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I. VOORWERP VAN HET BEZWAARSCHRIFT/OPMERKINGENNOTA 
 
1. Onderhavige bezwaarschrift strekt ertoe opmerkingen te bieden bij de Voorlopige Vlaamse PAS en 
het bijhorende plan-MER (19 april t.e.m. 17 juni 2022). 
 
 
II. ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAARSCHRIFT/NOTA HOUDENDE OPMERKINGEN 
 
2. Conform de bekendmaking van het openbaar onderzoek op de website van het Departement 
Omgeving, kan elke burger bezwaar indienen bij zijn gemeente of grensoverschrijdende instantie vóór 
18 juni 2022. De gemeente / grensoverschrijdende instantie zal zelf nog communiceren over de kanalen 
die hiervoor kunnen worden gebruikt. 
 
3. Op de website van de gemeente Bree is aangegeven dat men als burger een inspraakreactie kan 
indienen bij het stadsbestuur van Bree (via mail op landbouw@bree.be of via brief tav College van 
Burgemeester en Schepenen, Vrijthof 10, 3960 Bree. 
 
4. Onderhavig bezwaarschrift/nota houdende opmerkingen wordt conform de hiervoor beschreven 
indieningswijze en tijdig overgemaakt aan de bevoegde diensten. 
 
 
III. RELEVANTE FEITELIJKE VOORGAANDEN 
 
5. De bezwaarindieners zijn allen actieve landbouwers die een landbouwbedrijf (veehouderij) uitbaten. 
Elke van hen baat in die hoedanigheid hetzij een veehouderij uit die gelegen is in of minstens in de 
nabijheid van een Speciale Beschermingszone (SBZ, i.e. habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied) en die om 
die reden via emissies een impact zou kunnen hebben op de instandhouding van de betreffende speciale 
beschermingszones in kwestie. Ook baten elk van de bezwaarindieners landbouwbedrijven uit waarvan 
minstens delen van de gebruikspercelen (landbouwgronden) gelegen zijn in een Speciale 
Beschermingszone (habitatrichtlijn of vogelrichtlijngebied) en/of thans reeds gelegen zijn in zogenaamde 
zoekzones (die klaarblijkelijk thans reeds een administratieve voorafname vormen op de zoekzones die in 
het kader van de opmaak van managementplannen nog dienen te worden vastgesteld). 
 
6. Bezwaarindieners waren allen partij bij de procedure voor het Grondwettelijk Hof, gekend onder het 
rolnummer 6131 en 6135, die geleid heeft tot het arrest nr. 2016/57 van 28 april 2016.  
 
7. Bij voormeld arrest nr. 2016/57 van het Grondwettelijk Hof werden onder meer de artikelen 40 tot 
43, 45 tot 48 en 78 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de 
regelgeving inzake natuur en bos vernietigd, in zoverre die bepalingen niet voorzien in de inspraak voor 
het publiek in de in B.21.7 omschreven gevallen, of de Vlaamse Regering niet machtigen daarin te 
voorzien. 
 
8. Bezwaarindieners hebben hun bezwaren en opmerkingen ingediend naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek omtrent het voorontwerp van Natura 2000-programma zoals door de Vlaamse regering 
voorlopig vastgesteld op 30 november 2016. Het voorlopig vastgesteld Natura 2000-programma werd 



aan een openbaar onderzoek onderworpen van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Naar aanleiding 
van dit openbaar onderzoek hebben bezwaarindieners tevens hun opmerkingen en bezwaren ingediend 
omtrent het Natura 2000-programma. 
 
9. Tevens hebben bezwaarindieners bezwaar ingediend in het kader van de publieke inspraak 
georganiseerd omtrent het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof, zoals dit 
voor het publiek ter inzage ligt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 en met name omtrent 
de kennisgevingsnota plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof (PL  257). Bezwaarindieners gaven 
een aantal conceptuele opmerkingen bij de kennisgevingsnota en dit overeenkomstig de vereisten 
inzake de aard van de opmerkingen die in de kennisgevingsnota als relevant worden naar voor 
geschoven1: 
 

Relevante  inspraakreacties in de fase van de kennisgeving houden verband houden met 
reikwijdte, detailleringsniveau en de aanpak van het plan-MER. Zo kunnen de reacties betrekking 
hebben op:  

 
“− Mogelijke planalternatieven of -varianten die niet in de kennisgeving vermeld worden en 
waarvan u vindt dat ze mee moeten onderzocht worden;  
− Mogelijke milieueffecten waarvan in de kennisgeving vermeld wordt dat ze niet onderzocht 
zullen worden;  
− Bepaalde aandachtspunten en gebieden waarop het plan een impact kan hebben en waarvan 
de kennisgeving geen melding maakt.” 

 
10. Thans nemen bezwaarindieners kennis van de publieke inspraak omtrent de voorlopige Vlaamse Pas 
en het bijhorende Plan-MER, zoals dit voor het publiek ter inzage ligt van 19 april 2022 tot en met 17 
juni 2022.  Via voorliggende weg wensen bezwaarindieners hun bezwaren en opmerkingen te geven 
omtrent de voorlopige Vlaamse Pas en het bijhorende Plan-MER.  
 
 
IV.  DE BEZWAREN EN OPMERKINGEN BIJ DE VLAAMSE PAS EN HET BIJHOREND PLAN-MER 
 

1. Algemeen: De Vlaamse PAS vs. “Programmatische aanpak van milieudrukken” in het Decreet 
Natuurbehoud en het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van de gelijkheid van de burgers 
voor openbare lasten (GBOL) – Zondebokbeleid in plaats van programmatische aanpak 

 
11. Ingevolge decreetswijziging van 9 mei 2014 (B.S. 17 juli 2014) werd er in het Decreet Natuurbehoud 
van 21 oktober 1997 een decretaal kader geschapen voor de opmaak van een programmatische aanpak 
“ter vermindering van een of meer milieudrukken, afkomstig van het Vlaamse Gewest aanwezige 
bronnen, met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en het voorkomen van de 
verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de Europees te beschermen habitats 
en Europees te beschermen soorten en leefgebieden”: 
 

“Art. 50ter, Decreet Natuurbehoud, van 21/10/1997 § 4. Ter uitvoering van het Vlaams Natura 
2000-programma wordt door de Vlaamse Regering een programmatische aanpak vastgesteld 
overeenkomstig artikel 50quater ter vermindering van een of meer milieudrukken, afkomstig van 
in het Vlaamse Gewest aanwezige bronnen, met het oog op de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen en het voorkomen van de verslechtering van de natuurkwaliteit 
en het natuurlijk milieu van de Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen 
soorten en hun leefgebieden.” 

