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Stoppen?

Blijven en verduurzamen?

Toekomst buitengebied



Stoppers 2020

Gedoogbeleid ammoniak: uitstel aanpassen stallen aan emissie-eisen

Tot uiterlijk 31 dec. 2019 => beëindigen, toezicht 

19 veehouderijen

Afname geuremissie 663.000 ou; 122 minder knelpunten)

Stoppers

 

Zeer goed 854 67 921 

Goed-redelijk -638 38 -600 

Matig -146 -53 -199 

Matig-slecht -70 -52 -122 

 



Veehouder 

en zijn gezin

Lokaal ondersteuningsloket (gemeente, provincie, ZLTO, Rabobank (OLB@asten.nl) 

Ondersteuningsloket

-

-

-

mailto:OLB@asten.nl




Wat kan er wel of niet op een locatie (bestemmingsplan, maatwerk)

Kwaliteit buitengebied verbeteren – geen verloedering

Zoveel mogelijk sloop oude bedrijfsgebouwen

- Gemeentelijke sloopsubsidie

Waar mogelijk een nieuwe functie gericht op nieuw toekomstperspectief 

Bedrijfswoning  burgerwoning?

Hergebruik VAB’s: pilots met gebiedsgerichte aanpak - Maakt een 

gezamenlijke aanpak meer mogelijk?

Stoppers en VAB beleid



Saneringsregeling varkenshouderij 

Regeerakkoord: geuroverlast  deelname gekoppeld aan geurscore

- Vrijwillig, inleveren varkensrechten, vergoeding voor rechten en stal

- Intrekken vergunning, sloop stallen, herbestemmen (niet IV) 

Gesprekken met 3 varkenshouderijen (?)

Effect: substantieel minder geuroverlast (effect blijkt bij deelname)

Openstelling regeling 25 november (9.00 uur) – 15 januari (17.00 uur)

Saneringsregeling varkenshouderij



Actueel: stikstof en natuur

- na PAS-uitspraak

Beleidsvoornemens: gebiedsgerichte aanpak

Saneren piekbelasters nabij N2000 gebieden

- Nieuwe Saneringsregeling als voor de varkenshouderij (?)

Verduurzamen blijvende veehouderijen

Doel:

Substantieel verminderen stikstofbelasting natuur

Ruimte maken voor economisch activiteiten 



Gezonde bodem als basis

Dierlijke mest voorop

Voedselresten als veevoer (reststromen benutten)

Bijdragen aan betere natuur, milieu en klimaat

Samenwerking in de regio’s en agroketens

Bevorderen innovaties

Experimenteerruimte

Overheidsgrond benutten

Belemmerende regels mest en afval wegnemen

Kringlooplandbouw



Opgave 

toekomstbestendige 

veehouderij

Blijvende veehouderijen verduurzamen



Brongericht emissies reduceren (stal en bedrijfsniveau)

Middelen Rijk, provincies en sector

Ontwikkeling, onderzoek en metingen

First movers

Emissiearme stallen

Mest vergisten

Mest be- / verwerken op het bedrijf

Mest scheiden aan de bron – voorsorteren op centrale be- / verwerking

Subsidieregeling duurzame stallen



https://stalvandetoekomst.nl/

Brongericht emissies verminderen 
Luchtwasser niet de oplossing

Emissiereductie aan de bron

https://stalvandetoekomst.nl/


Innovatie en nieuwe (stal)systemen

Experimenteerruimte en vergunningverlening

Navolging in de sector

Borgen van de emissiereductie (voorschriften, monitoring, certificering)

Tijd nodig voor transitie

Beschikbaarheid van nieuwe innovatieve systemen urgentie problematiek

- Gerichte inzet Rijkssubsidieregeling innovaties ‘stal van de toekomst’

- Afspraken met de sector

Uitdagingen verduurzamen



Wat is er mogelijk op een locatie

Kwaliteit buitengebied verbeteren

Zoeken naar winst voor ondernemer en gemeente

Ruimte bieden voor innovatie

Dilemma’s

Hogere regelgeving

Schaalvergroting – afname draagvlak omgeving

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Ondersteuningsloket en blijvende 

veehouderij



Claims

Energietransitie: windmolens, zonneweides

Regionale energie strategie (RES)

Klimaat(adaptie): waterberging

Infrastructuur en woningbouw

Recreatie

Natuur en biodiversiteit

Veehouderij: extensiveren

Andere teelten (eiwitbronnen)

Hoe gaan we al deze claims een plekje geven

Omgevingsvisie en Omgevingsplan gemeente

Beschikbare grond




