
Infosessie Milieu West-Vlaanderen

Toelichting richtsnoer stikstofarrest 

Dinsdag 8 juni 2021



Juridisch kader

 Speciale beschermingszone: art.36 ter Natuurdecreet: geen betekenisvolle aantasting 
natuurlijke kenmerken speciale beschermingszone

 VEN-gebied: art.26 bis Natuurdecreet: geen onherstelbare en onvermijdbare schade 



Vóór 25 februari 2021:

1. Voortoets  impact mogelijk op SBZ/VEN ?

2. IMPACTberekening

3. Passende beoordeling/Verscherpte natuurtoets  significantiekader

25 februari 2021:

Vernietiging significantiekaders door

Raad vr Vergunningsbetwisting 

= Stikstofarrest

Vernietigde kaders geen garantie

afbouw deposities

Nieuw PAS-kader in opmaak

In afwachting: strenge richtlijn minister
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- Beleid is strenger geworden >< omschrijving is minder strikt

- Iedereen leest die ‘vrijheidsgraden’ anders – ANB krijgt rol van scheidrechter*

- Wij moeten ons ook aanpassen: Minder mathematische afweging,  meer obv principes

- Principes = richtsnoeren – Daarom citeren wij deze in onze adviezen

* Scheidrechter krijgt nooit applaus tijdens de match



Instructie en Richtsnoeren - 1

• Bijkomende emissies ten opzichte van vergunde situaties zijn sterk af te raden en moeten maximaal 
vermeden worden;

• Bij elk vergunningsproject moet aangetoond worden dat de ammoniakdeposities zeker niet toenemen in een 
speciale beschermingszone;

Wat kunnen we concluderen

 Depositie: Niet stijgen 

 Emissies: waar mogelijk inzetten op emissie-reductie (maximaal vermijden), maar stijging is niet uitgesloten



Instructie en Richtsnoeren - 2

• Bij ieder vergunningsproject moet maximaal worden ingezet op ammoniakemissiereducties ten opzichte van 
de vergunde toestand, waardoor ook een afname van deposities optreedt:

• Hoe groter de impactscore van een bestaande vergunde exploitatie, hoe hoger de nagestreefde emissiereductie;

• Het is sterk aan te raden voor bedrijven die een impactscore hebben van meer dan 0,1% een reductie van minimum 
30% na te streven(desgevallend boven op het uitrusten van een stalsysteem met een ammoniakemissiearm 
stalsysteem, hetgeen minstens tegen 31 december 2030 de regel zou moeten zijn). In geval een individueel bedrijf 
een beperkte impact heeft, kan worden gemotiveerd dat een kleinere reductie aanvaardbaar is;

• Elke aanvraag moet kritisch bekeken worden welke emissiereductiewinsten t.o.v. de vergunde toestand mogelijk zijn 
door toepassing van BBT ( AEA-systemen+ toepassing van maatregelen uit de PAS-lijst) op maat van het bedrijf;

• Bij vergunningsprojecten moet toegezien worden dat de emissiereductiewinsten die geboekt worden door gangbare 
BBT technieken (AEA-systemen + PAS-lijst) niet teniet wordt gedaan door een groei van de veebezetting. Bij elke 
aanvraag moet immers gestreefd worden naar een maximale emissiereductie t.o.v.de vergunde toestand;

Wat kunnen we concluderen

 Focus op emissiereductie: via AEA (varkens en pluimvee) of maatregelen uit PAS-lijst op maat van het bedrijf
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Instructie en Richtsnoeren - 3
• Beslissingen over projecten moeten garanties bevatten dat tegen 31 december 2030 alle oude niet-AEA-stallen vervangen 

worden door AEA-stallen (die minstens een reductie van 50% garanderen in vergelijking met vergelijkbare niet AEA-
installaties);-

• Voor loutere verlengingen van bestaande bedrijfsexploitaties zonder wijzigingen dienen dezelfde bovenvermelde principes 
toegepast te worden, behoudens wanneer de aanvraag een verlenging beoogt tot maximaal 31 december 2022 om te 
kunnen inspelen op de vereisten die de definitieve PAS zal instrueren. 

