikt om tot de lijst 

van 58 zogenaamde piekbelasters te komen. Dit getuigt van uiterst onzorgvuldige besluitvorming in het 

bijzonder gelet op de verregaande gevolgen die het ontwerp PAS koppelt aan de kwalificatie als 

“piekbelaster”. 

8.2.2.2 De politieke beslissing waarbij de lijst van 58 piekbelasters werd herleid naar 41 piekbelasters lijkt 

arbitrair te zijn 

Uit de verklaringen van de Vlaamse administraties dat de lijst van 58 piekbelasters ingevolge een politieke 

beslissing werd herleid tot 41 piekbelasters. De vraag stelt welke parameters er aan deze politieke 

beslissing ten grondslag liggen.  

Vooreerst is het logisch dat bedrijven die sedert 2015 het flankerend beleid volledig hebben doorlopen 

(stopzetting, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie met een daling van emissies waardoor het bedrijf van 

“rood” naar “oranje” evolueerde) van de lijst werden gehaald. Deze beslissing kan dan ook worden 

begrepen. Maar de vraag kan worden gesteld of er op de lijst van piekbelasters ook bedrijven staan die zich 

momenteel in een lopend traject flankerend beleid (vb. bedrijfsverplaatsing of bedrijfsreconversie van 

“rood” naar “oranje”) bevinden en zo ja, of zij dat traject ook kunnen verder zetten. Bedrijven die niet in het 

flankerend beleid zijn ingestapt maar sedert 2015 wel een nieuwe omgevingsvergunning hebben bekomen, 

werden kennelijk niet van de lijst gehaald. Er kan niet worden begrepen om welke reden deze bedrijven op 

de lijst van de 41 piekbelasters worden gehouden. 

Ook werd in het kader van voormelde politieke beslissing geen rekening gehouden met het feit dat bepaalde 

"rode” bedrijven na 2015 een vergunning hebben bekomen in het kader van het flankerend beleid waarbij 

 
201 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van ANB 
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ANB op basis van een screeningsrapport en na een maatschappelijke kosten-batenanalyse abstractie heeft 

gemaakt van de impact van het bedrijf op een stuk zoekzone waar in de praktijk geen volwaardig habitat 

tot ontwikkeling kan komen.202 

Er werd politiek ook beslist om 5 bedrijven van de lijst van 58 piekbelasters te halen omdat deze bedrijven 

in het verleden op geen enkel ogenblik het signaal zouden hebben gekregen dat ze rood zijn. Kennelijk grijpt 

men voor wat betreft dit aspect betreft wél terug naar het verleden in een poging om het voormalig in 

gebreke blijven van de overheid buiten schot te houden.  

Drie bedrijven die in september 2015 van “oranje” naar “rood” versprongen werden wél op de lijst van 

piekbelasters gehouden omdat deze bedrijven in het verleden wél zouden zijn ingelicht, zelfs al was het 

enkel op basis van een éénmalig bedrijfsbezoek of eenvoudig zogenaamd telefoontje. Mondelinge 

toelichtingen tijdens een éénmalig bedrijfsbezoek of éénmalige zogenaamde telefoontjes kunnen 

bezwaarlijk een criterium zijn om een bedrijf al of niet op de lijst van piekbelasters te houden.  

Tenslotte werd één bedrijf dat niet op de lijsten van 2014 of 2015 staat, ook weerhouden op de lijst van 

piekbelasters omdat dit bedrijf na een bedrijfsbezoek en berekening door VLM op basis van de 

vergunningsgegevens in maart 2015 op de lijst van rode bedrijven is terecht gekomen. Dit bedrijf was oranje 

en heeft de “pech” gehad een impactscoreberekening te laten uitvoeren op basis van de concrete 

vergunningsgegevens, terwijl dat voor de 40 ander bedrijven op de lijst van 41 piekbelasters kennelijk nooit 

is gebeurd. Het toekennen van het label ‘piekbelaster’ gebeurde voor wat dit bedrijf betreft bijgevolg op een 

andere basis (nl. vergunningsgegevens) dan bij de 40 andere bedrijven (nl. gegevens uit de 

mestbankaangifte). De beslissing om dit bedrijf te weerhouden op de lijst van piekbelasters is dan ook 

gebaseerd op willekeur omwille van de ongelijke behandeling tussen bedrijven. 

Het voorgaande maakt dat de zogenaamde gesloten lijst van piekbelasters met haken en ogen aan elkaar 

hangt en dat de aanduiding als piekbelaster op drijfzand berust. De arbitraire werkwijze kan bezwaarlijk 

aanleiding geven tot de zware sanctie van “stopzetting” in hoofde van 41 bedrijven.  

De politieke beslissing waarbij de lijst van 58 piekbelasters van de administratie werd herleid naar 41 

piekbelasters lijkt arbitrair te zijn. 

8.2.2.3 Tijdens het openbaar onderzoek opnieuw wijzigingen aan de lijst?  

Na heel wat (politieke) commotie werd duidelijk dat er op deze laatste lijst 8 bedrijven staan die niet terug 

te vinden waren op de eerdere lijst rode bedrijven van 2015.  

De minister-president bevestigde in een interview met diverse kranten op 20/05/2022 dat “er politiek is 

afgesproken om de lijst van 2015 te hanteren”, en dus niet de nieuwe lijst van de administratie. Enige 

probleem is dat de nieuwe lijst en de lijst van 2015 niet helemaal overeen komen. Geconfronteerd met die 

tegenstrijdigheid zegt de minister-president in het interview: “Als er bedrijven zijn die er in 2015 niet 

opstonden, maar nu wel, dan zijn die donkeroranje. Zij kunnen dan zelf aangeven of ze willen stoppen en 

kunnen in een uitkoopregeling stappen.”  

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de lijst van 58 piekbelasters nog steeds het uitgangspunt is maar 

dat 8 bedrijven die in 2015 niet op de lijst van rode bedrijven stonden, van de lijst van piekbelasters worden 

gehaald. Omgekeerd kan hier eveneens uit worden afgeleid dat bedrijven die niet op de lijst van rode 

bedrijven van 2015 stonden, thans ook geen “piekbelaster” meer kunnen worden en dat deze bedrijven, 

ongeacht hun impactscore als "donkeroranje” bedrijven worden beschouwd in het kader van het ontwerp  

PAS. De lijst van piekbelasters betreft dus duidelijk een “gesloten” lijst, aldus minister-president Jan Jambon, 

hetgeen een terechte beslissing is. 

 
202 Hoorzitting Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid d.d. 18/05/2022, toelichting van ANB 
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Gedurende het openbaar onderzoek werd gecommuniceerd dat 8 bedrijven die in 2015 niet op de lijst van 

de rode bedrijven stonden, van de lijst van de piekbelasters zouden gehaald worden. 

8.3 Voortijdig beleid van VLM inzake piekbelasters  

8.3.1 Brief van VLM aan piekbelasters van maart 2022 is voorbarig en houdt een 

miskenning in van de huidige inrichtingsnota voor rode bedrijven  

De bedrijven die zijn opgenomen op de lijst van 41 piekbelasters ontvingen einde maart 2022, zijnde voor 

de start van het openbaar onderzoek, een schrijven van VLM met de boodschap dat “dat ze tegen 2025 alle 

veeteeltactiviteiten dienen te stoppen” en dat “zodra de huidige inrichtingsnota van de rode bedrijven (die 

momenteel van kracht blijft) is aangepast aan de conceptnota PAS, een aanvraagdossier flankerend beleid bij 

de landcommissie kan worden ingediend.” 

Uit voormeld schrijven kan vooreerst worden afgeleid dat de Vlaamse administratie aan de piekbelasters 

per brief de boodschap heeft meegegeven dat ze tegen 2025 alle veeteeltactiviteiten dienen te stoppen. Dit 

is absoluut voorbarig vermits dit momenteel niet in regelgeving is vastgelegd en de lijst van piekbelasters 

tijdens het openbaar onderzoek voor heel wat (politieke) beroering heeft gezorgd, hetgeen ook zal leiden 

tot een aanpassing van deze lijst. Er kan dan ook niet worden begrepen dat een dergelijke communicatie, 

werd opgestart op basis van een conceptnota PAS d.d. 23/02/2022, terwijl op dat moment het openbaar 

onderzoek PAS zelfs nog niet van start was gegaan. Op dat moment (en momenteel nog steeds), ontbrak 

(ontbreekt) ook elke wettelijke verankering m.b.t. de beslissing tot stopzetting van de piekbelasters.  

Tevens werd in deze brief geen impactscore opgenomen. Er werd in deze brief ook niet toegelicht op basis 

van welke gegevens en parameters de berekeningen op bedrijfsniveau gebeurden. In de eindfase van het 

openbaar onderzoek zouden deze gegevens wel individueel verstrekt zijn door de VLM. Dit getuigt niet van 

een zorgvuldig en goed bestuur.  

Bovendien impliceert dit schrijven dat de bedrijven in kwestie geen aanvraag meer zouden kunnen indienen 

om op basis van de huidige inrichtingsnota voor de rode bedrijven ingevolge een bedrijfsreconversie te 

evolueren van een “rood” naar een “oranje” bedrijf, dit omwille van het feit dat de boodschap wordt gegeven 

dat deze bedrijven hun veeteeltactiviteiten zullen moeten stoppen. Ook dit is een voorbarige houding van 

de Vlaamse administratie omdat bedrijfsreconversie in de huidige inrichtingsnota voor rode bedrijven tot 

op heden nog wel degelijk een optie is. Kennelijk is de Vlaamse overheid echter niet meer bereid om deze 

inrichtingsnota correct toe te passen, hoewel deze tot op heden onverkort geldt. Een dergelijk handelen kan 

onmogelijk beschouwd worden als zorgvuldig. 

Tot slot kan uit dit schrijven worden afgeleid dat de bedrijven in kwestie minstens tijdelijk geen aanvraag 

meer zouden kunnen indienen om in het huidig flankerend beleid in te stappen, dit in afwachting van de 

aanpassing van de huidige inrichtingsnota (zijnde schrapping van de optie bedrijfsverplaatsing). Ook dit is 

een te voortvarende houding van de Vlaamse administratie vermits het ontwerp PAS uitdrukkelijk stelt dat 

piekbelasters tot op het moment van de opheffing van de huidige inrichtingsnota voor rode bedrijven een 

aanvraag voor flankerend beleid kunnen indienen die op basis van deze inrichtingsnota zal worden 

behandeld. Deze houding van VLM strookt op dat punt dus niet met de tekst van het ontwerp PAS. Dit 

schrijven geeft aan de betrokken bedrijven het foutieve signaal dat ze momenteel en in afwachting van de 

aanpassing van de huidige inrichtingsnota voor rode bedrijven geen aanvraag voor flankerend beleid op 

basis van deze inrichtingsnota meer zouden kunnen indienen, hetgeen niet het geval is. 

Het ontwerp PAS luidt inzake het flankerend beleid van de piekbelasters als volgt.203 

 
203 Ontwerp PAS, pagina 45-46 
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Ten laatste in 2025 worden de piekbelasters stopgezet (= stopzetting stalemissies van veehouderijen) 

met een decretaal initiatief dat ook flankerend beleid voorziet (de bestaande inrichtingsnota rode 

bedrijven wordt opgeheven in deze decreetsaanpassing; tot het ogenblik van deze opheffing blijft de 

inrichtingsnota rode bedrijven van kracht: rode bedrijven die tot die datum een aanvraag voor het 

flankerend beleid indienen bij de VLM zullen op basis van die inrichtingsnota behandeld worden; via 

BVR zal de optie bedrijfsverplaatsing wel geschrapt worden uit de bestaande inrichtingsnota rode 

bedrijven). 

Hieruit kan worden afgeleid dat piekbelasters bij aanvang van het openbaar onderzoek (start vanaf 

19/04/2022) in de mogelijkheid dienden te zijn om beroep te doen op het huidig flankerend beleid op basis 

van de huidige inrichtingsnota voor de rode bedrijven. De huidige inrichtingsnota voor de rode bedrijven 

voorziet dat “rode” bedrijven ingevolge de optie “bedrijfsreconversie” kunnen evolueren naar “oranje” 

bedrijven door te investeren in emissiearme stalsystemen waarbij emissies worden verlaagd. Dit blijkt 

onmiskenbaar uit de huidige inrichtingsnota voor de rode bedrijven.204 

Ook VLM meldt op haar website onder de boodschap “Maatregelen voorafgaand aan het Stikstofakkoord” 

het volgende.205 

“De rode landbouwbedrijven met een impactscore van minstens 50%, kunnen niet opnieuw vergund 

worden zonder hun bedrijfsvoering grondig aan te passen. Bedrijven die hun stikstofdepositie niet 

kunnen verminderen, zodat ze minder dan de helft bijdragen aan de maximale depositie die de natuur 

kan verdragen (kritische depositiewaarde of KDW), zijn in principe niet langer vergunbaar.” 

Dit bevestigt de stelling dat de zogenaamde piekbelasters op heden op basis van de huidige inrichtingsnota 

nog steeds “hervergunbaar” zijn indien ze emissies reduceren tot minstens op het niveau van “oranje” 

bedrijven. 

Het zogenaamde “herstructureringsbeleid” ten aanzien van rode bedrijven is al jaren gekend. VLM gaf 

hierover destijds ook een toelichting bij de aanpak in het Vlaamse parlement. De kern van deze aanpak was 

dat deze bedrijven werden bezocht door de VLM met het aanbod de impactscore te herberekenen op basis 

van de bedrijfsspecifieke informatie omdat niet alle informatie inzake emissiereductie en vergunning bij de 

VLM gekend is. In de toelichting werd ook gesteld dat de definitieve lijst van zgn. “rode” bedrijven maar 

gekend zal zijn als voor elk bedrijf een individuele impactscore is berekend. De VLM stelde ook dat als de 

score hoger blijkt uit te vallen dan 50 percent ten aanzien van de habitat en ze dus geen nieuwe vergunning 

kunnen krijgen, bedrijven in afwachting daarvan wel aan de slag kunnen met 

ammoniakemissiereducerende maatregelen. Daardoor zullen ze lager scoren als ze om een hervergunning 

vragen. 206 

In het verleden werd ten aanzien van de rode bedrijven een gefaseerd “herstructureringsbeleid” gevoerd, 

maar geen voortijdig “stopzettingsbeleid”. Er wordt niet verduidelijkt om welke reden daarover thans een 

andere communicatie wordt aangehouden. Kennelijk voert de Vlaamse overheid ten aanzien van een 

zogenaamde piekbelasters een eigen beleidskoers, waarbij abstractie wordt gemaakt van de nodige 

doorvertaling in regelgeving, alsook van de huidige inrichtingsnota voor de rode bedrijven en zelfs van het 

ontwerp PAS dat het voorwerp is van het huidige openbaar onderzoek.  

 
204 Herstructureringsprogramma voor de groep van bedrijven die meer dan 50% bijdragen aan de kritische 
depositiewaarde van een habitat – Inrichtingsnota, pagina 20 
205 https://www.vlm.be/nl/themas/veerkrachtigeopenruimte/herstructureringsbeleidPAS 
206 Verslag van de gedachtewisseling over de actuele aandachtspunten in het kader van de 
instandhoudingsdoelstelling en de Programmatische Aanpak Stikstof, Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke 
Ordening, Energie en Dierenwelzijn, 569 d.d. 10 november 2015, toelichting van VLM 
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De brief van VLM aan piekbelasters van maart 2022 is voorbarig, bevat geen informatie aangaande 

gemaakte berekeningen en houdt een miskenning in van de huidige inrichtingsnota voor rode bedrijven 

ingevolge waarvan bedrijven zouden kunnen worden misleid. In de eindfase van het openbaar onderzoek 

ontvingen deze bedrijven wel een brief van de VLM met verwijzing naar de inputparameters. Van een 

zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat zij rechtsonderhorigen op een correcte en 

transparante manier tracht te informeren aangaande de rechtspositie waarin deze rechtsonderhorigen zich 

bevinden. 

8.4 Geen gebiedsspecifieke verantwoording voor de generieke 

stopzetting van piekbelasters voorhanden 

In het ontwerp PAS wordt geen gebiedsspecifieke verantwoording gegeven voor de stopzetting van de 

piekbelasters, dit omwille van het feit dat de desktopstudie en de modeltrein EMAV/IFDM/VLOPS 

abstractie maakt van de gebiedsspecifieke context. Sommige bedrijven zijn immers enkel “rood” omwille 

van hun impact op “voorlopige zoekzones” en hebben geen impact op actueel habitat (zie hoofdstuk 5.3). 

Andere bedrijven hebben in het kader van het flankerend beleid na 2015 nog een vergunning bekomen juist 

omwille van het feit dat ANB op basis van een screeningsrapport en na een maatschappelijke kosten-

batenanalyse abstractie heeft gemaakt van de impact van het bedrijf op zoekzones waar in de praktijk geen 

volwaardig habitat tot ontwikkeling kan komen. Bij de aanduiding van piekbelasters wordt ook geen 

onderscheid gemaakt tussen de impact van deze bedrijven op A-habitats dan wel op B-habitats. 

Op gebiedsgericht niveau niet kan steeds worden verantwoord dat al deze bedrijven de deuren dienen te 

sluiten. Voor bepaalde bedrijven is het immers niet zeker of zij op gebiedsgericht niveau wel “in de weg 

zouden staan”. Er kan immers ook geen abstractie worden gemaakt van het feit dat de te nemen generieke 

bronmaatregelen in het kader van het ontwerp PAS reeds zullen leiden tot een generieke daling van de 

stikstofdepositie én dat het ontwerp PAS ook in een gebiedsgericht herstelbeleid voorziet. 

- Bovendien wenst Boerenbond mee te geven dat het uitgangspunt moet zijn dat een vergunning, die 

eenmaal definitief is uitgereikt, als een verworven recht van de vergunninghouder wordt 

beschouwd. Dit impliceert dat dergelijke vergunning naderhand ook niet meer kan worden 

ingetrokken.207 De verplichte stopzetting van een vergund landbouwbedrijf impliceert de facto een 

intrekking van vergunde exploitatierechten, waarvoor in het Vlaamse Gewest thans geen 

rechtsgrond bestaat208. Het zal derhalve de decreetgever toekomen om daartoe in de vereiste 

rechtsgrond te voorzien, rechtsgrond die eveneens zal moeten voldoen aan de hogere 

rechtsnormen, waaronder het recht op bescherming van de eigendom en het daarmee 

samenhangende recht om economische activiteiten te ontplooien. In het kader van de 

proportionaliteit zal de decreetgever een dergelijke verregaande maatregel afdoende moeten 

motiveren.  

In de mate de Vlaamse Regering ter onderbouwing van de verplichte stopzetting van vergunde 

piekbelasters zou willen verwijzen naar het verslechteringsverbod onder artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn, 

wenst Boerenbond op te merken dat artikel 6, lid 2 noodzakelijkerwijze een gebiedsgerichte beoordeling 

veronderstelt waaruit dient te blijken dat er zich een stopzetting van de activiteiten van een piekbelaster 

opdringt, dewelke het ontwerp PAS evenwel niet maakt.  

Luidens artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn moeten de lidstaten “passende maatregelen” treffen om 

ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor deze 

 
207 Zie G. VAN HOORICK., Omgevingsrecht in essentie, Antwerpen, Intersentia, 2016, 62, nr. 92 
208 Wat de stopzetting van piekbelasters betreft, kondigt het ontwerp PAS inderdaad aan dat hiervoor een decretaal 
initiatief zal worden genomen, zie PAS, p. 45.  
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zones zijn aangewezen, voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn, een significant 

effect zouden kunnen hebben. 

In Nederland bestaat de rechtsfiguur van de intrekking van een vergunning, maar wordt dit gekoppeld aan 

strenge voorwaarden die samenhangen met het verslechteringsverbod uit artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State zette in haar arrest van 20 januari 

2021 de voorwaarden, om tot intrekking van een natuurvergunning op basis van artikel 5.4. lid 2 van de 

Nederlandse Wet Natuurbescherming, over te gaan, op een rij. De samenvatting bij voormeld arrest luidt 

als volgt 209: 

“(…) Als deze grond zich voordoet dan staat vast dat ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de 

Habitatrichtlijn, passende maatregelen getroffen moeten worden om verslechtering of significante 

verstoring van natuurwaarden te voorkomen. Daarmee staat echter nog niet vast dat de 

natuurvergunning als passende maatregel moet worden ingetrokken of gewijzigd. Het college heeft 

namelijk beoordelingsruimte bij de keuze van de te treffen nodige passende maatregelen. Dat 

betekent dat het college moet beoordelen of de intrekking of wijziging van de 

natuurvergunning als passende maatregel wordt ingezet, dan wel dat andere passende 

maatregelen (zullen) worden getroffen. Als de intrekking of wijziging van de 

natuurvergunning de enige te treffen passende maatregel is, dan moet de vergunning worden 

ingetrokken of gewijzigd. 

Kiest het college niet voor de intrekking of wijziging van de natuurvergunning dan moet het 

college in het besluit tot afwijzing van een verzoek daartoe inzichtelijk maken op welke wijze 

het invulling heeft gegeven aan de beoordelingsruimte die het heeft bij de keuze van de te 

treffen passende maatregelen. Het college kan dat naar het oordeel van de Afdeling doen door uit 

te leggen welke andere maatregelen zijn of zullen worden getroffen, binnen welk tijdpad de 

maatregelen worden uitgevoerd en wanneer verwacht wordt dat deze effectief zijn. 

Voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op natuurwaarden die door een overbelasting van 

stikstof dreigen te verslechteren betekent het voorgaande naar het oordeel van de Afdeling het 

volgende. Het college kan, als het niet voor de intrekking of wijziging van de natuurvergunning kiest, 

niet volstaan met de enkele constatering dat andere passende maatregelen kunnen, zullen of al 

worden getroffen. Het college dient inzichtelijk te maken met welke maatregelen uitvoering wordt of 

zal worden gegeven aan de noodzakelijke daling van stikstofdepositie binnen een afzienbare termijn. 

Als er een pakket van maatregelen of een programma in uitvoering is dat gericht is op de 

daling van stikstofdepositie dan kan het college daar naar verwijzen . Is er geen zicht op de 

uitvoering van andere stikstofreducerende maatregelen binnen afzienbare termijn, dan komt de 

intrekking of wijziging van de natuurvergunning, al dan niet in samenhang met de intrekking of 

wijziging van één of meer andere natuurvergunningen, nadrukkelijk in beeld, met name als die 

intrekking(en) of wijziging(en) wel binnen afzienbare termijn tot relevante verbetering kan of kunnen 

leiden. (…)” 

Het is duidelijk dat de overheid ook in het kader van artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn een 

beoordelingsruimte heeft bij de keuze van de te treffen passende maatregelen (zie hoofdstuk 3.6). Daarbij 

is overeenkomstig artikel 2, lid 3 Habitatrichtlijn rekening te houden met de vereisten op economisch, 

sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.  

- In het ontwerp PAS wordt niet gemotiveerd om welke reden piekbelasters in het kader van een 

bedrijfsreconversie niet meer kunnen transformeren van een “rood” naar een “oranje” bedrijven 

om op die manier tegemoet te komen aan de eventuele verplichtingen van artikel 6 lid 2 van de 

Habitatrichtlijn. Ook wordt niet gemotiveerd om welke reden er geen uitdovend beleid zou kunnen 

 
209 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak RvSt 201907146/1/R2 d.d. 20/01/2021 
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worden getolereerd waarbij piekbelasters hun lopende vergunningen zouden kunnen uitdoen. Er 

wordt op geen enkele wijze enig verband gelegd tussen de activiteiten van de zgn. piekbelasters en 

een eventuele verslechtering of significante verstoring in de zin van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. 

Het is daarom geenszins duidelijk of de verplichte stopzetting van de activiteiten van deze of gene 

piekbelaster kwalificeert als instandhoudingsmaatregel om de instandhoudingsdoelstellingen van 

een relevant SBZ-H te bereiken, in de zin van artikel 6, lid 1 Habitatrichtlijn, dan wel of het gaat om 

een passende maatregel die uitvoering moet geven aan het verslechteringsverbod onder artikel 6, 

lid 2 Habitatrichtlijn. Dit onderscheid is nochtans cruciaal in het kader ter beoordeling van de 

evenredigheid van de maatregel en de vraag of er geen andere, eventueel minder verregaande 

maatregelen bestaan om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Ook dit getuigt van 

onzorgvuldigheid in hoofde van de Vlaamse Regering, die een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur uitmaakt, alsook van het 

eigendomsrecht van de piekbelasters.  

Het is dan ook duidelijk dat de overheidsaansprakelijkheid in het gedrang komen indien de overheid haar 

beleid m.b.t. de vervroegde stopzetting van piekbelasters onverkort zal doorzetten en daarmee wil inbreken 

op verleende vergunningen.  

8.5 Het flankerend beleid m.b.t. de “piekbelasters” is ontoereikend 

8.5.1 Stopzetting van alle stalemissies vereist in het nieuwe flankerend beleid 

Het ontwerp PAS stelt in het nieuwe flankerend beleid een gedwongen stopzetting van alle stalemissies 

voorop. Dit is een breuklijn met het verleden. In het huidig flankerend beleid is een bedrijfsreconversie van 

“rood” naar “oranje” wel mogelijk door het realiseren van een emissie-en depositiedaling. Er kan echter niet 

worden begrepen om welke reden piekbelasters niet meer “remedieerbaar” zouden zijn en om welke reden 

een bedrijfsreconversie met een aanzienlijke daling van emissies en deposities lokaal niet meer te 

verantwoorden zou zijn. Hiervoor is geen valabele wetenschappelijke onderbouwing voorhanden. 

Het ontwerp PAS stelt dat thans een bedrijfsreconversie met een stopzetting van alle stalemissies en 

omschakeling naar andere verbrede landbouwactiviteiten mogelijk is. Dit impliceert dat voormelde 

bedrijven enkel nog plantaardige activiteiten (akkerbouw, tuinbouw, …) kunnen uitoefenen. Heel wat zaken 

zullen niet meer kunnen als stalemissies tot 0 moeten worden herleid (paardenpension, zorgboerderij, 

grondgebonden veehouderij, kleinschalige veehouderij met hoevewinkel met dierlijke producten, …). Hoe 

is omschakeling naar “andere verbrede landbouwactiviteiten” dan nog mogelijk? 

8.5.2 Bedrijfsverplaatsing wordt geschrapt in het bestaande en het nieuwe flankerend 

beleid 

Het ontwerp PAS stelt ook dat een bedrijfsverplaatsing in het nieuwe flankerend beleid niet meer mogelijk 

zal zijn. Dit is een politieke beslissing die niet wetenschappelijk te onderbouwen is. Bovendien zal de optie 

bedrijfsverplaatsing in afwachting van het nieuwe flankerend beleid ook worden geschrapt uit de bestaande 

inrichtingsnota. Dit is onaanvaardbaar.  

8.5.3 Bedrijfswoning 

De vraag stelt zich ook wat er met de bedrijfswoningen zal gebeuren. Het ontwerp-plan-MER gaat er van uit 

dat er voor wat betreft de bedrijfswoningen een functiewijziging naar “wonen” zal worden bekomen210, 

 
210 Het ontwerp-plan-MER, pagina 2013:”In de praktijk betekent dit dat ze een loutere woonfunctie (met eventueel een 

nevenfunctie in de vroegere bedrijfsgebouwen, indien niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied) zullen krijgen, cf. te 

verwachten autonome ontwikkelingen. Het huidig beleid rond ruimtelijke ordening via een aantal generieke zonevreemde 

rechten stimuleert zelfs de ontwikkeling van niet-agrarische functies op deze ruimtelijk minder wenselijke locaties (want 
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maar zekerheid is hierover niet. In de praktijk houden adviesverlenende en vergunningverlenende 

instanties er de afgelopen maanden een verstrengd beleid inzake vergunningverlening m.b.t. zonevreemde 

functies op na. Het ontwerp PAS houdt hier kennelijk geen rekening mee. Ook het feit dat de bedrijfswoning 

ingevolge de gedwongen stopzetting een zonevreemde woning bekomt en een kapitaalsverlies ondergaat, 

dient te worden vergoed.  

8.5.4 Recht van voorkoop m.b.t. gebouwen en gronden in SBZ-H 

Ook is in het ontwerp PAS geen verantwoording te vinden voor de uitbreiding van het recht van voorkoop 

in SBZ-H. Momenteel is binnen deze speciale beschermingszones reeds recht van voorkoop voorzien in de 

groene bestemmingen in SBZ-H en in de zoekzones ingevolge artikel 37 van het Decreet Natuurbehoud. 

Er wordt evenwel niet verantwoord om welke reden het recht van voorkoop wordt uitgebreid tot het 

integrale SBZ-H en dus ook buiten de zoekzones of ook in de niet-groene bestemmingen in SBZ-H. Het blijkt 

niet dat de uitbreiding van het recht van voorkoop noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelstellingen te 

realiseren.  

8.5.5 Bedrag van de vergoeding  

- Het ontwerp PAS voorziet voor piekbelasters een gedwongen stopzetting tegen uiterlijk 2025. Er 

kan dan ook niet worden begrepen om welke reden bedrijven enkel een recht op vergoeding 

hebben indien ze minstens één jaar voor het einde van hun vergunningstermijn stoppen. Dit is een 

nieuw element dat niet is voorzien in het huidig flankerend beleid. Voor bedrijven wiens 

vergunning afloopt in 2025 impliceert dit dus dat ze al in 2024 moeten stoppen om recht te hebben 

op een vergoeding. Dit kan niet redelijk worden verantwoord in het licht van de vooropgestelde 

doelstelling van algemeen belang en maakt aldus een schending uit van het recht op bescherming 

van de eigendom van de betrokken landbouwers.  

Ook stelt de ontwerp PAS dat bij de berekening van de vergoeding de landcommissies rekening houden met 

de resterende vergunningstermijn. Dit is niet correct vermits men ingevolge de gedwongen stopzetting van 

alle stalemissies, ook elke kans op het bekomen van een nieuwe of (her)vergunning ontneemt. Er kan dus 

niet enkel rekening worden gehouden met de resterende looptijd van verleende vergunningen, maar ook 

op het verlies van de mogelijkheid om op die locatie of op een andere locatie nog een vergunning te 

bekomen. Er is immers sprake van een definitief inkomstenverlies dat ook dient te worden vergoed. De kost 

van wederbelegging is, gelet op de concrete context, hoger dan doorgaans het geval zou zijn. 

Het ontwerp PAS stelt terecht dat de vergoeding voor het verlies van het gebruik voor de piekbelasters 

wordt berekend op basis van vergoedingsregels die gelden voor onteigeningen.211 Dit is logisch, daar de 

verplichte stopzetting van de activiteiten neerkomt op een materiële onteigening. 

Ook in het kader van onteigeningen is het definitief inkomstenverlies evenwel één van de schadeposten: 

“(…) Een tweede hypothese is deze waarbij het voor de onderneming onmogelijk is zich opnieuw in een 

toestand te herstellen als voorheen de onteigening. Twee situaties kunnen zich hierbij voordoen. 

Hoewel deze situatie maar zelden voorkomt, is het toch mogelijk dat de onteigening het definitieve 

einde van de exploitatie met zich meebrengt. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan exploitaties 

die enkel en alleen maar op één specifieke plaats mogelijk zijn en hun exploitatie hoofdzakelijk 

historisch is gegroeid (denk bijvoorbeeld aan de hoogovens, maar ook aan bepaalde bedrijven die 

materialen ontginnen die op geen enkele andere plaats ontginbaar zijn). In vele gevallen is de 

 
gelegen nabij een SBZ-H), louter omdat de grondprijzen een stuk lager liggen dan in de zone-eigen bestemmingen zoals 

woongebied of bedrijventerreinen.” 

 
211 Ontwerp PAS, pagina 101 
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mogelijkheid om de exploitatie verder te zetten ook gekoppeld aan het gegeven of al dan niet nog een 

milieuvergunning kan worden verkregen voor de exploitatie op een andere plaats. Verder kan zich ook 

de situatie voordoen waarbij de exploitatie op een definitieve wijze een lager inkomen genereert. 

Hierbij kan gedacht worden aan de onderneming waarvan de omzet sterk afhankelijk is van de 

ondergrond waarop de exploitatie plaatsvindt. Dit probleem kan zich stellen bij onteigeningen in de 

land- en tuinbouwsector (denk bv. aan onteigeningen van fruitboomgaarden waarbij de kwaliteit van 

het product sterk afhankelijk is van de ondergrond), maar ook bij onteigeningen in de industriële 

sector (denk bv. aan de onteigening van steengroeves). Voor deze soort van ondernemingen is de 

kwaliteit van de ondergrond uitermate van belang en zal dit rechtstreeks en evenredig invloed hebben 

op de inkomsten. In de mate dat deze bedrijven geenszins meer in de mogelijkheid zijn hun exploitatie 

voort te zetten op een ondergrond met dezelfde positieve kenmerken als deze voorheen de onteigening, 

zal er zich een definitief inkomstenverlies voordoen. 