 
 

1 Kennisgevingsnota p. 9. 



12. Overeenkomstig voormelde bepaling omvat dergelijke programmatische aanpak ten minste: 
 

“1° een gebiedsgerichte analyse van de betreffende milieudruk. Deze analyse omschrijft de omvang 
van de milieudruk, de activiteiten die bijdragen, de verwachte ontwikkeling en de socio-
economische context; 
2° een plan van aanpak, gebaseerd op de in punt 1° vermelde analyse, met betrekking tot het 
ontwikkelen van: 
a) een brongericht beleid dat zich richt op het reduceren van de milieudruk tot het niveau dat 
noodzakelijk is voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de Europees te 
beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden; 
b) een herstelbeleid om een verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de 
Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden ten 
gevolge van de milieudruk te voorkomen.” 

 
13. Het is niet voor betwisting vatbaar dat de voorlopige Vlaamse PAS, zoals die thans in openbaar 
onderzoek ligt,  bedoeld is als een programmatische aanpak zoals geconcipieerd in hoger vermelde 
decretale bepaling. De concrete “milieudruk” waarop deze programmatische aanpak pretendeert te zijn 
gericht, betreft stikstof, afkomstig uit landbouw, verkeer en industrie2: 
 

“Stikstofuitstoot komt in Vlaanderen voor 50% uit land- en tuinbouwactiviteiten, voor een derde 
uit alle vormen van transport (wegveerkeer, scheepvaart, luchtvaart), en voor een kleine 20% uit 
andere sectoren. De uitstoot van ammoniak is hoofdzakelijk afkomstig van landbouwactiviteiten. 
De uitstoot van stikstofoxiden is afkomstig van onder andere verkeer, industrie, landbouw en 
handel en diensten.” 

 
14. Reeds bij een prima facie lezing blijkt dat in de voorliggende PAS amper of niet verwezen wordt naar 
het decretaal kader zoals voorzien in het Decreet Natuurbehoud. In het kader van de situering van deze 
Vlaamse PAS wordt enkel verwezen naar de habitatrichtlijn. De noodzaak voor het creëren van een 
Vlaamse PAS wordt aldaar vooral gesitueerd als een kader voor vergunningverlening: 
 

“ Conform art. 6.2 en 6.3 van de Habitatrichtlijn moet de PAS kunnen waarborgen dat, wat de 
stikstofproblematiek betreft, de natuurlijke kenmerken, nodig voor het behalen van de IHD, in geen 
enkel SBZ-H meer worden aangetast, dat het realiseren van de IHD in de afzonderlijke SBZH niet 
onmogelijk wordt gemaakt, en dat de verslechtering van de kwaliteit van de Europees beschermde 
habitattypen en leefgebieden van soorten, te beoordelen t.o.v. de IHD voor het betrokken gebied, in 
elk SBZ-H wordt voorkomen. De programmatische aanpak vormt daarbij een kader voor 
vergunningverlening, met de nodige garanties om te voorkomen dat er in de SBZ-H een 
betekenisvolle aantasting plaatsgrijpt van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden.” 

 
15. Prima facie valt op dat het aspect van de “gebiedsgerichte analyse” amper aan bod komt in de 
voorlopige Vlaamse Pas. Voor een beperkt aantal gebieden wordt er weliswaar gesteld dat er zal 
gewerkt worden “op maat”. Voor het merendeel van de gebieden is dit niet het geval. Ook in het kader 
van de herstelmaatregelen wordt er weinig of niet gebiedsgericht gewerkt. De Vlaamse PAS is in 
tegendeel hoofdzakelijk opgevat als een instrument voor het verstrengen van de 
vergunningsprocedures, en dit quasi uitsluitend voor veehouderijen. Bij de aanhaling van de bronnen 
voor de milieudruk ‘stikstof’ wordt er weliswaar verwezen naar diverse maatschappelijke 
actoren/sectoren, maar de focus van de voorliggende Vlaamse Pas is quasi uitsluitend gericht op 
landbouw als sector en meer bepaald op de vergunningverlening en exploitatievoorwaarden, het 
toepassen van AEA en het inkrimpen van de veestapel. Bij de brongerichte aanpak blijkt dat o.a. verkeer 
en industrie slechts zeer beperkt en quasi louter “pro memorie” worden vermeld. Het eigen Vlaamse 

 
2 Vlaamse PAS, pagina 9/132. 



Decretale kader met instandhoudingsdoelen, beleidsplannen, managementsplannen en dergelijke komt 
quasi niet aan bod in deze voorlopige PAS. De voorlopige Pas heeft veel weg van een beleidsverklaring 
die de resultante is van een politiek compromis om stikstof te herleiden tot een quasi uitsluitend 
probleem van de landbouwsector, en dit los van het geldende decretale kader.  
 
16. Bezwaarindieners zijn van oordeel dat de voorliggende voorlopige PAS, in plaats van een 
daadwerkelijke programmatische aanpak te hanteren om een specifieke milieudruk aan te pakken, in 
tegendeel een zeer selectieve aanpak vooropstelt, die zeer sterk gericht is op landbouw en veeteelt, 
met als doelstelling een sterke afbouw van landbouw en veeteelt en dit binnen een kader dat inhoudelijk 
vooral wordt ingevuld op het niveau van de administraties. Vreemd genoeg voorziet de huidige PAS 
geen terugkoppeling naar de in het Decreet Natuurbehoud voorziene Planmatige omkadering van het 
instandhoudingsbeleid (art. 50 e.v. Decreet Natuurbehoud). De voorliggende voorlopige Pas staat quasi  
volledig los van het decretaal voorzien beleidsmatige kader en beperkt zich tot beperking van 
vergunningverlening en afbouw van de veestapel … . 
 
17. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat nog zeer veel aspecten van de programmatische aanpak van 
het stikstofprobleem (vaststellen emissiewaarden, bepalen van de dispersiemodellen, bepalen van de 
impactscores, eventuele monitoring en aanpassing van deze waarden aan de evolutie van de 
wetenschappelijke kennis, aanduiden van zoekzones en actiegebieden, het indelen van bedrijven aan 
de hand van een impactscore, etc …) niet worden behandeld volgens  welbepaalde op voorhand 
gekende en dus transparante procedures en regels zoals voorgeschreven door de decreetgever (en dus 
ook zonder de voorgeschreven inspraak van de betrokken bedrijven en/of zelfs van het publiek), maar 
in tegendeel aan de hand van een louter administratieve aanpak die ad hoc wordt geponeerd en/of 
gewijzigd. 
 
