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BEDRIJVEN DIE TE VEEL STIKSTOF PRODUCEREN VREZEN VOOR VERGUNNING

Toekomst 440 boeren bedreigd

Luc Van Dommelen tussen zijn biggen. - Foto Ton Wiggenraad

Bij de 135 Vlaamse veehouders die onlangs te horen kregen dat hun bedrijf te belastend is voor de natuur, zijn ook 40

Kempenaren. Daarnaast kregen nog eens 400 andere Kempense landbouwbedrijven het bericht dat ze nog aanpassingen

moeten uitvoeren. Indirect worden daardoor in onze regio 3.520 jobs bedreigd.

DIRK VAN GORP

De overheid buisde onlangs 440 Kempense landbouwbedrijven omwille van hun te hoge stikstofproductie. De hoeveelheden zouden

schadelijk zijn voor nabijgelegen natuurgebieden. Stikstof komt op de boerderijen vooral uit mest van hun dieren. 40 Kempenaren kregen

een code rood. Dat wil zeggen dat ze zonder veranderingen, geen nieuwe vergunning krijgen voor hun boerderij en dus moeten sluiten.

De 400 andere boeren kregen code oranje. Daarvoor gelden dezelfde regels, alleen zijn de aanpassingen voor hen haalbaarder. Of toch

volgens de Vlaamse overheid.

Filtersysteem

"Je kan de ammoniakdeeltjes in de lucht neutraliseren door een filtersysteem aan te brengen in je stallen. De bedoeling is dan dat de

gassen uit de stal door het filtersysteem gezuiverd worden voor ze in de lucht komen", weet varkenshouder Luc Van Dommelen. "De prijs

van zo'n filtersysteem is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, maar het kost gemiddeld tussen de 30.000 à 40.000 euro." Luc kreeg

zelf code oranje voor zijn gesloten varkensbedrijf met 2.000 dieren. Voordat hij in 2019 zijn vergunning kan verlengen, zal de

varkenshouder dus zijn stikstofuitstoot moeten beperken. Maar volgens Van Dommelen is dat te duur. "Het volstaat niet om een

filterinstallatie aan te schaffen. Daarvoor moet de infrastructuur van de stallen in veel gevallen ook aangepast worden", weet Van

Dommelen. "Ik kan dat momenteel niet betalen." Een veehouder die niet kan investeren in de beperking van zijn uitstoot, moet zijn

veestapel tot 30 procent verminderen en op die manier de hoeveelheid mest laten afnemen. "Dat kan ook niet, want ik heb een lening

lopen voor mijn bedrijf. Om die te kunnen afbetalen, heb ik een bepaald inkomen nodig en dat is berekend op het huidige aantal varkens",

zucht de varkenshouder. Een veehouder stelt indirect ongeveer 8 personen te werk. Niet alleen de medewerkers op het bedrijf, maar ook

de chauffeurs voor veevervoer of de producenten ervan.

Steunfonds

De 440 bedrijven in moeilijkheden houden dus zo'n 3.520 mensen aan het werk. "Als er geen steunmaatregelen komen, dan vrees ik het

ergste voor onze sector. Er is wel een steunfonds van 2,5 miljoen euro, maar daarmee redden ze amper drie boerderijen. Dus wij pleiten

voor meer steun", besluit Luc Van Dommelen. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege reageerde al kort dat "geen enkele boer

in de kou blijft staan", maar ze sprak zich niet uit over het bedrag van een eventuele schadevergoeding.
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