(…) 

Voor het bepalen van het definitief inkomstenverlies dient er een onderscheid te worden gemaakt 

tussen enerzijds de onteigening die het definitief einde betekent van het handelsfonds en anderzijds de 

onteigening waaruit een definitief inkomstenverlies voortvloeit maar waarbij het handelsfonds toch 

intact blijft. De situatie waarbij het handelsfonds definitief verloren gaat kan zich voordoen 

wanneer een herlokalisatie van de onderneming niet meer mogelijk is (denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de onteigening van een industriële installatie waarvoor elders geen milieuvergunning meer wordt 

afgeleverd, bepaalde steengroevenexploitaties enz.). In dergelijke gevallen dient de volledige 

waarde van het handelsfonds vergoed te worden. Hoewel het definitief verloren gaan van het 

handelsfonds in de praktijk niet zo vaak voorkomt, is het zeker en vast geen te verwaarlozen 

gegeven.(…)”.212 (eigen nadruk) 

Er kan dan ook niet worden aanvaard dat bij de berekening van de vergoedingen rekening zal worden 

gehouden met de resterende vergunningstermijn. Piekbelasters hebben steeds recht op een integrale 

vergoeding, conform de onteigeningsregels. Uiteraard kan in een extra vergoeding (top-up) worden 

voorzien voor bedrijven die vroeger dan 2025 zouden willen stoppen. Ook in het huidige flankerend beleid 

wordt immers geen rekening gehouden met de resterende looptijd van de vergunning in het kader van de 

berekening van vergoedingen.  

De vergoeding voor de stopzetting wordt bepaald door de landcommissie waarbij de landcommissie 

rekening houdt met de “gebruikelijke waardebepaling van het bedrijf”. Dit is erg algemeen. Momenteel is 

niet duidelijk op welke wijze dat dit verder zal worden geconcretiseerd (bedragen, fiscaliteit, …). Momenteel 

is het niet duidelijk of de aan piekbelasters uitgekeerde bedragen ook op fiscaal vlak zullen worden 

gelijkgesteld met onteigeningsvergoedingen. Dit zou zo moeten zijn. 

8.5.6 Procedure 

Ervaringen uit het verleden leren dat de procedure “flankerend beleid” zeer zware en lange administratieve 

procedures zijn213 die procedureel voor verbetering vatbaar zijn maar waarbij de rechtspositie van de 

getroffen bedrijven dient te worden verstrekt. Boerenbond dringt er op aan dat zou worden ingezet op een 

snellere afhandeling van dossiers voor de bedrijven die nu nog willen instappen in het huidige flankerend 

beleid.  

 
212 Toury John, “Inkomsten-en belastingschade als bedrijfsschade bij onteigeningen”, in. “Vijftig jaar bescherming van 
het eigendomsrecht, Liber Amicorum Martin Denys”, Intersentia, oktober 2012 
213 Artikel “Een brief die alles veranderd”, Boer&Tuinder 29 oktober 2020, pagina 5-7 
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8.5.7 Inlevering van de NER 

Piekbelasters zullen enkel worden vergoed onder de voorwaarde dat zowel de vergunning als de NER 

worden ingeleverd. De vereiste om de vergunning in te leveren kan worden begrepen, de vereiste om de 

NER in te leveren niet. NER zijn immers niet-locatie-gebonden én zijn overdraagbaar. 

Indien men enkel hobbymatig enkele dieren wil houden, kan men verplicht zijn om over de nodige NER te 

beschikken, zijnde als er meer dan 300 kg fosfaat wordt geproduceerd. Dit staat los van een eventuele 

vergunningsplicht.  

Bovendien zijn piekbelasters niet meer in de mogelijkheid de NER over te dragen naar een andere locatie 

waar eventueel wel een omgevingsvergunning voorhanden is maar onvoldoende NER. Ook deze situatie is 

onaanvaardbaar. Minstens dient de intrekking van de NER afzonderlijk en bijkomend te worden vergoed.  

Tot slot kan ook niet worden verantwoord dat meer NER zouden worden ingehouden dan de NER die vereist 

zijn om invulling te geven aan de ingetrokken vergunning. Indien de Vlaamse overheid alsnog zou 

vasthouden aan de intrekking van de NER, kunnen dus enkel de “overeenkomstige” NER worden 

ingetrokken. 

8.5.8 Geen duidelijkheid over de overgangsregeling 

Het ontwerp PAS luidt i.v.m. de overgangsregeling van het bestaand flankerend beleid als volgt: 

“Ten laatste in 2025 worden de piekbelasters worden stopgezet (= stopzetting stalemissies van 

veehouderijen) met een decretaal initiatief dat ook flankerend beleid voorziet (de bestaande 

inrichtingsnota rode bedrijven wordt opgeheven in deze decreetsaanpassing; tot het ogenblik van deze 

opheffing blijft de inrichtingsnota rode bedrijven van kracht: rode bedrijven die tot die datum een 

aanvraag voor het flankerend beleid indienen bij de VLM zullen op basis van die inrichtingsnota 

behandeld worden; via BVR zal de optie bedrijfsverplaatsing wel geschrapt worden uit de bestaande 

inrichtingsnota rode bedrijven).” 

Bijgevolg kan niet ingeschat worden hoe lang piekbelasters nog zouden kunnen instappen in het bestaande 

flankerend beleid dat momenteel in principe nog wel voorziet in een bedrijfsreconversie van “rood naar 

oranje” en wanneer de optie bedrijfsverplaatsing tussentijds uit de bestaande inrichtingsnota wordt 

geschrapt.  

Ook is niet duidelijk of dossiers die nog worden ingediend onder het huidige flankerend beleid ook zullen 

worden afgehandeld volgens de (vergoedings)regels van het huidige flankerend beleid. Dit maakt de 

keuzemogelijkheden voor piekbelasters momenteel onzeker.  

Het flankerend beleid m.b.t. de piekbelasters is ontoereikend. 
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9 OPMERKINGEN BIJ MAATREGELEN VEEHOUDERIJ 

9.1 Generieke bronmaatregelen voor varkens en pluimvee zijn niet 

werkbaar 

Het ontwerp PAS richt zich voor wat betreft de generieke bronmaatregelen voor varkens en pluimvee op 

dieren die nog niet in een AEA-stal zijn gehuisvest. Bestaande varkens-en pluimveebedrijven dienen 60% 

emissiereducties te realiseren voor varkens en pluimvee die in niet-AEA stallen zijn gehuisvest op 

stalniveau. 

9.1.1 Doelstelling op stalniveau zijn niet noodzakelijk 

Het is niet noodzakelijk om de emissiereductiedoelstelling voor pluimvee en varkens te formuleren op 

stalniveau. Deze doelstelling op stalniveau lijkt rechtstreeks voort te vloeien uit de maatregel die in het G8-

scenario is doorgerekend. Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 4.1 zouden de scenarioberekeningen 

waarop het beleid is gebaseerd echter niet meer dan een indicatieve rol mogen hebben en is het niet 

verantwoord om deze maatregelen één op één door te vertalen naar de praktijk, zonder rekening te houden 

met andere overwegingen (socio-economische impact, technische haalbaarheid van maatregelen, …).  

Het bepalen van een doelstelling op stalniveau heeft evenwel grote implicaties: het is immers niet in elke 

niet-AEA-stal economisch en/of technisch haalbaar om een emissiereductie van 60% te realiseren.  

Er kan niet worden begrepen dat er voor de varkens- en pluimveehouderij niet gewerkt wordt met 

sectordoelstellingen, aangezien dit geen afbreuk doet aan de totaal te behalen taakstelling inzake 

emissiereductie. Anders dan doelstellingen op stalniveau maken doelstellingen op sectorniveau het immers 

mogelijk om de taakstelling op een efficiënte manier te bereiken (zie hoofdstuk 5.5). 

Een aandachtspunt bij sectordoelstellingen is dat de het behalen van een sectordoelstelling inspanningen 

vraagt op bedrijfsniveau en dat gegarandeerd moet worden dat die inspanningen ook effectief gebeuren. Er 

zijn echter voldoende mogelijkheden om die garantie te borgen. 

Het ontwerp PAS verantwoordt ook niet om welke reden op stalniveau maatregelen worden opgelegd. 

Indien er toch valabele argumenten kunnen worden gevonden om welke reden een doelstelling op 

sectorniveau niet mogelijk wordt geacht, is het minstens wenselijk om de doelstelling te verschuiven naar 

bedrijfsniveau i.p.v. op stalniveau.  

De haalbaarheid van een doelstelling op bedrijfsniveau is merkelijk hoger dan bij een doelstelling op 

stalniveau aangezien de inspanningen over stallen kunnen worden gespreid (de ene stal uitrusten met een 

stalsysteem met hoog reductiecijfer en in de andere stal bronmatige maatregelen met lager percentage 

toepassen) zonder zelfs maar afbreuk te doen aan de totaal te behalen taakstelling inzake emissiereductie 

op locatieniveau.  

Er kan bijgevolg niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid dergelijk hoge reductiedoelstelling op 

stalniveau formuleert voor de varkens- en pluimveehouderij zonder enige verantwoording te geven 

waarom een doelstelling op sectorniveau, dan wel bedrijfsniveau, niet mogelijk is. 

9.1.2 Hoge doelstelling op stalniveau maakt gebruik van technieken moeilijk tot 

onmogelijk  

Om de stalemissies van een niet-AEA-stal met 60% te doen dalen, kan volgens het ontwerp PAS gebruik 

worden gemaakt van technieken, een vermindering van dieren of een combinatie van beide. Echter, door 

de taakstelling op stalniveau te leggen is het louter gebruik van technieken voor heel wat bedrijven niet 

praktisch en/of economisch haalbaar. Er kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid een hoge 

reductiedoelstelling op stalniveau formuleert voor de varkens- en pluimveehouderij, en zo de mogelijkheid 
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om via technieken (een deel van) de vooropgestelde sectordoelstelling in te lossen, moeilijk tot onmogelijk 

maakt. Dit heeft verschillende redenen: 

Doelstelling op stalniveau leidt tot een beperkte lijst van opties en stuurt richting luchtwassers  

Om op basis van technieken aan de vooropgestelde reductie van 60% tegemoet te komen moet op elke 

bestaande niet-AEA-stal (minstens) een techniek uit de AEA-lijst worden toegepast die leidt tot deze 

reductie. Brongerichte maatregelen zoals voeder- of managementmaatregelen kunnen op zichzelf immers 

nooit tot zulke reducties leiden. Ook niet elk van de AEA-technieken leidt trouwens tot deze reductie 

aangezien de technieken op de V- en P-lijst een minimumreductie van 40-50% nastreven.214 De lijst van 

mogelijkheden is aldus beperkt.  

Door de lat op 60% reductie te leggen zal, op basis van de momenteel beschikbare technieken en systemen, 

veelal alleen voor een luchtwassers kunnen worden gekozen. Luchtwassers zijn bruikbaar als techniek op 

zich, maar naast de hoge kostprijs in aanschaf moet rekening gehouden worden met de hoge 

werkingskosten. De werking van een luchtwasser vergt heel wat elektriciteit en water, grondstoffen die 

schaars zijn. Daarenboven is die toepassing van luchtwassers op bestaande stallen vaak praktisch (en 

economisch) niet haalbaar. 

De AEA-technieken vanop de AEA-lijst zijn in principe enkel BBT voor nieuwe stallen en bij 

grondige renovatie  

AEA-technieken zijn niet BBT voor bestaande stallen omwille van de kostelijke ingrepen die nodig zijn om 

deze technieken toe te kunnen passen in bestaande stallen. Dit wordt ook aangegeven in de Europese BBT 

(BREF - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or 

Pigs215) die in 2017 nog herzien werd. 

Met wat nu voorligt en de beperkte technieken die voorhanden zijn, zal het er dus vaak op neerkomen dat 

de stallen moeten worden afgebroken en terug als nieuwbouw moeten worden opgetrokken.  

(Combinatie van) PAS-maatregelen niet voldoende wegens hoge doelstelling op stalniveau 

Anders dan AEA-technieken, zijn PAS-maatregelen wel vaker toepasbaar in bestaande stallen. Het is echter 

niet mogelijk om de beoogde emissiereductie van 60% op een bestaande niet-AEA-stal te bewerkstelligen 

enkel met een (combinatie van) PAS-maatregel(en). Het reductiecijfer van 60% kan immers op stalniveau 

nooit alleen worden gehaald met deze technieken.  

Voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren zijn geen 60%-technieken beschikbaar  

Voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren zijn gewoonweg geen (combinaties van) PAS- en AEA-

technieken beschikbaar om de emissies met 60% te doen dalen waardoor de doelstellingen enkel met een 

daling van de veestapel kunnen worden behaald. Om een daling van 60% na te streven moet nog zo’n 8 tot 

zelfs 22% van de doelstellingen worden bewerkstelligd via het verminderen van dieren. In de praktijk blijkt 

dat dergelijke inkrimping ertoe leidt dat het bedrijf niet langer rendabel is. Een verbredingsactiviteit als 

korte keten kan voor dit type bedrijven geen oplossing bieden.  

Voor sommige diercategorieën (beren, kalkoenen, …) zijn helemaal geen technieken beschikbaar  

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat het correctiemechanisme geldt voor diercategorieën waarvoor geen 

erkende maatregelen voor handen zijn. Niet voor alle varkens- en pluimveediercategorieën zijn technieken 

en maatregelen beschikbaar om de emissies te doen dalen. Zo zijn er onder andere voor beren en kalkoenen 

 
214 Lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst) – website VLM 
215 “In het kader van de Richtlijn Industriële Emissies worden op Europees niveau BBT-referentiedocumenten 
(BREFs) opgesteld. Deze BREFs geven aan wat de BBT zijn voor bepaalde activiteiten en welke milieuprestaties met 
deze BBT haalbaar zijn. Een belangrijk onderdeel van de BREFs zijn de BBT-conclusies. Deze vormen onder de RIE de 
referentie voor het vaststellen van vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties in Europa. In Vlaanderen worden 
de aldus vastgestelde vergunningsvoorwaarden opgelegd via titel III van het VLAREM of via de 
omgevingsvergunning.” (https://emis.vito.be/nl/bbt/intro/bbt-de-richtlijn-industriele-emissies-en-vlarem-iii, 
consultatie 29 april 2020) 
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geen erkende maatregelen ter beschikking. Deze categorieën dienen dan ook behandeld te worden volgens 

het correctiemechanisme. Indien hier toch zou worden uitgegaan van de generieke maatregel voor varkens 

en pluimvee zou dit voor deze deelsectoren immers betekenen dat de gehele veestapel met 60% dient te 

worden gereduceerd, er zitten immers geen van dergelijke dieren in AEA-stallen aangezien deze niet 

bestaan. Op bedrijfsniveau betekent dit dat het onmogelijk wordt om een volwaardig inkomen te genereren.  

9.1.3 Doelstelling op stalniveau leidt tot bedrijfsontwikkeling in de ongewenste richting  

Door de taakstelling op 60% emissiereductie op stalniveau te formuleren bestaat het risico dat de trend van 

schaalvergroting zich versneld doorzet.  

Er zijn momenteel immers weinig of geen laagdrempelige technieken en maatregelen (zoals bijvoorbeeld 

managementmaatregelen) voor handen om bestaande stallen op een haalbare en betaalbare manier om te 

vormen tot stallen met een reductie van 60%. Zeker voor kleine bedrijven vormt dit een probleem 

aangezien op dit soort bedrijven vaak simpelweg de financiële ruimte niet is om te investeren in dure 

technieken, en dit op elk van hun stallen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan van een breed pakket aan 

technieken en maatregelen dat kan inspelen op de diversiteit aan bedrijven binnen de sector, zoals ook in 

hoofdstuk 5.6 aangegeven wordt. 

Voor kleine bedrijven is de keuze voor technieken en maatregelen bijgevolg vaak geen optie. Zij worden 

gedwongen om te kiezen voor een krimp van hun veestapel wat in vele gevallen zal betekenen dat de 

bedrijfsvoering niet langer rendabel zal zijn.  

Er kan niet worden begrepen waarom de Vlaamse overheid vasthoudt aan dergelijk hoge taakstelling op 

stalniveau, die schaalvergroting in de hand werkt. 

9.1.4 Door doelstelling op stalniveau worden inspanningen van stoppers niet 

gevaloriseerd 

De sector vroeg in zijn crisisplan aan de Vlaamse regering216 naar liquiditeitssteun, een vrijwillige 

opkoopregeling onder de voorwaarde dat de stoppers in rekening zouden worden gebracht voor de blijvers, 

een transitiefonds voor stikstof en aanvullende Europese ondersteuning voor investering in nog meer 

dierenwelzijn. Dit werd tijdens een ‘gedachtewisseling’ in de Commissie voor Landbouw, Visserij en 

Plattelandsbeleid op 9 februari 2022 voorgesteld door zowel Boerenbond als ABS. In de conceptnota en het 

ontwerp PAS is een vrijwillige opkoopregeling voor de varkens opgenomen. Dit is positief.  

Echter, het feit dat voor de varkenshouders (en pluimveehouders) een taakstelling op stalniveau wordt 

geformuleerd impliceert dat de inspanningen van de stoppers uit de regeling (alsook andere stoppers) niet 

kan worden gevaloriseerd in de taakstelling van de varkenshouderij (en de pluimveehouderij) (zie ook 5.5). 

Bovendien werd door de Vlaamse regering een harde doelstelling opgelegd, namelijk dat de varkensstapel 

met 30% moet verminderen. Als deze harde doelstelling behouden blijft, zou deze ook in rekening kunnen 

worden gebracht zodat de blijvende varkensbedrijven een lagere reductiedoelstelling per bedrijf zouden 

moeten behalen. 

Er kan niet worden begrepen waarom Vlaamse overheid vasthoudt aan dergelijk hoge taakstelling op 

stalniveau en bijgevolg de emissiereductie die voortvloeit uit de stoppers (o.a. door de opkoopregeling) niet 

gevaloriseerd kan worden door een verlaging van de inspanningen die moeten gebeuren door de blijvers. 

 
216 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/gedachtewisselingen-hoorzittingen/1599087  
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9.1.5 Reductie van de varkensstapel geen doel op zich 

In het ontwerp PAS staat het volgende te lezen:217 

“Als bijkomende maatregel voor de realisatie van het G8-scenario (afname van ammoniakemissie met 

–40% tegen 2030) heeft de Vlaamse regering op 23 februari 2022 beslist om tegen 2030 de omvang van 

de varkensstapel in Vlaanderen met 30% te reduceren.”  

Het reduceren van de varkensstapel met 30% kan echter nooit meer dan een “ambitie” zijn aangezien men 

deze wil bewerkstelligen met een vrijwillige opkoopregeling en de mogelijkheid om in het kader van de 

generieke maatregel voor het verlagen van het aantal dieren te kiezen. Bovendien heeft er een ontkoppeling 

plaatsgevonden tussen de grootte van de varkensstapel en de emissies. Dit wordt bevestigd in het 

Jaarrapport Lucht en geïllustreerd met bijhorende figuur:218 

“Figuur 6.5 toont het verloop van zowel de dieraantallen als de ammoniakemissie van 2000 tot en met 

2018. Het dieraantal en de ammoniakemissie in het jaar 2000 worden gelijkgesteld aan 100%. Uit de 

figuur is af te leiden dat de ammoniakemissie afkomstig van de runderen min of meer de evolutie van 

de dieraantallen volgt. Voor varkens en pluimvee daarentegen zien we een duidelijke ontkoppeling 

tussen de dieraantallen en de ammoniakemissie. Zo daalden de varkensaantallen in de periode 2000-

2018 met slechts 9%, maar reduceerde de ammoniakemissie met maar liefst 44%. Het pluimveeaantal 

daalde aanvankelijk tot 2009 met 22% ten opzichte van 2000 om daarna opnieuw te stijgen. In 2018 

was het pluimveeaantal 13 % hoger dan in het basisjaar 2000. De NH3-emissie kende echter een veel 

sterkere daling tot 2009 (-43 %) en bleef de jaren daarop min of meer stabiel. De NH3-emissie door de 

pluimvee daalde over de volledige periode met 37 %. De figuur geeft duidelijk aan dat de aanzienlijke 

daling van de ammoniakemissie niet noodzakelijk veroorzaakt werd door een daling in de 

dieraantallen, maar grotendeels verklaard kan worden door het in de praktijk omzetten van de 

maatregelen opgenomen in de mestactieplannen.” 

 

 
217 Ontwerp PAS, pagina 50 
218 Jaarrapport Lucht, Emissies per sector 2000-2018, pagina 54-55 
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Boerenbond erkent dat in de huidige politiek-maatschappelijke context, en zolang er geen voldoende daling 

van emissies is gerealiseerd, een stijging van de veestapel op Vlaams niveau niet aan de orde is. Desondanks 

is het wel noodzakelijk dat individuele bedrijven, voornamelijk starters en toekomstgerichte bedrijven 

(blijvers) binnen het globale PAS-kader ontwikkelingskansen blijven krijgen. De veestapel op sectorniveau 

zal echter evolueren volgens het Europees consumptiepatroon, zoals ook gesteld wordt in de visienota aan 

de Vlaamse regering in kader van het Vlaams klimaat en energieplan (VPEK).219 De doelstelling om de 

veestapel met 30% via een vrijwillige opkoopregeling kan nooit een harde doelstelling zijn. Ze spoort 

trouwens niet met eerder genomen beslissingen in het kader van het VPEK. 

9.2 Generieke bronmaatregelen voor rundvee zijn onduidelijk en niet 

werkbaar 

9.2.1 Onduidelijkheid troef 

De maatregelen op bedrijfsniveau voor rundvee zijn zeer onduidelijk  

Anders dan voor varkens en pluimvee, bevat het ontwerp PAS voor rundvee wel sectordoelstellingen. De 

deelsectoren melkvee en vleesvee moeten beide een reductie van 15% realiseren ten opzichte van 

referentiejaar 2015. Hiervoor is een doorvertaling gemaakt naar het jaar 2019 (meest actuele beschikbare 

emissiecijfers), wat neerkomt op een reductie-inspanning van 7,7% voor vleesvee en 23,7% voor melkvee, 

volgens de ontwerp PAS. Voor de mestkalversector wordt op sectorniveau 20% reductie ten opzichte van 

2015 opgelegd, maar ook een bedrijfsdoelstelling van 20%. 

Er is echter heel wat onduidelijkheid over de toepassing van de maatregelen die op bedrijfsniveau dienen 

te worden genomen.  

Voor melk- en vleesvee wordt er gesteld dat elk bestaand bedrijf ten laatste tegen 2025 een PAS-maatregel 

dient te nemen met een minimaal rendement van 5%. Emissiereductiemaatregelen die een bedrijf al neemt 

op grond van de PAS-lijst worden in mindering gebracht bij het realiseren van deze emissiereducties. Uit de 

formulering op pagina 48 van het ontwerp PAS kan worden afgeleid dat het louter toepassen van een 

maatregel voldoende is. 

Voor mestkalveren geldt dezelfde onduidelijkheid. Deze bedrijven dienen tegen 2030 een reductie van 20% 

te realiseren, maar ook hier is het onduidelijk of deze reductie tegenover een bepaald referentiejaar moet 

worden bekeken dan wel of het louter toepassen van de beoogde PAS-maatregel voldoende is. 

Luidens de tekst op pagina 47 van het ontwerp PAS zou de emissiereductie ook kunnen worden gerealiseerd 

door een vermindering van de veestapel. Echter dan is een referentiesituatie nodig. Het is niet duidelijk wat 

die referentiesituatie is.  

Onduidelijkheid over de evaluatie in 2026  

In het ontwerp PAS staat:220 

“Begin 2026 moet de sector halfweg zijn. Als dat niet het geval is, dan moeten de bedrijven in de 

desbetreffende deelsector de resterende reductie realiseren door het dierenaantal op deelsectorniveau 

te verminderen via aankoop van actieve nutriëntenemissierechten (NER) in een gesloten NER-markt 

(zie 2.6 en Hoofdstuk 5). Bedrijven die al reducerende maatregelen genomen hebben van 15/20% 

worden hiervan vrijgesteld.” 

Bij gebrek aan duidelijkheid m.b.t. de tussentijdse doelstelling, is er ook veel onduidelijkheid over de 

evaluatie van deze doelstelling in 2026. 

 
219 Visienota aan de Vlaamse regering (in kader van VKEP; VR 2021 0511 DOC.1237/1), pagina 10 
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Er is onduidelijkheid over de wijze waarop deze tussentijdse evaluatie dient te gebeuren bij gebrek aan een 

duidelijke tussentijdse doelstelling. Het is niet duidelijk welke daling er moet worden gerealiseerd om 

“halfweg” te geraken en welk referentiejaar wordt gehanteerd.  

Zo is vleesvee al goed op weg wanneer men 2015 als referentiejaar neemt, maar als men met ‘halfweg’ een 

halvering van de taakstelling ten opzichte van 2019 bedoelt, zijn de te nemen stappen nog veel groter. 

Specifiek voor melkvee betekent dat wanneer ‘halfweg’ een halvering van de taakstelling ten opzichte van 

2015 impliceert, ten opzichte van 2019 een daling van 16,2% (23,7 – (15%/2)= 16,2%) wordt verwacht.  

Bijgevolg is onduidelijk hoe men de sanctie naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie zal toepassen. 

Immers, zelfs in de hypothese dat in de melkveehouderij elk bestaand bedrijf een maatregel van 15% 

toepast tegen 2025, dan nog zal deze sector bij de evaluatie in 2026 niet halverwege de reductie van 15% 

ten opzichte van 2015 geraken (23,7%-15% = 8,7% vs. 15%/2 = 7,5%). Aangezien bovendien elk bedrijf 

dat reducerende maatregelen ten behoeve van 15% reductie neemt, wordt vrijgesteld van het verminderen 

van het aantal dieren, zullen er in voormelde hypothese geen bedrijven zijn waarop deze sanctie van 

toepassing zal zijn. 

Het gebrek aan duidelijkheid omtrent de tussentijdse doelstelling en de evaluatie hiervan in 2026, kan de 

impact hiervan niet worden ingeschat, noch op sectorniveau, noch op bedrijfsniveau. 

Een evaluatie begin 2026 betekent dat die evaluatie moet gebeuren op basis van de emissiecijfers van begin 

2026, dus op basis van de feitelijke situatie begin 2026. 

De sector moet betrokken worden bij dit evaluatiemoment en de op dat moment te nemen maatregelen. 

Onduidelijkheid over de sanctie die samenhangt met de evaluatie in 2026 

Er is ook veel onduidelijkheid over de sanctie die wordt gekoppeld aan de tussentijdse evaluatie, namelijk 

de korting op actieve NER op bedrijfsniveau. Het is volkomen onduidelijk hoe men deze inkorting zal 

uitrollen: een inkorting op elk bedrijf, gelijk verdeeld over al die bedrijven die dan nog geen maatregelen 

van 15%/20% hebben genomen? een in korting op een aantal bedrijven? andere mogelijkheden? 

Het ontwerp PAS gaat hier niet dieper op in waardoor het niet mogelijk is om de implicaties op bedrijfs- en 

sectorniveau in te schatten. 

Evaluatiemoment voor mestkalveren of niet? 

Voor mestkalveren wordt geen verplichting opgelegd om tegen 2025 reeds maatregelen te nemen. Toch 

lijkt de formulering ‘15%/20%’ van de paragraaf over de evaluatie in 2026 in het ontwerp PAS te impliceren 

dat ook voor deze deelsector geldt dat men begin 2026 ‘halverwege moet zijn’. Dit is onduidelijk en 

ongewenst.  

Indien ook hier een evaluatiemoment aan de orde is, dient elk bedrijf tegen 2025 een reductiemaatregel 

toegepast te hebben ten behoeve van een emissiedaling van 20% om zeker te zijn dat er geen sancties volgen 

op bedrijfsniveau. Momenteel bestaat er voor mestkalveren echter slechts één techniek (luchtwasser) die 

zeker niet breed toepasbaar is op bestaande stallen. De korte timing van het evaluatiemoment laat het 

echter niet toe om andere technieken te ontwikkelen, te erkennen en te implementeren in de praktijk.  

Impact op sector- en bedrijfsniveau kan niet correct worden ingeschat 

Zowel op sectorniveau als op bedrijfsniveau heerst er heel wat onduidelijkheid over de doelstellingen 

voor de rundveesector omdat de maatregelen in de ontwerp PAS voor interpretatie vatbaar zijn. Hierdoor 

kan de impact niet correct worden ingeschat. 
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9.2.2 Bijkomende emissiedoelstelling als gevolg van tussentijdse evaluatie 

onaanvaardbaar 

In het ontwerp PAS wordt beschreven dat de sector begin 2026 ‘halfweg’ dienen te zijn en dat, wanneer dit 

niet het geval is, bedrijven uit de desbetreffende deelsector de resterende reductie dienen te realiseren door 

het dieraantal op deelsectorniveau te verminderen.221 Bedrijven die al reducerende maatregelen genomen 

hebben van ‘15/20%’ worden hiervan vrijgesteld. 

Met deze evaluatie wordt de sector, naast de doelstelling die nagestreefd wordt in 2030, een bijkomende 

doelstelling opgelegd in 2025. Tegen die tijd moet men immers een maatregel van ‘15/20%’ 

geïmplementeerd zijn om zeker te zijn dat men vrijgesteld is van sancties indien de daling op sectorniveau 

niet wordt gehaald. De verregaande sancties die gekoppeld zijn aan het niet behalen van deze tussentijdse 

doelstelling op sectorniveau maken de toekomst op bedrijfsniveau erg onzeker indien het bedrijf niet 

voldoet aan de uitzonderingsregel.  

De evaluatie in de rundveehouderij gaat uit van een lineair verloop, wat niet noodzakelijk is om de 

doelstellingen in 2030 te halen. Bovendien zorgt deze doelstelling er op korte termijn voor dat er geen 

rekening kan worden gehouden met potentiële stoppers tussen 2026 en 2030, en dat rundveehouders 

bovendien niet de nodige tijd krijgen om nieuwe innovatieve technieken en maatregelen te implementeren.  

Heel wat nieuwe technieken en maatregelen zijn nog niet beschikbaar in de praktijk aangezien de Vlaamse 

overheid de voorbije jaren alle emissie-innovatie onmogelijk maakte en ook in dit ontwerp PAS te weinig 

inzet op innovatiestimulerend en -ondersteunend beleid (hoofdstuk 5.6). Rundveehouders zullen bijgevolg 

halsoverkop moeten investeren in de bestaande mogelijkheden of moeten kiezen voor een afbouw van de 

veestapel, met alle gevolgen van dien voor hun verdienmodel.  

Het is niet aanvaardbaar dat de Vlaamse overheid de Vlaamse rundveehouderij via de tussentijdse evaluatie 

een bijkomende tussentijdse doelstelling oplegt, zeker op deze korte termijn. 

9.2.3 Sectordoelstelling wordt bedrijfsdoelstelling voor vleeskalveren 

Voor de kalverhouderij wordt een sectordoelstelling vooropgesteld van 20% ten opzichte van 2015. Ze 

vallen hoogstwaarschijnlijk ook onder de evaluatie in 2026 want er wordt verwezen in deze maatregel naar 

een emissiereductie van 20% en deze geldt enkel voor de mestkalveren. Echter, er wordt naast deze 

sectordoelstelling ook nog een bedrijfsdoelstelling opgelegd door te stellen dat bedrijven met vleeskalveren 

een reductie van 20% moeten realiseren tegen uiterlijk 2030. Dit betekent dat er niet alleen een 

sectordoelstelling is maar ook nog een bedrijfsdoelstelling. Zelfs als de sectordoelstelling in 2030 wordt 

behaald, dan moet elk overblijvend bedrijf dus nog altijd zelf een reductie van 20% realiseren. Dit is niet 

aanvaardbaar.  

Zoals reeds beschreven voor pluimvee en varkens in hoofdstuk 9.1 betekent het vertalen van een 

sectordoelstelling naar een doelstelling op stal- of bedrijfsniveau dat de sector heel wat vrijheden verliest 

ter behalen van de sectordoelstelling. Zo kunnen de reducties als gevolg van stoppers niet worden 

gevaloriseerd, of kan een grotere inspanning van het ene bedrijf de taakstelling van een ander bedrijf niet 

milderen. Een bedrijfsdoelstelling is bijgevolg een inefficiënte manier om de sectordoelstelling te bereiken.  

Er kan niet begrepen worden dat de Vlaamse overheid de mestkalveren een bijkomende taakstelling op 

bedrijfsniveau van 20% oplegt tegen 2030 die niet noodzakelijk is om de sectordoelstelling te behalen. 
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9.2.4 Onvoldoende bruikbare technieken ter beschikking 

Ondanks het feit dat er voor melkvee best wel wat maatregelen op de PAS-lijst staan, zijn deze niet altijd 

makkelijk toepasbaar in de praktijk. Zo zijn beweidingsmaatregelen niet bruikbaar in stallen met 

robotmelkers en is de nodige registratieapparatuur voor mestrobots niet beschikbaar waardoor ook de 

emissiearme vloeren vaak geen optie zijn. De knelpunten die met de PAS-technieken samenhangen tonen 

zich zowel in toepassing op bestaande als op nieuwe stallen.  