18. Gelet daarenboven op het ontbreken van een concreet ingevuld beleidsmatig kader met 
gebiedsgerichte plannen, zoals nochtans voorzien in het Decreet Natuurbehoud, (vb. 
managementsplannen Natura 2000 voorzien in art. 50septies Decreet Natuurbehoud, 
monitoringsprogramma’s voorzien in artikel 50undecies Decreet Natuurbehoud, ….) ontbreekt thans 
een concreet, rechtszeker kader voor de ruimtelijke situering en taakstelling m.b.t. de realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen voor de milieudruk stikstof binnen SBZ en dit o.a. bij gebrek aan 
rechtsgeldig afgebakende zoekzones en/of actiegebieden. De huidige voorlopige Vlaamse Pas stipuleert 
nergens of en binnen welk tijdskader deze planmatige omkadering van het instandhoudingsbeleid zal 
vorm krijgen. Nochtans kan de Vlaamse Pas niet volledig los gezien worden van deze planmatige 
omkadering. Dit was nooit de intentie van de Decreetgever. 
 
19. De Vlaamse Pas dient in tegendeel een integrerend deel uit te maken van de  planmatige omkadering 
van het instandhoudingsbeleid en dient dus ook o.a. een uitvoering te vormen van de betreffende 
planmatige omkadering van het instandhoudingsbeleid (vb. via managementsplannen en zoekzones). 
Het kan niet ernstig worden betwist dat deze managementplannen zoals vooropgesteld in het Decreet 
Natuurbehoud, wel degelijk noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke toewijzing van de 
instandhoudingsdoelstellingen enerzijds (via de zoekzones) en voor de realisatie van taakstelling inzake 
de toestand van het natuurlijk milieu voor een bepaald milieueffect of een groep van relevante 
milieueffecten (vb. stikstof). 
 
20. Er kan in deze context verwezen worden naar de decretale invulling van de managementsplannen 
(art. 50septies § 4, Decreet Natuurbehoud): 

 
“§ 4. Met het oog op de ruimtelijke toewijzing van de instandhoudingsdoelstellingen, vermeld in 
paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden binnen de speciale beschermingszone of -zones in kwestie 
zoekzones afgebakend. 



 
Voor de realisatie van de taakstelling inzake de toestand van het natuurlijk milieu voor de 
speciale beschermingszone of -zones in kwestie worden actiegebieden vastgesteld. De 
actiegebieden gelden voor een bepaald milieueffect of een groep van relevante milieueffecten. 
 
Nochtans werd in het artikel 50septies, §1, tweede lid Decreet Natuurbehoud voorzien dat 
dergelijke plannen zouden worden voorzien per gebied met opeenvolgende cyclussen van zes 
jaar en een tijdshorizon tot uiterlijk 2050. Het is een puur feitelijke vaststelling dat er sinds de 
invoering van deze bepaling in het decreet Natuurbehoud geen of amper dergelijke 
managementsplannen Natura 2000 werden (zelfs nog maar voorlopig) vastgesteld.“ 

 
21. De huidige voorlopige Vlaamse PAS, die nochtans stelt de milieudruk stikstof te willen aanpakken in 
functie van diens effect op Speciale Beschermingszones (SBZ) en dus op de realisatie van de taakstelling 
van de instandhoudingsdoelen binnen SBZ zoals die dienen te worden geconcretiseerd in de 
managementsplannen Natura 2000) – via de toekenning van een impactscore - refereert zelf op geen 
enkele wijze naar het vooropgestelde decretaal kader.  
 
22. Door deze selectieve benadering, los van het decretaal kader, vormt de Vlaamse Pas een 
bestendiging van de eenzijdige, louter administratieve ad hoc benadering van de stikstofproblematiek. 
Het is voor bezwaarindieners een volstrekt raadsel waarom de decreetgever een wettelijk kader heeft 
gecreëerd voor programmatische aanpakken indien vervolgens blijkt dat de Vlaamse Regering dit kader 
niet wil volgen en de decretale regels naast zich neerlegt of slechts alleszins in zeer beperkte mate 
implementeert. Dergelijke aanpak werkt willekeur, een gebrek aan inspraak en rechtsonzekerheid in de 
hand.  
 
23. Het is reeds decennia de keuze van de Vlaamse Overheid om het “instandhoudingsbeleid” via een 
amalgaam aan beleidsdocumenten zonder decretale basis en/of verordenende kracht “vorm te geven” 
met alle rechtsonzekerheid  van dien en dit zelfs ondanks het feit dat er een decretaal kader werd 
gecreëerd voor een planmatige omkadering van het instandhoudingsbeleid.  
 
24. De huidige Vlaamse Pas, die zich zoals gezegd vooral beperkt tot het aanscherpen van de 
vergunningverlening inzake veehouderijen, gaat gewoon voort op dit elan.  
 
25. De voorliggende Vlaamse Pas, zoals dit thans in openbaar onderzoek ligt, koppelt evenwel op geen 
enkele wijze terug naar de decretaal voorziene managementsplannen, en de daarin verplicht 
opgenomen zoekzones en actiegebieden. De voorliggende Vlaamse Pas bevat geenszins een concrete 
gebiedsgerichte analyse en taakstelling en vormt zodoende geenszins een concreet, rechtszeker kader 
voor de ruimtelijke situering en taakstelling voor de milieudruk stikstof. Het betreft hoogstens een 
aanscherping van de vergunningsregels voor veehouderijen, afbouw van de veestapel, etc … .   
 
26. Een en ander stelt niet alleen een probleem op het niveau van de allocatie van de taakstellingen in 
voor de realisatie van instandhoudingsdoelen binnen SBZ, maar komt nog problematischer tot uiting in 
het kader van de bepaling van de berekening van de impactscores (en dus bij uitbreiding ook voor de 
indeling van de landbouwbedrijven als “groen”, “oranje” of “rood” en dus voor de identificatie van de 
zogenaamde “piekbelasters”).  
 
