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Van een Vlaams stikstofprobleem  

naar  

“meer boeren, minder vee, meer natuur” 

 

Tot nog toe lagen al verschillende scenario’s op tafel om de ammoniakproblematiek in Vlaanderen 

aan te pakken. Er lijkt een zekere tendens naar een eerder generieke aanpak met eventueel beperkt 

“maatwerk” voor enkele SBZ’s.  

BioForum is akkoord met de doelstelling om de stikstofdepositie in de Vlaamse natuurgebieden in te 

perken, maar dit moet op een doeltreffende manier gebeuren. Kleine en middelgrote bedrijven 

mogen niet geslachtofferd worden opdat de grootste vervuilers zouden kunnen blijven verder doen. 

Laat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. 

BioForum vreest dat met datgene wat tot nog toe voorlag, er vooral een tendens zal ontstaan naar 

nog meer schaalvergroting zonder enige garantie op resultaat. Kleine en middelgrote bedrijven zullen 

onder druk komen te staan, ze zullen groeien of stoppen. Gezien het zeer zware accent dat gelegd 

wordt op technologie in de vorm van ammoniakemissiearme stallen (AEA-stallen) ofwel luchtwassers 

die in de meeste gevallen niet mogelijk of niet effectief zijn in bio, komt zelfs de biologische sector in 

het gedrang. Tegelijkertijd komen steeds meer berichten uit Nederland dat dergelijke technologie in 

de praktijk vaak niet zo effectief blijkt als door de fabrikanten wordt beweerd.  

De generieke scenario’s gaan uit van AEA-stallen als enige grond van uitzondering. Kleine, extensieve 

en/of diversifiërende bedrijven moeten ook reducties realiseren, zelfs indien hun stikstofimpact op 

natuurgebieden afwezig of verwaarloosbaar is.  

BioForum is van mening dat moet gekeken worden naar de uiteindelijke stikstof-impact van de 

bedrijven. Bedrijven met een kleine of onbestaande stikstof-impact op natuur moeten uitgezonderd 

worden. Bedrijven met een grote stikstof-impact kunnen geen uitzondering krijgen, ook niet indien 

de dieren gehuisvest zijn in een AEA-stal. 

Momenteel ligt er een sterk accent op het generieke niveau en wordt slechts verfijnd op 

gebiedsgericht niveau (via zogenaamd “maatwerk”). BioForum pleit voor een veel groter accent op 

maatwerk, waarbij dit ook op een andere manier, meer participatief, met de betrokken landbouwers, 

én ruimer wordt bekeken. Het maatwerk van het ene gebied hoeft niet hetzelfde te zijn als het 

maatwerk van een ander gebied (wat tot nog toe in de voorgestelde scenario’s het geval was). 

Concreet vragen we om volgende aanpak mee in de berekeningen op te nemen. 

 

1) Generiek kader 

- Vooreerst willen benadrukken dat de focus van het PAS-beleid niet moet liggen op het generieke 

niveau maar wel op het maatwerk omdat dit het meest doeltreffend zal zijn. Uiteraard zal dit 
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leiden tot hogere reductiepercentages in bepaalde gebieden (in functie van de noden van het 

nabijgelegen natuurgebied) maar ook tot lagere generieke reductiepercentages.    

- De reductiepercentages moeten gerealiseerd worden op sectorniveau en niet telkens apart op 

bedrijfsniveau. Voor het ene bedrijf is het gemakkelijker om reducties te realiseren dan voor het 

andere bedrijf. Er zullen ook bedrijven zijn die zullen stoppen: zij realiseren 100% 

emissiereductie. Alle bedrijven samen kunnen de noodzakelijke reductiepercentages realiseren. 

- We vragen dat uitzonderingen mogelijk zijn voor bedrijven met een lage stikstofimpact (“lage 

stikstofimpact-bedrijven”). Per sector is wellicht een aparte definitie nodig. Voor vleesvee 

bijvoorbeeld, kan de link gelegd worden met de “duurzaamheidspremie” (de nieuwe invulling 

van de “zoogkoeienpremie”). Voor melkvee is bijvoorbeeld in Nederland al denkwerk verricht 

voor een uitzonderingspositie voor melkveehouderijen met een natuurinclusieve bedrijfsvoering. 

De provincie Noord-Brabant heeft dit verder geconcretiseerd in een handreiking natuurinclusieve 

melkveehouderij, dat uitgaat van een puntensysteem met maatregelen waaruit een boer kan 

kiezen. Een gelijkaardig systeem kan worden uitgewerkt voor Vlaanderen en voor andere 

sectoren zoals de extensieve varkens- en pluimveebedrijven met buitenloop. 

- Geen uitzondering voor hoge stikstofimpact-bedrijven, ook indien zij al geïnvesteerd hebben in 

AEA-stallen.  

- De overheid moet erkennen dat er behalve de omgevingsvergunning ook nog andere manieren 

zijn om de ammoniakreductie te realiseren. Door de koppeling met de omgevingsvergunning 

komt de aandacht vooral te liggen op het stalsysteem, terwijl er ook nog andere manieren 

mogelijk zijn buiten de stal. Zie bijvoorbeeld de hierboven genoemde handreiking 

natuurinclusieve melkveehouderij. Het is bevreemdend dat de PAS-lijst wel rekening houdt met 

voedertechnieken maar niet met bijvoorbeeld agro-forestry of kleine landschapselementen op 

het bedrijf. En wat met de mestopslag?   

- Een flankerend beleid met een transitiefonds gericht op een transitie in de landbouw in 

overeenstemming met de Europese F2F-, biodiversiteits- en recent ook de bodemstrategie. Het is 

beter om de financiële middelen in te zetten voor een transitie naar een natuurinclusieve en 

biodiverse landbouw dan naar grotere en duurdere AEA-stallen. Dat is namelijk efficiënter, leidt 

tot meer resultaat met minder geld en een toekomst voor meer boeren. 

 

2. Gebiedsgericht kader: écht maatwerk 

BioForum is voorstander van een grote verschuiving van het generieke kader naar meer écht 

maatwerk op gebiedsgericht niveau. Niet het “maatwerk” zoals voorgesteld in sommige scenario’s, 

waarbij voorafgaand een aantal (steeds dezelfde) maatregelen in steen gebeiteld worden voor alle 

bedrijven uit die maatwerkgebieden. Wel maatwerk waarbij aan een bepaald gebied een gezamenlijk 

reductiepercentage wordt opgelegd, afhankelijk van dat gebied en dus in functie van de noden van 

het nabijliggende natuurgebied, en waarbij participatief, met alle landbouwers uit die regio, wordt 

bekeken hoe dat samen kan gerealiseerd worden. Bij dergelijke oefening pleiten we ook voor een 

systeemaanpak, waarbij komaf gemaakt wordt met alle mogelijk omgevingsproblemen: nitraat, 

ammoniak, enterische emissies en mogelijke oplossingen (bv. middelen uit het GLB, klimaatfonds,…). 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/documenten+landbouw+en+voedsel+brabant/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2075346
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/documenten+landbouw+en+voedsel+brabant/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2075346
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Verschillende beleids- en financieringsinstrumenten kunnen dan worden ingezet voor een 

participatief traject met een bepaalde, gezamenlijke, geïntegreerde visie op de aanpak van de relatie 

tussen natuur, milieu, klimaat en landbouw.  
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