Voor vleesvee en mestkalveren staan er überhaupt bijna geen maatregelen op de PAS-lijst en net als bij 

melkvee is toepassing in de praktijk niet evident. Zo is het niet eenvoudig om de volledige stal leeg te zetten, 

is een huiskavel of voldoende huiskavel niet op elk bedrijf beschikbaar, en is het toepassen van een 

luchtwasser voor mestkalveren een dure en zeker geen gangbare praktijk. Daarnaast zijn er voor sommige 

diercategorieën zelfs geen erkende maatregelen (bv stiertjes) waardoor de doelstellingen sowieso enkel 

met een daling van de veestapel kunnen worden behaald.  

De reductieopties voor rundvee zijn bijgevolg uiterst beperkt. De tussentijdse evaluatie in 2026 vereist 

echter dat rundveehouders op erg korte termijn overgaan tot het nemen van maatregelen.  

Het is noodzakelijk dat de Vlaamse overheid snel inzet op de ontwikkeling en erkenning van 

emissiereducerende technieken en maatregelen voor rundvee om de (timing van de) doelstellingen 

haalbaar en betaalbaar te maken, zowel in nieuwbouwstallen als in bestaande stallen. 

9.2.5 Geen tijdelijke vergunning tot 2030 ter beschikking 

Voor varkens en pluimvee wordt in het ontwerp PAS aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat een 

landbouwbedrijf een tijdelijke vergunning aanvraagt tot 2030, om op die manier het toepassen van de 

generieke maatregel nog tot 2030 uit te stellen indien de vergunning al vóór 2030 vervalt. Voor de 

rundveehouderij stellen we vast dat deze optie niet bestaat. Sterker nog in de melk- en vleesveehouderij 

worden bedrijven verplicht om reeds ten laatste tegen 2025 maatregelen te nemen. Zoals ook gesteld werd 

in hoofdstuk 9.2.2 is er geen enkele verantwoording om deze verplichting door te voeren.  

Voor varkens en pluimvee worden de doelstellingen vastgeklikt op stalniveau, voor rundvee op 

sectorniveau. Dit gegeven verklaart vermoedelijk dat geen tijdelijke vergunning mogelijk is voor de 

rundveesector. Boerenbond is echter vragende partij om ook voor de rundveehouderijen, een gelijkaardige 

regeling te ontwikkelen.  

9.2.6 Geen transparantie in de cijfers om de doelstellingen als sector te evalueren.  

De deelsectoren melkvee en vleesvee moeten beide een reductie van 15% realiseren ten opzichte van 

referentiejaar 2015. Hiervoor is een doorvertaling gemaakt naar het jaar 2019 (meest actuele beschikbare 

emissiecijfers), wat neerkomt op een reductie-inspanning van 7,7% voor vleesvee en 23,7% voor melkvee, 

volgens de ontwerp PAS. Voor de mestkalversector wordt op sectorniveau 20% reductie ten opzichte van 

2015 opgelegd. Hiervoor werd in de ontwerp PAS geen doorvertaling gemaakt naar de meest actuele 

beschikbare emissiecijfers.  

Het is onduidelijk hoe de cijfers 7,7% en 23,7% zijn bepaald. De berekening hoe men hieraan komt, moet 

ter beschikking worden gesteld aan de sector. Zitten de mestkalveren hier ook in mee verrekend bij 

vleesvee?  

Bovendien zijn via de publiek beschikbare data enkel emissiedata voor de deelsectoren melkvee en vleesvee 

beschikbaar. Mestkalveren vallen onder de deelsector vleesvee in deze cijfers. De rundveesector krijgt 

hierdoor zelf geen inzicht in de cijfers en kan ook de cijfers zelf niet monitoren.  
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De Vlaamse overheid dient de jaarlijkse emissiecijfers voor alle deelsectoren (melkvee, vleesvee én 

vleeskalveren) publiek te maken zodat de doelstellingen (en de evaluatie van de realisaties) kunnen 

geëvalueerd worden, ook door de sector. 

9.3 Correctiemechanismen voor kleinschalige bedrijven en biologische 

bedrijven niet onderbouwd en onduidelijk 

In het ontwerp PAS worden bepaalde correctiemechanismen voorzien voor kleinschalige bedrijven en 

biologische bedrijven. Deze uitzonderingsregeling houdt in dat deze bedrijven niet vallen onder de 

generieke bronmaatregelen die worden doorgevoerd via het PAS-beleid.  

Onderbouwing voor correctiemechanisme ontbreekt 

Al wordt er verkeerdelijk de perceptie gecreëerd dat met het correctiemechanisme “familiale landbouw” 

zal worden gered, toch wordt de nood aan een correctiemechanisme niet in vraag getrokken.  

Er wordt evenwel geen wetenschappelijke en ecologische onderbouwing gegeven voor de criteria die 

worden gehanteerd om het toepassingsgebied van deze uitzonderingsregeling te bepalen:  

- Voor de gangbare bedrijven een uitstoot van minder dan 500 kg ammoniak en een impactscore 

die lager is dan 0,025%  

-Voor de biologische bedrijven een impactscore tussen 0,025% en 1%  

Daarnaast kan niet worden begrepen waarom biologische bedrijven die meer dan 500 kg ammoniak 

uitstoten maar een impactscore hebben die lager is dan 0,025%, worden uitgesloten uit het 

correctiemechanisme. 

Onduidelijkheid over gebruikte criteria van het correctiemechanisme 

In het PAS-ontwerp hanteert men verschillende criteria om aan te geven wie er binnen het 

correctiemechanisme dient behandeld te worden (500 kg ammoniak; een impactscore die lager is dan 

0,025% voor gangbare bedrijven en tussen 0,025% en 1% voor biologische bedrijven). Echter is niet 

duidelijk of men voor het toetsen van deze criteria kijkt naar de aanwezige vergunning of het effectief 

aanwezig aantal dieren op het bedrijf. Echter, dient de vergunning als basis te worden genomen om de 

impactscore te berekenen waarop de toetsing gebeurt. De vergunning is immers de enige juridisch robuuste 

parameter die hiervoor geschikt is. 

Ook is niet duidelijk wie de toetsing van deze criteria zal doen. 

Willekeur door onduidelijke bewoording 

Het ontwerp PAS stelt dat kleinschalige bedrijven met minder dan 500 kg ammoniak én een impactscore 

die lager is dan 0,025%, geen generieke maatregelen moeten nemen, maar wel nog moeten bijdragen aan 

de ambitie door aangepaste maatregelen te nemen die ook binnen de specifieke bedrijfsrealiteit toepasbaar 

zijn222. Het is hoogst onduidelijk wat met dit laatste wordt bedoeld. Door dit niet te specifiëren kan de impact 

van deze formulering niet worden ingeschat. Indien er in het wetgevend kader geen concretere invulling 

gegeven wordt, kan dit willekeur tijdens de vergunningsprocedure in de hand werken.  

Voor biologische bedrijven met een impactscore tussen 0,025% en 1% wordt gesteld dat maatregelen van 

de PAS-lijst uitgevoerd dienen te worden die inpasbaar zijn in het lastenboek bio. Momenteel is het 

onduidelijk over welke maatregelen het dan gaat en hoever een bedrijf moet gaan in het toepassen van deze 

maatregelen. Is het nemen van één maatregel genoeg, of dient een minimale reductie te worden behaald? 

Ook deze onduidelijkheid kan leiden tot willekeur.  
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Vlaamse overheid in gebreke door blokkeren van innovatie 

Het klopt dat de generieke maatregelen voor heel wat bedrijven niet werkbaar zijn, waaronder ook de 

bedrijven die in dit correctiemechanisme worden opgenomen. De nood aan een correctiemechanisme is 

echter minstens deels te wijten aan het beleid dat in gebreke is gebleven op het vlak van de ontwikkeling 

en de erkenning van innovatieve stal- en managementtechnieken en -maatregelen (zie onder hoofdstuk 

5.6).  

BBT- én niet-BBT-technieken nodig voor diercategorieën zonder technieken 

Er zijn voorlopig ook geen technieken voor bepaalde diercategorieën, zoals geiten, schapen, konijnen, maar 

ook paarden. Er wordt gesteld dat voor deze categorieën een PAS-lijst wordt opgesteld, die dan wel als 

standaardpraktijk bij managementkeuzes en/of bouw moet worden toegepast. Men kan echter enkel 

overgaan tot het introduceren van standaardpraktijken indien deze nieuwe technieken BBT zijn. 

Om te vermijden dat bedrijven in een carcan worden geduwd dienen ook meerdere technieken voor handen 

te zijn. Naast het ontwikkelen en erkennen van standaardpraktijken, dient men ook werk te maken van het 

ontwikkelen en technieken die niet BBT zijn, maar wel in specifieke gevallen toepasbaar zijn. Dit soort 

maatregelen moeten ook voor bedrijven die momenteel nog niet over technieken beschikken 

ontwikkelingsmogelijkheden creëren, doch kunnen niet als standaardpraktijk op elk bedrijf verplicht 

worden. 

9.4 Ammoniakemissie-reducerende maatregelen in vergunningen 

moeten gevaloriseerd worden 

Er zijn bedrijven die reeds vóór het bestaan van de AEA- of PAS-lijst in kader van een passende beoordeling 

ingezet hebben op emissiereducerende technieken. Bij gebrek aan de lijsten werd het gebruik van deze 

technieken in het kader van vergunningen gemotiveerd en onderbouwd, voornamelijk op basis van 

rapporten uit Nederland. Er dient een regeling te worden uitgewerkt voor deze bedrijven waarin deze 

ammoniakemissie-reducerende maatregelen, erkend in eerdere vergunningen, eveneens in toekomstige 

vergunningen gevaloriseerd kunnen worden.  

9.5 Stopzettingsregelingen voor donkeroranje bedrijven en 

varkenshouderij voldoen niet 

In het ontwerp PAS wordt een stopzettingsregeling voorzien voor donkeroranje bedrijven (impactscore > 

20%) enerzijds, en voor varkensbedrijven met een impactscore van meer dan 0,5% anderzijds. 

Stopzettingsregelingen zijn onvoldoende concreet om de mogelijkheden ervan in te schatten 

De mogelijkheid om in te kunnen stappen in deze regelingen wordt getoetst aan de impactscore van het 

bedrijf. Net als bij de toetsing van de criteria voor het correctiemechanisme dient ook hier de vergunning 

als basis te worden genomen om de impactscore te berekenen waarop de toetsing gebeurt.  

Verder is er ook nog geen concrete invulling over wat instappen in de stoppersregeling betekent. Het 

ontwerp PAS luidt dat deze bedrijven toegang krijgen tot hetzelfde flankerend beleid als de piekbelasters 

maar daaromtrent zijn er heel wat onduidelijkheden en bezwaren te formuleren (zie onder 8.5). Ook de 

vergoedingsbasis en de modaliteiten (o.a. opkoopmogelijkheid gronden en gebouwen) zijn identiek aan die 

van de piekbelasters. Ook daarover werden heel wat opmerkingen geformuleerd (zie onder 8.5). 

Bij de regeling voor varkens is er wel een bedrag per varken en een sloopvergoeding gekend, maar 

ontbreken ook nog heel wat details van de opkoopregeling. Hierdoor is het momenteel onmogelijk voor een 

bedrijf om in te schatten of het effectief aantrekkelijk is om in te stappen in de regeling. Het is positief dat 

de vrijwillige uitkoopregeling voor varkensbedrijven niet gepaard gaan met de aankoop van gronden en 

gebouwen.  
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Te korte termijn en gebrek aan begeleiding bij keuze tot instapping in het nieuwe flankerend 

beleid  

De varkensbedrijven en donkeroranje bedrijven hebben slechts één moment waarop ze de beslissing 

kunnen nemen of ze al dan niet instappen en dit moment ligt respectievelijk in 2022 en in 2023, volgens het 

ontwerp PAS.  

Deze instapmomenten komen voor veel bedrijven te vroeg aangezien de concrete invulling van de 

opkoopregelingen ontbreekt en bijgevolg nog geen degelijke overweging mogelijk is. Bovendien vraagt dit 

soort beslissingen met dergelijke impact op het bedrijf en het gezin dat erachter staat heel wat emotionele 

bedenktijd. Verder moeten er ook vaak nog heel wat praktische zaken geregeld en uitgeklaard worden 

alvorens effectief kan overgegaan worden tot het nemen van een beslissing. Het is daarom noodzakelijk om 

de details van de regeling een lange tijd op voorhand te kennen zodat men een correcte afweging kan maken 

voor zijn bedrijf. Deze afweging maakt een bedrijf best niet alleen. Het is het wenselijk dat bedrijfsleiders 

aanspraak kunnen maken op bedrijfsbegeleiding, zoals vandaag ook voorzien was in het flankerend beleid 

van de oranje bedrijven. Hiervoor dient extra budget te worden voorzien. 

Opheffing van de bestaande regeling voor oranje bedrijven onaanvaardbaar 

In het ontwerp PAS wordt vermeld dat de bestaande regeling rond oranje bedrijven en het bestaand 

flankerend beleid decretaal zal worden stopgezet. Tot op het ogenblik van de opheffing blijft de bestaande 

inrichtingsnota van kracht waarbij de optie bedrijfsverplaatsing tussentijds al uit deze inrichtingsnota zou 

worden geschrapt.223 

Er kan niet worden begrepen dat de optie voor bedrijfsverplaatsing in het bestaand flankerend beleid niet 

meer tot de mogelijkheden behoort. Er wordt in het ontwerp PAS niet aangegeven wanneer de bestaande 

inrichtingsnota m.b.t. de oranje bedrijven zal worden stopgezet, noch wanneer de optie bedrijfsverplaatsing 

tussentijds zal worden geschrapt. 

In het nieuwe flankerend beleid zullen oranje bedrijven enkel nog kunnen opteren voor een 

bedrijfsreconversie waarbij alle stalemissies worden stopgezet. Dit is een aanpassing opzichtens het 

huidige flankerend beleid waar er in het kader van bedrijfsreconversie geen verplichting geldt om alle 

stalemissies stop te zetten.  

Verder gelden ook alle andere de opmerkingen die geformuleerd werden in het kader van het flankerend 

beleid van de rode bedrijven, aangezien deze ook hier aan de orde zijn (hoofdstuk 8.5). 

Bijgevolg kan niet ingeschat worden hoe lang bedrijven met een impactscore tussen 5% en 20% nog zouden 

kunnen instappen in het bestaande flankerend beleid dat momenteel ook nog voorziet in een 

bedrijfsreconversie zonder de verplichting om alle stalemissies stop te zetten en wanneer de optie 

bedrijfsverplaatsing tussentijds uit de bestaande inrichtingsnota wordt geschrapt.  

Ook is niet duidelijk of dossiers die nog worden ingediend onder het huidige flankerend beleid ook zullen 

worden afgehandeld volgens de (vergoedings)regels van het huidige flankerend beleid. Dit maakt de 

keuzemogelijkheden voor oranje bedrijven momenteel onzeker.  

Verder is er in het ontwerp PAS geen verantwoording gegeven voor de drempel van 20% om aanspraak te 

kunnen maken op de opkoopregeling. 

  

 
223 Ontwerp PAS, pagina 50 
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9.6 Nood aan een transformatiefonds - VLIF mag niet in het gedrang 

komen 

De bestaande VLIF-werking en het daarvoor voorziene VLIF-budget voor andere duurzame 

investeringen dan PAS mogen niet in het gedrang komen 

In het ontwerp PAS wordt aangegeven dat landbouwbedrijven beroep kunnen doen op het Vlaams 

Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) “als flankerend beleid voor investeringen”, zijnde voor het nemen van 

AEA- en PAS-technieken en maatregelen om uitvoering te geven aan de generieke bronmaatregelen.224 De 

Vlaamse overheid zou hiervoor 25 miljoen euro per jaar ter beschikking vanuit de bestaande VLIF en de 

GLB-middelen (inclusief de advisering en de begeleiding). 

Het budget voor dit zogenaamd flankerend beleid wordt bijgevolg uit bestaande VLIF en GLB-budgetten 

gehaald die zijn bedoeld om andere duurzame doelen dan PAS te financieren. Dit kan niet worden aanvaard.  

Door geen afzonderlijk budget te voorzien in bijvoorbeeld een transformatiefonds bestaat het risico dat de 

vele investeringen vanuit het PAS-beleid ertoe leiden dat de VLIF-pot wordt leeggezogen en andere 

duurzame investeringen dan PAS niet langer kunnen worden ondersteund. Ook de GLB-middelen zullen 

niet kunnen worden ingezet voor hun kerndoelen. 

De bestaande VLIF-werking en het daarvoor voorziene VLIF-budget voor andere duurzame investeringen 

dan PAS, mogen niet in het gedrang komen. 

De generieke bronmaatregelen kunnen dus niet worden gefinancierd met bestaande VLIF en GLB-middelen.  

Er is nood aan substantiële bijkomende budgetten, in een apart transformatiefonds, om de bedrijven die 

met PAS-maatregelen worden geconfronteerd, te ondersteunen, zonder andere duurzame investeringen los 

van PAS, onmogelijk te maken. Het is daarbij nodig, zoals voorzien, dat op de volledige stal die uitgerust 

wordt met een AEA-systeem of AEA-techniek een verhoogd steunpercentage wordt voorzien. 

Operationele kosten van emissiereducerende technieken en maatregelen blijven op conto van 

landbouwer 

Door het flankerend beleid van de generieke maatregelen te enten op het VLIF, kunnen enkel 

investeringskosten worden ondersteund. Dit impliceert dat kosten die niet onder investeringskosten vallen 

(zoals operationele kosten) niet worden ondersteund vanuit de overheid. Het nemen van bijvoorbeeld 

voeder- en managementmaatregelen en de kosten die ermee samen hangen komen op die manier dus 

volledig op de schouders van de landbouwer terecht. Nochtans zal het in vele gevallen veel kostenefficiënter 

zijn om dit soort maatregelen toe te passen in bestaande stallen, dan om te kiezen voor drastische 

renovaties of zelfs het platgooien en volledig herbouwen van stallen. De overheid steunt deze duurzame 

keuze echter niet. 

Geen flankerende maatregelen voor het verminderen van het aantal dieren 

Het ontwerp PAS beschrijft dat emissiereducties in het kader van de generieke maatregelen op 

verschillende manieren kunnen worden bereikt: (1) minder dieren, (2) staltechnieken of andere technieken 

(opgenomen in Ministerieel Besluit AEA-stalsystemen of op de PAS-lijst), of (3) een combinatie van de 

voorgaanden.225 

Door het zogenaamd flankerend beleid voor investeringen enkel te koppelen aan technieken en 

maatregelen die zijn opgenomen op de AEA-lijst of de PAS-lijst, kan geen ondersteuning worden geboden 

voor de afbouw van de veestapel op bedrijfsniveau. Nochtans gaat ook deze keuze gepaard met 

inkomensverlies (en kapitaalsverlies), maar dit wordt dus niet gedekt door een flankerend beleid. 

 
224 Ontwerp PAS, pagina 101 
225 Ontwerp PAS, pagina 46 en 47 
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Er is nood aan een apart transformatiefonds. De bestaande VLIF-werking en het daarvoor voorziene VLIF-

budget voor andere duurzame investeringen dan PAS mogen niet in het gedrang komen. 
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10 OPMERKINGEN BIJ NULBEMESTING 

10.1 Nulbemesting niet exclusief in groene bestemmingen  

Luidens het ontwerp PAS wordt de nulbemesting ingevoerd in alle groene bestemmingen in SBZ-H. Groene 

bestemmingen omvat het geheel van de gebiedsaanduidingen “reservaat en natuur”, “bos” maar ook “overig 

groen”, aldus het ontwerp PAS.  

De bestemming “overig groen” is evenwel geen exclusieve groene bestemming. Voor wat betreft de 

subcategorie “gemengd openruimtegebied” luiden de typevoorschriften voor gewestelijke RUP’s dat 

landbouw en natuur in deze gebieden nevengeschikte functies zijn. Dit betreft dus geen exclusief groene 

bestemming. Kennelijk wil de overheid landbouw weren uit de gemengd openruimtegebieden, hetgeen 

strijdig is met het typevoorschrift. Er kan bijgevolg niet worden begrepen dat de nulbemestingsregeling ook 

in de bestemming “overig groen” van kracht zou zijn. 

Binnen de perimeter van het Turnhouts Vennengebied is “aangepaste bemesting” en dus mogelijks 

nulbemesting tevens mogelijk in de groene en gele bestemmingen zowel binnen als buiten het SBZ-H. Dit 

kan niet worden verantwoord (zie hoofdstuk 7.3.6). 

Er kan niet worden begrepen dat de nulbemesting ook van toepassing zou worden in de bestemming “overig 

groen”. 

10.2 Geen duidelijkheid m.b.t. de impact van de nulbemesting 

Het ontwerp PAS laat niet toe om de potentiële impact van de nulbemestingsregeling op macroniveau en op 

microniveau in te schatten. In de praktijk blijkt er momenteel al heel wat onduidelijkheid te bestaan m.b.t. 

ontheffingen die ambtshalve door de Mestbank worden toegekend. Daarnaast blijft het ontwerp PAS in 

gebreke om inzicht te verlenen op de potentiële impact van de nulbemestingsregeling. 

Huidige praktijk i.v.m. ontheffingen 

De overheid geeft aan dat de evolutie van ontheffingen niet zo eenvoudig in kaart te brengen zijn 226: 

“(…) Ontheffing van het bemestingsverbod wordt ambtshalve toegekend op basis van een aantal 

parameters. De ontheffing kan dus niet aangevraagd worden. De belangrijkste parameters om de 

status ontheffing te bepalen zijn de teelt en de BWK1-code van het perceel, en mogelijke overdrachten 

van het gebruik van het perceel aan andere landbouwers. Enkel percelen met een BWK gecatalogeerd 

als intensieve graslanden en akkers (gedefinieerd in het Mestdecreet) komen op ontheffing. De 

ontheffing is uitdovend bij overdracht. Eenmalig kan de ontheffing overgedragen worden naar 

rechtstreekse afstammelingen (ook binnen rechtspersoon).  

(…) 

De evolutie van de ontheffing in kaart brengen is niet zo eenvoudig omdat verschillende aspecten 

spelen. Enerzijds is er het uitdovingseffect door overdracht naar een andere landbouwer en anderzijds 

verandert het aantal percelen en de oppervlakte met ontheffing door het afbakeningsproces (nieuwe 

afbakeningen/schorsingen en vernietigingen van afbakeningen). Deze effecten kunnen elkaar 

compenseren. (…)” 

De voorbije maanden is naar boven gekomen dat er de afgelopen jaren fouten zijn gebeurd bij de Mestbank 

waardoor het momenteel niet altijd meer duidelijk is welke percelen momenteel een generieke ontheffing 

(code O) genieten en welke percelen een ontheffing als huiskavel (code H) genieten. Via het Mestbankloket 

kan een landbouwer op perceelsniveau deze codes in principe terugvinden.  

 
226 Parlementaire vraag nr. 1017 van Mieke Schauvliege aan Zuhal Demir, d.d. 21/05/2021 
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Kennelijk werden deze codes door de Mestbank soms ook manueel ingevoerd of overgezet waardoor 

ontheffing op het mestbankloket soms al eens “wegvielen”. Volgens de Mestbank zouden er ook veel 

ontheffingen “verloren” zijn gegaan door het gebruik van foute overdrachtcodes (AND ipv FAM). 

Ontheffingen kunnen ook evolueren door ruimtelijke planningsprocessen of aanpassingen aan de BWK-

kaart.  

Tenslotte is er ook de problematiek van samenvoegen en splitsen van percelen waardoor ontheffingen 

verloren gaan en vervolgens respectievelijk opnieuw zouden moeten herleven.  

Geen duidelijkheid m.b.t. de potentiële impact van de nulbemestingsregeling 

Uit het ontwerp PAS blijkt niet voor welke gebieden (oppervlakte, ligging, teelten, …) gelegen in SBZ-H en 

VEN de bestaande ontheffingen versneld worden afgebouwd en voor welke gebieden (oppervlakte, ligging, 

teelten, …) gelegen in SBZ-H en VEN een bijkomend bemestingsverbod zal gelden.  

Het ontwerp PAS blijft daarover in het ongewisse. Het cijfer van 3.020 ha is een algemeen cijfer waarbij 

voormelde uitsplitsing niet wordt gemaakt. Bovendien betreft dit cijfer enkel SBZ-H gebieden (en niet VEN-

gebieden) die tegen 2028 bijkomend onder nulbemesting zouden vallen.  

Om een correcte inschatting te kunnen maken van welke impact de nulbemestingsregeling op 

bedrijfsniveau zou hebben, dienen land- en tuinbouwers voor wat betreft de percelen die ze exploiteren, de 

evenwel volgende gegevens te kunnen nagaan: 

- Welke percelen genieten momenteel van een ontheffing van de nulbemesting? 

- Welke code wordt aan deze percelen toegekend, zijnde “O” of “H”? 

- Welke evoluties zijn er m.b.t. deze ontheffingen sedert de inwerkingtreding van de regelgeving op 
perceelsniveau? 

- Voor welke percelen zal de bestaande ontheffing worden opgeheven? 

- Voor welke percelen zal een bijkomend bemestingsverbod gelden gelet op de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de regelgeving (akkers en intensieve graslanden in bosgebied volgens het 
gewestplan, gemeentelijke en provinciale RUP’s, overig groen, VEN, …)? 

- Welke percelen kunnen bijkomend een ontheffing genieten als huiskavel gelet op de uitbreiding 
van het toepassingsgebied van de nulbemesting? 

Deze gegevens zijn vandaag echter niet beschikbaar. Het is duidelijk dat deze gegevens hadden kenbaar 

moeten worden gemaakt in het kader van het openbaar onderzoek m.b.t. het ontwerp PAS. Momenteel zijn 

landbouwers niet in staat om de concrete impact van het ontwerp PAS m.b.t. de nulbemesting op 

bedrijfsniveau of op perceelsniveau na te gaan. De impact op de bedrijven kan bijgevolg niet worden 

ingeschat. 

Door het ontbreken van inzicht in de door de nulbemestingsregeling getroffen percelen, is het onmogelijk 

om een correcte en volledige impactanalyse van deze regeling te kunnen maken, zowel macroniveau als op 

microniveau. De overheid blijft hier in gebreke om deze informatie ter beschikking te stellen in het kader 

van het openbaar onderzoek, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe (zie hoofdstuk 3.7). 

 

http://www.boerenbond.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

122 
 

10.3 Nulbemesting is disproportioneel  

10.3.1 Nulbemesting heeft beperkte bijdrage aan emissiereductie  

De invoering van een volledige nulbemesting in alle groene bestemmingen in SBZ-H en VEN is 

disproportioneel gelet op de beperkte bijdrage aan het behalen van de PAS-doelstelling die de maatregel 

zal opleveren. 

Bovendien wordt niet aangetoond dat deze maatregel is vereist in functie van de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Het PAS-beleid gaat in essentie over stikstofemissies via de lucht terwijl het 

mestbeleid focust over stikstof in relatie tot de waterkwaliteit. Er kan dan ook niet worden begrepen 

waarom het PAS-beleid maatregelen omvat inzake de nulbemesting. 

De maatregel is tevens disproportioneel omdat de overheid hiermee verder gaat dan de 

scenarioberekeningen waarop ze haar beleid baseert. 

Maatregel draagt uiterst beperkt bij aan de generieke emissiereductie 

Het G8-scenario voorziet in de invoering van nulbemesting in alle groene bestemmingen gelegen in SBZ-H 

tegen 2030.227 

Deze maatregel draagt slechts uiterst beperkt bij aan de generieke emissiedaling. De impact van deze 

maatregel is beperkt tot een aandeel van 0,5% in de totaalopgave (91 ton NH3 opzichtens 17.225 ton NH3 

uit emissiereducerende maatregelen G8), hetgeen slechts een kleine winst oplevert.228  

Dat de impact van de maatregel relatief is, blijkt ook uit het ontwerp plan-MER zelf: 229 

“Het daadwerkelijk invoeren van nulbemesting op groene bestemmingen in het G8-scenario is qua 

impact tegelijk relatief. Het gaat over nog slechts ongeveer 5% van de groene bestemmingen in SBZ-

H gebieden in Vlaanderen waar nu nog op bemest mag worden (ca. 35 km2 ).” 

De bemestingsmaatregelen die reeds werden opgenomen in het Luchtbeleidsplan (doorvertaald in MAP6+) 

leiden tot een veel grotere emissiereductiewinst, zijde 3.337 ton NH3.230 De maatregelen van het 

Luchtbeleidsplan in de landbouwsector voorzien namelijk in verstrengde voorwaarden voor emissiearme 

aanwending van mengmest op het land (direct onderwerken in plaats van na 2 uur) en het verplicht 

toedienen van ureaseremmers of verplicht onderwerken van kunstmeststof op basis van ureum. Deze 

maatregelen zullen ook bijdragen aan de emissiereducties van mesttoediening in alle groene bestemmingen 

gelegen in SBZ-H tegen 2030.  

Bijdrage van de maatregel aan emissiereductie blijkt niet uit scenario’s 

De wijze waarop scenario’s worden samengesteld maakt het vaak onmogelijk om in te schatten wat de 

bijdrage van een maatregel is aan het reduceren van de deposities op SBZ-H.  

Het scenario G6 is echter identiek aan scenario G5, behalve dat de nulbemestingsmaatregel hierin niet 

wordt opgenomen.231 De vergelijking tussen deposities van G5 en G6 zou dus enig inzicht kunnen geven in 

de effectiviteit van deze maatregel. De gedetailleerde depositieresultaten van scenario G5 zijn evenwel niet 

opgenomen in bijlage A van het ontwerp passende beoordeling zodat niet kan worden nagegaan wat het 

effect van deze maatregel is en er geen vergelijking kan worden gemaakt met scenario’s die wel in deze 

maatregel voorzien.  

 
227 Ontwerp PAS, pagina 51 
228 Ontwerp PAS, pagina 76 
229 Ontwerp plan-MER, pagina 105 
230 Bron: Luchtbeleidsplan, 5.4 Landbouwsector. Verstrenging voorwaarden voor emissiearme aanwending 
mengmest, Betere voorschriften voor het gebruik van ureum als kunstmest 
231 Ontwerp plan-MER, pagina 59 
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De kleine emissiewinst van deze maatregel ten opzichte van de reeds verankerde maatregelen in het Vlaams 

Luchtbeleidsplan doen echter vermoeden dat ook de bijdrage aan depositiewinst verwaarloosbaar is en dat 

het toepassen van deze maatregel in het kader van PAS niet kan worden verantwoord. De impact op de 

bedrijfsvoering lijkt disproportioneel in verhouding tot de depositiewinst (zie hoofdstuk 10.4). 

10.3.2 Nulbemesting niet onderbouwd vanuit de IHD-doelen 

Maatregel niet vereist en noodzakelijk in kader van realisatie van IHD-doelen 

Het ontwerp PAS stelt dat het bemesten van cultuurgronden op drie manieren bijdraagt tot de 

stikstofbelasting op SBZ-H, zijnde.232 

“via vervluchtiging van ammoniak tijdens en na bemesting die vervolgens neerslaat binnen SBZ-H, 

door rechtstreekse bemesting van terreinen gelegen binnen SBZ-H, door instroom van nutriëntenrijk 

oppervlakte-of grondwater afkomstig van bemesting op nabijgelegen gronden.” 

Er werd echter niet onderzocht of een globale, Vlaamse, stopzetting van de bemesting in alle groene 

bestemmingen noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelstellingen in de SBZ-H gebieden te bereiken. Het 

ontwerp plan-MER gaat enkel uit van een te verwachten algemeen en zelfs slechts ‘potentieel’ positief effect, 

ook op de Vlaamse tot doel gestelde natuur. 233 

“Uiteraard kan verwacht worden dat de reductie van de mate van eutrofiëring, zij het veroorzaakt 

door een brongerichte reductie van emissie via de lucht, zij het via beperkingen ten aanzien van het 

brengen van vermestende stoffen op het land, enkel maar een positief effect kan hebben op vegetaties 

en ecosystemen, ook deze die geen Europese bescherming genieten.”(eigen nadruk) 

Er wordt niet bewezen of en in welke mate de vervluchtiging van ammoniak tijdens en na de bemesting in 

de SBZ-H problematisch zou zijn, ondanks de verplichting vanuit de mestregelgeving om emissiearme 

aanwendingstechnieken (injectie van mest, sleepslangentechniek, …) toe te passen. Bovendien wordt 

hieromtrent in het kader van het Vlaams Luchtbeleidsplan sowieso beleid rond gevoerd. 

Er wordt ook niet bewezen of en in welke mate de bemesting van bepaalde gronden gelegen in SBZ-H een 

bijdrage zou leveren aan de stikstofdepositie op bepaalde habitats gelegen in dit SBZ-H of andere SBZ-H 

gebieden.  