27. Uit het Plan-MER bij de Vlaamse Pas blijkt dat men voor het bepalen van de emissies (voor 
landbouwbedrijven) een berekening toepast via EMAV2.1 op basis van de gegevens in de mestaangiftes 
(VLM). Voor de berekening van de deposities hanteert men het VLOPS-IFDM model. Voor het bepalen 
van de specifieke impactscores en meer bepaald de ruimtelijke allocaties van de deposities binnen 
SBZ(zoekzones) blijkt het MER veel onduidelijker/cryptischer. Enkel in de schematische weergave van 



de versies van de modellen en kaarten3, blijkt dat men hiervoor de BWK-Habitatkaart 2018 hanteert en 
ook de zogenaamde voorlopige zoekzones 2.0. Dit terwijl de decreetgever een eigen planmatig 
instrument heeft vooropgesteld om de zoekzones te bepalen (met name de managementsplannen 
binnen SBZ): 
 

 
 
28. De BWK-Habitatkaart blijkt allesbehalve een rechtszeker instrument. Dit instrument wordt ad hoc 
en zonder inspraak opgemaakt en ook willekeurig gewijzigd. Dit instrument wordt opgemaakt op basis 
van de individuele wensen en verlangens van een terreinkartering die echter volledig los staat van de 
actuele realiteit en terreingebruik. Objectiviteit en inspraak zijn taboe bij de opmaak van dit instrument. 
Het kent geen verordenende kracht en is ook geenszins een afspiegeling van de 
Habitatrichtlijngebieden. 
 
29. Het weze opgemerkt dat – volgens de GEOPUNT metadata - deze Biologische Waarderingskaart en 
Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2018 een administratieve inventarisatie betreft van vegetaties, 
bodembedekking en kleine landschapselementen, fauna-elementen, etc …. . Deze BWK-habitatkaart 
pretendeert de best beschikbare informatie anno 2018 over de verspreiding van de Natura 2000 
habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische 
Waarderingskaart te omvatten. Dit kan een vereenvoudiging zijn van de werkelijkheid op terrein. Ten 
allen tijde geldt de reële situatie op terrein voor toepassing t.b.v. het beleidsmatig en wettelijk kader4. 
De BWK-Habitatkaart wordt de facto echter op subjectieve wijze en zonder inspraak opgemaakt en 
gewijzigd …. .  
 

 
3 zie Ontwerp-MER Pas pag. 83. 
4 https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/bf31d5c7-e97d-4f71-a453-
5584371e7559. 



30. Het kenmerkende van deze BWK-habitatkaart is dat zij geen verordenende kracht kent, en in weze 
zelfs niet (steeds) overeenstemt met de contouren van de Europese Habitatrichtlijngebieden5 (zoals die 
geïdentificeerd worden aan de hand van hun gebiedscode waarmee zij bij de Europese Commissie 
werden aangemeld6). Zij is o.a. gebaseerd op terreinbezoeken van een karteerder. Alleszins voldoet 
deze BWK-kaart niet als instrument voor de aanduiding van de zoekzones en actiegebieden, zoals vereist 
in het Decreet Natuurbehoud. De tot op heden gevolgde werkwijze geeft uiteraard aanleiding tot 
rechtsonzekerheid. Deze voorlopig, informatieve en nog aan variatie onderhevige BWK-kaarten vormen 
(ondanks hun dubieus karakter) niettemin mee de basis voor het bepalen van de impactscore van 
concrete bedrijven. Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid is het aangewezen om te komen tot een 
definitieve afbakening van zoekzones aan de hand van objectieve, transparante en op voorhand 
gekende en rechtszekere criteria vooraleer men impactscores kan toekennen (en vooraleer het beleid 
vervolgens zeer zware rechtsgevolgen zou koppelen aan deze impactscore).  
 
31. Het onderbelicht blijven van industrie en transport als bronnen van stikstof anderzijds heeft een 
ongelijkmatige spreiding van openbare lasten tot gevolg met het oog op het bereiken van het met de 
PAS beweerde vooropgestelde doel, met name “de impact van stikstofdepositie structureel en 
planmatig terug te dringen op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de 
Habitatrichtlijn (SBZ-H)”7: 
 

“De PAS heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van 
stikstofdepositie structureel en planmatig terug te dringen op Speciale Beschermingszones 
aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H).” 

 
32. Het kan niet ernstig worden betwist dat alle in de VLAAMSE PAS vermelde bronmaatregelen 
maatregelen betreffen die gericht zijn op veehouderij en landbouw. Een blik op de voorgestelde 
maatregelen volstaat om tot de vaststelling te komen dat de bronmaatregelen uitsluitend gericht zijn 
op de landbouw. Als bronmaatregelen worden voorgesteld: 
 

- Stopzetting piekbelasters 
- Maatregelen veehouderij 
- Generieke bronmaatregelen varkens en pluimvee 
- Vrijwillige stopzetting bedrijven met impactscore > 20% 
- Afbouw varkensstapel 
- Nulbemesting 
- Mestverwerking 
- Nutriëntenemissierechten 

 
33. De Landbouw als sector wordt daarenboven louter afgerekend op stikstofuitstoot, en niet op 
stikstofopname. Nochtans kan niet worden ontkend dat de landbouw (vb. via akkerbouw en 
ruwvoederwinning ook verantwoordelijk is voor de opname van stikstof). De landbouw werkt immers 

 
5 De afbakening van de habitatrichtlijngebieden is gebeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 
mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
natuurlijk habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale 
beschermingszone. 
6 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van 
artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van natuurlijk habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie 
zijn voorgesteld als speciale beschermingszoneBS, 17 augustus 2002, p. 35237. 
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circulair: stikstof die opgenomen worden op akkers en via voedergewassen komt niet in SBZ. Deze 
kringloop van stikstof wordt niet in rekening gebracht in de huidige PAS. 
 
34. Industrie en transport komen amper aan bod in de Vlaamse Pas. Nochtans worden deze sectoren 
wel aangeduid als bron voor stikstof. Specifieke bronmaatregelen voor transport en industrie worden 
er in deze context niet naar voor geschoven. Terzake beperkt de Vlaamse Pas zich tot een verwijzing in 
algemene bewoordingen naar het Luchtbeleidsplan. 
 
