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Wetgeving en praktijk-vergunningverlening

● Doel:      Volksgezondheid
● Regels:  Grenzen aan de belasting

(Geen emissie-grens)



(Volks) gezondheid

● Negatief effect staat nauwelijks ter discussie
– Onderzoek: 

● duizenden sterfgevallen 
● jaren korter leven 
● kwaliteit van leven lange tijd slechter

– DALY's:
● fijnstof met stip op nummer 1
● erger dan verkeerslawaai of roken.

● Geen veilige grenswaarde
● AGC in De Vallei 30-50% hoger …....



Opbouw AGC in De Vallei

● Uit buitenland en diffuus in Nl (verkeer, 
stookinstallaties)

● 7.000.000 kippen  /  200 bedrijven → veel piekjes
● 'Draaien aan de knoppen': 
→ piekjes worden lager en breder;
→ vloeien in elkaar over.

● Gevolg: 
→ enkele hardnekkige overschrijdingen
→ sterk verhoogde AGC in De Vallei: 

tot 50% méér dan elders

Volksgezondheid?





Vergund recht (2)

De (over)belasting volgens vergunde situatie 
– Is een recht
– Vormt de nieuwe grenswaarde bij ontwikkelingen

(volgens gebruik agrarische vergunningverlening)



Bevoegd gezag (3)
● Bestuurlijke afweging meerdere belangen.
● Bescherming boerenbelangen
● Versterkt praktijk vergunningverlening:

– Alleen kijken naar grenswaarden
– Vergund recht is onaantastbaar



Maatregelen → Investeringen (4)
● 'Staarten tellen' → onwil bij ondernemer
● Soep opdienen ← →  Soep eten
● Economie:

– Marges zijn klein
– Kosten soms hoog 
– Soms ook financiële voordelen

(mestdroogtunnel en warmtewisselaar).



In het kort:

● Hoge AGC fijnstof door pluimveebedrijven
● Volksgezondheid
● Vergunningverleners en bestuurders pakken niet door:

* Wetgeving (belasting ipv emissie)
* Vergund recht
* Bescherming boerenbelang
* Investeringen / draagvlak

● Er zijn betaalbare technieken



En dus …....

We moeten bewerkstelligen dat pluimveehouders 
– minder fijnstof emitteren
– reductiemaatregelen treffen

Hoe te bereiken:
● Vrijwillig: overleg, o.b.v argumenten
● Subsidie
● Via omgevingsvergunning:

“Is er ruimte om voorwaarden aan vergunningen te 
stellen” ?



Milieu Effect Rapportage
● Grote, niet-alledaagse projecten
● Initiatiefnemer verstrekt extra informatie 
→ voor een goede besluitvorming

Veehouderijen ?           
Biedt de MER nieuwe informatie?                      
Wat kunnen we met een MA?



Milieuvriendelijk alternatief
(MA)

'Oude wijn in nieuwe zakken' ?
– We toetsen alleen op belasting (afvinken)
– We vergunnen voorkeurssituatie tenzij
– MA is gewoon BBT

BBT?



Nieuwe insteek introduceren
3 vragen

● Mag een gemeente:
– (1) Reductietechnieken eisen zonder grenswaarde-

overschrijding ?
– (2) Géén reductietechniek eisen indien:

● behoefte o.g.v. bescherming milieu;
● goede technieken beschikbaar;
● betaalbare technieken ?

● (3) Wat is 'vergund recht' ?