Tenslotte wordt ook niet bewezen dat de invoering van de maatregel vereist is om de waterkwaliteit in de 

SBZ-H gebieden te verbeteren in functie van het bereiken van de goede staat van instandhouding. Het is 

zelfs niet zeker dat de percelen ook effectief afstromen of een waterlaag voeden van de habitats. Hiervoor 

is minstens een ecohydrologische studie vereist.  

Er wordt dan ook niet aangetoond dat deze maatregel effectief vereist en noodzakelijk is in het kader van 

de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Een globale, Vlaamse, stopzetting van de bemesting in alle groene bestemmingen in functie van het 

neerslaan van ammoniak of de waterkwaliteit binnen SBZ-H, is niet te verantwoorden. 

Hoogstens gebiedsgericht en gedifferentieerd beleid  

Het ontwerp PAS maakt abstractie van de verschillende types habitat en hun KDW. De “overschrijdingskaart 

vermestende depositie” (Geopunt) maakt duidelijk dat er in Vlaanderen reeds heel wat habitats zijn die 

geen overschrijding van de KDW meer kennen.  

De doelstellingen binnen de stroomgebiedbeheerplannen en de acties uit MAP dienen op termijn te zorgen 

voor een goede waterkwaliteit. De waterkwaliteit binnen SBZ-H gebieden hangt van diverse factoren af 

 
232 Ontwerp PAS, pagina 51 
233 Ontwerp plan-MER, pagina 106 
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(waterzuivering, particuliere lozingen of bemesting, overstromingen,…). Niet elk habitat is afhankelijk van 

de kwaliteit van het oppervlakte – of grondwater. Bovendien wordt er abstractie gemaakt van het 

aanvaardbare niveau van nutriënten in het oppervlakte- en grondwater per habitat (de abiotische 

bereiken). Maatregelen inzake beperking van bemesting in functie van de kwaliteit van het oppervlakte- en 

grondwater binnen SBZ-H dienen zich te beperken tot de voorgestelde prioriteiten per S-IHD rapport. 

In heel wat SBZ-H gebieden zal de toegevoegde waarde van de generieke maatregel derhalve beperkt of 

nihil zijn. Om die reden kan de nulbemesting in de groene bestemmingen in SBZ-H (en VEN) dan ook niet 

generiek worden doorgevoerd. Indien noodzakelijk kan hoogstens een gebiedsgericht en gedifferentieerd 

beleid worden gevoerd, afhankelijk van de gebiedsgerichte context.  

10.3.3 G8-scenario voorziet in nulbemesting tegen 2030 

Het G8-scenario voorziet in de invoering van nulbemesting in alle groene bestemmingen gelegen in SBZ-H 

tegen 2030. Er wordt in de voorliggende stukken niet onderbouwd waarom de nulbemestingsregeling reeds 

in 2028 zou worden uitgerold.  

Er kan dan ook niet worden begrepen om welke reden er politiek werd beslist om via regelgeving deze 

nulbemesting vervroegd door te voeren, zijnde al vanaf 2028. 

10.4 Nulbemesting heeft grote socio-economische impact 

Ondanks de beperkte bijdrage aan emissiereductiedoelstelling, kan niet worden ontkend dat de invoering 

van een volledige nulbemesting in de groene bestemmingen in SBZ-H een grote socio-economische impact 

heeft voor de landbouwsector in het algemeen en de getroffen land- en tuinbouwbedrijven in het bijzonder. 

De nulbemestingsregeling heeft tot gevolg dat duizenden percelen niet langer bemest kunnen worden. Dit 

heeft tot gevolg dat het bewerken van deze gronden onmogelijk wordt gemaakt, dat de gronden niet kunnen 

worden ingezet voor intensieve beweiding, dat het telen van landbouwgewassen onmogelijk wordt 

gemaakt, dat de percelen niet kunnen ingezet worden om dierlijke mest op te brengen,… De 

landbouwwaarde van deze percelen wordt bijgevolg tot quasi nul herleid.  

Die grote impact op landbouw blijkt tevens ook uit het ontwerp plan-MER:  

Het is aannemelijk dat deze aanpassingen in bemestingsregimes lokaal een beweging doen inzetten in 

de richting van zeer extensieve (vlees)veehouderij.234 

Deze verstrenging zal ongetwijfeld implicaties hebben op de leefbaarheid van een aantal 

landbouwbedrijven. Daarom is ook voorzien dat bedrijven die meer dan 20 % van hun gebruiksareaal 

onder nulbemesting zien gaan, zullen kunnen gebruik maken van volgend flankerend beleid: 

koopplicht gronden door de overheid, ruilmogelijkheid via de grondenbank van de VLM, stopzetting 

van het bedrijf, bedrijfsomvorming en instap natuurbeheerplan. Zoals in de referentiesituatie is 

aangegeven, bevinden zich anno 2015 505 landbouwbedrijven met hun bedrijfszetel binnen SBZ-H 

gebied en 1760 landbouwers bewerken grond in de SBZ-H’s. Een groot deel ervan zal worden gevat 

door deze nulbemesting.235 

Artikel 2 lid 3 van de Habitatrichtlijn stelt evenwel dat “de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen 

rekening wordt gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en 

lokale bijzonderheden”.  

 
234 Ontwerp plan-MER, pagina 108 
235 Ontwerp plan-MER, pagina 253 
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Gezien de discrepantie tussen de beperkte ecologische winst van deze maatregel (zie 10.3) en de grote 

socio-economische impact ervan, werd kennelijk geen rekening gehouden met socio-economische 

overwegingen. Dit is onaanvaardbaar. 

Ondanks de beperkte bijdrage aan emissiereductiedoelstelling, kan niet worden ontkend dat de invoering 

van een volledige nulbemesting in de groene bestemmingen in SBZ-H een grote socio-economische impact 

heeft voor de landbouwsector in het algemeen en voor de getroffen land- en tuinbouwbedrijven in het 

bijzonder. Er werd onvoldoende rekening gehouden met socio-economische overwegingen bij de 

vaststelling en de uitwerking van de nulbemestingsregeling 

10.5 Overheid komt terug op gemaakte afspraken m.b.t. de nulbemesting 

Huidig beleid met uitfasering van ontheffingen is efficiënt en effectief 

Samen met de inwerkingtreding van het eerste MAP (mestactieplan), werden er afspraken gemaakt over 

een geleidelijke uitfasering van bemesting voor landbouwgebruik in groene bestemmingen.  

Het beleid werd ingeschreven in de artikelen 41 bis en 41 ter van het Mestdecreet. Ingevolge het systeem 

van de gefaseerde afbouw van ontheffingen op de nulbemesting (éénmaal overdraagbaar) engageerde de 

overheid zich tot een welbepaald flankerend beleid voor de getroffen bedrijven. 

Dat de bemesting in deze groene bestemmingen effectief een uitdovend effect heeft, blijkt uit een recente 

parlementaire vraag236. Uit dit document kan worden afgeleid dat het areaal met een ontheffing op de 

nulbemesting in gans Vlaanderen tussen 2020 en 2000 met 2464 ha is gedaald. Dit is een reductie van 24,1% 

over een periode van 20 jaar. De afname van bemesting in groene bestemmingen neemt dus gestaag af, het 

huidige beleid doet zijn werk! 

De overheid komt terug op gemaakte afspraken m.b.t. de nulbemesting 

Zonder enige of voldoende verantwoording komt de overheid nu terug op gemaakte afspraken, door deze 

decretale ontheffingen versneld terug te schroeven, hetgeen onaanvaardbaar is. Dit heeft immers een grote 

impact op de verdienmodellen van heel wat bedrijven, die op basis van het wettelijke kader (familiale) 

overnames realiseerden, investeringen financierden… 

Er wordt ook niet verantwoord dat de verderzetting van het huidige beleid inzake de gefaseerde afbouw 

van ontheffingen op de nulbemesting, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in het gedrang 

zou brengen. 

Bovendien werden er in het kader van AGNAS-RUP’s de afgelopen jaren bijkomende groene bestemmingen 

afgebakend waarbij men landbouwers heeft gerustgesteld met verwijzing naar de bestaande mogelijkheden 

inzake ontheffing op de nulbemesting in deze gebieden. Ook in het kader van deze AGNAS-RUP’s komt de 

overheid dus terug op eerder gemaakte afspraken.  

10.6 Bijkomende bescherming voor de huiskavel vereist 

Gelet op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de nulbemesting, dient ook de uitzondering voor de 

huiskavel te worden uitgebreid. De ontheffing voor de huiskavel voorzien in artikel 41 ter van het 

Mestdecreet geldt momenteel niet in alle groene bestemmingen maar enkel in natuurgebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden of natuurreservaten, zoals aangeduid op het gewestplan. Ook het 

toepassingsgebied van de ontheffing voor de huiskavel dient bijgevolg te worden aangepast. 

Bovendien dient de definitie van “huiskavel” worden bekeken in het kader van het vooropgestelde 

verstrengd beleid. Meer in het bijzonder is deze definitie niet meer voldoende accuraat. De definitie van 

huiskavel van artikel 3 § 6 13° van het Mestdecreet luidt als volgt: 

 
236 Parlementaire vraag nr. 1017 van Mieke Schauvliege aan Zuhal Demir, d.d. 21/05/2021 
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“een kadastraal perceel of kadastrale percelen gelegen in de gebieden, bedoeld in artikel 41bis in 

zoverre tot het bedrijf behorend of die ofwel behoren bij de vergunde woning ofwel behoren bij de 

stal of stallen van het bedrijf en met de vergunde woning, stal of stallen een ononderbroken 

ruimtelijk geheel vormen. De begrenzing van de huiskavel vindt plaats op basis van een duidelijk 

herkenbaar specifiek gebruik of op basis van een in het landschap duidelijk herkenbaar element;” 

Deze definitie is geenszins duidelijk en voor verschillende interpretaties vatbaar: Wat dient te worden 

verstaan onder een duidelijk herkenbaar specifiek gebruik of een in het landschap duidelijk herkenbaar 

element?  

Percelen die worden onderbroken door een kleine weg of gracht maar die wel door koeien kunnen worden 

betreden in functie van beweiding dienen als huiskavel te worden beschouwd.  

Een evaluatie van de definitie van huiskavel in het kader van de verstrengde nulbemestingsregeling dringt 

zich derhalve op. 

10.7 Het flankerend beleid m.b.t. de nulbemesting is ontoereikend 

In het kader van het verstrengd beleid inzake de nulbemesting wordt in een compensatievergoeding 

voorzien van € 12.000 per ha voor wie stopt met bemesting op 1 januari 2024. Die vergoeding wordt 

geleidelijk afgebouwd tot € 10.000 per ha voor wie stopt op 1 januari 2028. De voorgestelde bedragen 

worden ook op geen enkele manier onderbouwd en zijn zeer laag. 

 

Voormelde vergoeding is bovendien ook ontoereikend. Dit betreft een zogenaamde vergoeding wegens het 

verlies van het landbouwgebruik van het perceel. Deze vergoeding houdt evenwel geen enkele rekening 

met de grote verschillen in teelten: een perceel dat wordt aangewend voor graangewassen heeft niet 

dezelfde gebruikswaarde als een perceel waarop een fruitplantage aanwezig is. Hiermee wordt totaal geen 

rekening gehouden.  

 

De drempel om in te kunnen stappen in het getrapt flankerend beleid (20% van het gebruiksareaal dat 

wordt gevat) is zeer hoog. De leefbaarheid van een bedrijf komt in vele gevallen al veel vroeger in het 

gedrang. De voormelde vergoedingen doen hier geen afbreuk aan. 

 

Tenslotte leidt de maatregel ook tot kapitaalverlies. Deze kapitaalsvernietiging moet eveneens worden 

vergoed door de Vlaamse overheid. Deze kapitaalsvernietiging staat immers los van de vergoeding die 

gebruikers ontvangen voor gederfde inkomsten. Het gebruiksrecht van de grond staat los van het 

eigendomsrecht. In beide gevallen wordt er verlies gelegen ingevolge het versneld terugschroeven van 

bestaande ontheffingen of de invoering van nieuwe bemestingsbeperkingen.  

 

De overheid houdt ook geen rekening met het feit dat gronden waarop een hypotheek rust ingevolge de 

nulbemestingsregeling waardeloos worden en dat zakelijke zekerheden onder druk komen te staan. Indien 

de overheid dergelijke regelingen wil introduceren zou ze in principe dan ook de waarborgen moeten 

overnemen. 

 

Ook voor wat betreft de kapitaalsvernietiging zijn er verschillen naargelang het landbouwgebruik van het 

perceel. Het flankerend beleid m.b.t. de nulbemesting is ontoereikend.  
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11 OPMERKINGEN BIJ DE HERVORMING VAN HET NER-SYSTEEM 

11.1 Hervorming van het NER systeem niet afgestemd met andere 

instrumenten 

In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wordt een hervorming van het NER-systeem aangekondigd -

weliswaar na evaluatie - met de bedoeling dat het NER-systeem meer zou bijdragen aan het realiseren van 

de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit. Behoudens vergissing vond deze 

evaluatie tot op heden niet plaats. Er kan dan ook niet worden begrepen om welke reden men thans deze 

hervorming wil doorvoeren. 

De hervorming van het NER-systeem wordt als een sturend instrument inzake veestapelmanagement 

aanzien. Op deze wijze wordt naast de andere instrumenten zoals de bronmaatregelen inzake veehouderij 

en de beoordelingskaders inzake vergunningverlening, een bijkomend instrument ontwikkeld waarbij 

echter niet wordt verduidelijkt om welke wijze al deze instrumenten zich ten opzichte van elkaar zullen 

verhouden. Zo zou het kunnen dat een bedrijf wel een omgevingsvergunning kan bekomen, maar niet de 

overeenkomstige NER omwille van een te rigide hervorming van het NER-systeem. Dat kan uiteraard niet 

de bedoeling zijn. De Vlaamse overheid dient dan ook te verduidelijken op welke wijze de hervorming van 

het NER-systeem zich verhoudt ten opzichte van andere instrumenten. 

11.2 Opmerkingen bij de hervorming van het NER-systeem 

11.2.1  Opmerkingen bij de stopzetting van de toekenning van nieuwe NER-MVW 

Volgens het ontwerp PAS wordt het systeem van groei mits mestverwerking stopgezet en uit het 

Mestdecreet geschrapt.237 Deze stopzetting zou niet ingrijpen op de bestaande NER-MVW en werkt niet in 

op de mestverwerkingscapaciteit.  

De in het verleden verkregen NER-MVW blijven gebonden aan de voorwaarden voor het behoud van de 

NER-MVW waaronder de mestverwerkingsplicht. Dit laatste aspect dient verder te worden uitgewerkt. Wat 

immers als de mest omwille van bepaalde omstandigheden (vb. ziekte van de landbouwer) niet wordt 

geproduceerd? Indien mest omwille van deze omstandigheden niet wordt geproduceerd kan niet worden 

voldaan de mestverwerkingsplicht bij gebreke aan mest. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat een 

landbouwer in dergelijke omstandigheden zijn NER-MVW zou verliezen. De mestverwerkingsplicht kan 

uiteraard enkel gelden voor effectief geproduceerde mest. Tot voor kort kon het verlies aan bestaande NER-

MVW worden opgevangen omdat nieuwe NER-MVW konden worden aangevraagd. Indien de toekenning 

van nieuwe NER-MVW wordt stopgezet, kan dat niet meer. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn dat een 

landbouwer die omwille van tijdelijke omstandigheden geen mest produceert en daarom ook geen mest 

kan verwerken, bestaande NER-MVW zou verliezen. Het systeem van de NER-MVW moet in het Mestdecreet 

worden aangepast zodat tijdelijke productieverminderingen, waardoor er minder mest is, er niet voor 

zorgen dat de NER-MVW worden geannuleerd. 

11.2.2 Opmerkingen bij de afroming van de slapende NER 

Geen verantwoording voor het afromen van slapende NER 

Luidens het ontwerp PAS zouden er vandaag 52,5 miljoen “slapende of niet-ingevulde NER” zijn waarvan 

er 41 miljoen moeten worden geannuleerd238. Het ontwerp PAS geeft geen enkele toelichting of 

onderbouwing bij deze cijfers. Het is dan ook niet duidelijk om welke reden 41 miljoen NER moeten worden 

afgeroomd. Hoe komt men aan deze cijfers? 

 
237 Ontwerp PAS, pagina 52 
238 Ontwerp PAS, pagina 52 
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Afromingsregels en uitzonderingsregels zijn te strikt bemeten 

De afromingsregel is gericht op alle NER die op 1 januari 2022 de voorbije 3 jaar niet waren ingevuld met 

dieren. Op de ingevulde of actieve NER wordt nog een marge van 10% gevrijwaard zogenaamd om 

fluctuaties in de stalbezetting op te vangen.  

In de conceptnota werd gesteld dat men zou uitgaan van het gemiddeld aantal slapende NER van de 3 laatste 

jaren. In het ontwerp PAS is dit echter niet langer expliciet opgenomen. Het volstaat evenwel niet om 

rekening te houden met de gemiddelde veebezetting van de voorbije 3 jaar. Minstens dient rekening houden 

met maximum van de afgelopen 3 jaar. Een gemiddelde veebezetting houdt onvoldoende rekening met de 

schommelingen die er altijd in de veestapel zijn vb. naar aanleiding van de leegstandcyclus. In de 

pluimveehouderij en varkenshouderij wordt er met productierondes gewerkt. Na elke productieronde volgt 

een periode van leegstand die kan variëren naargelang de omstandigheden. De 10% marge die wordt 

voorgesteld is bovendien ook te nauw bemeten.  

Het PAS-expertenpanel geeft aan dat landbouwers de niet ingevulde NER achter de hand houden om 

(tijdelijke) productiestijgingen te kunnen opvangen239. Dit maakt dat er momenteel ruim 20% van de NER 

niet zijn ingevuld, aldus het PAS-expertenpanel. Dit impliceert tegens dat de bestaande marge vereist is om 

de huidige bedrijfsvoering van landbouwbedrijven niet in het gedrang te brengen en dat een ingrijpen op 

de NER de uitsluitende bedoeling heeft om in te grijpen op de veestapel, wat niet kan verantwoord worden 

in het licht van de doelstellingen van de PAS. 

In een aantal gevallen zal de landbouwer ten opzichte van 2017 over meer NER beschikken. Dit wijst er op 

dat de landbouwer de intentie had om meer dieren te houden dan voorheen. Om deze investering van de 

landbouwer te honoreren voorziet het ontwerp PAS dat slapende NER binnen een vergunning waarvoor 

sinds 2017 is geïnvesteerd in stallen (dierplaatsen) niet worden afgeroomd. Dit is terecht.  

Veehouders worden soms ook geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden waardoor stallen voor een 

langere tijd kunnen leeg staan (vb. een -ruimingsplichtige- ziekte of besmetting waardoor langere sanitaire 

leegstand is vereist, slechte economische conjunctuur, ziekte of wegvallen van de landbouwer of van een 

familielid, gebrek aan personeel, …). Het ontwerp PAS voorziet dat slapende NER ten gevolge van overmacht 

in de laatste drie jaar niet worden afgeroomd. Alle voormelde omstandigheden zouden moeten 

gekwalificeerd worden als “overmacht”.  

De zeer rigide opstelling van het ontwerp PAS heeft evenwel een pervers effect: door een te streng systeem 

inzake de afroming van slapende NER, worden veehouders juist gestimuleerd om te streven naar een 

maximale veebezetting in hun stallen, terwijl het ontwerp PAS kennelijk juist de afbouw van de veestapel 

nastreeft. Veehouders zullen op elke locatie een maximale invulling nastreven om verlies van de NER te 

voorkomen.  

De afromings- en uitzonderingsregeling inzake NER zijn te strikt opgesteld. 

11.2.3 Opmerkingen bij de vaste afroming van 25% bij overdracht 

Bij een overname van NER-D wordt momenteel reeds 25% van het aantal over te dragen NER-D 

geannuleerd. Er zijn evenwel heel wat uitzonderingen op deze regel waarbij de Mestbank geen annulering 

van 25% toepast. 

De huidige regelgeving, zoals voorzien in artikel 34 van het Mestdecreet, heeft reeds tot gevolg dat de NER-

D zijn gedaald van 286,1 miljoen in 2007 tot 269,8 miljoen in 2019, aldus het PAS-expertenpanel240. Het 

huidige beleid werkt dus en volstaat. 

 
239 Advies PAS-panel, pagina 21 
240 Advies PAS-panel, pagina 24 

http://www.boerenbond.be/


 

 
Boerenbond vzw 
Diestsevest 40, 3000 Leuven | 0676.461.073 | RPR Leuven | +32 (0)16 28 61 01 | boerenbond.be 

129 
 

Omwille van die reden wordt er op aangedrongen om op dit punt geen aanpassingen door te voeren aan de 

huidige regelgeving. Dit valt niet te verantwoorden in het kader van het ontwerp PAS. 

11.2.4 Opmerkingen bij de koppeling aan exploitatienummer/landbouwer 

Het ontwerp PAS stelt dat om tot een correcte afroming te komen, NER worden gekoppeld aan 

exploitatienummer/landbouwer. De koppeling aan landbouwer kan wel, maar de koppeling aan een 

exploitatie kan niet: er moet flexibiliteit blijven voor de bedrijven. 

De NER zijn een omzetting van de nutriëntenhalte (NH) uit de jaren ’90. De NER zijn niet-locatie gebonden, 

De NH was dat destijds wel. Dat betekent dus dat een landbouwer met 2 exploitaties vroeger 2 pakketten 

NH had en nu slechts één pakket NER dat vrij te besteden is over beide exploitaties (= de som van beide 

NH). 

Er werden destijds massa’s boetes opgesteld omdat er op de ene locatie van hetzelfde bedrijf één dier teveel 

zat terwijl op de andere locatie volgens het NH meer dieren konden worden gehouden. Omwille van die 

reden is bij de omzetting naar NER de locatiegebondenheid dan ook afgeschaft. Het is onduidelijk waarom 

dit nu zou worden teruggedraaid in het kader van PAS. Ammoniakemissies worden immers op een bepaalde 

locatie immers volledig begrensd door de vergunningen die ook locatiegebonden zijn. Deze maatregel 

wordt niet verantwoord.  

11.3 Het flankerend beleid m.b.t. het NER-systeem is ontoereikend 

Het ontwerp PAS voorziet dat slechts voor een aantal van de geannuleerde NER een vergoeding toegekend. 

Er wordt geen vergoeding toegekend voor NER die werden verkregen bij de initiële toekenning van NER in 

2007 (n.a.v. de omzetting van NH in NER) en die sedertdien in het bedrijf zijn gebleven. Het is niet 

aanvaardbaar dat deze NER niet worden vergoed. Alle NER die verhandelbaar zijn dienen te worden 

vergoed: alle verhandelbare NER hebben immers een marktwaarde. Het wegnemen van deze NER leidt voor 

de eigenaar bijgevolg tot kapitaalsverlies wat vergoed dient te worden. Er wordt niet gemotiveerd om welke 

reden deze NER niet zouden moeten worden vergoed. 

Slapende NER die sedert 2007 zijn verhandeld worden opgekocht aan 1 euro per NER, hetgeen veel te 

weinig is. De reële marktwaarde van de NER is veel hoger. Heel wat veehouders die sedert 2007 NER hebben 

bijgekocht, betaalden veel meer dan 1 euro per NER. 

Het ontwerp PAS voorziet ook dat bij een landbouwer met zowel initieel toegekende NER als verhandelde 

NER de slapende NER “verhoudingsgewijs” wordt afgeroomd. Op de initieel toegekende NER gebeurt dit 

zonder vergoeding, op verhandelde NER met vergoeding. Dit is onaanvaardbaar. Er wordt al een 

minimumbedrag van slechts 1 euro per NER voorzien en dan nog volgt een pondspondsgewijze afroming. 

Dit is onaanvaardbaar. Logisch zou zijn dat de afroming gebeurt van de NER die men vergoedt. In die zin 

dient de afroming dan ook te gebeuren op de laatst verkregen NER. 

Het flankerend beleid m.b.t. het NER-systeem is ontoereikend. 
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12 OPMERKINGEN BIJ DE BEOORDELINGSKADERS 

12.1 (Vergunningsplichtige) activiteiten die terecht niet onder het 

beoordelingskader lijken te vallen 

Het ontwerp PAS stelt aangaande het toepassingsgebied van het beoordelingskaders voor de 

vergunningverlening het volgende:241 

“Voor loutere hernieuwingen speelt het beoordelingskader geen rol als een hernieuwing niet gepaard 

zal gaan met bijkomende stikstofemissies en -deposities. De inrichtingen waar een hernieuwing 

doorgevoerd wordt, maken het voorwerp uit van de referentiesituatie en vallen zo nodig onder de 

reductiemaatregelen van het G8-scenario (en/of van de bijkomende reductiemaatregelen). Bij de 

uitvoering van de reductiemaatregelen wordt ervan uitgegaan dat er bij een hervergunning van een 

bestaande inrichting, zonder bijkomende stikstofemissies en - deposities, geen sprake is van een 

verdere achteruitgang. 

Bestaande bedrijven waarvan de vergunning de komende jaren afloopt, kunnen opnieuw vergund 

worden zonder een passende beoordeling te moeten ondergaan, op voorwaarde dat ze geen netto 

bijkomende stikstofuitstoot veroorzaken en ze de verplichtingen van het G8- scenario respecteren. Een 

hervergunning voor een bestaand varkensbedrijf in een niet-ammoniakemissiearme stal kan 

bijvoorbeeld slechts worden verleend wanneer de inrichting de reductievermindering van –60% van 

de emissies (bovenop maatregelen Luchtbeleidsplan 2030) realiseert in de aanvraag.” 

Het ontwerp PAS kan in dit standpunt worden gevolgd. Het voorgaande impliceert dus dat bestaande 

bedrijven waarvan de vergunning afloopt een hernieuwing kunnen aanvragen en hiervoor geen passende 

beoordeling moeten opmaken op voorwaarde dat ze geen bijkomende stikstofemissies en stikstofdeposities 

veroorzaken én ze de verplichtingen van het G8-scenario, zijnde de bronmaatregelen inzake veehouderij, 

toepassen.  

De Vlaamse overheid volgt terecht het standpunt van het PAS-expertenpanel dat als volgt luidt 242: 

“(…) Als een activiteit leidt tot een vermindering van de depositie op een gebied (ook als men de 

depositie van de activiteit optelt bij de bestaande achtergronddepositie, lezing 1), dan heeft die 

activiteit met zekerheid geen negatief effect, integendeel. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Als 

een veehouderij met een bestaande, nog vele jaren (of in de tijd onbeperkt) geldige vergunning een 

nieuw emissiearm stalsysteem wil introduceren en daarvoor een vergunning aanvraagt zonder het 

aantal dieren uit te breiden, dan heeft die activiteit met zekerheid geen negatief, maar een positief 

effect op het gebied omdat de depositie afneemt. Het feit dat de bestaande achtergronddepositie in 

een bepaald gebied te hoog is en omlaag moet worden gebracht, doet daar niet aan af. Daar draagt 

de activiteit nu juist aan bij. Het weren van een activiteit die een vermindering van de depositie tot 

gevolg heeft met het argument dat de som van deze activiteit en de bestaande achtergronddepositie 

cumulatief nog steeds te hoog zijn, berust op een juridische misvatting en zou bovendien averechts 

werken. (…)” 

Kennelijk maakt het ontwerp PAS geen uitzondering voor de “rode bedrijven”, zijnde bedrijven met een 

impactscore van meer dan 50% maar die niet zijn opgenomen op de gesloten lijst van piekbelasters (zie 

hoofdstuk 8.2). Principieel zullen ook deze bedrijven een nieuwe omgevingsvergunning kunnen bekomen 

zonder opmaak van een passende beoordeling als ze geen bijkomende stikstofuitstoot veroorzaken en de 

bronmaatregelen uit het G8-scenario toepassen.  

 
241 Ontwerp PAS, pagina 72 
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Het voorgaande werd ook al bevestigd door de minister-president in diverse kranten op 20/05/2022 zijnde 

“Als er bedrijven zijn die er (= lijst van rode bedrijven) in 2015 net niet opstonden, maar nu wel, dan zijn die 

donkeroranje. Zij kunnen dan zelf aangeven of ze willen stoppen en kunnen in een uitkoopregeling stappen.” 

(zie hoofdstuk 8.2.2.3). 

Blijkbaar is het de bedoeling dat er ingevolge de implementatie van het ontwerp PAS geen “rode” bedrijven 

meer zullen zijn. Alle bedrijven die niet op de lijst van piekbelasters staan, zullen een nieuwe 

omgevingsvergunning kunnen bekomen, zonder de opmaak van een passende beoordeling, als ze geen 

bijkomende stikstofuitstoot veroorzaken en de bronmaatregelen uit het G8-scenario toepassen en dit 

ongeacht hun impactscore. 

12.2 (Het verschil in) de voortoets- of de minimisdrempel is onvoldoende 

wetenschappelijk en ecologisch onderbouwd 

12.2.1 Gehanteerde methodiek ter onderbouwing van de voortoets- of de 

minimisdrempels 

12.2.1.1 Ecologische toetsing zogenaamd niet mogelijk 

Het ontwerp van de passende beoordeling stelt dat een ecologische toetsing of ecologische onderbouwing 

van een drempelwaarde onmogelijk is. Dit standpunt kan niet worden begrepen.243 

In het advies van het expertenpanel wordt immers aangegeven dat een drempel berust op de overweging 

dat het in de natuurwetenschappen vrij algemeen aanvaard is dat er bepaalde drempels bestaan waaronder 

geen relatie tussen een kleine extra depositie en het gevaar voor een verslechtering van zuurgevoelig 

habitat kan worden aangenomen.244  

Deze zienswijze wordt tot op heden ook gehanteerd in de Vlaamse regelgeving. Luidens artikel 2 30° van 

het Decreet Natuurbehoud is een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone immers een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke 

kenmerken van de speciale beschermingszone.  

Ook in het buitenland wordt gewerkt met drempels die een percentage zijn van de KDW van de meest 

gevoelige habitats. Het ontwerp van passende beoordeling verwijst naar de drempels in Duitsland (iedere 

verhoging met 0,3kg N/ha.jaar is niet relevant) en het Verenigd Koninkrijk (iedere verhoging met minder 

dan 1% van de KDW is niet relevant) om vervolgens te concluderen dat de Duitse drempelwaarde in 

Vlaanderen niet kan worden gehanteerd.  

Volgens het ontwerp van de passende beoordeling245 wijst onderzoek van het INBO246 uit dat de relaties 

tussen de omvang van de stikstofdepositie en de soortenrijkdom en samenstelling van de habitatwaardige 

vegetatie het niet toelaten om een drempel aan te duiden waaronder ecologische effecten kunnen worden 

uitgesloten. Wetenschappelijk onderzoek langsheen depositiegradiënten wijst op een continu toenemende 

negatieve impact van bijkomende stikstofdepositie op Europees beschermde habitat. De foutenmarge op 

deze significante relaties is geen valabel argument om een drempelwaarde te onderbouwen. Er zou 

bijgevolg geen ecologische onderbouwing mogelijk zijn die het kwantitatief vastleggen van een 

voortoetsdrempel toelaat.  

 
243 Ontwerp passende beoordeling, p. 60 
244 Advies PAS-expertenpanel, pagina 29 
245 Ontwerp passende beoordeling, p. 60 
246 De Keersmaeker L., Lefebvre W., Deutsch F., Vanderhaeghe F. & Louette G. (2022). Advies over de toepassing van 
de Duitse drempelwaarde van 0,3 kg N/ha/jaar in Vlaanderen. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Nr. INBO.A.4341. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
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De drempelwaarde uit het Verenigd Koninkrijk werd niet onderzocht in de passende beoordeling. In de 

sector industrie wordt wel gebruik gemaakt van een drempel die ecologisch wordt onderbouwd. Hiervoor 

wordt geen verantwoording gegeven in het ontwerp van passende beoordeling, waarom deze niet zou 

gelden voor landbouw.  

Het ontwerp PAS gaat er van uit dat er geen ecologische onderbouwing is die toelaat om de 

voortoetsdrempels te bepalen. Hiermee wordt afgestapt van een zienswijze die is begrepen in het Decreet 

Natuurbehoud en die ook in het buitenland wordt toegepast. 

12.2.1.2 Methodiek van cumulatieve impact berust op aannames en kringredeneringen 

Wegens een zogenaamd gebrek aan een methodiek die een ecologische onderbouwing toelaat, kiest men 

ervoor om de voortoetsdrempels te onderbouwen aan de hand van een “tweede werkwijze”. Deze 

methodiek is noch internationaal gekend, noch wetenschappelijk of extern getoetst. In de passende 

beoordeling wordt, behoudens het feit dat de ecologische toetsing niet geschikt is, niet gemotiveerd om 

welke reden deze methodiek dan wel geschikt zou zijn voor het bepalen van de voortoetsdrempels. Het is 

bijgevolg onvoldoende zeker dat deze methodiek garandeert dat de gekozen voortoetsdrempels afdoende 

onderbouwd zijn.  