• Voor bedrijven met een zeer grote impact van meer dan 50%, is deze impact onmogelijk remidieerbaar. 
Vergunningsbeslissingen om deze bedrijven in stand te houden zijn dan ook niet aanvaardbaar;

Wat kunnen we concluderen

 AEA-stallen: tegen 31/12/2030 – alle oude stallen vervangen. 

 garanties via voorliggende project

 Garantie via duur vergunning (zie ook Minist. Instructie pag 27)

 Enkel indien voorwerp van de aanvraag (zoniet is evaluatie van de oude stallen deel evaluatie vd impact)
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 Hervergunnen

 Onbepaalde duur:  zelfde focus op emissiereductie

 tot 31/12/2022: niets doen mag (geen stijging)
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 Hervergunnen

 Grote impact: >50% - geen vergunning mogelijk



Instructie en Richtsnoeren – 4
• Nieuwe varkens-en pluimveestallen moeten AEA worden uitgerust (die minstens een reductie van 50% garanderen), er 

moet maximaal gestreefd worden naar bijkomende emmisiereducerend maatregelen in de staltechnieken die reducties tot 
70% garanderen;

• Voor nieuwe rundveestallen moet maximaal toepassing gemaakt worden van (bouw)technische maatregelen uit PAS-lijst 
die een aanzienlijke emissiereductie hebben;-

• Gelet op bovenstaande principes zijn aanvragen voor nieuwe vestigingen allerminst evident omdat deze de facto 
bijkomende emissies zullen teweeg brengen. Nieuwe bedrijven met een hoge impactscore zijn derhalve, zonder andere 
mitigerende maatregelen, allerminst evident. Belangrijk hierbij is dat de aanvraag hiertoe de nodig garanties bevat en dat 
voormelde na te streven reducties gerealiseerd worden. 

Wat kunnen we concluderen

 Nieuwe stallen varkens en pluimvee: AEA met minstens 50% reductie - streven naar 70%

 Nieuwe rundveelstallen: maximaal PAS-lijst

 Nieuwe stallen moeilijk

 Zonder andere mitigerende maatregelen: salderen ?



Instructie en Richtsnoeren

Wat kunnen we concluderen

 Geen stijging van deposities, ook niet onder 0,1 % KDW !

 Max. inzetten op emissie-reductie

 Geen/beperkte focus op bedrijven met minder dan 0,1% bijdrage aan de KDW

 Een beetje ruimte voor bedrijven met beperkte bijdrage (beperkt is niet bepaald)

 Quasi geen ruimte voor nieuwe bedrijven (tenzij misschien salderen)

 Off the record:

 Verandering maken tov vroeger: 

 Verwaarloosbaar is niet langer 5%, maar 0,1%

 emissie-reductie ifv afbouw depositie (niet ifv uitbouw veestapel)

 Richtsnoeren zijn streng om in afwachting van nieuw definitief PAS-kader

 Er kan tijd gekocht worden 

 Tot 31/12/2022 voor wie niets wil doen

 Tot 31/12/2030 voor wie wil/moet omschakelen naar AEA



Toepassingsgebied

• Instructie is geschreven met als onderbouwing: het in een gunstige staat van instandhouding brengen van de actuele en 

potentiële habitats. De focus ligt hiermee quasi volledig op SBZ-H

• N-Arrest deed ook duidelijke uitspraken over VEN. Dus ook voor VEN kader nodig. 
Geen instructie voor VEN dus voorliggend kader wordt ook toegepast voor VEN

• In SBZ-V zijn (op paar uitzonderingen na) geen habitats tot doel gesteld. Hier kan soepelere analyse

• Reservaten: c 80% van de reservaten overlapt met VEN of SBZ. Habitatdoelen binnen reservaten liggen normaalgezien ook  
binnen SBZ-H. Dus focus op reservaten is meegenomen. 

Wat kunnen we concluderen

 We passen Instructie en Richtsnoeren zeker toe op SBZ-H, maar –bij gebrek aan alternatief- ook op VEN

 Bij impact op SBZ-V of andere natuurwaarden: 

 Ofwel is er in het dossier ook al impact op SBZ-H en VEN en dan volstaat die analyse

 Ofwel is er in het dossier geen impact op SBZ-H en VEN en suggereren we emissie-reductie, maar zijn we 

tolerant gebruik makend van passus: bedrijven met een beperkte impact