35. Zelfs indien zou worden aanvaard dat stikstof voor 50% voort zou vloeien uit land- en 
tuinbouwactiviteiten, en “slechts” voor een derde uit alle vormen van transport (wegveerkeer, 
scheepvaart, luchtvaart), en ‘slechts” voor een kleine 20% uit andere sectoren, valt niet in te zien 
waarom voormelde sectoren quasi volledig onderbelicht blijven in de voorliggende VLAAMSE PAS.  
Bijdrages van 33 % en 20 % aan een milieudruk zijn significante bijdrages, die mee opgenomen dienen 
te worden in een programmatische aanpak. De beweerde wetenschappelijke verklaring voor het 
verschil tussen NOX en NH3 is niets meer dan een halfslachtige poging (en dus een doorzichtige 
drogreden) om een zondebokbeleid nog enigszins te trachten te verantwoorden. 
 
36. Het vooropgestelde flankerend beleid dient daarenboven sterker juridisch omkaderd worden aan 
de hand van objectieve, voorspelbare en rechtszekere criteria, die een gelijke toegang tot dit beleid 
dienen te garanderen. Een passende monitoring van o.a. de toegang tot en de toepassing van dit 
flankerend beleid voor de betrokken bedrijven is op dit punt op zijn plaats. Het heeft weinig zin een 
flankerend beleid op poten te zetten indien dit in de feiten weinig of niet toegankelijk blijkt. Het in het 
verleden gehanteerde flankerend beleid is op dat punt voor verbetering vatbaar. 
 
37. Het herstelbeleid is in deze onderbelicht en zeer vrijblijvend. Het komt de facto neer op een 
bijkomende onvoorwaardelijke subsidiepijler voor de natuurbeheerders. De sterkste schouders worden 
sterker gemaakt, zonder hen bijkomende lasten op te leggen. Er zijn ook geen garanties opgenomen dat 
de fondsen uit het herstelbeleid niet zouden worden aangewend voor bijkomende grondverwerving. 
Het meten van de effectiviteit van het herstelbeleid en eventuele aanpassing van de financiering ervan 
is blijkbaar eveneens taboe. Het herstelbeleid gaat uit van indeling van Habitatgebieden in A-Habitats 
en B-Habitats.  Herstel binnen A-Habitats moet volgens de voorgestelde PAS gepaard gaan met sterke 
daling van stikstofdeposities. Voor B-Habitats is stikstof niet de meest bepalende milieudruk. De 
Vlaamse Pas voorziet dat de PAS-herstelmaatregelen zullen worden ingepast in alle SBZ-H op het terrein 
tussen “nu en 2045”. Dit zou gebeuren via stapsgewijze goedkeuring van natuurbeheersplannen8. 
Inzake het hydrologisch herstel (dat voornamelijk gericht is op het verhogen van het grondwaterpeil ook 
buiten SBZ) is de Vlaamse Pas weinig concreet, en wordt hoogstens gesteld dat ook hier flankerend 
beleid nodig is gelet op het feit dat dergelijk hydrologisch herstel drastische effecten zal hebben op 
andere ruimtegebruikers. 
 
38. Het besluit is dat de voorliggende Vlaamse Pas op diverse punten tekort komt aan de door 
decreetgever vooropgestelde doelstellingen.  Bezwaarindieners dienen spijtig genoeg vast te stellen dat 
de PAS niet zozeer een Programmatische Aanpak betreft tegen de milieudruk Stikstof (NH3 en NOX) 
betreft, maar vooral neerkomt op een aanpak tegen landbouw en veehouderij. De voorlopige PAS is 
evenmin gebiedsgericht, maar gericht op vergunningenbeleid voor veehouderij. De focus op de 
realisatie van instandhoudingsdoelen binnen zoekzones komt onvoldoende aan bod.  
 
39. Bezwaarindieners stellen ook eens te meer vast dat het afbakenen van zoekzones plaatsvindt buiten 
het decretaal geschapen kader om. De ruimte die de Habitatrichtlijn biedt om bij de afbakening van 
zoekzones ook socio-economische elementen in rekening te brengen, blijft onderbenut. De Vlaamse 
Regering houdt kennelijk vast aan een louter administratieve afbakening van zoekzones aan de hand 
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van de BWK-Habitatkaart, die het resultaat is van een individueel, subjectief en zelfs willekeurig 
terreinbezoek zonder openbare inspraak. De Vlaamse Regering respecteert haar eigen decreet niet. 
 
40. Industrie en transport als onbetwistbare bronnen voor stikstof blijft onderbelicht in de voorlopige 
PAS. Quasi alle voorgestelde bronmaatregelen zijn uitsluitend gericht op landbouw en veehouderij. De 
door de Vlaamse Regering gehanteerde verantwoording voor het verschil in behandeling tussen NOX 
en NH3 is onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Het Plan-MER zoals dit werd opgemaakt bij de 
PAS biedt onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de stelling dat de NOx in absolute 
termen minder snel zou neerslaan dan NH3. Wetenschappelijke literatuur spreekt dit overigens ook 
tegen. 
 
41. De Vlaamse Regering werkt overigens met 2 maten en 2 gewichten wanneer zij enkel impactscores 
bepaalt voor veehouderijen en niet voor andere bronnen (Industrie en Transport). Het is niet omdat de 
VLM (Mestbank) enkel over gebruiksklare data beschikt voor veehouderijen, dat de Vlaamse Overheid 
geen inspanning zou kunnen leveren om de impactscores van bedrijven en inrichtingen uit andere 
sectoren te becijferen. Blijkbaar acht de Vlaamse Regering het niet nodig om dergelijke inspanning te 
leveren teneinde een “vergunningstop” te vermijden en de “economie open te houden”. Het op 
pseudowetenschappelijke wijze opofferen van enkel veehouderijen is de gemakkelijkheidsoplossing. 
Door de stikstofproblematiek quasi uitsluitend af te wentelen op de veehouderij en zelfs op een beperkt 
aantal landbouwbedrijven, getuigt de voorlopige PAS van een tunnelvisie en vormt deze PAS spijtig 
genoeg een staaltje van zondebokbeleid (I.e. het afwentelen van een maatschappelijk probleem op een 
beperkt aantal individuen/landbouwbedrijven onder het mom van een pseudowetenschappelijke 
impactscore die zelfs niet voor alle sectoren wordt bepaald). 
 
42. Vandaar dat de bezwaarindieners meer in concreto zullen ingaan op de diverse bezwaren die zij 
tegen voorliggende Vlaamse Pas wensen op te werpen. 
 