Deze nieuwe werkwijze houdt in dat de cumulatieve impact van alle bedrijven die onder “de drempel” van 

de voortoets vallen, allen worden begroot.247 Alleen impliceert deze methode dat “de drempel” van de 

voortoets voorhanden is, terwijl uit de passende beoordeling niet blijkt hoe men deze drempel dan heeft 

bepaald en vastgesteld. Meer in het bijzonder is de 1% voortoetsdrempel voor NOx-bronnen de 

vertrekbasis. De 0,025 % voortoetsdrempel voor NH3 is een afgeleide van deze 1% drempel voor industrie. 

In de tweede werkwijze maakt men bijgevolg gebruik van een kringredenering. Blijkbaar wordt de 

voortoetsdrempel voor NOx-bronnen van 1% op een arbitraire wijze bepaald en als vertrekpunt gehanteerd 

- ook voor het bepalen van de voortoetsdrempel van NH3 - om vervolgens de cumulatieve impact te 

berekenen van alle bedrijven die onder de voortoetsdrempels vallen hetgeen dan finaal een 

wetenschappelijke verantwoording moet opleveren voor de gehanteerde voortoetsdrempels. Daarbij dient 

bovendien te worden vastgesteld dat de 1% voortoetsdrempel voor de NOx-bronnen overeenstemt met de 

drempelwaarde uit het Verenigd Koninkrijk die men in het kader van de eerste werkwijze echter niet heeft 

onderzocht. De vraag stelt zich dus op basis waarvan men heeft geoordeeld de 1% drempel voor NOx-

bronnen als vertrekpunt te kunnen hanteren van voormelde methodiek.  

Bij deze methode wordt gekeken naar de bedrijven die reeds werden vergund in het verleden en naar een 

mogelijke worst-case toekomstige situatie. Vervolgens worden deze twee situaties ecologisch getoetst. Het 

gaat hier echter niet over een ecologische toetsing zoals bij de eerste werkwijze. 

De methodiek van cumulatieve impact die men in deze passende beoordeling hanteert om de 

voortoetsdrempels te onderbouwen geven aanleiding tot heel wat opmerkingen. 

Opmerkingen bij de methodiek van de cumulatieve impact 

Om te beginnen vertrekken de berekeningen vanuit kwantitatieve voortoetsdrempels om vervolgens de 

cumulatieve impact van de bedrijven die onder deze drempel vallen te begroten. Deze drempels zijn 1% 

voor NOx-bronnen en 0,025% voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. Uit geen enkel 

document kan echter worden afgeleid op welke wijze voortoetsdrempels die het vertrekpunt zijn, werden 

bepaald. Hierop wordt dieper ingegaan in paragraaf 12.2.2, maar de vaststelling dat deze verantwoording 

ontbreekt, maakt dat de resultaten van de berekening niet te verantwoorden zijn.  

Aangezien het niet duidelijk is waarop de keuze voor de waarden van de voortoetsdrempels is gebaseerd, 

zou het bovendien op zijn minst niet onlogisch zijn om verschillende alternatieve berekeningen te doen om 

 
247 Ontwerp passende beoordeling, p. 60 
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te bekijken of men op basis van andere drempelwaarden gelijkaardige conclusies zou kunnen trekken (als 

de conclusies die getrokken kunnen worden op basis van de gebruikte methodiek al valabel zouden zijn). 

Ook deze zijn nergens terug te vinden. 

Daarenboven kan deze oefening slechts voor twee van de drie beoordelingskaders worden uitgevoerd. Voor 

de drempelwaarde van NOx voor infrastructuur mobiliteit is het niet mogelijk om deze uit te voeren. De 

impact van deze NOx-bronnen wordt bijgevolg niet meegenomen in de eindbeoordeling. De onderbouwing 

die hiervoor wordt gegeven in het ontwerp PASsende beoordeling is uiterst summier. 

Voor de andere twee beoordelingskaders (NOx stationaire bronnen en NH3 veehouderijen en 

mestverwerkingsinstallaties) gebeurt de inschatting wel. Om een cumulatieve impact van alle bedrijven die 

onder de drempel vallen te begroten moet er zicht zijn op de individuele impact van deze bedrijven. Om 

deze te berekenen wordt gebruik gemaakt van de modeltrein EMAV-IFDM-VLOPS waarbij de emissie-input 

die IFDM nodig heeft voor landbouw afkomstig is van EMAV op basis van mestbankaangifte. Er zijn voor 

deze bedrijven immers geen detailgegevens van het bedrijf zelf beschikbaar. Ervaringen met de lijst van 

piekbelasters leren echter dat er grote verschillen kunnen zitten op de resultaten bekomen uit de 

modeltrein EMAV-IFDM-VLOPS en de effectieve impactscore van bedrijven berekend op basis van de 

werkelijke situatie aan de hand van de impactscoretool. Wetende dat de graad van detail van de gegevens 

waarover men beschikt voor landbouw dan nog vele malen hoger is dan de grove inschatting van 

parameters voor bedrijven die onder het NOx-beoordelingskader vallen, zullen de verschillen voor dit soort 

bedrijven nog veel groter zijn. Bijgevolg is de modeltrein geen goede manier om de individuele impact van 

bedrijven te berekenen, laat staan om er conclusies uit te trekken op vlak van cumulatieve impact.  

Bijkomend mag niet worden vergeten dat de emissieberekeningen met het EMAV-model voor landbouw 

veel meer in rekening brengt dan enkel de vergunningsplichtige activiteiten (zie hoofdstuk 12.2.3). Er is ook 

heel wat hobbymatig gebruik dat hierin wordt meegenomen. De drempels zijn dus niet uitgedrukt in het 

aandeel (%) van de voorziene depositie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) t.o.v. de KDW 

van het getroffen stikstofgevoelige habitat in de toetszone, want er wordt veel meer meegenomen dan de 

impact van vergunningsplichtige activiteiten. De landbouwsector en de echte landbouwbedrijven worden 

hierdoor onrechtmatig benadeeld door een veel te lage drempel omdat ook niet-vergunningsplichtige 

activiteiten bij hobbyboeren en particulieren worden meegenomen.  

Vervolgens wordt in de beoordeling van de drempel voor NOx stationaire bronnen in de berekening geen 

rekening gehouden met het feit dat het voor NOx-bronnen mogelijk is om een impactscorestijging van 1% 

door te voeren, zowel boven als onder de voortoetsdrempel. Wetende dat ongeveer 45% van de totale N-

uitstoot van de sectoren industrie, energie en handel & diensten afkomstig is uit puntbronnen met een 

impactscore onder de 1%, kan deze mogelijkheid ook voor bedrijven onder de drempel gebiedsgericht tot 

een significante emissie- én depositiestijging leiden.248 De cumulatieve impact van de 1% stijging in hoofde 

van bestaande bedrijven wordt later wel (deels) apart bekeken,249 doch enkel voor projecten boven de 

voortoetsdrempel. De conclusie m.b.t. de worst case-impact van de invoering van de mogelijkheid om een 

impactscorestijging van 1% voor bestaande bedrijven boven de drempel te realiseren: het valt niet uit te 

sluiten dat het algemeen toelaten van de stijging van de impactscore met 1% lokaal aanleiding zou geven 

tot een verhoging van de deposities.250 Deze conclusie kan mogelijks ook getrokken worden voor de 

impactstijging van bedrijven onder de drempel, maar telt met zekerheid ook voor de impactstijging 

veroorzaakt door de combinatie van impactstijging van bedrijven boven én onder de drempel. Dit terwijl 

juist moet worden gegarandeerd dat het vergunnen van bedrijven onder de voortoetsdrempels lokaal niet 

kan leiden tot een stijging van de emissies en deposities! De cumulatieve impact van de mogelijkheid om 

een impactscorestijging van 1% te realiseren voor bestaande bedrijven, ook deze met een impactscore 

 
248 Ontwerp PAS, pagina 68, a contrario 
249 Ontwerp passende beoordeling, pagina 88 
250 Ontwerp passende beoordeling, pagina 88 
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beneden de NOx voortoetsdrempel van 1%, wordt ten onrechte niet meegenomen in de methodiek die 

wordt gehanteerd om NOx-voortoetsdrempel te bepalen.  

Ook nieuwe bedrijven kunnen een stijging van NOx-emissies realiseren, waarbij zij zelfs niet gehouden zijn 

aan de maximale verhoging van de impactscore met 1% zoals bestaande bedrijven. Ook hier kan niet 

worden uitgesloten dat bij de inplanting van nieuwe bedrijven toch nog betekenisvolle effecten optreden.251 

Ook dit aspect werd niet meegenomen in de methodiek om de NOx-voortoetsdrempel te bepalen. 

De worst case inschatting van emissietoenames is gebaseerd op een groeivoet van tweemaal de verwachte 

economische groei van 3%.252 Deze worst-case inschatting houdt alvast geen rekening met de mogelijkheid 

van eventuele lokale emissiestijgingen. De vraag kan dan ook worden gesteld of deze inschatting de basis 

kan vormen voor de onderbouwing van de NOx-voortoetsdrempel. 

Hoe dan ook kan men zich de vraag stellen hoe wetenschappelijk (en juridisch) robuust de conclusies zijn 

die men uit de gemaakte berekeningen trekt.  

Men geeft aan dat uit de berekeningen blijkt dat de impact van alle bedrijven die onder de drempelwaarde 

voor de voortoets blijven maximaal 6,61% is (1,22 kg N/ha.jaar in absolute waarden) en bijgevolg “zeer 

gering is”.253 Er wordt echter geen kwantitatieve grens beschreven waarboven een bijdrage als 

“problematisch” zou worden aanzien. Uit wat beschreven wordt in paragraaf 12.2.1.1 blijkt dan ook dat het 

niet mogelijk is om hier een ecologisch onderbouwde waarde op te kleven.  

Uit de “zeer geringe” bijdrage wordt vervolgens geconcludeerd dat “de invoering van deze drempel op zich 

nooit kan zorgen voor een overschrijding van de KDW”. Dat klopt, de laagste KDW die in Vlaanderen 

voorkomt is 6 kg N/ha.jaar. Maar als dat het criterium is op basis waarvan wordt bepaald of een 

voortoetsdrempel al dan niet een probleem is, dan kan de drempel zo worden bepaald dat de cumulatieve 

impact maximaal 5,99 kg N/ha.jaar zou zijn. Mogelijks leidt de invoering van andere, hogere drempels ‘op 

zich’ ook niet tot het overschrijden van de KDW. Hier wordt een zeer voorzichtige invulling gegeven aan het 

voorzorgsbeginsel die redelijkerwijze niet wordt verantwoord. 

Ten slotte vertrekt men voor de inschatting van het worst case toekomstscenario vanuit de situatie in 2019. 

An sich wordt dit niet in vraag gesteld, dit is immers de meest recente gekende situatie en is bijgevolg een 

correcte basis om een toekomstinschatting op te baseren. Boerenbond vraagt zich echter wel af waarom 

hier die correcte redenering wel gemaakt wordt en in andere berekeningen men toch blijft vasthouden aan 

referentiejaar 2015 (zie ook hoofdstuk 4.2). 

De methodiek ter onderbouwing van de voortoetsdrempels is kaduuk, onder andere omwille van het 

gegeven dat de methodiek de mogelijke impactstijgingen die NOx-bronnen kunnen realiseren, en die lokaal 

kunnen leiden tot significante effecten, niet in rekening brengt. Dit terwijl de voortoetsdrempels juist 

moeten garanderen dat het vergunnen van bedrijven onder de voortoetsdrempels lokaal niet kan leiden tot 

significante effecten. 

12.2.2 Verschillende drempelwaarden voor verschillende bronnen 

Zoals toegelicht in paragraaf 12.2.1.1, is een ecologische onderbouwing van een kwantitatieve 

voortoetsdrempel zogenaamd niet mogelijk. In de voorgestelde beoordelingskaders wordt echter wel een 

waarde gegeven aan de voortoetsdrempels. Meer nog, er worden twee verschillende voortoetsdrempels 

vastgelegd, afhankelijk van de aard van het project. Voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties 

wordt een impactscore van 0,025% gehanteerd, voor stationaire bronnen van NOx-emissies en 

infrastructuurprojecten mobiliteit wordt gekozen wordt voor een drempel van 1%.  

 
251 Ontwerp passende beoordeling, pagina 91 
252 Ontwerp PAS, pagina 68 
253 Ontwerp passende beoordeling, pagina 87 
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Onduidelijk hoe de drempelwaarden werden bepaald 

Uit de voorliggende stukken kan niet worden afgeleid op welke wijze voortoetsdrempel voor NOx-emissies 

is bepaald. In ieder geval zou er hiervoor geen ecologische basis zijn. De drempelwaarde voor veehouderijen 

en mestverwerkingsinstallaties is kennelijk gebaseerd op de drempel van NOx-emissies: de waarde werd 

bepaald op basis van de hoeveelheid depositie die equivalent is met de depositiebijdrage van alle stationaire 

NOx-bronnen met een impact onder de 1% drempel.254 Het is dus duidelijk dat men eerst de 1% 

voortoetsdrempel voor NOx als vertrekpunt heeft vastgelegd om hier vervolgens de voortoetsdrempel voor 

NH3 uit af te leiden, alleen is niet duidelijk op basis waarvan men dat heeft gedaan: het lijkt alsof de 1% 

drempel arbitrair wordt bepaald om dan vervolgens gebruik van een kringredenering om deze te gaan 

onderbouwen. 

Niet alleen wordt met deze redenering de professionele landbouwsector benadeeld, aangezien ook niet-

vergunningsplichtige activiteiten in rekening gebracht voor het bepalen van de drempel van 0,025% (zie 

hoofdstuk 12.2.3), daarbovenop maakt het baseren van de drempel voor NH3 op de niet-ecologisch 

bepaalde drempel van NOx dat deze voortoetsdrempel evenmin ecologisch bepaald is. Hoe deze waarden 

dan wel tot stand kwamen is giswerk.  

Verschillende waarden van voortoetsdrempels ecologische niet te verantwoorden 

Vanuit een ecologisch oogpunt is het niet te verantwoorden om twee verschillende voortoetsdrempels te 

definiëren. Dit betekent immers dat een landbouwbedrijf enerzijds en een industrieel bedrijf anderzijds, 

beiden met een impactscore van bijvoorbeeld 0,9%, respectievelijk wel en geen ‘betekenisvolle aantasting’ 

veroorzaken hoewel ze verantwoordelijk zijn voor exact hetzelfde depositieaandeel (steeds uitgedrukt in 

kg N) ten opzichte van de KDW van een stikstofgevoelig habitat aangezien de drempelwaarden uit 

impactscores bestaan. Het depositieaandeel van een industriële IIAO mag zelfs veertig (!) keer hoger zijn 

dan dat van een agrarisch IIAO alvorens deze depositie kan leiden tot een ‘betekenisvolle aantasting’.  

Om te beginnen wordt de voortoetsdrempel uitgedrukt als impactscore. Dat wil kort door de bocht zeggen 

dat de impact van een bedrijf wordt bepaald door zijn bijdrage aan de depositie op een welbepaalde plaats 

(oppervlakteraster). Hiertoe wordt depositie van zowel NOx als ammoniak omgerekend naar kg N per 

hectare per jaar. Door deze omrekening kan de impact de depositie van verschillende stoffen en rekening 

houdend met het verschillend depositiegedrag van NOx en NH3, op een uniforme manier worden ingeschat. 

De impact van een landbouwbedrijf met een impactscore van 1% is bijgevolg even groot als dat van een 

industrieel bedrijf met dezelfde impactscore. Het risico op betekenisvolle aantasting is in beide situaties 

exact hetzelfde, beide bedrijven moeten dan ook op dezelfde manier worden beoordeeld. 

Bijgevolg mag niet worden vergeten dat door het verschillende depositiegedrag van NOx en NH3, 

landbouwbedrijven al veel minder zullen mogen emitteren in de buurt van een SBZ-H dan bedrijven die 

NOx uitstoten, om tot dezelfde impactscore te komen.  

Er is dus ook geen ecologisch onderbouwing die verklaart dat de voortoetsdrempel verschillend dient te 

zijn naargelang de emissiebron. 

Ook geen andere verantwoording voor verschil in drempelwaarden  

Naast het ontbreken van een ecologische onderbouwing voor verschillende drempelwaarden, volstaan ook 

de andere elementen die men aanhaalt niet om de zeer lage de minimisdrempel voor landbouw van 0,025% 

ten opzichte van de hogere drempel van 1% voor NOx-bronnen te onderbouwen.255 

In het ontwerp PAS wordt er verwezen naar de structurele afname in emissies van NOx als onderbouwing 

voor een verschillende aanpak van de NOx- en de ammoniakbronnen. Deze daling is echter hoofdzakelijk te 

 
254 Ontwerp PAS, p. 73 
255 Ontwerp PAS, p. 57 
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wijten aan de afname van verkeer, een niet-vergunningsplichtige activiteit, terwijl deze daling thans wordt 

aangehaald om voor industrie een soepeler significatiekader te bepalen dan voor landbouw. 

Bovendien dient de vraag te worden gesteld of een dalende trend in het verleden een verantwoording kan 

zijn voor de vaststelling van een voortoets- of de minimisdrempel. Er is immers niet gegarandeerd dat de 

dalende trend voor industrie zich ook in de toekomst zal aanhouden. Immers kan industrie bijkomende 

emissies genereren. Voor bestaande industriële bedrijven mag bij een overschrijding van de voortoets- of 

de minimisdrempel de impactscore met maximum 1% stijgen.256 Voor nieuwe industriële bedrijven is de 

bijkomende stikstofdepositie zelfs onbeperkt mits toepassing van BBT.  

Volgens Backes en Boerema kan de drempelwaarde worden gekoppeld aan een dalende depositielijn op 

voorwaarde dat het PAS-beleid de zekerheid biedt dat in ieder stikstofgevoelig Natura2000 gebied op 

termijn de instandhoudingsdoelstellingen worden gerealiseerd.257 Gelet op het feit dat voor NOx-bronnen 

de stijging van de impactscore algemeen is toegelaten, ook voor bedrijven met een impactscore beneden de 

voortoetsdrempel van 1%, maakt dat er lokaal wél verhogingen van emissies en deposities mogelijk zijn.258 

259 

Naast de historische daling wordt ook het verschil in depositiegedrag tussen NOx en ammoniak aangehaald 

als element om het verschil in drempelwaarden te onderbouwen. NOx slaat inderdaad minder snel neer dan 

ammoniak. Maar door de drempelwaarde uit te drukken als een impactscore wordt dit verschil echter al 

meegenomen. De impactscore is immers de hoogste verhouding van de depositie, rekening houdend met 

het specifieke verspreidingspatroon van ammoniak en NOx, veroorzaakt door het bedrijf tot de kritische 

depositiewaarde (KDW) van het habitat, waarvoor de totale depositie de KDW overschrijdt.  

Bij het berekenen van deze depositie op een welbepaalde oppervlakte wordt in de gebruikte modellen 

rekening gehouden met het verschillende depositiegedrag van NOx enerzijds en NH3 anderzijds. 

Landbouwbedrijven zullen als gevolg van dat specifiek depositiegedrag van NH3 (doorgaans) een hogere 

impactscore hebben dan industriële bedrijven met eenzelfde stikstofuitstoot op dezelfde plaats. Door de 

drempelwaarde uit te drukken in een impactscore wordt het verschil in depositiegedrag dus in rekening 

gebracht. Daarbovenop ook nog een lagere voortoetsdrempel hanteren voor NH3-bronnen is bijgevolg 

dubbelop en niet te verantwoorden. 

Omgekeerd, een NOx-bron met een impactscore van 1%, zal een veel grotere totale stikstofemissie hebben 

dan een NH3-bron met een impactscore van 1% als gevolg van het disperse depositiegedrag van NOx. Elk 

van deze NOx-moleculen zal echter op een gegeven moment ergens, grotendeels in het buitenland, 

neerslaan en daar bijdragen aan de vermesting en verzuring. Door de impact en de voortoetsdrempels uit 

te drukken als impactscore weegt die disperse manier van depositie echter veel minder zwaar door voor 

NOx-bronnen. NOx-bronnen dragen dus evenzeer bij maar dan voornamelijk aan het vergroten van de 

achtergronddepositie die een impact kan hebben op Natura 2000-gebieden in binnen- en buitenland. 

Echter, dit is ook stikstofdepositie. Als dus al gebruik gemaakt zou moeten worden van verschillende 

depositiedrempels, zou de drempel voor NOx-bronnen lager moeten zijn dan deze voor ammoniak omdat 

 
256 Ontwerp PAS, pagina. 68 
257 Backes en Boerema, Milieu en Recht, 2021/107, pagina 751 
258 Ontwerp passende beoordeling, pagina 88 en 91 
259 MB dd. 07/06/2022 houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen het besluit OMGP-2021-0313 van 
de deputatie van de provincie Antwerpen van 16 december 2021 houdende het deels verlenen van de vergunning aan 
de NV INEOS Olefins Belgium. In voormelde beslissing wordt zelfs rekening gehouden met toekomstige 
emissietoestand, hetgeen niet kan worden begrepen: “Bovendien kan erop worden gewezen dat de beoordeling van de 
stikstofimpact van een project maximaal dient te gebeuren ten opzichte van de emissietoestand wanneer de 
projectemissies zich manifesteren. Voormeld project zal ten vroegste in 2025 operationeel zijn. Een beoordeling van de 
emissie-en depositiebijdragen dient dan ook te gebeuren ten opzichte van de emissietoestand 2025, eerder dan ten 
opzichte van de actuele achtergronddeposities.” 
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de impactscore slechts een beperkte impact van de NOx-bron vat, nl. deze die op korte afstand neerslaat. 

Een groot deel van de emissies ‘verdwijnt’ in de achtergronddepositie maar slaat wel ergens neer. 

Ook de beperkte bijdrage van stationaire NOx bronnen tot de totale stikstofdepositie in Vlaanderen wordt 

aangehaald als onderbouwing voor het verschil in drempelwaarden. Het is inderdaad zo dat uit het 

voorgaande (ander depositiegedrag) volgt dat NOx een langere verblijftijd in de lucht heeft, bijgevolg vaker 

over de landsgrenzen van Vlaanderen heen verspreidt en zo een lagere bijdrage heeft in Vlaanderen. Echter, 

Vlaamse NOx-emissies hebben dan wel een grotere bijdrage aan de deposities in het buitenland. Slechts 9% 

van de Vlaamse NOx uitstoot wordt in Vlaanderen afgezet.260 Echter, dit betekent dat 91% in het buitenland 

wordt afgezet. We zijn vanuit Vlaanderen zelf vragende partij dat het buitenland ook zijn 

verantwoordelijkheid moet opnemen voor de depositie die het hier in Vlaanderen veroorzaakt. Dan moeten 

we dit ook zelf doen richting het buitenland, zeker omdat Vlaanderen netto-stikstofexporteur is. Aangezien 

onze depositie in het buitenland overwegend uit NOx bestaat, kan niet worden verstaan dat in het ontwerp 

PAS bijna uitsluitend gefocust wordt op NH3-emissies. De eenzijdige focus van het ontwerp PAS op Vlaamse 

deposities is een kortzichtige benadering. Daarbovenop wordt door bij het gebruiken van de equivalente 

hoeveelheid in depositiebijdrage enkel naar Vlaanderen te kijken, de landbouwsector extra benadeeld. 

Samengevat zijn geen van deze elementen afdoende om het verschil in voortoetsdrempel tussen 

verschillende bronnen wetenschappelijk, juridisch of ecologisch te verantwoorden.  

Er wordt geen afdoende verantwoording gegeven voor de introductie van verschillende voortoetsdrempels 

naargelang de emissiebron (NOx/NH3). Vooreerst is er geen afdoende ecologische onderbouwing voor dit 

verschil in behandeling. De impact van een industrieel bedrijf met een impactscore van 1% is even groot als 

dat van een landbouwbedrijf met dezelfde impactscore. Een dalende trend in emissies van NOx in het 

verleden kan ook geen verantwoording opleveren. Deze daling is echter hoofdzakelijk te wijten aan de 

afname van verkeer, terwijl deze daling thans wordt aangehaald om voor industrie een soepeler 

significatiekader te bepalen. Bovendien is niet gegarandeerd dat de dalende trend voor industrie zich ook 

in de toekomst zal aanhouden. Ook het verschil in depositiegedrag tussen NOx en NH3 kan geen 

verantwoording zijn voor een verschillende voortoetsdrempel. Door de drempelwaarde uit te drukken als 

een impactscore wordt dit verschil immers al meegenomen. 

12.2.3 Voornamelijk hobbymatige activiteiten vallen onder de voortoets of de 

minimisdrempel 

Bijkomend mag niet worden vergeten dat de emissieberekeningen met het EMAV voor landbouw veel meer 

in rekening brengt dan enkel de veeteeltbedrijven of enkel de vergunningsplichtige agrarische activiteiten. 

Ook heel wat hobbymatige landbouwactiviteiten zijn begrepen in het EMAV. 

Elke mestbankaangifte wordt namelijk in rekening gebracht in het EMAV. Een mestbankaangifte is 

ingevolge artikel 23 § 1 van het Mestdecreet vereist vanaf onder andere een productie aan dierlijke mest 

groter dan of gelijk aan 300 kg fosfaat (P2O5) (voorbeeld: zo’n 10 grote runderen of paarden) of indien er 

meer dan 2 ha landbouwgrond in gebruik is (akkerbouw, groenteteelt, maar ook een wei voor paarden, 

natuurbeheer,…). Bedrijven die een mestbankaangifte dienen op te maken omdat ze aan die 2 ha 

landbouwgebruik komen, moeten ook hun dieren mee opnemen, ook al wordt de mestproductie van 300 kg 

fosfaat niet bereikt. 

 
260 Ontwerp PAS, pagina. 56 
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Uit data verkregen van VMM261, blijkt dat in 2015 26% van de exploitaties die meegenomen werden in het 

EMAV, een productie aan dierlijke mest lager dan 300 kg fosfaat hadden, en bijgevolg op dit criteria niet-

mestbankaangifteplichtig waren en veelal niet-vergunningsplichtig.  

Op deze manier valt er ook heel wat hobbymatig gebruik onder de term “landbouw”. Het gaat dus niet enkel 

om veeteeltbedrijven en om bedrijfsmatige activiteiten. 

Tabel 4.6 uit het ontwerp PAS geeft de zogenaamde verdeling weer van de veehouderijen in Vlaanderen in 

functie van de impactscore van hun stalemissies (toestand 2015, n = 22.391 exploitaties, totale emissie = 

26,449 ton NH3).262 Het ontwerp PAS gaat uit van 22.391 exploitaties, dit terwijl er in 2015 maar 12.893 

veeteeltbedrijven waren.263 In dit cijfer zit dus heel wat hobbymatig gebruik. 

Vanuit het beleid wordt de perceptie gecreëerd dat nog heel wat veehouderijen vergunbaar zijn en een 

impactscore zouden hebben beneden de voortoetsdrempel van 0,025%, zijnde 44,3% van alle 

veehouderijen in Vlaanderen en dat hiermee de familiale landbouwbedrijven zijn gevrijwaard. Dit is een 

foutieve perceptie.  

Uit voorgaande tabel blijkt dat deze 44,3% van de exploitaties (9.919 exploitaties) slechts 9,1% van de 

emissies vertegenwoordigen (gemiddeld 240 kg NH3 per exploitatie). Dit betreffen dus voornamelijk hobby-

landbouwers die gehouden zijn tot een mestbankaangifte. 

12.2.4 Verschillende lezingen i.v.m. de eis van cumulatie met “andere plannen en 

projecten” 

Het ontwerp PAS geeft een bijzondere invulling aan de eis van cumulatie zoals voorzien in artikel 6 lid 3 van 

de Habitatrichtlijn. Die eis luidt: 

“Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, 

maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 

voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 

houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.” 

Het ontwerp plan-MER begroot echter de cumulatieve impact van alle bedrijven onder de drempels voor de 

voortoets. Hierbij wordt zowel gekeken naar de bedrijven die reeds vergund werden in het verleden als 

naar een mogelijke worst-case toekomstige situatie. Daarbij worden afzonderlijke cumulatieve 

berekeningen gemaakt voor enerzijds alle vergunningsplichtige puntbronnen uit de sectoren industrie, 

energie, handel en diensten die zich onder de voortoetsdrempel bevinden en anderzijds alle 

vergunningsplichtige puntbronnen uit de landbouwsector die zich onder de drempel bevinden.  

Deze methodiek heeft als doelstelling om de voortoetsdrempel te verantwoorden, hetgeen ook uitdrukkelijk 

blijkt uit het ontwerp van passende beoordeling.264  

Daarmee is echter nog geen invulling gegeven aan de eis van cumulatie zoals voorzien in artikel 6, lid 3 van 

de Habitatrichtlijn waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen cumulatie met “andere plannen en 

projecten” van de ene respectievelijk van de andere sector en waarbij ook geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen cumulatie met “andere plannen en projecten” die zich onder dan wel boven de voortoetsdrempel 

bevinden.  

 
261 VMM, ammoniakemissie per locatie berekend voor het jaar 2015 zoals deze wordt aangeleverd aan het VITO voor 
scenarioberekeningen in het kader van de PAS, bezorgd naar aanleiding van vraag tot openbaarheid van bestuur, 
verkregen op 23 juli 2021. 
262 Ontwerp PAS, pagina 73 
263 https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouw/totale-landbouw/specialisatie-van-de-bedrijven  
264 Ontwerp passende beoordeling, pagina 59 
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Hierbij is het belangrijk om aan te stippen dat er m.b.t. de cumulatieve effecten twee lezingen zijn in de 

rechtsleer die ook tot uiting kwamen in het advies van het PAS-expertenpanel:265  

“(…) Betoogd wordt enerzijds dat ‘cumulatie ook met bestaande plannen en projecten’ wat 

stikstofemissies (en andere milieubelastingen) betreft, betekent dat de bestaande 

achtergronddepositie en de bijkomende extra depositie gewoon moeten worden opgeteld en 

vervolgens moet worden bezien of het geheel mogelijk een significant effect heeft. Deze lezing 

heeft tot gevolg dat er in situaties met een aanzienlijke bestaande overschrijding van de KDW 

geen enkele, nog zo minieme extra belasting bij kan. Zelfs een, slechts modelmatig 

berekenbare, extra depositie van bijvoorbeeld 0,005 mol zou dan een significant effect hebben 

of tenminste kunnen hebben omdat de som van de bestaande belasting en de nieuwe, nog zo 

kleine, belasting een mogelijk significant effect heeft. Dat zou voor grote delen van Vlaanderen, 

zo niet geheel Vlaanderen betekenen dat geen enkele stikstof uitstotende activiteit ergens in het 

gewest kan worden toegelaten zonder passende beoordeling. En met passende beoordeling zou voor 

al die activiteiten slechts dan vergunning kunnen worden verleend als daar een aan deze activiteit 

gebonden verlaging van de depositie tegenover staat of succesvol beroep kan worden gedaan op de 

uitzonderingsbepaling van art. op art. 36ter, §5 Decreet Natuurbehoud, respectievelijk art. 6 lid 4 

Habitatrichtlijn. In de praktijk zal het overigens niet mogelijk zijn om de cumulatietoets te beperken 

tot het optellen van de deposities veroorzaakt door het nieuwe project en de deposities veroorzaakt 

door vroegere plannen en projecten. Ten eerste weet men doorgaans niet welke deposities vroegere 

plannen en projecten (zelfs als die voor het van kracht worden van de richtlijn zijn vergund) hebben. 

Ten tweede is de hoeveelheid van vroegere plannen en projecten zo groot dat een cumulatieve 

beoordeling niet mogelijk lijkt. Daarom zal in de praktijk de bijkomende depositie worden opgeteld 

met de achtergronddepositie ter plaatse. Daarin zijn dan alle vroegere plannen en projecten 

‘verwerkt’. Dat laatste is op zich juist, maar het optellen van de achtergronddepositie, waarin 

bijvoorbeeld in aanzienlijke mate ook uit het buitenland afkomstige depositie en depositie van diffuse 

bronnen zit, is iets wezenlijk anders dan het optellen met de deposities van (ook vroegere) andere 

plannen en projecten. Artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn bepaalt niet dat een cumulatietoets moet worden 

gemaakt met de reeds aanwezige situatie, maar met andere plannen en projecten. Deze lezing wordt 

in het vervolg lezing 1 genoemd.” (eigen nadruk) 

Een andere lezing van het Moorburg-arrest en van de handleiding van de Commissie is echter ook 

denkbaar. In die lezing worden eerder vergunde activiteiten ook betrokken bij de beoordeling. 

