“Hoe we de stellingenoorlog over veestallen kunnen
ontm nen”
23 NOVEMBER 2020

Het rommelt op het Vlaams platteland. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde aan dat ze
vergunningen voor industriële veestallen zoveel mogel k zal weigeren, wegens hun milieu-impact. De
landbouworganisaties reageerden kwaad en verontwaardigd. “Hoe komen we uit de patstelling?”, vraagt Bond
Beter Leefmilieu zich af. “Met een toekomstvisie voor de Vlaamse veesector en een gesprek zonder taboes”,
reageert Laurens De Meyer, expert landbouw en voeding b Bond Beter Leefmilieu in een opiniestuk.
Lees meer over: beleid schaalvergroting

Vergunningen door het dak
Het Vlaamse vergunningenbeleid voor veestallen van de afgelopen jaren laat zich vatten onder één noemer: vr heid, bl heid. Het
aantal aanvragen steeg jaar na jaar. In 2017 waren er 240 aanvragen, in 2018 liep dat aantal op tot 729 en in 2019 waren er
zelfs 794. Deze vergunningen worden toegekend door de provincie of in beroep door de minister van Omgeving. Wie al eens door
Vlaamse velden etst of wandelt, ziet het gebeuren: enorme veestallen schieten als paddenstoelen uit de grond.
Extra pervers is het eraan gekoppelde subsidiebeleid: via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wordt de bouw van
veestallen ondersteund. Daarbinnen worden maatregelen ge nancierd om aan de huidige, geldende milieuregelgeving te voldoen.
Alsof de overheid elke burger zou betalen die z’n ets van lichten en remmen voorziet. Daarb komt nog eens dat gesubsidieerde
gaswassers, die moeten zorgen voor een lagere stikstof uitstoot, onvoldoende werken. Onderzoek bracht bovendien aan het licht
dat 17% niet eens actief is.

Stikstof voor iedereen
Gevolg? Een torenhoog stikstofprobleem (N) in lucht, bodem en water, met enorme gevolgen voor de natuur en de volksgezondheid.
De c fers z n ronduit dramatisch: de aanwezigheid van ammoniak in onze lucht (NH3) is sinds 2008 niet gedaald en de laatste
jaren moeten we zelfs spreken van een st ging. Dit is te w ten aan de wildgroei aan stallen, slecht functionerende gaswassers en
een instabieler klimaat. Landbouw is verantwoordel k voor 95 procent van de ammoniakuitstoot.
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Een nieuwe wind over het platteland
Vanaf eind oktober 2019 vallen de bevoegdheden luchtkwaliteit en milieuvergunningen onder de vleugels van minister Zuhal
Demir (NV-A). Landbouw is de bevoegdheid van Hilde Crevits (CD&V). Minister Demir kondigde een trendbreuk aan met haar
voorgangers, die steevast de posten Landbouw en Omgeving combineerden. De st gende aanvraagc fers z n nog een erfenis uit
dat verleden. Voor het eerst sinds lang hebben we een minister die het belang van een gezonde leefomgeving voluit verdedigt en
daarb de landbouwsector terecht op z n verantwoordel kheden w st.
Minister Demir stelt nu het st gend aantal industriële veestallen in vraag en wil de ongebreidelde groei inperken. Vergunningen
voor veestallen kunnen enkel nog onder strikte voorwaarden. Ze roept provinciebesturen op om het Vlaamse voorbeeld te volgen.

Ook landbouwers zijn het slachtoffer van
het visieloze bestuur uit het verleden
Laurens De Meyer - Bond Beter Leefmilieu

Strategisch plan veesector
Dat landbouwers zich hierover teleurgesteld uitlaten, is zeker te begr pen. Ook z z n het slachtoffer van het visieloze bestuur uit
het verleden. Nieuwe stallen kunnen wel degel k b dragen aan een lagere milieudruk, op voorwaarde dat oude, minder ef ciënte
stallen verdw nen en de veestapel inkrimpt.
Daarom is het belangr k om samen met de sector te werken aan een duidel ke visie. Eén waarin zonder taboes gekeken wordt
naar de problemen, de verantwoordel ken en waarin oplossingen geformuleerd worden. Een eerste stap is om de rol van de
Vlaamse veehouder te de niëren in een strategisch plan. Dit moet een antwoord bieden op de vraag welke veestapel we per
regio kunnen houden zonder de milieugebruiksruimte te overschr den.
Individuele landbouwers de kans geven om wel nog te investeren, kan via het systeem van ‘staldering’. Hierb wordt voor elke
nieuwe stalcapaciteit een even grote hoeveelheid aan oudere, meer vervuilende stallen afgebroken.

Onze landbouwers verdienen een
perspectief om op een innovatieve manier
te blijven ondernemen
Laurens De Meyer - Bond Beter Leefmilieu

Toekomst voor boer, burger en natuur
Alleen door alle actoren aan tafel te brengen en een open discussie te voeren, kan deze problematiek worden ontm nd. Onze
landbouwers verdienen een perspectief om op een innovatieve manier te bl ven ondernemen. Het is de verantwoordel kheid van
zowel minister Demir als Crevits om dit te garanderen.
De landbouwsector zal op z n beurt moeten afstappen van het ideologische discours dat elk type productie, overal, tegen gel k
welke maatschappel ke kost, moet kunnen. Enkel dan kunnen we gaan richting leefomgeving die goed is voor boer, burger en
natuur.

Met dit opiniestuk wil de auteur een b drage leveren aan het maatschappel k debat. De auteur schr ft in eigen naam en is
verantwoordel k voor de inhoud van de tekst.
De auteur: Laurens De Meyer, expert en woordvoerder landbouw en voeding b Bond Beter Leefmilieu. Dit opiniestuk verscheen
eerder op de website van Bond Beter Leefmilieu.
Uitgelicht

(Anti-)vergunningsbeleid Demir ligt zwaar op de
maag van landbouworganisaties
NIEUWS

Zowel Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) als
Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) willen vergunningen
voor grote stallen zoveel mogel k verhinderen. Dat zeggen
beide politici in een artike...
17 NOVEMBER 2020
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