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Op 23 februari bereikte de Vlaamse Regering een akkoord in het stikstofdossier. De maatregelen zijn 
divers èn ingrijpend. Van een drastische daling van de ammoniakuitstoot tot de inkrimping van de 
varkensstapel.  
Op 8 juni 2022 organiseerde Vemis een ledenraad rond het thema van de PAS. In de discussieronde 
van de ledenraad kwamen heel wat opmerkingen naar voor.  
In deze reactie, die Vemis hier wenst te formuleren, staan innovatie, onderzoek, validatie en ‘meten’ 
centraal.  
 
Om de doelstellingen van de PAS te kunnen realiseren zullen een mix aan maatregelen noodzakelijk 
zijn. Technologie en innovatie zullen hierbij een grote rol spelen. Bovendien mogen 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. 
 
Vanuit Vemis merken we een duidelijke bereidheid en heel wat ideeën om te innoveren (bij 
veehouders, constructeurs, onderzoeksinstellingen …). Om innovatie te stimuleren en te doen slagen 
moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Jammer genoeg is dit in de Vlaamse context, in het 
bijzonder wat de PAS betreft, 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 schuiven we volgende zaken naar voor die essentieel zijn om een gunstig 
innovatieklimaat te creëren, en met andere woorden tot oplossingen te komen voor de te halen 
doelstellingen:   
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1/ Innovatie 
 
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 het 
WeComV. Enkel de oprichting van het WeComV zal niet voldoende zijn, er moeten ook 
meetprotocollen ontwikkeld worden (voor verschillende staltypes) en het zal belangrijk zijn om 
begeleiding te voorzien om de dossieropmaak te ondersteunen.  
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 dus niet 
voorbereiden en bijgevolg ook geen verdere stappen zetten naar oplossingen voor de 
emissieproblematiek. 
 
2/ Onderzoek & Ontwikkeling 
 
Om de doelstellingen van de PAS te kunnen realiseren, zal het belangrijk zijn om sterk in te zetten op 
onderzoek en ontwikkeling. Het betreft fundamenteel, toegepast en 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, …. Er is 
beleidsondersteunend onderzoek nodig, er is probleemoplossend onderzoek nodig,… .  
De noden van het luchtemissie-onderzoek zijn hoog, heel divers én urgent. 
Naast het onderzoek aan emissie-zijde, dringt zich evenzeer onderzoek op aan de depositie- en 
natuurzijde. Het meten van de depositie (in het bijzonder droge depositie) blijft een knelpunt en de 
onzekerheden in de modellen en bepaling van KDW zijn groot. Een fijner meetnet en accuratere 
gegevens zijn noodzakelijk om een goed beleid te kunnen voeren, maar ook om de evoluties in de 
depositie goed te kunnen opvolgen (ten gevolge van de genomen maatregelen). Aan natuurzijde is 
het belangrijk om herstel van de natuur en de evolutie van de instandhoudingsdoelstellingen goed op 
te volgen. Ook welke andere factoren er bepalend zijn voor het herstel van de natuur, moeten goed 
in beeld gebracht worden. 
 
Vemis focust zich op de emissie-zijde van de stikstofproblematiek en heel specifiek op emissies in de 
veehouderij. De partners van VEMIS hebben de voorbije jaren al sterk geïnvesteerd in onderzoek. De 
omvang van de uitdagingen en de urgentie vragen erom om een versnelling hoger te schakelen. We 
stellen voor om een onderzoeksagenda samen te stellen en pleiten ervoor dat Vlaanderen meer 
middelen voor de uitvoering ervan vrijmaakt. Ook onderzoek en ontwikkeling die geïnitieerd wordt 
door in het bijzonder het Vlaamse KMO-weefsel verdient meer ondersteuning, maar heeft ook een 
helder en werkbaar kader nodig om innovaties te ontwikkelen. 
 
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. 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.  
 
3/ Meten & valideren 
 
Waar bedrijven gaan innoveren, gaat dit gepaard met hoge kosten. Reducerende technieken of 
(management en voeder)maatregelen kunnen slechts 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 vormt hierbij een belangrijke hinderpaal. Om de 
ingang van deze innovaties te stimuleren, vraagt 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. Systemen met een duidelijk werkingsmechanisme en waarvan er al veel kennis 
beschikbaar is, zouden op basis hiervan (zonder metingen) in aanmerking moeten kunnen komen.  
 
Bovendien is het voor Vemis belangrijk om naast de ER-lijst een optie in de vergunningverlening uit 
te werken waarbij veehouders kunnen beoordeeld worden op basis van de reële output, met name 
hoeveel stikstof er daadwerkelijk geëmitteerd wordt. Dit vraagt om een semi-continue meting van de 
ammoniakuitstoot. Dit is vandaag nog niet praktijkklaar, maar het is belangrijk om hier versneld op in 
te zetten. Dit zou enerzijds toelaten om heel goed te monitoren wat de effectieve N-emissie is, maar 
het zou ook aan de veehouder toelaten om zijn bedrijf verder te ontwikkelen binnen de gestelde 
grenzen van emissies. Dit biedt ruimte voor de ontwikkeling van innovatieve processen,  het invoeren 
van management- en voedermaatregelen, het toepassen van een combinatie van maatregelen, ….  
 
Ook het rigide vasthouden aan de verplichte reductie op stalniveau (varkens en pluimvee), werkt 
contraproductief. Een benadering op exploitatieniveau, met behoud van de reductiedoelstellingen, 
zal een trigger zijn voor de ontwikkeling van innovatieve systemen.  
 
4/ Realiseren oplossingen 
 
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 moet verder open getrokken worden, waarbij er ook kan ingezet worden op andere emissies. 
Immers een landbouwbedrijf heeft niet alleen te maken met ammoniakuitstoot, maar ook geur, fijn 
stof en broeikasgassen moeten aangepakt worden. 
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. 
 
 
Bedankt voor uw aandacht tijdens het lezen van deze brief.  
 
VEMIS 

Bart Naeyaert 

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