Bekeken wordt of de nieuwe activiteit, samen met andere beoogde (toekomstige) plannen en 

projecten, een mogelijk (extra) significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen heeft 

tegen de achtergrond van de reeds bestaande (achtergrond)belasting. De voorbelasting wordt 

dus niet genegeerd of weggedacht. Bekeken wordt of de belasting door nieuwe plannen en 

projecten, waaronder het aangevraagd plan of project, een (extra) negatieve invloed kan 

hebben op de instandhoudingsdoelstellingen in vergelijking met de reeds bestaande situatie. 

Om bij het voorbeeld van het Moorburg-arrest te blijven: bekeken wordt dan of de gevolgen van de 

Moorburgcentrale opgeteld met de reeds bestaande belasting van de oude Geesthacht-centrale een 

extra negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen hebben in vergelijking tot de reeds 

bestaande effecten van de Geesthacht-centrale. Deze lezing heeft tot gevolg dat zeer kleine extra 

belastingen, die met zekerheid geen extra negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen 

hebben ten opzichte van de reeds bestaande belasting toegelaten kunnen worden. Dat neemt 

natuurlijk niet weg dat een bestaande overbelasting moet worden teruggedrongen om een 

mogelijke achteruitgang van de kwaliteit van een gebied te voorkomen en toe te werken naar 

een gunstige staat van instandhouding van de daar aanwezige habitats en soorten, maar dat 

 
265 Ontwerp PAS, pagina 37-38 
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is niet de taak van art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn. Deze lezing wordt in Duitsland gevolgd en is in de 

literatuur nader onderbouwd. Deze lezing wordt in het vervolg lezing 2 genoemd.” (eigen nadruk) 

Kennelijk gaat de Vlaamse overheid voorbij aan de tweede lezing en opteert zij voor de eerste lezing. 

Uit de eerste lezing volgt evenwel dat wanneer een habitattype zich in een ongunstige staat van 

instandhouding bevindt, elke bijkomende verslechtering op zich genomen betekenisvol is. Deze lezing gaat 

evenwel voorbij aan de opbouw van artikel 6 van de Habitatrichtlijn waarbij de leden 1 en 2 de lidstaten 

verplichten om de nodige instandhoudingsmaartegelen te nemen en om preventieve maatregelen te nemen 

om verstoring en verslechtering te vermijden. Deze leden vormen dan ook de rechtsgrond om een algemeen 

stikstofbeleid te voeren waarbij emissiereducties worden geïmplementeerd zodat de stikstofbelasting op 

de natuurlijke elementen in SBZ-H aanzienlijk vermindert. De overheid moet er zich evenwel voor behoeden 

om ook via de vergunningverlening een stikstofbeleid te voeren. Dit is immers niet het opzet van artikel 6 

lid 3.  

Men dreigt immers in het kader van de vergunningverlening in een situatie terecht te komen waarbij wordt 

gerekend met zeer kleine bijkomende deposities, veroorzaakt door het aangevraagde project, die worden 

uitgedrukt in grammen stikstof per hectare per jaar en die in de realiteit zelfs niet meetbaar en aantoonbaar 

zijn en enkel modelmatig te bepalen zijn (zie onder hoofdstuk 4.1.2). Stellen dat een dergelijke zeer kleine 

bijkomende deposities “significante gevolgen” kunnen hebben omdat een naburig SBZ-H zich reeds in een 

ongunstige staat van instandhouding bevindt, gaat heel ver. Nogmaals, het algemeen stikstofbeleid dient er 

voor te zorgen dat de achtergronddeposities naar beneden worden gehaald en SBZ-H in een gunstige staat 

van instandhouding kunnen worden gebracht. Dit beleid kan niet via de vergunningverlening worden 

gevoerd. Er kan dan ook niet worden begrepen om welke reden de Vlaamse overheid geen rekening wil 

houden met de tweede lezing daaromtrent die ook door Chris Backes266 in Nederland en in Duitse literatuur 

wordt gevolgd.  

Het ontwerp plan-MER begroot de cumulatieve impact van alle bedrijven onder de drempels voor de 

voortoets. Daarmee is echter nog geen invulling gegeven aan de eis van cumulatie zoals voorzien in artikel 

6 lid 3 van de Habitatrichtlijn. Er kan ook niet worden begrepen om welke reden de Vlaamse overheid geen 

rekening houdt met de tweede lezing omtrent de cumulatieve effecten zoals opgenomen in het advies van 

het PAS-expertenpanel. 

12.3 De verschillende aanpak voor de individuele passende beoordeling 

van verschillende soorten emissiebronnen is onaanvaardbaar 

Voor projecten die boven de voortoetsdrempels vallen, geldt de verplichting om in een individuele passende 

beoordeling na te gaan of de impact betekenisvol is. In de beoordelingskaders worden criteria meegegeven 

waarop deze beoordeling moet worden gebaseerd. Boerenbond stelt de gedifferentieerde aanpak (op 

verschillende vlakken) naargelang de aard van de emissiebron in vraag. 

Dit maakt een schending uit van het gelijkheidsbeginsel.  

Het gelijkheidsbeginsel vindt een neerslag in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Krachtens het 

gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel moeten alle rechtsonderhorigen die zich in dezelfde situatie 

bevinden, gelijk worden behandeld en moeten verschillende feitelijke situaties op verschillende wijzen 

worden behandeld. 267 

Volgens vaste rechtspraak, sluit het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel niet uit dat een verschil in 

behandeling kan worden ingesteld tussen bepaalde categorieën, voor zover dat verschil berust op een 

 
266 Hoogleraar Omgevingsrecht aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit 
Utrecht 
267 Zie GwH nr. 53/2009 19 maart 2009; GwH nr. 17/2009, 12 februari 2009.  
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objectief criterium en het redelijk verantwoord is. Bij de beoordeling van dergelijke verantwoording moet 

worden rekening gehouden met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel. Het gelijkheidsbeginsel 

is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de 

aangewende middelen en het beoogde doel. 268  

12.3.1 Voor NOx-bronnen volstaan BBT en kostenefficiënte maatregelen, voor landbouw 

niet 

De criteria voor passende beoordeling worden op twee verschillende manieren aangevat269. Er wordt geen 

verantwoording gegeven voor dit verschil in behandeling.  

Het ontwerp van passende beoordeling stelt dit probleem ook vast: “In twee kaders (NOx 

infrastructuurprojecten mobiliteit en NH3 veehouderijen en mestverwerkers) wordt voor de beoordeling 

rechtstreeks verwezen naar de individuele passende beoordeling. In het PAS-beoordelingskader voor NOx 

stationaire bronnen worden daarentegen vooral criteria aangehaald die te maken hebben met BBT 

voorschriften en kostenefficiëntie. Hoewel de voorschriften met betrekking tot de BBT zonder twijfel 

zullen zorgen voor een gestage daling van de emissies, bieden deze voorwaarden op zich onvoldoende 

garanties dat betekenisvolle effecten kunnen vermeden worden”. Het ontwerp PAS komt evenwel niet 

tegemoet aan deze opmerking uit het ontwerp van passende beoordeling! 

Voor NOx stationaire bronnen verwijst het beoordelingskader dus naar criteria die te maken hebben met 

BBT-voorschriften en kostenefficiëntie. Voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties voorziet men 

de mogelijkheid inzake technisch haalbare en economisch betaalbare oplossingen niet. Dit leidt tot 

willekeur in de vergunningverlening. Voor industrie volstaat het dat alle technisch-economisch haalbare en 

kostenefficiënte maatregelen worden genomen, voor landbouw niet, terwijl uit de passende beoordeling 

zelf blijkt dat de voorwaarden voor industrie op zich onvoldoende garanties bieden dat betekenisvolle 

effecten kunnen worden vermeden. Kennelijk komt het beoordelingskader in het ontwerp PAS niet 

tegemoet aan deze opmerking uit het ontwerp van passende beoordeling.270 Dit verschil in behandeling kan 

niet worden verantwoord. 

12.3.2 De ontwikkelingsruimte voor landbouw wordt afhankelijk gemaakt van te 

realiseren emissiereducties en beperkt door een onvergunbaarheidsdrempel, 

hetgeen niet geldt voor industrie 

In het beoordelingskader voor de passende beoordeling van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties 

wordt gewerkt met een variabele beoordelingsdrempel. De waarde van deze variabele drempel zal in 

functie van de voortgang in de realisatie van opgelegde emissiereducties voor ammoniak stijgen. De 

minimumwaarde van deze drempel werd gelijkgesteld aan de voortoetsdrempel, de maximumwaarde 

wordt vastgelegd op 0,8%. Deze variabele beoordelingsdrempel is in de praktijk een 

‘onvergunbaarheidsdrempel’.  

In de beoordelingskaders voor NOx bronnen is er geen sprake van een variabele drempel. De sectoren van 

de NOx-bronnen moeten generiek geen inspanningen voorleggen alvorens ontwikkelingsruimte ter 

beschikking wordt gesteld. Sterker nog, deze bedrijven kunnen nog een stijging van de impactscore met 1% 

of meer realiseren. Dit verschil in behandeling tussen de NOx-bronnen en de NH3-bronnen kan niet worden 

verantwoord. 

Ook de rechtspraak vereist de verstrengde aanpak voor landbouwprojecten niet. Zo stelt de Europese 

rechtspraak niet dat er op individueel bedrijfsniveau slechts ontwikkelingsruimte kan bijkomen op het 

 
268 GwH nr. 17/2009, 12 februari 2009  
269 Ontwerp passende beoordeling, pagina 88 
270 Ontwerp passende beoordeling, pagina 88 
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moment dat ingevolge de generieke bronmaatregelen effectief emissiereducties zijn gerealiseerd. In het 

PAS-arrest van het Hof van Justitie wordt immers beschreven dat de toekomstige voordelen van 

maatregelen niet mogen worden betrokken in de passende beoordeling van de gevolgen van een plan of 

project voor de betrokken gebieden als die voordelen niet vaststaan, met name omdat nog niet is uitgewerkt 

hoe de voordelen tot stand zullen worden gebracht of omdat het niveau van wetenschappelijke kennis het niet 

mogelijk maakt dat zij met zekerheid in kaart worden gebracht of gekwantificeerd.271 

• “130 Het is echter zo dat de toekomstige voordelen van dergelijke maatregelen niet mogen worden 

betrokken in de passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor de betrokken 

gebieden als die voordelen niet vaststaan, met name omdat nog niet is uitgewerkt hoe de voordelen 

tot stand zullen worden gebracht of omdat het niveau van wetenschappelijke kennis het niet mogelijk 

maakt dat zij met zekerheid in kaart worden gebracht of gekwantificeerd. 

(…) 

• 132 Gelet op het voorgaande dient op de vijfde tot en met zevende vraag in zaak C-293/17 en de derde 

tot en met de vijfde vraag in zaak C-294/17 te worden geantwoord dat artikel 6, lid 3, van de 

Habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat instandhoudingsmaatregelen in de zin van lid 1 van 

dat artikel, preventieve maatregelen in de zin van lid 2 van dat artikel, maatregelen die specifiek voor 

een programma als dat in de hoofdgedingen worden getroffen, of zogenoemde autonome 

maatregelen, dus maatregelen die losstaan van dat programma, niet mogen worden betrokken in een 

passende beoordeling als bedoeld in deze bepaling indien de verwachte voordelen van die 

maatregelen niet vaststaan ten tijde van die beoordeling.” 

A contrario mogen verwachte of toekomstige voordelen van maatregelen in het kader van een plan-MER 

dus wél in rekening worden genomen in het kader van een passende beoordeling van een individuele 

vergunningverlening voor zover de voordelen van deze maatregelen vaststaan. Men dient dus niet te 

wachten op de effectieve realisatie van generieke emissiereducties bij het bepalen van de 

ontwikkelingsruimte in hoofde van individuele bedrijven, voorzover zij vaststaat. 

Het Hof overweegt immers dat het positieve effect van instandhoudingsmaatregelen (artikel 6, lid1 

Habitatrichtlijn), preventieve maatregelen (artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn) en maatregelen die specifiek in 

het kader van een PAS-beleid worden getroffen, de zogenaamde autonome maatregelen, niet mag worden 

betrokken in een individuele passende beoordeling in het kader van een individuele vergunningverlening, 

indien de verwachte voordelen van deze maatregelen niet vaststaan op het moment van de opmaak van die 

individuele passende beoordeling. Dit betekent dat de verwachte positieve effecten van de generieke 

bronmaatregelen in het kader van het PAS-beleid, wél mogen worden meegenomen in een individuele 

passende beoordeling in het kader van een individuele vergunningverlening, indien de verwachte of 

toekomstige voordelen van deze maatregelen vaststaan, o.m. omdat is uitgewerkt hoe deze voordelen tot 

stand zullen worden gebracht. Juridisch is er dus wél meer ruimte dan het ontwerp PAS voorziet.  

In de Engelse versie van het arrest is voor de term ‘verwijzen naar’ het positieve effect van instandhoudings- 

en passende maatregelen evenwel de term ‘invoke’ gebruikt, dus “een beroep doen op ”of “inroepen”. 

Uitgaande van die term, is het arrest van het Hof beter navolgbaar; de overwegingen komen dan neer op 

het volgende: (i) het positieve effect van een passende of instandhoudingsmaatregelen kan niet worden 

ingeroepen voordat dit effect voldoende vaststaat; en (ii) op dit positieve effect kan in het kader van een 

beoordeling op grond van art. 6 lid 3, Habitatrichtlijn geen beroep worden gedaan om negatieve effecten 

van een project te rechtvaardigen. Anders gezegd: het negatieve projecteffect kan niet worden 

‘weggestreept’ tegen een positief effect dat met instandhoudings- en passende maatregelen wordt 

gerealiseerd, maar als zodanig kan wel met de voor- en de nadelen van deze maatregelen in een passende 

 
271 PAS-arrest HvJ in de gevoegde zaken C-293/17 en C-294/17, d.d. 7/11/2018 
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beoordeling – als onderdeel van de autonome situatie c.q. ontwikkeling – rekening worden gehouden, mits 

deze voor- en nadelen voldoende vaststaan.272 De vraag is dus om welke reden de ontwikkelingsruimte voor 

landbouw afhankelijk wordt gemaakt van te realiseren emissiereducties, terwijl er juridisch meer ruimte 

lijkt te zijn. Er is immers ook de zekerheid dat de generieke bronmaatregelen zullen leiden tot een 

aanzienlijke emissiedaling.  

Bij stationaire NOx-bronnen is die garantie op emissiedaling zelfs onzekerder aangezien het 

beoordelingskader voor NOx stationaire bronnen een depositie- en dus emissiestijging van 1% en meer 

toelaat. Als er al een gedifferentieerde aanpak nodig zou zijn, wordt eerder verwacht dat voor industrie 

dergelijk mechanisme wordt ingevoerd. 

12.3.3 Industrie kan bijkomende stikstofemissies realiseren, hetgeen niet geldt voor 

landbouw 

Voor bestaande stationaire NOx bronnen staat het ontwerp PAS toe dat impactscore in het kader van 

vergunningverlening met maximum 1% stijgt273. Voor nieuwe industriële bedrijven is de mogelijkheid tot 

bijkomende stikstofdepositie zelfs onbeperkt, behalve dat rekening dient te worden gehouden met het 

beoordelingskader.  

Het ontwerp van de passende beoordeling is erg kritisch over deze uitbreidingsmogelijkheden voor 

industrie:  

“Toch valt het niet volledig uit te sluiten dat het algemeen toelaten van een stijging van de 

impactscore met 1% lokaal aanleiding zou kunnen geven tot een verhoging van de deposities. 

Er zijn dan ook bijkomende voorwaarden nodig in de individuele passende beoordeling binnen 

het beoordelingskader om voldoende garanties te bieden dat betekenisvolle effecten kunnen 

vermeden worden (zie verder).”274 

“Voor nieuwe projecten m.b.t. NOx stationaire bronnen is er geen beperking opgenomen, behalve de 

criteria vermeld in het beoordelingskader. Ook hier kan dan ook niet uitgesloten worden dat bij 

de inplanting van nieuwe bedrijven die voldoen aan dit kader toch nog betekenisvolle effecten 

optreden. Er zijn dan ook bijkomende voorwaarden nodig in de individuele passende 

beoordeling om voldoende garanties te bieden dat betekenisvolle effecten kunnen vermeden 

worden (zie verder).”275 

In het ontwerp van de passende beoordeling wordt vervolgens een voorstel gedaan m.b.t. deze bijkomende 

voorwaarden276. Meer in het bijzonder worden criteria voor de individuele passende beoordeling 

voorgesteld voor industriële bedrijven die boven de voortoetsdrempel emissie – en depositiestijgingen 

willen realiseren:  

“Voor de criteria voor de individuele passende beoordeling kan ervan uitgegaan worden dat ze geen 

belemmering vormen voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding voor de habitats 

indien ze aan volgende voorwaarden voldoen (ongeacht type project): 

- Er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde generieke reductiemaatregelen.  

- Aangezien gebleken is dat de generieke reductiemaatregelen de vereiste reductiedoelstellingen tegen 

2030 kunnen realiseren, dient over gewaakt te worden dat een individuele aanvraag deze daling niet 

hypothekeert. Daarom moet voldaan worden aan één van onderstaande voorwaarden:  

 
272 M.M. Kaajan “Het PAS-arrest; en nu?”, M en R 2019/18, 105 e.v. 
273 Ontwerp PAS, pagina 68 
274 Ontwerp passende beoordeling, pagina 88 
275 Ontwerp passende beoordeling, pagina 91 
276 Ontwerp passende beoordeling, pagina 95 
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- A. Er mag geen stijging van deposities t.o.v. de huidig vergunde situatie optreden ter hoogte van 

habitats in overschrijding, al dan niet door saldering en mitigerende maatregelen. Hierdoor, alsook 

in combinatie met de generieke reductiemaatregelen, wordt een verdere achteruitgang van de 

natuurkwaliteit uitgesloten, zodat kan aangenomen worden dat er geen sprake is van een 

betekenisvolle aantasting en dat dus een gunstige passende beoordeling mogelijk is;  

- B. Een stijging van de deposities t.o.v. de huidig vergunde situatie kan enkel als aanvaardbaar 

beschouwd worden, indien in de individuele passende beoordeling een ecologische aftoetsing 

gebeurt waarbij rekening wordt gehouden met de gebiedsspecifieke situatie, waarbij de effecten 

van de (generieke) reductiemaatregelen op het getroffen habitat mee in kaart kunnen worden 

gebracht. Dit vereist dat de N-depositie per SBZ periodiek voldoende in kaart gebracht wordt 

naargelang de implementatie van de maatregelen en dat individuele projecten voldoende hun 

veroorzaakte depositie hieraan kunnen aftoetsen.  

Door deze bijkomende ecologische aftoetsing mee op te nemen in de beoordelingskaders kan 

voldoende garantie geboden worden dat de stijging van 1% van de bestaande bedrijven en de 

vergunning van nieuwe bedrijven volgens dit kader geen aanleiding kan geven tot betekenisvolle 

effecten.” 

Evenwel wordt dit voorstel vanuit de passende beoordeling niet mee opgenomen in het ontwerp PAS en 

meer in het bijzonder in het beoordelingskader dat in het ontwerp PAS voor stationaire NOx-bronnen is 

opgenomen.277 Het ontwerp PAS garandeert dus niet dat de mogelijkheid die is voorzien voor bestaande 

industriële bedrijven en nieuwe industriële bedrijven om uit te breiden en om een stijging van de 

impactscore met 1% of meer te veroorzaken, lokaal geen aanleiding zou kunnen geven tot betekenisvolle 

effecten.  

Bovendien wordt deze mogelijkheid niet voorzien voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. 

Echter kan voor dit soort inrichtingen exact dezelfde redenering en hetzelfde beoordelingskader zoals 

vermeld in het ontwerp passende beoordeling toegepast worden als voor NOx-bronnen. Het voormelde 

beoordelingskader278 zou in geval van een stijging van emissies in het kader van een vergunningverlening 

voor een veehouderij, er immers voor kunnen zorgen dit lokaal geen aanleiding kan geven tot 

betekenisvolle effecten. Er kan niet worden begrepen om welke reden dit beoordelingskader niet voor 

landbouw toepasbaar wordt gemaakt. Dit verschil in behandeling is bijgevolg niet te verantwoorden en 

moet worden weggewerkt. 

12.3.4 Ammoniakemissies van industrie volgen het NOx-beoordelingskader 

NH3 afkomstig van industriële processen en deNOx-technieken wordt behandeld volgens het 

beoordelingskader van NOx stationaire bronnen, terwijl NH3 afkomstig van veehouderijen en 

mestverwerkingsinstallaties volgens een apart, stringenter kader worden behandeld. Ook in deze is een 

verschil in behandeling niet te verantwoorden. De argumentatie in het ontwerp PAS stellende dat het om 

een beperkte uitstoot gaat van een beperkt aantal bedrijven, dat 86% van de industriële NH3 afkomstig is 

van bedrijven met een impactscore van meer dan 1% en dat de kans op het verhogen van procesemissies 

bij reeds vergunde bedrijven beperkt is net als het aantal nieuwe bedrijven dat zich in de periode tot 2030 

vestigt, rechtvaardigt een gedifferentieerde aanpak niet.  

Hiertoe kan dezelfde argumentatie worden ingebracht als die in het voorafgaande wordt aangehaald om de 

gedifferentieerde aanpak tussen NOx en NH3 aan te kaarten: verschillende waarden van voortoetsdrempels 

zijn ecologisch niet te verantwoorden, een historische daling garandeert geen toekomstige daling, een 

verschil in depositiesgedrag is hier al geheel niet aan de orde, een verschil in aard van criteria is niet te 

onderbouwen, het al dan niet toelaten van een emissie- en impactscorestijging en het toepassen van een 

 
277 Ontwerp PAS, pagina 68 
278 ontwerp passende beoordeling, pagina 95 
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onvergunbaarheidsdrempel naargelang de sector waaruit de emissies afkomstig zijn is niet te 

verantwoorden ….  
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13 OPMERKINGEN BIJ HET STIKSTOFSANERINGSBELEID  

13.1 Afstemming met het IHD-beleid 

13.1.1 Afstemming met het Natura 2000-programma 

In hoofdstuk 3.3 wordt het gebrek aan afstemming tussen het ontwerp PAS en het IHD-beleid of Natura 

2000-beleid reeds aangekaart. 

Ook in het stikstofsaneringsplan wordt geen link gelegd met het IHD-beleid of Natura 2000-beleid, noch 

inzake het nemen van herstelmaatregelen in functie van herstel of het tegengaan van verdere achteruitgang 

van habitats, noch inzake het voorstel tot prioritering van het rollend programma inzake hydrologische 

projecten.  

In het voorontwerp van Natura 2000-programma, tweede cyclus 2021-2026, werden duidelijke 

doelstellingen geponeerd. Zo wenst men richting 2026 een verbeterde staat van instandhouding te bereiken 

voor volgende habitats: 

- de habitats die behoren tot de bindende taakstelling van het Vlaams Natura 2000-programma 

eerste plancyclus 2016-2020, waarvoor de beoogde gunstige of verbeterde staat niet bereikt werd;  

- de habitats en soorten in ongunstige toestand met een negatieve trend;  

- de soorten van de Habitatrichtlijn met een ongunstige toestand voor het criterium populatie en de 

soorten van de Vogelrichtlijn met een grote afstand tot doel (>50%); voor deze soorten zal voor het 

bereiken van de gunstige staat een langdurig proces nodig zijn;  

- de soorten die in de G-IHD als oppervlaktebehoevend omschreven zijn; ook voor deze soorten zal 

voor het bereiken van de gunstige staat een langdurig proces nodig zijn gezien de ontwikkeling van 

extra leefgebied noodzakelijk is en vervolgens de groei van de populatie;  

- de prioritaire habitats conform bijlage I van het Natuurdecreet. 

In het voorontwerp van het Natura 2000-programma, tweede cyclus 2021-2026, wordt er een 

gebiedsgerichte prioritering voorgesteld:  

“Op basis van het openstaand saldo 2020, 2026 en 2050, het openstaand saldo habitats van Europees 

belang, de prioritaire soorten 2026, de oppervlakte leefgebied voor oppervlaktebehoevende soorten 

en de oppervlakte actueel habitat onder contract worden 3 prioriteitsklassen onderscheiden in de 

gebiedsgerichte werking in het voorgestelde Natura 2000-programma: hoge prioriteit, gemiddelde 

prioriteit en lage prioriteit. Deze prioriteiten vormen de basis voor de afstemming van de 

uitvoeringsinstrumenten, plannen en programma’s.” 

Het stikstofsaneringsplan gebruikt echter een andere prioritering voor hydrologische maatregelen op 

landschapsniveau, gebaseerd op INBO-advies. 

Het tweede Vlaams Natura 2000-programma had al moeten zijn goedgekeurd. Op basis daarvan had het 

stikstofsaneringsbeleid vorm moeten zijn gegeven. Momenteel is het niet duidelijk hoe de afstemming op 

het Natura 2000-programma zal worden gegarandeerd. Om juridisch robuust te zijn moet het Vlaams 

Natura 2000-programma dus worden goedgekeurd voor de goedkeuring van de PAS.  

13.1.2 Focus op instandhoudingsdoelstellingen 

Het ontwerp PAS stelt dat de projecten een geïntegreerde totaalaanpak beogen: 279 

 
279 Ontwerp PAS, pagina 94 
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“In het kader van maatschappelijk draagvlak en doelmatigheid (eenmalige inrichting en geen 

versnipperde, gefaseerde inrichting met hogere kosten) gaat het om geïntegreerde (totaal)projecten.” 

Boerenbond begrijpt waarom voor een dergelijke geïntegreerde benadering wordt gekozen. Het is wel 

belangrijk dat deze totaalaanpak zich maximaal focust op het realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Doelen die niet in functie van de instandhoudingsdoelstellingen meetellen 

en een ruimtelijke impact hebben, kunnen het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 

hypothekeren, of minstens het bereiken ervan minder efficiënt maken. Verder merken we op dat de inzet 

van middelen gekoppeld aan het PAS-beleid voor projecten of maatregelen die niet gericht zijn op 

natuurherstel ten gevolge van stikstofdepositie niet doelmatig is. 

Maatregelen die niet bijdragen aan het realiseren van de gunstige staat van instandhouding en het 

tegengaan van de verslechtering, kunnen niet worden bekostigd met het PAS-budget. In dat geval wordt het 

PAS-budget oneigenlijk ingezet. 

13.2 Het stikstofsaneringsplan mist een concrete doelstelling  

Er wordt gesteld dat – net zoals bij het brongericht beleid – het stikstofsaneringsplan een doelstelling en 

eerste cyclus heeft richting 2030. Het is echter onduidelijk wat de concrete doelstellingen zijn tegen 2030. 

Er wordt wel gesteld dat het de doelstelling is om tegen 2032 90% van de doelen onder natuurbeheerplan 

te hebben, maar een concrete doelstelling richting 2030 inzake herstelmaatregelen wordt niet 

uitgesproken. Het is niet duidelijk waarop deze doelstelling gebaseerd is. 

Bij gebrek aan doelstellingen is het niet mogelijk om in 2030 te beoordelen in welke mate de doelstellingen 

van dit stikstofsaneringsplan zijn bereikt. Zonder duidelijk afgebakende doelen richting 2030 is het 

onmogelijk om de effectiviteit van het stikstofsaneringsplan te kunnen beoordelen. 

Hier lijkt er sprake te zijn van een op zichzelf staande, niet transparante doelstelling, los van het Vlaams 

Natura 2000-Programma. Deze doelstelling hoort voldoende geïntegreerd te zijn in en met het Vlaams 

Natura 2000-Programma en de voorziene cycli van dat Programma. 

13.3 Het stikstofsaneringsbeleid is gebaseerd op verouderde data 

13.3.1 Verouderde overschrijdingscijfers 

De effectiviteit van de het stikstofsaneringsbeleid dient te worden aangetoond middels wetenschappelijke 

analyse en dito publicaties die de voorgenomen stikstofsaneringsmaatregelen in die zin ondersteunen. De 

wetenschappelijke publicaties280 waarnaar wordt verwezen volstaan echter niet om aan deze toets te 

voldoen.  

Luidens de rechtspraak van de Raad van State moeten in het kader van een milieueffectrapportage de meest 

actuele gegevens worden meegenomen: 281 

“Mede gelet op de doelstelling om met de regelgeving inzake milieueffectrapportage in een hoog 

milieubeschermingsniveau te voorzien, moet een beslissing over de vereiste tot opmaak van een plan-

MER gebaseerd zijn op de meest actuele gegevens waarover de dienst Mer redelijkerwijze kan 

beschikken, zelfs al gaat het om gegevens die bij de opmaak van de plan-MER screeningsnota door de 

initiatiefnemer nog niet beschikbaar waren.” 

Het stikstofsaneringsbeleid is gebaseerd op cijfers uit 2015: 

 
280INBO, algemene herstelstrategie en de PAS-gebiedsanalyses per SBZ-gebied, beide uit 2018 
281 Arrest RvSt 246.428 d.d. 17/12/2019, Matico 
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“De totale oppervlakte aan habitat binnen SBZ-H bedraagt momenteel 39.744 ha, waarvan 34.328 ha 

stikstofgevoelige habitats zijn. In 2015 kende 22.162 ha hiervan (65% van de stikstofgevoelige 

habitats) een overschrijding wat betreft stikstofdepositie in relatie tot de KDW.”  

Net zoals bij de brongerichte maatregelen worden er in het stikstofsaneringsplan dus ook verouderde 

cijfers gebruikt. Het is nochtans duidelijk dat er actuelere gegevens beschikbaar zijn: op Geopunt staan de 

meer actuele overschrijdingen op habitats op basis van gegevens uit 2020. 

Gezien het stikstofsaneringsplan stelt dat PAS-herstelmaatregelen voor A-habitattypes moeten opgevat 

worden als maatregelen die herstel faciliteren als een aanzienlijke daling van de stikstofdepositie is ingezet, 

is het aangewezen om te kijken naar de meest actuele overschrijdingscijfers opdat er een accurate 

inschatting kan worden gemaakt wanneer deze daling voldoende groot is om herstelbeheer te kunnen 

inzetten. Dit zou ervoor zorgen dat het stikstofsaneringsplan effectiever wordt. 

Voor het bepalen van de juiste focus van dit stikstofsaneringsbeleid, moet rekening worden gehouden met 

de actuele gegevens om te kijken welke habitats er vandaag nog effectief in overschrijding zijn. Door het 

gebruik van verouderde cijfers kan er geen accurate inschatting inzake het stikstofsaneringsbeleid wordt 

gemaakt. 

13.3.2 Verouderde PAS-gebiedsanalyses 

De PAS-gebiedsanalyses werden opgemaakt per speciale beschermingszone en geven een overzicht van de 

herstelmaatregelen per habitat in overschrijding. Deze gebiedsanalyses worden overgenomen in dit 

stikstofsaneringsplan: 282 

“De gebiedsanalyses geven een overzicht van de Europees te beschermen habitattypen waarvoor de 

KDW overschreden wordt, en van de mogelijke herstelmaatregelen die de effecten hiervan kunnen 

milderen, uitgaande van de algemene herstelstrategie zoals hierboven besproken.”  

“Aangezien herstelmaatregelen niet alleen de effecten van de huidige en toekomstige overschrijdingen 

van de KDW, maar ook die uit het verleden moeten remediëren, zijn herstelmaatregelen op alle 

habitats van toepassing. Tussen nu en 2045 zullen PAS herstelmaatregelen in alle SBZ-H op het terrein 

worden ingevoerd, voor zowel de A- als de B habitats.”  

De PAS- gebiedsanalyses dateren van 2018, de gebruikte gegevens zijn vaak nog ouder. Zo werden 

bijvoorbeeld voor de inschatting van de stikstofdeposities emissiegegevens uit 2012 en een VLOPS-versie 

van 2017 gebruikt. Ook werden er sindsdien op heel wat plaatsen reeds herstelmaatregelen uitgevoerd. 

In functie van een effectief en efficiënt herstelbeleid is het noodzakelijk dat er een update van de PAS-

gebiedsanalyses komt om zo tot de juiste maatregelen op de juiste plaats te komen. Dit kan door gebruikt 

te maken van meer actuele emissiegegevens en depositiecijfers. Dit maakt ook een meer integrale 

benadering mogelijk. 

13.4 Herstel van habitats zonder overschrijding van de KDW 

In het stikstofsaneringsplan wordt expliciet gesteld dat ook in gebieden waar de KDW niet meer 

overschreden herstelmaatregelen dienen te worden genomen: 283 

“Bij daling van de stikstofdepositie is spontaan herstel in vele gevallen niet mogelijk, omdat de 

zuurheid en stikstofovermaat in de bodem, sliblaag of biomassa van de habitat zijn opgeslagen. In 

zulke gevallen zijn herstelmaatregelen nodig om die gecumuleerde overmaat aan stikstof op te 

ruimen” 

 
282 Ontwerp PAS, pagina 85 
283 Ontwerp PAS, pagina 78  
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En ook: 284 

“Aangezien herstelmaatregelen niet alleen de effecten van de huidige en toekomstige overschrijdingen 

van de KDW, maar ook die uit het verleden moeten remediëren, zijn herstelmaatregelen op alle 

habitats van toepassing. Tussen nu en 2045 zullen PAS-herstelmaatregelen in alle SBZ-H op het terrein 

worden ingevoerd, voor zowel de A- als de B-habitats”  

Een bijzondere vaststelling is dat er vanuit de PAS-gebiedsanalyses enkel wordt geanalyseerd welke 

herstelmaatregelen kunnen worden toegepast op een habitat dat een overschrijding van de KDW kent. In 

de PAS-gebiedsanalyses kregen habitats in deelzones die geen overschrijding van de KDW hadden, geen 

prioritering inzake herstelmaatregelen.  

