M a n i fe s t G e zo n d e L e e fo m ge v i n g Ve e h o u d e r i j re g i o Fo o d Va l l e y
 Verhoogde achtergrondconcentraties
met effecten op gezonde
leefomgeving: in onze regio heeft
veehouderij daarin lokaal een
belangrijke bijdrage
 Belemmerend bij ontwikkelingen
 Vergunning-toetsing op immissieeisen i.p.v. op emissie-eisen
 Cumulatie weegt niet of nauwelijks
mee in vergunning-traject
 Vergunning-traject bij veehouderij
niet toereikend om luchtkwaliteit te
stabiliseren of te verbeteren
 Praktische, haalbare en betaalbare
technieken voor integrale emissiereductie niet voldoende beschikbaar
 Innovatie wordt niet meer
gestimuleerd door huidige wet- en
regelgeving

Huidige
situatie

Nieuwe
situatie
ANALYSE

 Gewenste situatie niet haalbaar op basis van ‘oude kijk op’
vergunning-traject
 ‘Zo min mogelijk emissie’ conform BBT noodzakelijk in zowel
nieuwe situaties als in bestaande stallen
 Brug nodig tussen techniek (proef) en praktijktoepassing
 Innovaties in emissiereductie of nieuwe huisvestingssystemen
willen we versnellen / mogelijk maken in onze regio
 Alleen met alle stakeholders samen kunnen we stappen maken,
bedrijfsleven én overheid
 Snelle actie is gewenst

Aanpak

Randvoorwaarden
Rekening houdend met:
- Alle bronnen, inzicht in opbouw en
bijdrage is nodig
- Realistische scenario’s: wat levert
welke emissiereductie bij welke
veehouderijsector op voor de gezonde
leefomgeving in onze regio en tegen
welke inspanning?
- Integrale aanpak emissies
- Ontwikkelperspectief voor vitale sector
- En in lijn met de toekomstvisies en
actieplannen van de veehouderijsector

Triple Helix spoor
 Inzetten op integrale emissie-reducerende
technieken, praktisch haalbaar + betaalbaar
 Innovatie daarin stimuleren
 Pilots mogelijk maken
 Inzetten op integrale meetsensoren voor sturing
en monitoring technieken en bedrijfsvoering
 Ontwikkelen snellere en goedkopere
meetmethoden en meettechnieken
 Kennisoverdracht en verbinding tussen
ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen
 Monitoren situatie regio door metingen en
berekeningen

 Lagere achtergrondconcentraties met lokaal
geringe bijdrage van de veehouderij en
minder effecten op gezonde leefomgeving
voor omwonenden, werknemers en dieren
 Balans tussen dierenwelzijn en gezonde
leefomgeving
 Integraal aandacht voor emissiereductie
 Meer keus in haalbare en betaalbare emissiereducerende technieken
 Snellere methode om technieken in praktijk
te brengen en te vergunnen
 Kennis van effecten van technieken,
management, voer enz. op praktijkniveau
brengen, met inzet van opleidingen
 Regio FoodValley als voorbeeld van innovatie
in de veehouderij
 Ontwikkelmogelijkheden voor de sector
 Aandacht voor ruimtelijke toekomstperspectieven van stoppers en bestaande
bedrijven
 Reductie NOx van verkeer en industrie t.b.v.
vermindering secundair fijnstof
 Inzicht in ontwikkeling achtergrondconcentraties t.b.v. passende sturing

Vergunning en ruimtelijk spoor
 Samen ontwikkelen snellere methode voor
stap BBT techniek naar praktijk
 Innovaties BBT faciliteren en vergunnen
voor nieuwe en bestaande stallen
 Introduceren APK voor bestaande stallen:
aanspreken ondernemer op mogelijkheden
BBT op het moment dat voldoende BBT
beschikbaar is voor bestaande situaties
 Alternatieve ontwikkelmogelijkheden en
ruimtelijke toekomstperspectieven bieden
voor bestaande bedrijven en stoppers
 Voorsorteren op omgevingswet

BBT= Best beschikbare technieken conform begrip uit wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dus haalbaar (zowel technisch als praktisch) en betaalbaar

I n ge ze tte a c t i e s

Vergunningverlening

Inzoomen op regio

Stakeholders

Samenwerking Rijk

Ruimtelijke spoor

Triple Helix pilots



Expertgroep OddV
opgericht





Met provincie bij ministeries
EZ en I&M pleiten voor:







Behandelt casussen
vergunningverlening
m.b.t. beoordeling BBT
conform Wabo en
toepassing in de praktijk
Overlegt casussen met
klankbordgroep




Specifieke situatie regio
wordt berekend en in
kaart gebracht t.a.v.
bronopbouw en
bijdragen per sector



Technisch inhoudelijke
ondersteuning door
WUR

Klankbordgroep
opgericht vanuit de
sectoren: voor
kennisuitwisseling
praktijk en theorie met
expertgroep OddV
Bijeenkomsten door /
i.o.m. LTO met agrariërs,
stalsysteem- en
maatregel-leveranciers
en adviseurs









Integrale benadering
(incl. biologische sector)
Stimuleren innovaties
voor integrale
emissiereducerende
stalsystemen
Versnelling erkenning
innovaties
Integraal meten
Co-financiering pilots
Pilot mogelijkheden
onder Omgevingswet



Cumulatie meewegen in
ontwikkelingen en bij
ruimtelijke afweging (al
dan niet via planmer)
Actualisatie beleid
vrijkomende agrarische
bebouwing om stoppers
te faciliteren






Gesprekken partners
(PEC, WUR, leveranciers,
agrariërs) ivm deelname
en kennisuitwisseling
Opstarten experttafel
innovatie stalsystemen
en maatregelen BBT
Verkennen inzet
onderwijs
Verkennen financieringsmogelijkheden
Verkennen stand van
zaken innovaties, welke
stappen zijn nog nodig
tot praktijk en
vergunningverlening.

Ve r v o l g a c t i e s
 Lijst samenstellen van
met de sector overeengekomen haalbare
aanvullende BBTmaatregelen met
onderscheid nieuwe en
bestaande stallen
 Afspraken maken met
sector over gefaseerde
invoering APK bestaande
stallen, op basis van de
overeengekomen lijst
 Stoppersregeling
handhaven, conform
regeling

 Scenarioberekeningen
om te bepalen welke
inzet waar nodig en
verantwoord is
 Samenwerking KNMI
verkennen
 Monitoring organiseren

 Met de partners de
rolverdeling bepalen om
de uitvoering van het
manifest ter hand te
nemen
 Bijeenkomsten
stakeholders t.b.v.
bewustwording en
kennis delen

 Voortzetten bestuurlijke
afstemming
 Ambtelijke gesprekken
en samenwerking
concreet vorm geven ten
aanzien van
doorontwikkeling
proefstalregeling en
Tac-Rav

 Indien nodig en haalbaar
op basis van
scenarioberekeningen
ruimtelijk beleid maken
om ontwikkelingen te
sturen en alternatieve
ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden helder te
krijgen

BBT= Best beschikbare technieken conform begrip uit wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dus haalbaar (zowel technisch als praktisch) en betaalbaar

 Pilots daadwerkelijk
organiseren en starten
 Financiering en Cofinanciering organiseren