 

2. Eerste bezwaar: De voorliggende Vlaamse Pas voldoet niet aan het bepaalde in art. 50ter 
Decreet Natuurbehoud  

 
43. Overeenkomstig art. 50ter, §4 Decreet Natuurbehoud, wordt een programmatische aanpak 
vastgesteld ter vermindering van een of meer milieudrukken, afkomstig van in het Vlaamse Gewest 
aanwezige bronnen, met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en het 
voorkomen van de verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de Europees te 
beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden: 
 

“§ 4. Ter uitvoering van het Vlaams Natura 2000-programma wordt door de Vlaamse Regering 
een programmatische aanpak vastgesteld overeenkomstig artikel 50quater ter vermindering 
van een of meer milieudrukken, afkomstig van in het Vlaamse Gewest aanwezige bronnen, met 
het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en het voorkomen van de 
verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de Europees te beschermen 
habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden.” 

 
44. Art. 50ter, §4, tweede lid, 1°,  Decreet Natuurbehoud schrijft voor dat dergelijke programmatische 
aanpak minimaal een gebiedsgerichte analyse dient te bevatten van de betreffende milieudruk. Het 
voorgaande impliceert dat de betreffende programmatische aanpak per gebied de omvang van de 
milieudruk omschrijft, de activiteiten beschrijft die hiertoe bijdragen en daarnaast de verwachte 
ontwikkelingen weergeeft en ook de socio-economische context schetst: 

 
“Deze programmatische aanpak omvat ten minste: 
1° een gebiedsgerichte analyse van de betreffende milieudruk. Deze analyse omschrijft de 



omvang van de milieudruk, de activiteiten die bijdragen, de verwachte ontwikkeling en de socio-
economische context;” 

 
45. Verder voorziet art. 50ter, §4, tweede lid, 2° Decreet Natuurbehoud dat de programmatische aanpak 
een plan van aanpak dient te bevatten ter ontwikkeling van een brongericht beleid en een herstelbeleid: 
 

“2° een plan van aanpak, gebaseerd op de in punt 1° vermelde analyse, met betrekking tot het 
ontwikkelen van: 
a) een brongericht beleid dat zich richt op het reduceren van de milieudruk tot het niveau dat 
noodzakelijk is voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de Europees te 
beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden; 
b) een herstelbeleid om een verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de 
Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden ten 
gevolge van de milieudruk te voorkomen.” 

 
46. Schoukens9 stelt hieromtrent dat het gebiedsspecifieke deel van een programmatische aanpak 
voorziet in een bronbeleid en een herstelbeleid voor elke speciale beschermingszone. Daarenboven is 
het van belang dat een gebiedsanalyse, het significantiekader en de taakstelling wordt gebaseerd op 
een accuraat beeld van de actuele situatie, zodat geen lasten worden afgewenteld tussen bedrijven of 
(sub)sectoren: 
 

“Het gebiedsspecifieke deel van het bronbeleid en het herstelbeleid worden gekaderd in een plan 
van aanpak dat voor elke speciale beschermingszone wordt opgemaakt. De gebiedsanalyse, het 
significantiekader en de taakstelling per sector wordt gebaseerd op een accuraat beeld van de 
actuele situatie, zodat geen lasten worden afgewenteld tussen bedrijven of (sub)sectoren. Voor de 
natuurbeheermaatregelen die verband houden met herstelbeleid worden de nodige extra middelen 
voorzien, zodat deze niet ten laste komen van het instandhoudingsbeleid.” 

 
47. De voorliggende Vlaamse Pas bevat geenszins een gebiedsgerichte analyse op niveau van elke SBZ 
met een significantiekader en taakstelling per sector of subsector. Individuele SBZ-gebieden komen 
amper aan bod en een significantiekader en taakstelling per sector of subsector is al helemaal niet 
opgenomen en dit alleszins niet op gebiedsniveau.  Op dit punt voldoet de Vlaamse Pas geenszins aan 
de door decreetgever vooropgestelde inhoud. 
 
48. Zoals Schoukens terecht stelt kan vooral het significantiekader voor NOX niet beperkt blijven tot 
louter generiek reductiebeleid. De Vlaamse Pas voorziet evenwel niet in een indeling van inrichtingen 
die NOX-emissies generen overeenkomstig hun impact score. Voor transporten geldt dat eveneens een 
expliciet toetsingskader zou moeten worden uitgewerkt10. 
 

49. Op dit gebied schiet de Vlaamse Pas schromelijk tekort.  
 
50. Zoals hoger reeds werd aangehaald vormen zowel de zoekzones als de actiegebieden cruciale 
elementen om de instandhoudingsdoelstellingen ruimtelijk toe te wijzen. Bezwaarindieners verwijzen 
hiervoor naar art. 50septies Decreet Natuurbehoud. Schoukens licht toe dat zoekzones per te 
beschermen soort en habitat de peri-meter aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal 
plaatsen van de S-IHD per speciale beschermingszones11: 
 

 
9 H. Schoukens, “Het vernieuwde Natuurdecreet: a Game Changer ?”, T.O.O., 2014, nummer 4, pag. 
509. 
10 HvJ., 15 mei 2014, C-512/12, Briels. 
11 H. Schoukens, o.c., p. 500. 



“Dit is een zone die wordt afgebakend in de eerste fase van de managementplannen en die per te 
beschermen soort en habitat de perimeter aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het 
optimaal plaatsen van de S-IHD per speciale beschermingszones.” 

 
51. Binnen het kader van de afbakening van deze zoekzones kan een aanpassing geschieden van de 
zoekzones op basis van socio-economische belangen:12 

 
“Binnen de delen van de zoekzone met de laagste actuele natuurwaarde kan de afbakening 
worden aangepast op basis van socio-economische belangen.” 

 
52. En13:  
 

“Conform artikel 6, §3 van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 kan binnen de delen van de 
zoekzone met de laagste actuele of potentiële natuurwaarden de afbakening worden aangepast op 
basis van socio-economische belangen.” 

 
53. De vaststelling van de zoekzones geschiedt via de vaststelling van managementplannen 2000, die in 
toepassing van art. 50decies/1 Decreet Natuurbehoud dient te worden voorafgegaan aan een openbaar 
onderzoek.  
 
54. Aan bezwaarindieners zijn geen vastgestelde zoekzones bekend, die onderworpen werden aan een 
openbaar onderzoek, laat staan dat dergelijke zoekzones reeds definitief zouden zijn vastgesteld. Ook 
om die reden kan men niet stellen dat de gebiedsgerichte analyse zoals voorzien in art. 50 ter, §4 
Decreet Natuurbehoud reeds zou zijn uitgevoerd. 
 