De inrichtingsmaatregelen die plaats vinden in gebieden waar de KDW niet (langer) overschreden wordt, 

moeten beschouwd worden als maatregelen die voortvloeien uit artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn. Ze 

moeten dus opgenomen worden in het Natura 2000-programma. Dat maakt een logische en transparante 

prioritering mogelijk. 

13.5 Hydrologisch herstel mist onderbouwing 

13.5.1 De juiste maatregelen op de juiste plaats 

Het ontwerp PAS stelt het volgende: 285 

“Sinds enkele decennia worden er systematisch gegevens verzameld over de waterpeilen en - kwaliteit 

nabij plaatsen met hoge natuurwaarden. Dat levert intussen een gedegen kennis op van het 

ecohydrologisch functioneren van veel gebieden, en ook van de vereisten van de verschillende 

habitattypen (zgn. standplaatsvereisten) rond toelaatbare waterpeilen, nutriëntenbelasting, 

overstromingstolerantie, enz. Daarnaast zijn de gegevens ook cruciaal voor het ijken van 

mathematische modellen die waterstanden en nutriëntenstromen ruimtelijk kunnen voorspellen. Uit 

al die opgedane kennis blijkt dat er vrijwel op alle plaatsen met (grond)waterafhankelijke 

habitattypen en andere natuurwaarden nood is aan een verhoging van de gemiddelde 

(grond)waterpeilen om een duurzame instandhouding te garanderen. Onder andere overmatige 

drainage en grondwateronttrekkingen dienen aangepakt te worden.”  

Dit is een veel te beperkte onderbouwing om aan te geven dat er “vrijwel op alle plaatsen” nood is aan een 

verhoging van de gemiddelde grondwaterstanden.  

Bovendien kijkt men specifiek naar drainage en grondwateronttrekkingen, terwijl er ook andere 

maatregelen mogelijk zijn zoals het hydrologisch isoleren of het aanpassen van de grachtenstructuur in 

natuurgebieden. Ook de impact van grondwaterwinningen inzake drinkwatervoorziening dient hierbij in 

rekening te worden gebracht.  

Een gebiedsspecifiek ecohydrologisch onderzoek naar de noodzaak van maatregelen is essentieel om te 

kunnen garanderen dat de juiste maatregelen worden ingezet daar waar ze noodzakelijk zijn. De zeer 

algemene onderbouwing in het ontwerp PAS is immers onvoldoende om lokale maatregelen te motiveren 

zowel op vlak van effectiviteit als efficiëntie van de maatregelen zelf als op het vlak van sociale, culturele 

en economische overwegingen. Dit is niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie 

die stelt dat in een passende beoordeling enkel rekening kan worden gehouden met de gunstige effecten 

 
284 Ontwerp PAS, pagina 85 
285 Ontwerp PAS, pagina 90  
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van vooropgestelde maatregelen in de mate er wetenschappelijke zekerheid bestaat omtrent het gunstig 

karakter van deze effecten.286 

13.5.2 Prioritering van hydrologische maatregelen is onvoldoende onderbouwd 

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat inzake de maatregelen op landschapsniveau er een prioritering werd 

ontwikkeld om aan te duiden welke gebieden sequentieel dienen te worden aangepakt inzake hydrologisch 

herstel: 287 

“Deze cijfers zijn gebaseerd op een INBO-advies dat op basis van specifieke richtvragen kwam tot een 

eerste prioritering van de noodzaak tot hydrologisch herstel.” 

Dit betreft aldus een ‘eerste prioritering’ van de noodzaak tot hydrologisch herstel in de verschillende 

deelzones.  

De INBO-studie die gebruikt werd voor het opstellen van de prioritering stelt het volgende:288 

“Het eindoordeel geeft verder ook geen informatie over de technische complexiteit van hydrologisch 

herstel per deelzone, en dus de inspanning die vereist is voor het beoogde herstel van de habitats. In 

sommige deelzones zullen eenvoudige maatregelen zoals het aanpakken van puntlozingen of dempen 

van drainagegrachten al volstaan. In andere gevallen zijn complexe en verregaande 

herstelmaatregelen aan de orde, bijvoorbeeld het hermeanderen van waterlopen of het hydrologische 

isoleren van een deel van het systeem.”  

In de passende beoordeling wordt dit als volgt beoordeeld: 289 

“Zoals beschreven in §2.4 zal de uitvoering van de stikstofsaneringsmaatregelen op landschapsniveau 

verlopen via een meerjarenprogramma. Er is ook al vorm gegeven aan een prioriteitenlijst van een 

50-tal deelzones waar in een eerste fase (2022-2024) hydrologische herstelmaatregelen zouden 

worden genomen” 

In de passende beoordeling neemt men deze prioritering dus, zonder bovenstaande nuances, over wat 

maakt dat de conclusie voorbarig is.  

Het is duidelijk dat er een grondigere analyse dient gemaakt te worden omtrent de prioritering van de 

deelzones en het stappenplan dat werd opgemaakt om dit op een adequate manier passend te kunnen 

beoordelen. Dit vereist een afstemming met en integratie in het Natura 2000-programma (zie hoofdstuk 

11.1). 

13.6 Het stikstofsaneringsplan biedt onvoldoende garanties dat de maatregelen 

gerealiseerd zullen worden 

13.6.1 Het rollend meerjarenprogramma voor projecten mist garantie  

Om garantie te kunnen bieden dat de herstelmaatregelen tijdig en gericht zullen worden ingezet, wordt 

voor de projecten een rollend meerjarenprogramma vooropgesteld. 

In het ontwerp PAS wordt een rollend meerjarenprogramma als volgt beschreven: 290 

 
286 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 56; HvJ 25 juli 2018, nr. C-164/17, Edel Grace en Peter 
Sweetman, punt 57; HvJ 26 april 2017, C-142/16, Europese Commissie t. Duitsland, punt 34; HvJ 21 juli 2016, nr. C-
387/15 en C-388/15, Orleans e.a., punten 57 en 58; Zie ook HvJ 15 mei 2014, C-521/12, Briels e.a., punt 28.  
287 Ontwerp PAS, pagina 93  
288 Herr C., De Becker P. & Adriaens D. (2021) Advies over prioriteiten voor hydrologisch herstel in het kader van de 
PAS. Advies INBO.A.4215. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
289 Ontwerp passende beoordeling, pagina 98  
290 Ontwerp PAS, pagina 94 
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“Een rollend meerjarenprogramma moet voor elke deelzone de concrete projectgebieden, 

projectdoelstellingen, timing, uitvoeringsinstrumenten, verantwoordelijke instantie(s), actoren, 

budgetten en eventuele andere nodige gegevens benoemen. Het programma wordt adaptief opgevat: 

op basis van een jaarlijkse monitoring, rapportage en evaluatie van de voortgang en resultaten, wordt 

het waar nodig geactualiseerd, bijgestuurd, verfijnd en aangevuld in overleg met de betrokken 

entiteiten en stakeholders..”  

“Deze indeling in fases met bijhorende planning moet, zoals hoger al vermeld, verfijnd worden tot een 

rollend meerjarenprogramma bij de start van de uitvoering van het stikstofsaneringsbeleid. Hiervoor 

wordt een periode van 1 jaar voorzien. Vervolgens wordt dit programma permanent opgevolgd, 

geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.”  

Momenteel is er dus nog geen concrete invulling van het rollend meerjarenprogramma. Dit wordt ook 

gesteld in de passende beoordeling:291 

“Een plan in de zin van een uitvoeringsprogramma waarin precies is bepaald wat er wanneer zal 

gebeuren aan stikstofsaneringsmaatregelen is momenteel niet beschikbaar. 

Verderop in het ontwerp van de passende beoordeling wordt daarnaast nog een belangrijk aandachtspunt 

gegeven inzake de uitvoering van dit programma: 292 

“Een belangrijk aandachtspunt blijft evenwel om voor deze gebieden op korte termijn te komen tot 

een duidelijke organisatie-overschrijdende projectstructuur opdat hier de nodige progressie kan 

worden gemaakt. Samenwerking tussen beleidsdomeinen, actief in de open ruimte, vanuit een 

gemeenschappelijke en gedeelde doelstelling is daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde. In het 

programma is daarom voorzien dat er een specifieke, administratie-overschrijdende projectstructuur 

wordt opgezet voor de coördinatie en opvolging van de uitvoering van dit meerjarenprogramma.” 

Om de nodige garanties te bekomen dat het rollend meerjarenprogramma daadwerkelijk en op een 

effectieve manier wordt uitgevoerd, zijn minstens enkele randvoorwaarden nodig. Zoals gesteld in het 

ontwerp van de passende beoordeling dient op korte termijn een duidelijke organisatie-overschrijdende 

projectstructuur te worden opgezet. Daarnaast is ook nood aan garanties op vlak van timing tegen wanneer 

het rollend meerjarenprogramma vorm zal krijgen, maar ook welke concrete doelstellingen ermee zullen 

worden nagestreefd en op welke termijn het zal worden uitgevoerd. Bovendien is er nood aan een 

transparante rapportering op de GOI.  

Er kan dus gesteld worden dat noch het rollend meerjarenprogramma, noch de uitvoeringsmodaliteiten 

voldoende zijn gewaarborgd in dit stikstofsaneringsplan. Deze component is onvoldoende uitgewerkt. Dit 

is niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie die stelt dat in een passende 

beoordeling enkel rekening kan worden gehouden met de gunstige effecten van vooropgestelde 

maatregelen in de mate er wetenschappelijke zekerheid bestaat omtrent het gunstig karakter van deze 

effecten.293Bovendien ontbreek elke afstemming met/integratie in het Natura 2000-programma (zie ook 

11.2.1). Het is ook niet duidelijk hoe die zal gebeuren. 

13.6.2 Aanpak via de natuurbeheerplannen leidt niet tot garantie 

Keuzemogelijkheden voor herstelbeheer in de natuurbeheerplannen is te vrijblijvend 

Het ontwerp PAS stelt het volgende: 294 

 
291 Ontwerp passende beoordeling, pagina 98  
292 Ontwerp passende beoordeling, pagina 98 
293 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 56; HvJ 25 juli 2018, nr. C-164/17, Edel Grace en Peter 
Sweetman, punt 57; HvJ 26 april 2017, C-142/16, Europese Commissie t. Duitsland, punt 34; HvJ 21 juli 2016, nr. C-
387/15 en C-388/15, Orleans e.a., punten 57 en 58; Zie ook HvJ 15 mei 2014, C-521/12, Briels e.a., punt 28.  
294 Ontwerp PAS, pagina 82 
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“De voorgestelde prioritering is niet absoluut en kan aangepast worden aan de lokale context. Of PAS-

herstelmaatregelen in de praktijk voor een specifieke case ook van toepassing zijn, en welke prioriteit 

ze lokaal moeten krijgen, hangt af van de lokale systeemkenmerken, het reeds uitgevoerde beheer en 

de toestand van de habitat. Prioritaire herstelmaatregelen hoeven dus niet steeds toegepast te 

worden, bijvoorbeeld omdat meerdere maatregelen niet te combineren zijn op dezelfde locatie, omdat 

bepaalde maatregelen al uitgevoerd zijn, omdat er te veel negatieve effecten zijn, e.d. De prioritering 

die door de herstelstrategie wordt aangereikt, biedt een kader en kan de afweging die in de 

gebiedsanalyses en de beheerplannen wordt gemaakt, ondersteunen.” 

De prioritering die onderbouwd wordt met de PAS-gebiedsanalyses wordt dus gezien als een suggestie. 

Deze keuze van welke herstelmaatregelen het meest effectief zijn wordt overgelaten aan de 

natuurbeheerder binnen het instrument van de natuurbeheerplannen. Zo dwingend als de brongerichte 

maatregelen voor de landbouwbedrijven zijn, zo vrijblijvend zijn de herstelmaatregelen voor 

natuurbeheerders. 

Er kan niet worden opgemaakt uit dit stikstofsaneringsplan hoe de overheid zal garanderen dat de meest 

effectieve en efficiënte maatregelen door de natuurbeheerder zullen worden gekozen. 

Dit staat in schril contract met het Nederlandse PAS-herstelbeleid:295 

“De 12 provincies en de ministeries van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Infrastructuur en 

Waterstaat en Defensie werken sinds 2015 gericht aan herstelmaatregelen in stikstofgevoelige natuur 

in 118 Nederlandse Natura 2000-gebieden, waarmee verslechtering van deze gebieden wordt 

voorkomen. Dat is een forse opgave: 1847 maatregelen moeten in 2021 zijn uitgevoerd. Hiervan zijn 

516 maatregelen afgerond (peildatum 31 maart 2019). 1255 maatregelen zijn op dit moment nog in 

uitvoering. Daarmee ligt de totale opgave voor meer dan 95% op schema. Voorbeelden van 

maatregelen zijn het plaggen of begrazen van natuur, het graven van stuifkuilen, het herstel van de 

waterhuishouding en het omvormen van bossen.” 

Het is cruciaal dat de overheid kan garanderen dat de juiste herstelmaatregelen effectief op het juiste 

moment zullen worden toegepast via het instrument van de natuurbeheerplannen. Die garanties ontbreken 

in het plan. Dit is niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie die stelt dat in een 

passende beoordeling enkel rekening kan worden gehouden met de gunstige effecten van vooropgestelde 

maatregelen in de mate er wetenschappelijke zekerheid bestaat omtrent het gunstig karakter van deze 

effecten.296 

Keuzemogelijkheden voor herstelbeheer in de natuurbeheerplannen is te vrijblijvend 

Met betrekking tot de taakstelling om jaarlijks 1500 ha bijkomend habitatdoel onder passend beheer te 

krijgen via natuurbeheerplannen, wordt niet in detail beschreven hoe men deze doelstelling zal naschreven 

(aangepast subsidiemechanisme, verplichtingen, aankopen,…). Het is bijgevolg onzeker dat de doelstelling 

zal worden gehaald. 

Ook is nog onduidelijk welk oppervlakte reeds in eigendom of beheer is bij de overheden of 

terreinbeherende verenigingen. De vraag is dus in welke mate de herstelmaatregelen zullen kunnen worden 

toegepast.  

 
295 https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/natuur-monitoring-en-gebiedsgerichte-
aanpak/herstelmaatregelen/#:~:text=De%2012%20provincies%20en%20de,van%20deze%20gebieden%20wordt
%20voorkomen. 
296 HvJ 16 juli 2020, nr. C-411/19, WWF Italia Onlus e.a., punt 56; HvJ 25 juli 2018, nr. C-164/17, Edel Grace en Peter 
Sweetman, punt 57; HvJ 26 april 2017, C-142/16, Europese Commissie t. Duitsland, punt 34; HvJ 21 juli 2016, nr. C-
387/15 en C-388/15, Orleans e.a., punten 57 en 58; Zie ook HvJ 15 mei 2014, C-521/12, Briels e.a., punt 28.  
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Hierbij is het alleszins van belang om in eerste instantie de sterkste schouders een natuurbeheerplan te 

laten opmaken voor hun eigendommen binnen SBZ-H en de allocatie van doelen te realiseren binnen de 

afgebakende zoekzones. 

Overheid haalt mogelijks eigen doelstelling rond natuurbeheerplannen niet 

Overheden moesten, volgens het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 en het besluit 

natuurbeheerplannen van 14 juli 2017, tegen 2021 een natuurbeheerplan opmaken voor terreinen waarop 

zij zakelijke rechten of persoonlijke rechten hebben en die relevant zijn voor de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen. 297  

Een bijzondere vaststelling is dat in de passende beoordeling 2023 en niet 2021 als streefjaar wordt 

aangenomen: 298 

“Wat dat laatste betreft zien we ten aanzien van de stikstofsaneringsmaatregelen op perceelsniveau 

dat het vehikel van het natuurbeheerplan per direct kan worden ingezet. Voor wat betreft de 

overheidsgronden is er een duidelijke ambitie en wordt 2023 beoogd de natuurbeheerplannen 

afgewerkt te hebben voor terreinen die in beheer zijn bij overheden en die een bijdrage kunnen leveren 

aan het realiseren van de natuurdoelen.”  

Er wordt beschreven dat op basis van de inventaris van goedgekeurde natuurbeheerplannen of daarmee 

vergelijkbare plannen en overeenkomsten, eind 2021 41.333 ha habitats waren vastgesteld onder passend 

beheer, met de daaraan gekoppelde PAS-herstelmaatregelen op perceelschaal, en dit op een totale 

taakstelling van 64.033 ha binnen SBZ-H. 

Het is onduidelijk om op basis van bovenstaande uit te maken in welke mate de overheden al hun gronden 

binnen SBZ-H reeds onder passend beheer hebben gebracht. Dit is nochtans belangrijk om na te kunnen 

gaan in welke mate de overheid zijn eigen doelstelling heeft gehaald en de juiste PAS-maatregelen worden 

uitgevoerd. Hier dient de nodige transparantie over te worden gegeven. 

Aanpak voor terreinbeherende verenigingen 

Natuurverenigingen spelen, naast de overheid zelf, een essentiële rol in spelen in het beheren van SBZ-H 

gebieden, en bijgevolg ook in het tot uitvoering brengen van het stikstofsaneringsplan. De sterkste 

schouders worden als volgt omschreven op de website van ANB:299 

“Om de druk bij andere ruimtegebruikers minimaal te houden, heeft de Vlaamse regering afgesproken 

dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen zullen worden. Met ‘sterkste schouders’ 

bedoelt zij de overheden en de terreinbeherende verenigingen. Concreet zal daarom in eerste instantie 

gekeken worden in welke mate de overheden en de terreinbeherende verenigingen de benodigde 

inrichtings- en beheermaatregelen kunnen realiseren op de terreinen die ze momenteel in eigendom 

heeft of beheert.” 

De omzetting van oude natuurbeheerplannen van terreinbeherende verenigingen (daterend van voor 

2017) naar de nieuwe natuurbeheerplannen, met inbegrip van een toetsing aan de 

instandhoudingsdoelstellingentegen, moest binnen SBZ_H gebeuren tegen 2021. Het is onduidelijk in welke 

mate deze doelstelling is gehaald enerzijds, en in welke mate hier ook herstelmaatregelen werden 

opgenomen en worden toegepast anderzijds. 

Bovendien stelt men dat een evaluatie van de natuurbeheerplannen en het daaraan gekoppelde 

stikstofsaneringsbeheer is voorzien in 2025. Het is vandaag onduidelijk op hoeveel terreinen onder passend 

beheer al herstelbeleid wordt toegepast en op welke manier dit wordt geëvalueerd.  

 
297 Ontwerp PAS, pagina 92 
298 Ontwerp passende beoordeling, pagina 98  
299 https://natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_s 
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Een evaluatie van de bestaande natuurbeheheerplannen in 2025 komt te laat. Deze evaluatie zou nu moeten 

voorliggen om zo een effectief en doeltreffend herstelbeleid op te maken op perceelsniveau. 

Geen verplichting voor het opmaken van natuurbeheerplannen voor private eigenaars 

Tot slot legt men geen verplichting op inzake het opmaken van natuurbeheerplannen voor private 

eigenaars.300 Het ontwerp van de passende beoordeling zegt hierover het volgende: 301 

“Voor wat betreft de beheerplan-opgave voor private eigendommen wordt er niet per se voor gekozen 

dit dwingend op te leggen, laat staan om al op voorhand te gaan vastleggen welke beheerplannen in 

een eerste fase reeds dienen opgemaakt. De aanpak om eerst private eigenaars zich zelf te laten 

aanbieden ter opmaak van een beheerplan, aangemoedigd door een sensibiliserend beleid, is 

verdedigbaar. In een latere fase kan het wel nodig zijn om de resterende beheerplan-opgave te gaan 

afdwingen om te verzekeren dat de volledige oefening tijdig doorlopen geraakt.” 

In het licht van de taakstelling 2032 (90% onder passend beheer) is het noodzakelijk dat er een concrete 

timing wordt voorzien om natuurbeheerplannen op te maken voor habitat in private eigendom dat reeds 

een bepaalde natuurwaarde heeft maar waarvoor nog geen natuurbeheerplan werd opgesteld.  

Het is in het ontwerp van de passende beoordeling bovendien niet duidelijk van wanneer en hoe zal worden 

nagegaan of er nood is aan het afdwingen van natuurbeheerplannen op private eigendom om te verzekeren 

dat de volledige oefening tijdig doorlopen geraakt. 

13.7 Flankerend beleid is ontoereikend 

Voor het flankerend beleid dat de impact die landbouwers ondervinden van het stikstofsaneringsbeleid 

moet milderen, wordt doorverwezen naar de instrumenten natuur- en landinrichting. Over welke 

budgetten hiervoor aangewend zouden worden, wordt geen uitspraak gedaan. Ook hiervoor moeten 

substantiële budgetten worden uitgetrokken. 

Er dienen substantiële budgetten te worden uitgetrokken voor het flankerend beleid om de impact van het 

stikstofsaneringsbeleid die landbouwgronden kunnen ondervinden te milderen. 

 

  

 
300 Ontwerp PAS, pagina 92  
301 Ontwerp passende beoordeling, pagina 98  
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14 OPMERKINGEN BIJ BUDGET  

14.1 Geen inzicht in voorziene budgetten voor elk van de maatregelen 

Het enige wat in het ontwerp PAS gesteld wordt is dat de Vlaamse Regering op 23 februari 2022 besliste 

om voor de periode 2022–2030 in totaal zo’n 3,6 miljard euro te voorzien voor de realisatie van de PAS.  

Het ontwerp PAS geeft in het geheel geen inzicht in het voorziene budget voor de uitvoering van de PAS, 

noch over de verdeling van budgetten over de bronmaatregelen en het stikstofsaneringsplan, laat staan over 

de verdeling over de verschillende maatregelen die genomen dienen te worden. Het ontbreken van dit 

inzicht maakt het onmogelijk om de haalbaarheid van dit ontwerp PAS in haar geheel, en de haalbaarheid 

van elk van de voorgedragen maatregelen in het bijzonder, in te schatten.  

Ook de passende beoordeling van deze PAS stelt dit vast:302 

“Voor het volledige PAS-programma is een budget van 3,6 miljard euro voorzien. Hierbij is echter niet 

gespecifieerd hoeveel van dit budget voorzien is voor de uitvoering van het stikstofsaneringsplan.”  

Het ontbreken van inzicht in de grootte en de inzetverdeling van het budget maakt dat het onzeker is dat 

het ontwerp PAS op een volledige en correcte manier zal kunnen worden uitgevoerd. Bovendien worden er 

ook maatregelen voorzien na 2030, waarvoor een budget al helemaal lijkt te ontbreken.  

Er kan niet worden begrepen dat de Vlaamse overheid geen inzicht verschaft in de budgetoefening die 

samenhangt met een beleid van dergelijke grootteorde. 

14.2 Nood aan de oprichting van een transformatiefonds 

Voor Boerenbond is het cruciaal dat er substantiële budgetten worden uitgetrokken over meerdere jaren 

om landbouwers te ondersteunen om hun bedrijven aan te passen. Deze middelen moeten in verhouding 

staan tot het ambitieniveau.  

Daarbij is het voor Boerenbond zo dat prioritair ingezet moet worden op een transformatiefonds dat zich 

richt op de blijvers die generieke bronmaatregelen willen toepassen. Op alle mogelijke manieren moeten 

bedrijven die hun landbouwactiviteiten willen verder zetten worden ondersteund om hun emissies te 

reduceren. Socio-economisch heeft deze aanpak ook de minste impact.  

Zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 9.6 kan voor dit transformatiefonds niet verwezen worden naar het 

bestaande VLIF-systeem en bestaande VLIF- en GLB-middelen. Hiervoor moeten bijkomende budgetten 

worden uitgetrokken die specifiek worden ingezet voor het verwezenlijken van de generieke maatregelen 

in het kader van PAS.  

Wanneer generieke maatregelen niet volstaan op de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, is ook 

gebiedsgericht beleid nodig. Hierdoor zullen sommige bedrijven niet verder kunnen ontwikkelen of zelfs 

hun activiteiten moeten stopzetten. Ook deze bedrijven hebben recht op ondersteuning. Dat is het 

zogenaamde flankerend beleid. Er dienen dus gericht middelen te worden ingezet worden om bedrijven die 

omwille van hun ligging nog moeilijk toekomstgericht kunnen worden uitgebaat te verplaatsen of te 

vergoeden voor hun stopzetting of reconversie. De procedures moeten sterk vereenvoudigd worden zodat 

de landbouwers die hierop een beroep willen doen oplossingsgericht benaderd kunnen worden.  

In het ontwerp PAS lijkt het flankerend beleid meer de regel dan de uitzondering omdat gekozen wordt voor 

een aanpak met enorme socio-economische gevolgen die dan uiteraard vergoed moeten worden. Er kan niet 

worden begrepen dat de Vlaamse overheid niet in de eerste plaats investeert in de verdere verduurzaming 

en verankering van de sector. 

 
302 Ontwerp passende beoordeling, pagina 103 
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Boerenbond zo dat prioritair ingezet moet worden op een transformatiefonds dat zich richt op de blijvers 

die generieke bronmaatregelen willen toepassen. Wanneer generieke maatregelen niet volstaan op de 

vooropgestelde doelstellingen te bereiken, is ook gebiedsgericht beleid nodig. Bedrijven die hierdoor 

getroffen worden hebben recht op flankerend beleid. 
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15 OPMERKINGEN BIJ MONITORING EN BORGING 

15.1 Ook monitoring en borging grotendeels op basis van onzekere 

modellen 

In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de opmerkingen die geformuleerd kunnen worden bij het gebruik 

van modellen bij de opbouw van het PAS-beleid. Ook voor de monitoring en evaluatie kijkt men naar deze 

modellen. Bij de toekomstige evaluatie van de vooruitgang dient rekening te worden gehouden met 

onzekerheden en beperkingen die inherent zijn aan de gebruikte modellen 

15.2 Geen borging voor de realisatie van het Luchtbeleidsplan 

Geen garanties dat het Luchtbeleidsplan gerealiseerd wordt 

Het behalen van de doelstellingen van het Luchtbeleidsplan wordt in het PAS-model als basis genomen. Het 

bereiken van die doelstellingen is dus essentieel om niet met een achterstand te beginnen. In haar advies 

herhaalt het PAS-expertenpanel echter meermaals haar vrees dat de NOx-doelstellingen zoals geformuleerd 

in het Vlaamse Luchtbeleidsplan niet zullen worden gehaald. Het PAS-expertenpanel stelt daarover het 

volgende: 303 

“Het luchtbeleidsplan streeft naar ambitieuze doelstellingen voor bijvoorbeeld transport. Niettemin 

ontbreekt het aan beleidsinstrumenten om die doelstellingen te bereiken. Het is dan ook niet evident 

aan te nemen dat de doelstellingen van het luchtbeleidsplan feilloos zullen gehaald worden. 

Daarenboven loopt momenteel een onderzoek in het kader van een ingebrekestelling in relatie tot het 

luchtbeleidsplan. Harde maatregelen en harde timing zijn nodig om deze doelen te behalen.” 

Met een Met Redenen Omkleed Advies (MROA) van 18 februari 2021304 riep de Europese Commissie België 

op om te voldoen aan de eisen van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 

voor Europa. Wanneer de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden worden overschreden, moeten de 

lidstaten plannen met betrekking tot de luchtkwaliteit vaststellen en ervoor zorgen dat passende 

maatregelen worden genomen om de overschrijding zo kort mogelijk te houden, aldus de Europese 

Commissie. In België worden de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in de luchtkwaliteitszone Brussel 

sinds 2010 overschreden, en sinds 2015 in de luchtkwaliteitszone Antwerpen. Daarnaast moet in de 

luchtkwaliteitszone Charleroi een bemonsteringspunt worden ingericht dat gericht is op door het verkeer 

veroorzaakte luchtverontreiniging, aldus de Europese Commissie. Ingevolge voormelde ingebrekestelling 

had België twee maanden de tijd om te antwoorden en de nodige maatregelen te nemen, anders zou de 

Commissie de zaak aanhangig kunnen maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Voor wat betreft Vlaanderen is de Europese Commissie van oordeel dat de maatregelen uit het Vlaams 

Luchtbeleidsplan 2030 niet afdoende zijn. 

De Europese Commissie stelde vast dat niet voor alle maatregelen (bv. vervoersnetwerken klaarmaken voor 

de toekomst) in het plan een tijdschema werd opgenomen. De Commissie stelde vast dat de 

jaargrenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) nog steeds aanhoudend en stelselmatig worden 

overschreden sinds 2015 in de luchtkwaliteitszone Agglomeratie Antwerpen (BEF02A) en is van oordeel 

dat de door Vlaanderen voorziene termijn waarbinnen de grenswaarden moeten zijn bereikt in de gehele 

zone (namelijk uiterlijk in 2025), te lang is en dat de thans geldende maatregelen niet passend zijn om de 

menselijke gezondheid in de zone te beschermen. Daarom moeten er volgens de Commissie andere 

 
303 PAS-expertenpanel, pagina 12 
304 INFR (2016)2005 d.d. 18/02/2021 
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maatregelen worden getroffen en/of meer vaart worden gezet achter de uitvoering van maatregelen uit het 

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030.305 

Ook in het eerste voortgangsrapport van het Luchtbeleidsplan staat te lezen dat de realisatie van 

verschillende van de sectorale doelstellingen die voor het wegverkeer zijn omschreven, onzeker zijn of zelfs 

de verkeerde richting uitgaan.  

Ondanks het feit dat de Vlaamse regering recent nog een addendum met tijdschema vaststelde voor het 

Luchtbeleidsplan naar aanleiding van een veroordeling van het Brusselse Hof van Beroep, is het behalen 

van de doelen onvoldoende geborgd.  

Ook voor Greenpeace is de toevoeging van een addendum onvoldoende 306: 

“(…) Op 11 maart 2022 keurde de Vlaamse regering een addendum aan het Luchtbeleidsplan 2030 goed, 

waarmee ze zegt tegemoet te komen aan de gebreken in het plan. Maar ook dit addendum is volgens 

Greenpeace niet voldoende. “Het addendum biedt nog steeds geen duidelijkheid over hoe de overheid op 

korte termijn de NO2-normen zal respecteren en dus het oorspronkelijke vonnis uit 2018 zal 

respecteren”, zegt Joeri Thijs. Hij geeft aan zich te willen beraden op verdere juridische stappen. (…)” 

Aangezien het behalen van de doelstellingen uit het Luchtbeleidsplan essentieel is, wordt niet begrepen 

waarom het ontwerp PAS geen elementen opneemt om het behalen van de doelstellingen uit dit plan te 

verzekeren.  

In het hoofdstuk rond monitoring van de vooruitgang en effectiviteit van emissiebeperkende 

maatregelen307 wordt uitsluitend gefocust op de maatregelen genomen in het kader van het ontwerp PAS, 

en bijgevolg uitsluitend op de maatregelen ten behoeve van de daling van de ammoniakemissie. 

Geen concrete maatregelen voor NOx, geen juridische verankering mogelijk 

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat het pakket van emissiereducerende maatregelen in de verschillende 

sectoren juridisch wordt verankerd om zo afdoende rechtszekerheid te creëren om de maatregelen en 

stikstofreductie effectief te kunnen realiseren.308 Echter, aangezien men voor NOx-bronnen qua 

maatregelen volledig terugvalt op het Luchtbeleidsplan en hier geen concrete emissiereducerende 

bronmaatregelen geformuleerd staan, kunnen deze ook niet juridisch verankerd worden en is de juridische 

rechtszekerheid van het geheel niet gewaarborgd. 

Er kan niet begrepen worden waarom de Vlaamse overheid geen concrete emissiereducerende maatregelen 

voor NOx verankert in het ontwerp PAS en geen borging van de realisatie van de maatregelen en de 

doelstellingen van het Luchtbeleidsplan opneemt, gezien de mate van belang die de realisatie heeft in het 

bereiken van de doelstelling van het ontwerp PAS. 

15.3 Evaluaties en mogelijke bijsturing louter en alleen voor ammoniak 

In het ontwerp PAS staat:309 

“Als uit de evaluatie blijkt dat (onderdelen van) het maatregelenpakket er onvoldoende in slaagt om 

de vooropgestelde reductie in emissie of depositie te realiseren, zal de Vlaamse Regering de nodige 

maatregelen nemen om de realisatie van de doelstellingen op koers te brengen.”  

