Stikstofarrest leidt tot onzekerheid en kostpr sverhogingen
voor landbouwer
19 APRIL 2021

Het stikstofarrest van eind februari heeft een grote impact op het terrein. Zowel deputaties als adviserende
overheden beroepen zich op het arrest om een negatief advies te geven of een vergunning te weigeren. In de
veehouder zou b na vier op v f dossiers getroffen z n. Term nen om te starten met bouwwerken schuiven
hierdoor op en dat zou ook de relatie tussen landbouwers en bouw rma’s verzuren. Dat bl kt uit gesprekken met
adviesbureaus SBB en DLV en met Johan Colpaert, CEO van agrarisch bouwbedr f Altez.
Lees meer over: glastuinbouw veehouder stikstof omgevingsvergunning

Waar al langer voor gevreesd werd, gebeurde ook in februari: met de vernietiging van een vergunning voor de uitbreiding van
een pluimveebedr f in het Limburgse Kortessem zette de Raad voor Vergunningsbetwistingen het Vlaamse stikstofbeleid op
losse schroeven. Dat beleid bepaalt dat wanneer de geschatte st ging van de stikstofuitstoot van een bedr f onder de v f
procent bl ft, er geen passende beoordeling moet gebeuren. In z n arrest oordeelde de Raad dat er geen wetenschappel ke
onderbouwing is voor die v f procent-drempel.
Uitgelicht

Zet recent arrest het Vlaamse
stikstofbeleid op losse schroeven?
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De stikstofregelgeving voor landbouwbedr ven die
uitbreiden is te laks en niet wetenschappel k onderbouwd.
Dat staat in een arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen d...
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Lees meer

Strikte houding van vergunningsverlenende instanties

Die uitspraak leidt tot grote onzekerheid, niet alleen b land- en tuinbouwers maar ook b de provinciale deputaties en de
adviesbureaus die land- en tuinbouwers b staan in vergunningsdossiers. “In alle lopende vergunningsdossiers stellen we een
vr strikte houding vast van de vergunningsverlenende instanties”, zegt Jan Meykens, product manager milieu b SBB. “Alle
adviezen en beslissingen z n b na uni sono negatief met daarb een verw zing naar het stikstofarrest.”
“We zitten in een fase waarb iedereen naar iedereen k kt”, erkent ook Carl De Braeckeleer, commercieel directeur b DLV. In
de veehouder is de situatie volgens hem het schr nendst. “Ik schat dat 75 tot 80 procent van de dossiers in de veehouder
getroffen is. Hier en daar lukt het nog om een vergunning te kr gen wanneer we met een passende beoordeling kunnen
aantonen dat er geen impact is op speciale beschermingszones of VEN-gebied. Maar dat is de absolute minderheid van de
dossiers.”

Bedrijven die hun vergunning moeten
hernieuwen, dreigen in een situatie terecht
te komen waarin ze werken zonder
vergunning
Carl De Braeckeleer - Commercieel directeur DLV

Het probleem beperkt zich evenwel niet tot de veehouder , ook de glastuinbouw is getroffen. Daar gaat het dan niet om
ammoniakuitstoot, maar om de uitstoot van NOx. “Bovendien l dt niet alleen de landbouwsector onder het stikstofarrest. Ook
dossiers van klanten die b voorbeeld een mest- of afvalverwerkingsinstallatie willen bouwen, liggen stil”, weet De
Braeckeleer.
De meest heikele dossiers z n volgens hem die waar de vergunning moet hernieuwd worden. “Wanneer het einde van een
vergunningsterm n nadert, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. Door het ontbreken van een beoordelingskader
worden die vergunningen niet vernieuwd waardoor die landbouwers plots in een situatie komen waarin ze werken zonder
vergunning”, zegt de DLV-directeur. Het adviesbureau pleit ervoor om een decretale verlenging van de bestaande
vergunningen te overwegen zolang geen oplossing voorhanden is.

Omzendbrief als tussent dse oplossing?

De Vlaamse overheid heeft wat uitstel kunnen bekomen door de loopt d van de dossiers die in behandeling z n te verlengen
met twee maanden. Die 60 dagen z n b na afgelopen en dan wordt pas echt duidel k wat de impact zal z n. “We verwachten
dat de deputaties enige mensel kheid en bill kheid aan de dag zullen leggen, maar dan nog hangen beroepsprocedures door
natuurorganisaties of overheden steeds in de lucht”, aldus De Braeckeleer.

We hopen dat de omzetbrief van Demir
toch iets meer mogelijkheden zal creëren
om nog vergunningen te verkrijgen op
korte termijn
Jan Meykens - Product manager milieu SBB

In afwachting van een volledige herziening van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) die volgens DLV tegen
september of oktober rond moet z n, werkt Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) aan een omzendbrief die een
tussent ds kader moet scheppen. “De politieke druk om voor het einde van die 60 dagen met een omzendbrief te komen, is
behoorl k hoog”, zegt Jan Meykens van SBB. “Maar het is afwachten of die timing wordt gehaald. We hopen in elk geval dat
zo’n omzendbrief toch iets meer mogel kheden creëert om nog vergunningen te verkr gen op korte term n.”
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Relatie tussen bouwbedr ven en landbouwers op scherp
Dit onzeker vergunningskader zet de relaties tussen bouwbedr ven en landbouwers onder druk, zei Johan Colpaert, CEO van
bouwbedr f Altez en voorzitter van Fedagrim, in de marge van de voorstelling van het economisch dossier van de
sectorfederatie. “Deze vergunningspauze zorgt niet alleen voor rechtsonzekerheid voor veel landbouwbedr ven, het leidt ook
tot heel wat kostenverhogingen waar de landbouwer b het vaststellen van z n bouwbudget geen rekening mee heeft
gehouden.”
Volgens Colpaert kopen bouwbedr ven hun materialen pas in wanneer z zeker z n dat het project effectief doorgaat. “In de
meeste contracten bieden bouwbedr ven een pr sgarantie voor een periode van b voorbeeld twee tot zes maanden. Is die
term n tussen het tekenen van het contract en het effectief verkr gen van de bouwvergunning verlopen, dan zullen z
eventuele w zigingen van de grondstoffenpr zen doorrekenen via een vooraf bepaalde pr sformule”, legt de CEO van
bouwgroep Altez uit.

Deze vergunningspauze leidt tot heel wat
kostenverhogingen waar de landbouwer bij
het vaststellen van zijn bouwbudget geen
rekening heeft mee gehouden
Johan Colpaert - CEO bouwgroep Altez

Door de coronacrisis z n de pr zen van tal van grondstoffen sterk gestegen. De pr zen van staal en isolatie zouden vandaag 20
tot 35 procent hoger liggen in vergel king met september of oktober 2020. “Dat resulteert in een kostpr sverhoging van het
totale bouwproject van 8 tot 12 procent, afhankel k van de hoeveelheid staal en isolatie die het project nodig heeft. Voor
b voorbeeld een nieuwe stal met een totaal kostenplaatje van één miljoen euro betekent dat dus een extra kostpr s van
100.000 euro”, aldus Colpaert.
“Dus als de boer na de nodige extra administratieve kosten en advocatenkosten die nodig z n om een vergunning te kr gen,
kan beginnen bouwen, moet h nog heel wat extra pr sverhogingen slikken bovenop z n initieel investeringsbudget. Dat is een
schandalige situatie waarb een landbouwer aan alle kanten belaagd wordt”, klinkt het.
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