55. Alleszins kan men de indeling van veehouderijen aan de hand van hun impactscore niet definitief 
bepalen vooraleer de zoekzones definitief zijn bepaald geworden via de vaststelling van de 
managementplannen 2000. Dit is eenvoudigweg de logica van het decreet Natuurbehoud. (cfr. supra). 
 
56. Zoals hoger reeds is aangegeven, gaat het ook niet op om de impactscores te bepalen aan de hand 
van de BWK-habitatkaart. Dergelijke kaarten hebben niet dezelfde rechtskracht als zoekzones (cfr. 
Supra algemeen bezwaar). In de voorlopige PAS wordt er alleszins geen rectificatie van impactscores en 
de daaraan gekoppelde maatregelen voorzien voor die bedrijven die maatregelen opgelegd kregen 
en/of dienden te stoppen voor het geval zich bij de definitieve afbakening van zoekzones of 
actiegebieden wijzigingen voordoen. Dit is weinig ernstig. De aanpak van de Vlaamse Regering staat 
mijlenver van de door de Decreetgever vooropgestelde regels.  
 
57. Uit de voorliggende voorlopige PAS blijkt al helemaal niet dat impactscores werden bepaald voor 
inrichtingen die NOX uitstoten en/of voor projecten inzake transport.  
 
58. De toepasselijke decretale bepalingen worden om die reden manifest miskend. 
 
 

3. Tweede bezwaar: De voorliggende Vlaamse Pas is strijdig met het gelijkheidsbeginsel (art. 10 
en 11 Grondwet) en het GBOL-principe 

 
59. Overeenkomstig de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof sluiten de art. 10 en 11 van de Gec. Gw. 
niet uit dat er een verschil in behandeling wordt ingevoerd. Dergelijk verschil in behandeling is echter 

 
12 H. Schoukens, o.c., p. 500. 
13 H. Schoukens, o.c., p. 500. 



slechts toegelaten voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord 
is14.  
 
60. Pieter-Jan Defoort15 stelt dat volgens het GBOL-beginsel een rechter een vergoeding kan of moet 
toekennen indien en in de mate waarin de gevolgen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut of de 
beperking van het eigendomsrecht van de getroffen groep van burgers of instellingen de last te boven 
gaan die in het algemeen belang aan een particulier kan worden opgelegd16. 
 

 
14 Arbitragehof, arrest nr. 91/99van 15 juli 1991. 
15 P.-J. Defoort, “Kan het GBOL-beginsel dienen als aanvullgende of vervangende rechtsgrond voor een 
te lage of onbestaande planschadevergoeding?”, Noot onder Cass. 20 februari 2020, Ar C.16.03.74 
N/2, TROS, 2020, p. 54. 
16 Zie hierover o.a. GwH 28 april 2016, nr. 57/2016; GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015; GwH 23 januari, 
2014, nr. 12/2014; A. ALEN, "Het eigendomsrecht in de rechtspraak van het grondwettelijk hof. Over de 
samenlezing van de relevante grondwets- en verdragsbepalingen" in Liber Amicorum Marc Boes, 
Brugge, die Keure, 2011, 263-28; A. ALEN en W. VERRIJDT, "Recente evoluties inzake de bescherming 
van het eigendomsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof" in M. BOES, J. GHYSELS, D. 
LINDE-MANS en R. PALMANS (eds.), Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht, Antwerpen, 
Larcier, 2012, 1-26; N. APPERMONT en J. THEUNIS, "Belastingen, bouwverboden na planwijziging en het 
beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten in het licht van het recht op de bescherming van 
eigendom': CDPK 2018, 338-369; M. BOSMAN, "Onteigeningsdreiging (of elke andere vorm van 
eigendomsverlamming)" in J. GHYSELS en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen. De voorafgaande fase, 
Antwerpen, Larcier, 2006, 195- 280; E. DE WITTE, "Algemeen belang versus eigendomsrecht: heiligt het 
doel (kosteloos) de middelen?'; TOO 2018, 487-489; B. INDEKEU, "Bescherming tegen 
eigendomsbeperkingen van stedenbouwkundige aard, gezien door de bril van het EHRM en van de 
hoogste Belgische rechtscolleges': RW 2018-19, 43-60; M. LERNOUT, "Vergoeding van openbare 
erfdienstbaarheden: het Grondwettelijk Hof legt de bal (op-nieuw) in het kamp van de burgerlijke 
rechter" (noot onder GwH 28 april 2016, nr. 57), TBO 2016, 417- 419; M. LERNOUT, "De vergoeding van 
erfdienstbaarheden van openbaar nut: Grondwettelijk Hof brengt opnieuw verduidelijking': TBP 2016, 
304 e.v.; S. LIERMAN, "Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten: wel fundamenteel, (nog) niet 
absoluut" (noot onder Cass. 24 juni 2010), RW 2010-11, 1223-1227; S. LIERMAN en W. VERRIJDT, 
"Recente ontwikkelingen bij de compensatie voor schade door rechtmatige overheidsdaad" in R. 
PALMANS, D. LINDEMANS en J. TOURY (eds.), Overheidsbeperkingen op vastgoed-gebruik, De invloed 
van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed, Antwerpen, Intersentia, 2017, 19-60; J. 
TOURY, "Vergoeding voor erfdienstbaarheden van openbaar nut. Uitbreiding van de foutlo-ze 
overheidsaansprakelijkheid" (noot onder GwH 19 april 2012), NJW 2012, 804-805; J. TOURY, "Artikel 1 
EAP EVRM en de foutloze overheidsaansprakelijkheid: het Grondwettelijk Hof zet de trend voort ( of 
in?)" (noot onder GwH 23 januari 2014, nr. 2014/12), NJW2015, 60-64; G. VAN HOORICK, "Eigendom en 
openbare lasten, dit is nog maar het begin ... " in B. GOOSSENS, Y. LOIX en F. SEBREGHTS (_eds.), Tussen 
algemeen belang en toegewijde zorg, Antwerpen, Intersentia, 2014, 419-428; G. VAN HOORICK, "Moet 
de overheid in een schadevergoeding voorzien voor de beperkingen die voortvloeien uit een 
beschermings besluit" in Liber Amicorum A. Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 3 e.v.; G. VAN 
HOORICK, "Over eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin van de gelijkheid voor 
de openbare lasten)''. TOO 2013, 182-190; S. VEREIST, "De gelijkheid voor de openbare lasten en artikel 
16 van de Grondwet" in M. BOES, J. GHYSELS, D. LINDEMANS en R. PALMANS (eds.), V!jftigjaar 
bescherming van het eigendomsrecht, Antwerpen, Larcier, 2012, 341-348; W VERRIJDT, "Naar een 
principieel recht op vergoeding: artikel 1 van het eerste aanvullende protocol bij het EVRM en het 
beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten" in R. PALMANS, V. SAGAERT en W. 
VERRIJDT (eds.), Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 195-251. 