 
305 Gezamenlijk advies Minaraad, SALV en SERV over mogelijke bijkomende maatregelen voor de reductie van 
stikstofoxiden en fijn stof, december 2021 
306 https://vilt.be/nl/nieuws/falend-luchtbeleidsplan-vlaanderen-moet-greenpeace-dwangsom-van-850000-euro-
betalen 
307 Ontwerp PAS, pagina 110 
308 Ontwerp PAS, pagina 107 
309 Ontwerp PAS, pagina 112 
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Net als in het hoofdstuk rond monitoring van de vooruitgang en effectiviteit van emissiebeperkende 

maatregelen310 wordt ook in het hoofdstuk rond evaluaties en mogelijke bijsturing enkel op het 

maatregelenpakket van het ontwerp PAS gefocust, en bijgevolg uitsluitend op de maatregelen ten behoeve 

van de daling van de ammoniakemissie. Zo worden de harde, afdwingbare verbintenissen met bijhorende 

emissiereducties geëvalueerd, maar dit soort verbintenissen worden in het ontwerp PAS enkel 

vormgegeven voor landbouw. 

Daarnaast wordt in het ontwerp PAS geen procedure opgenomen die gevolgd dient te worden wanneer 

blijkt dat het maatregelenpakket onvoldoende lijkt te zijn tot het realiseren van de vooropgestelde 

doelstelling. De formulering zoals hierboven geciteerd lijkt de Vlaamse regering volledig carte blanche te 

geven, dit is onaanvaardbaar. 

Er kan niet begrepen worden waarom de Vlaamse overheid in het ontwerp PAS geen evaluatie en bijsturing 

van de maatregelen en de doelstellingen van het NOx-emissies opneemt, gezien de mate van belang van 

deze emissies en de daling ervan om de doelstelling van het ontwerp PAS te kunnen bereiken. Indien blijkt 

dat de maatregelen ten behoeve van de daling van de ammoniakemissies onvoldoende zijn, moet een 

degelijke analyse gebeuren van de redenen en wenst de sector betrokken te worden bij het uitwerken van 

een nieuw maatregelenpakket. 

15.4 Evaluatie van de variabele drempel reeds inplannen na de oproep 

voor de opkoopregelingen 

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat tweejaarlijkse een bijstelling van de variabele ammoniakdrempel 

mogelijk is. De evaluatie gebeurt door (gerealiseerde emissiereductie) metingen en er wordt een 

overeenkomstige dynamische drempel vastgesteld. In het kader van de opkoopregelingen zal in 2022 echter 

al duidelijk zijn wat de emissiereductiewinst zal zijn van de opkoopregeling van de varkens, in 2023 welke 

reducties er gehaald zullen worden met de oproep voor donkeroranje bedrijven. Bedrijven verbinden zich 

in het kader van deze regelingen tot het reduceren van emissies, deze emissiereducties zijn perfect te 

kwantificeren. Daartoe is het te verantwoorden dat deze vastgelegde emissiereducties van de 

opkoopregeling van de varkens reeds bij het vormgeven van de definitieve PAS mee in rekening gebracht 

worden bij het bepalen van een nieuwe variabele drempel, en dat in 2023 na het aflopen van de 

opkoopregeling van oranje bedrijven ook reeds een nieuwe variabele drempel dient vastgesteld te worden.  

Er kan niet begrepen worden waarom de effecten van de opkoopregelingen slechts twee jaar na het 

vaststellen van een definitieve PAS in rekening gebracht zouden worden voor wat betreft de variabele 

drempel. 

15.5 Onduidelijkheid over wat er gebeurt wanneer de 

emissiedoelstellingen bereikt worden, maar de 

depositiedoelstellingen of IHD niet volgen 

Stikstofemissies en stikstofdeposities zijn met elkaar gelinkt, maar de evoluties van beiden zijn niet per 

definitie evenredig met elkaar. Zo kan uit de evolutiecijfers van Vlaamse stikstofemissies enerzijds en 

Vlaamse stikstofdeposities anderzijds afgeleid worden dat een daling van stikstofemissies niet per se 

overeenkomt met een (evenredige) daling in stikstofdeposities. Naast emissiegegevens spelen bijvoorbeeld 

ook meteorologische parameters een rol bij de depositie van stikstof. 

Bijgevolg is het niet onmogelijk dat volgens het PAS-ontwerp afdoende reducties in stikstofemissies niet 

leiden tot een afdoende daling in stikstofdeposities.  

 
310 Ontwerp PAS, pagina 110 
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Daarop verdergaand is ook het bereiken van de stikstofdepositiedoelstellingen geen garantie tot het 

behalen van de Instandhoudingsdoelstellingen. Dat stelt ook het expertenpanel 311: 

“Een aandachtspunt hierbij is dat de KDW niet steeds de enige en voldoende knop waaraan gedraaid 

kan en moet worden om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen.” 

Bijgevolg is het eveneens niet onmogelijk dat het bereiken van de stikstofdepositiedoelstellingen (het 

bereiken van de KDW) niet leidt tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. 

In het ontwerp PAS wordt geen inzicht gegeven in welke bijkomende stappen de Vlaamse overheid denkt 

te nemen in dergelijke gevallen. Zullen er bijkomende emissiereducties geëist worden? Worden er 

bijkomende maatregelen (van een andere aard) opgelegd? Zo ja, aan welke sectoren? Het ontwerp PAS gaat 

niet in op dergelijke scenario’s, nochtans is de kans erg groot dat deze situaties zich zullen voordoen. 

De Vlaamse overheid dient inzicht te geven in welke bijkomende stappen ze denkt te zetten indien de 

emissiedoelstellingen bereikt worden, maar de depositiedoelstellingen en/of 

instandhoudingsdoelstellingen niet. Boerenbond verwijst hier expliciet naar het hoofdstuk 5.1 waarin 

wordt aangetoond dat het bereiken van de KDW noch een noodzakelijke voorwaarde is, noch een garantie 

biedt op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. 

15.6 Onduidelijk hoe wordt omgegaan met wijzigende emissiefactoren bij 

de evaluatie van de emissiedoelstellingen  

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat de tussentijdse evaluaties en de grondige zesjaarlijkse evaluatie van 

individuele maatregelen en van de PAS in zijn totaliteit, gebeuren op basis van o.a. “de stand van zaken van 

de uitvoeringsgraad van maatregelen i.f.v. de daaraan gekoppelde besluitvorming (‘harde’/afdwingbare 

verbintenissen met bijhorende emissiereductie)”.312 Het is echter onduidelijk hoe dit wordt bedoeld. 

Voor elk van de veehouderijsectoren wordt in het ontwerp PAS een na te streven reductiepercentages ten 

opzichte van 2015 gedefinieerd én een globaal emissievolume op sectorniveau gedefinieerd dat tegen 2030 

bereikt dient te worden. Voor rundvee zijn de streefdoelen bijvoorbeeld een reductiepercentage 16% en 

een globaal emissievolume 6.500 ton ammoniakemissie per jaar.  

Echter, het aanpassen van emissiefactoren zal een invloed hebben op het behalen van beide doelen. Het 

ontwerp PAS maakt niet duidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan bij de evaluatiemomenten. Er kan niet 

aanvaard worden dat sectoren worden afgestraft omdat de emissiefactoren gaandeweg wijzigen. 

We merken echter op bij nazicht van de emissiecijfers van VMM313 dat er een sprong in emissies zit tussen 

2015 en 2016 bij rundvee die niet kan verklaard worden door een wijzigend aantal dieren. Volgens het 

eindrapport van EMAV2.1 is er vanaf 2016 een aanpassing gebeurd, zoals ook in hoofdstuk 4.2.5 en Tabel 1 

is te zien. Als een emissiefactor moet aangepast worden dan moet dit voor de hele tijdsreeks worden 

herrekend. Anders kan geen eerlijke evaluatie gebeuren.  

 
311 Advies startopdrachten PAS-panel – 28 juni 2021, pagina 11 
312 Ontwerp PAS, pagina 111 
313 Data verzurende stoffen, ammoniak (uitgedrukt in ton) in stal en mestopslag bij landbouw, voor rundvee, 
https://www.vmm.be/data/milieudata 
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Figuur 2: Ammoniakemissie, uitgedrukt in ton NH3, uit emissiestadium stal en mestopslag, voor de diercategorie rundvee 

(rundvee melkvee + rundvee niet-melkvee) 

Voor de evaluatie van de percentuele emissie-evolutie dient steeds te worden uitgegaan van dezelfde 

emissiefactoren wanneer men emissievolumes van verschillende jaren vergelijkt. Voor de evaluatie van het 

globaal emissievolume dient gebruik te worden gemaakt van dezelfde emissiefactoren als waarmee het 

vooropgestelde emissievolume berekend werd. Dit is immers de enige correcte manier om de inspanningen 

van de sector correct in beeld te brengen. 

15.7 Onduidelijkheid over validatie van inspanningen uit het buitenland 

Het is onvoldoende duidelijk of, wanneer en op welke wijze buitenlandse inspanningen zullen worden 

gevalideerd in het Vlaamse PAS-beleid met eventuele bijsturingen als gevolg.  

Er wordt in het hoofdstuk rond monitoring en evaluatie verwezen naar afstemming en samenwerking met 

Nederland314, maar er is geen sprake van concrete evaluatiemomenten waarop de inspanningen vanuit 

Nederland ook zouden worden gevaloriseerd in het Vlaamse PAS-beleid. Zoals ook aangegeven wordt in 

hoofdstuk 5.2 is er in Nederland inmiddels “vaststaand buitenlands beleid” en dringt derhalve een 

herberekening van de verdeling van de inspanningen (buitenland/binnenland) zich nu al op. 

Naast Nederland zijn ook deposities afkomstig van andere buurregio’s relevant voor het behalen van de 

doelstellingen. Over afstemming met Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een evaluatie van de 

emissies op internationale wateren in de Noordzee is er echter geen sprake in het ontwerp PAS. 

Bovendien is niet duidelijk welk effect inspanningen, of het gebrek eraan, zouden kunnen hebben op de ons 

PAS-beleid en de maatregelen die erin werden opgenomen. Wat gebeurt er wanneer de buurregio’s 

emissiereducties bovenop de NEC-doelstellingen juridisch verankeren, welke procedure wordt er gevolgd 

om de maatregelen opgelegd in Vlaanderen bij te stellen? Wat gebeurt er wanneer duidelijk wordt dat de 

buurregio’s de vooropgestelde NEC-doelstellingen niet zullen halen? Worden de maatregelen op de Vlaamse 

sectoren dan aangeschroefd en zo ja, hoe? 

Dit alles blijft onduidelijk in het ontwerp PAS. Boerenbond vraagt om deze doorrekeningen te doen op een 

nuttig moment zodat het tot een bijstelling kan leiden van de taakstelling voor de binnenlandse bronnen. 

De Vlaamse overheid dient concrete afstemming en samenwerking op poten te zetten met elk van de 

buurregio’s, dient concrete evaluatiemomenten en -procedures te verankeren wanneer en hoe de 

inspanningen vanuit de buurregio’s zullen worden gevaloriseerd in het Vlaamse PAS-beleid. Boerenbond 

 
314 Ontwerp PAS, pagina 114 
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vraagt om deze doorrekeningen te doen op een nuttig moment zodat het tot een bijstelling kan leiden van 

de taakstelling voor de binnenlandse bronnen. 
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16 OPMERKINGEN BIJ VERGUNNINGENREGISTER 

In het ontwerp PAS wordt gesteld dat er werk zal worden gemaakt van een vergunningenregister. 

Principieel kan hier niets tegen ingebracht worden, zolang dit vergunningenregister geen bijkomende 

administratieve lasten of kosten met zich meebrengt voor de vergunningsaanvrager, zolang alle sectoren 

bij het opstellen van dit vergunningenregister op dezelfde manier behandeld worden en zolang men 

voldoende aandacht behoudt voor de privacyregels.  

Het vergunningenregister mag niet leiden tot bijkomende administratieve lasten of kosten. Daarnaast 

moeten alle sectoren op dezelfde manier behandeld worden en dienen de privacyregels in acht genomen te 

worden. 
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Onderhavig bezwaarschrift wordt ingediend door de VZW Boerenbond, met zetel te 3000 Leuven, 

Diestsevest 40 en met ondernemingsnummer 0676.461.073. 

 

 

De vereniging maakt deel uit van de Boerenbond beweging. De Boerenbond beweging overkoepelt de 

Beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers en de Landelijke Beweging volgens de regels bepaald in de 

Grondkeure en de statuten van de structuren van de Boerenbond beweging. De vereniging heeft aldus tot 

basisdoelstelling om aan een levenskrachtige en duurzame land- en tuinbouw te bouwen. 

 

 

Onderhavig bezwaarschrift wordt ingediend met ondersteuning van het Hoofdbestuur van Boerenbond 

 

 

 

Leuven, 17 juni 2022,  

Namens de VZW Boerenbond, 

 

 

 

Frans De Wachter     Lode Ceyssens    

Gedelegeerd Bestuurder     Voorzitter Raad van Bestuur 

       Voorzitter Hoofdbestuur Boerenbond 
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veehouderij”  
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Bijlage 1 – Vemisbrief ‘nood aan proefstalregeling’ (11 mei 2021)gericht aan ministers Demir en Crevits 

 

Nood aan een proefstalregeling   

  

Inleiding  

  

Zowel in het kader van ammoniakemissiearme (AEA) stallen voor varkens en 

pluimvee als in het kader van programmatisch aanpak stikstof (PAS) (voor alle 

dierlijke sectoren) is een grote nood aan de ontwikkeling van nieuwe ammoniak 

reducerende technieken en maatregelen. Deze nood is, gelet op de huidige stand 

van zaken rond de PAS-regelgeving, alleen nog maar groter en dringender 

geworden. Ook voor de reductie van geur, fijn stof, methaan en andere polluenten 

is de ontwikkeling van nieuwe technieken noodzakelijk.   

  

  

Huidige impasse  

  

Leveranciers en landbouwers die op dit moment een nieuwe innovatieve 

(stal)techniek (al dan niet in combinatie met een emissie reducerende maatregel) 

willen ontwikkelen en bouwen stoten vergunningstechnisch op een onmogelijke 

situatie daar enkel reducerende maatregelen die reeds op de AEA-lijst en PAS-lijst 

staan, toegepast kunnen worden. Om het reductiecijfer van een innovatieve 

techniek of maatregel in de praktijk te kunnen bepalen, zijn er metingen nodig. 

Dat is echter niet mogelijk zolang er geen stal gebouwd mag worden waarin de 

innovatieve techniek opgenomen kan worden. Een vergelijkbare situatie doet zich 

voor bij andere technieken om geur, fijn stof of andere emissies te reduceren.   

  

Deze tegenstelling leidt tot een impasse die innovatie m.b.t. emissie reducerende 

technieken en maatregelen onmogelijk maakt.  

  

Momenteel is er één manier om de impasse toch te omzeilen. Nieuwe, innoverende 

technieken kunnen wel in gebruik genomen worden, wanneer de minister van 

Omgeving een afwijking verleent. Zo kan de innovatieve techniek 

geïmplementeerd worden en kunnen de noodzakelijke metingen verzameld 

worden. Dit is tot op heden slechts uiterst uitzonderlijk gebeurd, wellicht omdat er 

enerzijds een politiek geladen beslissing voor nodig is, maar anderzijds ook omdat 

de vergunninghouder alle risico’s draagt met betrekking tot de meetresultaten, 



investeringen en meetkosten. Indien blijkt dat de techniek niet het ingeschatte 

effect heeft, moet de stal alsnog omgebouwd worden naar een AEA-systeem dat 

wel op de lijst is opgenomen. Bovendien is het bouwtechnisch/praktisch niet altijd 

haalbaar om de proefstal nadien naar een AEA-systeem uit de lijst om te bouwen 

daar de stalconstructie afgestemd is op een nieuw te ontwikkelen stalsysteem. De 

risico’s van het niet behalen van de nodige ammoniakreductie wordt nu volledig 

door de landbouwer gedragen, wat mede de oorzaak is dat potentieel interessante 

innovaties en ideeën niet verder uitgewerkt, gebouwd en doorgemeten worden.   

  

  

VEMIS vraagt proefstalregeling  

  

Daar het huidige vergunningssysteem belemmerend werkt voor de introductie van 

nieuwe emissiearme stalsystemen en maatregelen, dringen de leden van VEMIS 

aan op een goed uitgewerkte en snelle invoering van een proefstalregeling.   

  

In de proefstalregeling is het noodzakelijk dat de projecten kunnen beoordeeld 

worden op hun risico zodat de slaagkansen verhoogd kunnen worden. Het 

administratieve comité (AT) en het wetenschappelijk comité voor de beoordeling 

van emissies (WeComV) zouden een belangrijke adviesfunctie kunnen opnemen 

bij de toekenning van de proefstalvergunning, het vastleggen van het meetplan 

en de verwachte emissiereducties.   

  

Op die manier zullen deze proefstalvergunningen enkel voorbehouden zijn aan 

bedrijven die zich willen inzetten voor en meewerken aan innoverende 

reductietechnieken, die op voorhand wetenschappelijk en technisch beoordeeld 

worden.   

  

Daarnaast moet de noodzaak tot ombouw naar een AEA-systeem bij tegenvallende 

meetresultaten herbekeken worden. Door de input van het AT en WeComV bij het 

erkennen van proefstallen is het risico op een foutieve inschatting van de 

emissiefactor beperkt. Het risico dat de reële emissiefactor toch iets hoger zou 

liggen dan de ingeschatte factor, mag niet opwegen tegen het potentieel dat de 

introductie van die nieuwe emissie reducerende technieken met zich meebrengt. 

Dit betekent dat ook bij een hoger emissiecijfer de vergunning behouden blijft.   

  

  

VEMIS vraagt ondersteuning bij het uitmeten van technieken  

  

Innovatieve systemen kunnen enkel aan de AEA-lijst toegevoegd worden wanneer 

er resultaatsmetingen voor handen zijn. Ook moet het mogelijk zijn om metingen 

door te voeren in stallen met PAS-maatregelen zodat de mogelijkheid bestaat om 

het reductiepotentieel te bepalen overeenkomstig met de praktijkomstandigheden. 

Ook voor geur en fijn stof moet er een emissiecijfer bepaald worden. Om de ingang 

van deze innovaties te stimuleren, vragen de leden van VEMIS dan ook om een 



structurele bijdrage in de meetkosten, een haalbaar en praktisch toepasbaar 

meetprotocol, een heldere en werkbare procedure en meer duidelijkheid met 

betrekking tot de erkende instanties die de metingen kunnen uitvoeren.   

  

  

  

Deze nota wordt onderschreven door volgende VEMIS-leden:  

• Inagro vzw  

• Departement Landbouw & Visserij  

• Provincie Antwerpen Proefbedrijf Pluimveehouderij   

• Provincie Antwerpen Hooibeekhoeve  

• Innovatiesteunpunt vzw  

• ILVO  

• Provincie West-Vlaanderen  

• UGent  

• Olfascan  

• Creafarm   

• Provincie Oost-Vlaanderen  

• DSM Nutritional Products NV  

• Vermeulen Construct  

• DLV Part of United Experts  

• BE & Partners bvba  

• BFA vzw  

• SBB  

• Boerenbond vzw  

• Vanden Avenne Ooigem NV  

• Decock Agriplanners  

  

  

  

  

   

  



Bijlage 2 – Vemisbrief “innovatieklimaat emissies veehouderij” (30 maart 2022) gericht aan ministers 

Demir en Crevits 

Geachte minister,  

  

  

Op 23 februari bereikte de Vlaamse Regering een akkoord in het stikstofdossier. De maatregelen 

zijn divers èn ingrijpend. Van een inkrimping van de varkensstapel tot een drastische daling 

van de ammoniakuitstoot. De voorgestelde oplossingen zijn dus een mix aan maatregelen. 

Technologie en innovatie zullen hierbij een grote rol spelen. Bovendien kunnen we de emissie 

van stikstof niet los zien van andere emissies naar de omgeving, zoals geur, fijn stof, 

broeikasgassen. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.  

  

In onze contacten met mensen in het veld (veehouders, constructeurs…) merken we een 

duidelijke bereidheid en heel wat ideeën om te innoveren. Om innovatie te stimuleren en te 

doen slagen moet wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Jammer genoeg is dit in de Vlaamse 

context onvoldoende het geval. Dit leidt ertoe dat we vandaag in de praktijk nauwelijks 

innovaties zien, terwijl die in de kiem wel aanwezig zijn.  

  

Vanuit Vemis en haar partners schuiven we volgende zaken naar voor die essentieel zijn om 

een gunstig innovatieklimaat te creëren.   

• Een helder, geïntegreerd en goed werkend wetgevend kader en procedures om 

aan innovatie ruimte te geven èn voor de erkenning van emissiereducerende 

systemen en (management)maatregelen….  

• Een proefomgeving op praktijkschaal (bvb proefstalregeling) die toelaat om 

beloftevolle innovaties te bouwen, verder te ontwikkelen en de nodige metingen uit 

te voeren in het kader van een erkenningsprocedure (zie ook de brief van juni 2021)  

• Een innovatiefonds en een innovatiemanager met oa begeleiding in 

dossieropmaak en  een ondersteuning in meetkosten als hefboom voor een 

versnelde innovatie   

• Investeringssteun voor een brede implementatie van innovaties in de praktijk  

• Onderzoek dat zowel beleid als praktijk ondersteunt  

  

Deze verschillende aspecten worden in de nota in bijlage verder uitgewerkt. We zijn er van 

overtuigd dat met de voorgestelde maatregelen zowel de veehouderijsector als het 

milieu/klimaat er beter zullen van worden binnen een duurzaam toekomstperspectief.  

  

We wensen u te danken voor de aandacht die u besteedt aan deze brief en de inspanningen die 

u zult leveren om aan oplossingen te werken.  

  

  

  

  

Met oprechte groeten,  

  

  

  

Bart Naeyaert  

Voorzitter Vemis  

  

  



Pagina-einde  

Nota emissies in de veehouderij - dringende noden om tot een beter innovatieklimaat 

te komen  

  

  

Vanuit haar werking en uit contacten met het werkveld, detecteert Vemis een aantal elementen, 

die moeten bijdragen aan een klimaat dat oplossingsgericht is en innovatie stimuleert. Dit alles 

binnen het thema van emissies in de veehouderij, wat het werkveld van Vemis is. Het hoeft 

geen betoog, dat met het stikstofakkoord, maar ook in het licht van de andere uitdagingen op 

het vlak van emissies, de problematiek heel urgent is.  

  

1. Een goed werkend wetgevend kader dat aan innovatie ruimte biedt  

• Operationaliseren van het nieuwe wetgevend kader   
De wetgeving rond emissiearme systemen werd in 2021 vernieuwd (MB 

ammoniakemissiearme stalsystemen), maar een paar belangrijke schakels zijn nog 

steeds niet operationeel. De nieuwe aanvraagprocedure is nog niet in werking , het 

is wachten op de activering en installatie van WecomV, er zijn nog geen 

meetprotocols beschikbaar.   
Bij de operationalisering van deze procedures zal het bovendien belangrijk zijn om 

er blijvend op toe te zien dat ze werkzaam, toegankelijk en helder zijn.  
Constructeurs en veehouders willen graag vooruit en wachtten al vele maanden op 

duidelijkheid.   
De veehouderijsector wordt gevraagd om te voldoen aan (nieuwe) kaders en 

normen, maar er is geen werkende procedure om systemen en innovaties erkend 

te krijgen. De sector kan zich niet echt voorbereiden.   
Zeer concreet zijn er bvb luchtwasfabrikanten die metingen willen doen, maar ze 

kunnen dit nu niet omdat er geen meetprotocols bekend zijn. Op die manier zal het 

nog een lange tijd duren alvorens er erkende luchtwassers op de lijst komen die een 

hoger reductiepercentage kennen  
  

• Een geïntegreerde procedure voor AEA en PAS  
Vandaag is er geen formele procedure voor het toelaten van PAS-maatregelen. Dit 

zou kunnen samengaan met de AEA-procedure. We zijn voorstander van een 

geïntegreerde procedure voor emissiereducerende technieken, AEA en PAS (incl. 

managementmaatregelen).  

Momenteel vereist het MB metingen of gelijkgestelde metingen om op de AEA-lijst te 

kunnen komen. Dat maakt de procedure dikwijls tijdrovend en duur, wat de ontwikkeling 

van de broodnodige innovatie kan remmen. Naar analogie met de bestaande PAS-lijst, 

zouden systemen met duidelijke werkingsmechanismen en goed ontwerp ook zonder 



metingen in aanmerking moeten kunnen komen, dit dan op basis van een degelijk 

onderbouwd dossier. Deze mogelijkheid zou in de regelgeving moeten voorzien worden. 

Dit geldt trouwens niet alleen voor technieken, maar ook voor managementmaatregelen.  

  

• Een proefomgeving op praktijkschaal  
Het is belangrijk dat het vergunningensysteem ruimte biedt aan de introductie van 

innovatieve systemen. Of met andere woorden er moet een proefomgeving op 

praktijkschaal kunnen gerealiseerd worden, met voldoende garanties voor wie hierin 

investeert. Dit vergunningensysteem biedt dan een kader aan zodat beloftevolle 

systemen kunnen gebouwd, getest, gemeten en doorontwikkeld worden. Innovaties 

moeten op praktijkschaal kunnen gebouwd worden, zodat men een goed beeld krijgt 

van de prestaties van deze oplossingen. Ook voor management- of 

voedermaatregelen is het vaak wenselijk om deze in een praktijkomgeving te 

kunnen testen.  
Het doormeten van stallen vormt tegelijk ook vaak een cruciaal element in het 

erkenningsdossier van een emissiearm systeem. Dit is zo opgenomen in de nieuwe 

aanvraagprocedure. Om  stallen te kunnen doormeten, moeten ze kunnen gebouwd 

worden.  
Zowel in het kader van innovatie of voor de erkenning van systemen, kan een 

proefstalregeling hier een belangrijke positieve bijdrage leveren. In Nederland is er 

al langer ervaring met een proefstalregeling. Jammer genoeg zijn daar misbruiken 

ontstaan. Uit deze ervaringen moeten we leren waarbij we de positieve elementen 

behouden en de valkuilen vermijden.   
  

• Managementmaatregelen  
Bij innovatie vormen technische en technologische toepassingen een belangrijke 

piste, maar er is meer dan dat. Ook managementmaatregelen bieden heel wat 

potentieel voor het vermijden of reduceren van emissies (bvb voeding, 

mestmanagment, stalmanagment…). Vaak zit er hier een win-win in voor de 

landbouwers, maar commercieel zijn ze veel minder interessant. Het bedrijfsleven 

is bijgevolg minder geïnteresseerd om hierin te investeren.  
Het uittesten en doormeten van de genomen maatregelen is een cruciale stap 

vooraleer dit kan toegepast worden in de praktijk en geïntegreerd kan worden in 

het vergunningenbeleid. Ook hiervoor is een duidelijk kader belangrijk. Dit 

onderstreept het belang van  een geïntegreerd AEA-PAS kader.  

  

  

1. Een innovatiefonds – tussenkomst in meetkosten   
Waar bedrijven gaan innoveren, gaat dit gepaard met hoge kosten. Een innovatiefonds 

zou in belangrijke mate deze kosten kunnen dekken.   
Voor de veehouders zal het belangrijk zijn dat er voldoende systemen een erkenning 

krijgen. Dit is belangrijk om een gezonde concurrentie te behouden, maar ook om de 

veehouder voldoende keuzemogelijkheden te bieden in zijn aanpak van de emissies op 

zijn bedrijf. Anders kan dat leiden tot een suboptimale oplossing, bij gebrek aan erkende 

systemen of maatregelen.  
Zoals hoger aangehaald, voorziet het ministerieel besluit op de emissiearme systemen 

in een vernieuwde aanvraagprocedure. Specifiek voor luchtwassers werkt men niet 

meer met een generieke beschrijving van de systemen, maar elk systeem van elke 

constructeur, zal maar kunnen erkend worden op basis van een specifiek 

aanvraagdossier. Een meetcampagne zal hier vaak onderdeel van uit maken en 

betekent een grote kost in de aanvraagprocedure. De hoge meetkost zou wel eens een 

belangrijke hinderpaal kunnen vormen om luchtwas- en stalsystemen te laten erkennen. 



Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte ook voor managmentmaatregelen. Ondersteuning 

hierin is gewenst/noodzakelijk.  
Als we opnieuw naar onze noorderburen kijken, dan zien we dat er daar een heel 

specifieke regeling bestaat, namelijk de ‘subsidiemodules brongerichte verduurzaming 

stal- en managementmaatregelen’ of ‘Sbv’. Met de innovatiemodule kan men samen 

met een onderzoeksorganisatie een nieuwe techniek of maatregel onderzoeken en 

ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hierin is de meetfase. Deze wordt tot 100% 

terugbetaald. Deze forse tegemoetkoming is een belangrijke, vaak noodzakelijke 

ondersteuning.   
Willen we innovatie versnellen dan is een dergelijke tegemoetkoming in o.a. de 

meetkosten een belangrijke hefboom.  
Bijzondere aandacht is nodig voor maatregelen, die commercieel niet interessant zijn. 

Een specifieke regeling hiervoor dringt zich op. Hier ligt er ongetwijfeld een taak 

weggelegd voor de proefbedrijven en de onderzoeksinstanties.  

  

  

1. Een innovatiemanager  
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een goed dossier aan de basis ligt van een 

vlotte erkenningsprocedure. Het Vlaamse ondernemerslandschap wordt gekenmerkt 

door een sterke KMO-structuur. Dit heeft als groot voordeel dat deze bedrijven zeer 

wendbaar en flexibel zijn. Anderzijds merken we dat bij deze bedrijven de capaciteit wel 

eens onvoldoende aanwezig is om een sterk dossier uit te werken. Een 

innovatiemanager kan deze ondernemers begeleiden in hun aanvraagproces om zo de 

kwaliteit van de ingediende dossiers te verhogen. Dit zal bijdragen aan een vlot verloop van de 

erkenningsprocedure. Het rendement van het innovatiefonds zou hiermee ongetwijfeld 

versterkt worden.   

Daarnaast kan de innovatiemanager bedrijven leiden naar de juiste subsidiekanalen en in 

contact brengen met onderzoeksinstanties….  

  

  

1. Investeringssteun voor de implementatie van innovaties in de praktijk  
Uiteraard is het de bedoeling dat deze innovaties een brede toepassing krijgen in de 

praktijk. Investeringssteun kan en moet bedrijven stimuleren om deze innovaties te 

implementeren. Het gaat bovendien over investeringen die wel een milieukundig 

voordeel opleveren, maar niet meteen een hoger rendement op productieniveau 

betekenen.   
In het stikstofakkoord worden op dit vlak een aantal engagementen genomen, wat een 

goede zaak is. Dit zou nog kunnen open getrokken worden, waarbij er ook kan ingezet 

worden op andere emissies.   
Daarbij zal het belangrijk zijn om voldoende middelen te voorzien, want het verwachte 

investeringsvolume is omvangrijk. Ook andere duurzaamheidsinvesteringen in de 

landbouw mogen hierbij niet in het gedrang komen en moeten kunnen blijven rekenen 

op VLIF-steun.  

  

  

1. Versterkt inzetten op onderzoek  
Naast alle initiatieven die genomen (zullen) worden vanuit ‘het veld’, is het belangrijk 

dat er voldoende middelen vrij gemaakt worden om onderzoek te financieren. Van 

fundamenteel over toegepast tot praktijkonderzoek, alle zijn nodig om nieuwe inzichten 

te verwerven, als basis voor een verder doorgedreven innovatie en aanpak van de 

emissies. Op het vlak van emissies kampen we met nog veel te veel onbekenden en 



onzekerheden. Deze situeren zich zowel op het vlak van de emissiefactoren, 

dispersiemodellen, het tot stand komen van emissies, het vermijden en reduceren van 

emissies, de hinderaspecten, depositiemodellen…. Er is beleidsondersteunend 

onderzoek nodig, er is probleemoplossend onderzoek nodig….. De noden van het 

luchtemissie-onderzoek zijn hoog, heel divers én urgent.  
De partners van Vemis hebben de voorbije jaren al sterk geïnvesteerd in onderzoek. Dit 

deden ze met Vlaamse en Europese fondsen, maar ook met eigen middelen. De omvang 

van de uitdagingen en de urgentie nopen ons er toe om een versnelling hoger te 

schakelen. We stellen voor om een onderzoeksagenda samen te stellen en pleiten er 

voor dat Vlaanderen meer middelen voor de uitvoering ervan vrij maakt.  

  

  

1. Samenwerking met andere regio’s  
In Europa zijn er nog verschillende andere veedichte regio’s. Het lijkt voor de hand 

liggend dat er hier naar samenwerking gezocht wordt. Dit kan op het vlak van 

onderzoek, maar ook voor de erkenning van maatregelen en technieken. Door 

erkenningsprocedures op elkaar af te stemmen kunnen er dubbele erkenningskosten 

vermeden worden.   
  

 