61. In overweging B.13 en B.15.1. van het arrest nr. 57/2016 van het Grondwettelijk Hof overwoog het 
Grondwettelijk Hof dat elke inmenging in het eigendomsrecht een billijk evenwicht moet vertonen 
tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het 
ongestoord genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan tussen de 
aangewende middelen en het nagestreefde doel. Met verwijzing naar de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het op zich gewettigd doel 
inzake de bescherming van het natuurlijk of cultureel erfgoed, hoe belangrijk het ook is, de Staat niet 
vrij stelt van zijn verplichting om de betrokkenen te vergoeden wanneer de aantasting van hun 
eigendomsrecht overdreven is17.  
 
62. In overweging B.15.1. vult het Grondwettelijk Hof verder aan dat krachtens het beginsel van de 
gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten de overheid niet zonder vergoeding lasten kan 
opleggen die groter zijn dan die welke een persoon in het algemeen belang moet dragen. Uit dat 
beginsel vloeit voort dat de onevenredig nadelige - dit zijn de buiten het normale maatschappelijke 
risico of het normale bedrijfsrisico vallende en op een beperkte groep van burgers of instellingen 
drukkende - gevolgen van een op zichzelf rechtmatige overheidsdaad, zoals het opleggen van een 
erfdienstbaarheid van openbaar nut, niet ten laste van de getroffene behoren te komen, maar gelijkelijk 
over de gemeenschap dienen te worden verdeeld. De rechter beschikt op dit punt over een 
toetsingsbevoegdheid. 
 
63. Er mag in casu evenwel van de overheid (als voorzichtig en zorgvuldig handeld bestuur) worden 
verwacht dat deze overheid reeds bij het uitstippelen van haar beleid en met name bij het uitstippelen 
van het instrumentarium dat kan worden ingezet in het kader van de verplichte fase van de 
managementsplannen aandacht besteedt aan bovenvermelde principes. Meer bepaald mag er van de 
overheid worden verwacht dat zij in het kader van het door haar te voeren beleid zelf reeds nagaat, in 
het kader van het onderzoek naar mogelijke toepasselijke instrumenten in de verplichte fase, of 1) de 
met de concrete instrumenten beoogde inmenging in het eigendomsrecht een billijk evenwicht 
vertoont tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het 
ongestoord genot van de eigendom en 2) of er een redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen 
de aangewende middelen en het nagestreefde doel.  
 
64. Tevens zal er in dat kader moeten onderzocht worden of de lasten die in het kader van het 
verplichtend onderdeel van de managementsplannen worden opgelegd niet groter zijn dan die welke 
een persoon in het algemeen belang moet dragen. Van een normaal en zorgvuldig handeld bestuur mag 
immers worden verwacht dat deze de betreffende principes mee in overweging neemt bij het 
onderzoek naar de instrumenten en dat deze niet louter instrumenten poneert om de toetsing aan 
voormelde principes door te schuiven naar de justitiële rechter in geval van een beroep door een de 
maatregelen geviseerde rechtsonderhorige. Er mag een proactieve toetsing worden verwacht van het 
bestuur m.b.t. de instrumenten opgenomen in de verplichte fase  van de managementsplannen aan de 
hiervoor vermelde principes. 
 
65. In de voorliggende Vlaamse PAS ontbreekt een toetsing (proportionaliteit en gelijkheid van de 
burgers voor openbare lasten) evenwel volledig. De sectoren industrie en transport als bronnen van 
stikstof blijven zeer sterk onderbelicht. Deze aanpak leidt een ongelijke behandeling van de diverse 
sectoren op wie de Vlaamse PAS van toepassing zou moeten zijn, met het oog op het bereiken van het 
met de PAS beweerde vooropgestelde doel, met name “de impact van stikstofdepositie structureel en 
planmatig terug te dringen op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de 
Habitatrichtlijn (SBZ-H)”18: 
 

 
17 EHRM, 19 juli 2011, Varfis t. Griekenland, § 30. 
18 Vlaamse PAS, Pagina 30/132.  



“De PAS heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van 
stikstofdepositie structureel en planmatig terug te dringen op Speciale Beschermingszones 
aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H).” 

 
66. Alle in de Vlaamse PAS vermelde bronmaatregelen betreffen maatregelen die gericht zijn op 
veehouderij en landbouw. Een blik op de voorgestelde maatregelen volstaat om tot de vaststelling te 
komen dat de bronmaatregelen uitsluitend gericht zijn op de landbouw. Als bronmaatregelen worden 
voorgesteld: 
 

- Stopzetting piekbelasters 
- Maatregelen veehouderij 
- Generieke bronmaatregelen varkens en pluimvee 
- Vrijwillige stopzetting bedrijven met impactscore > 20% 
- Afbouw varkensstapel 
- Nulbemesting 
- Mestverwerking 
- Nutriëntenemissierechten 

 
67. Industrie en transport komen amper aan bod in de Vlaamse PAS. Nochtans worden deze sectoren 
onbetwistbaar aangeduid als bron voor stikstof. Specifieke bronmaatregelen voor transport en industrie 
worden er in deze context niet naar voor geschoven. Terzake beperkt de Vlaamse PAS zich tot een 
verwijzing in algemene bewoordingen naar het Luchtbeleidsplan. Industrie en transport als 
onbetwistbare bronnen voor stikstof blijft onderbelicht in de voorlopige PAS. Quasi alle voorgestelde 
bronmaatregelen zijn uitsluitend gericht op landbouw en veehouderij.  
 
68. De door de Vlaamse Regering gehanteerde verantwoording voor het verschil in behandeling tussen 
NOX en NH3 is daarenboven onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Het Plan-MER zoals dit werd 
opgemaakt bij de PAS biedt onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de stelling dat de NOx 
in absolute termen minder snel zou neerslaan dan NH3. Wetenschappelijke literatuur spreekt dit 
overigens ook tegen. 
 
69. De Vlaamse Regering werkt overigens met 2 maten en 2 gewichten wanneer zij impactscores enkel 
bepaalt voor veehouderijen en niet voor andere bronnen (Industrie en Transport). Door de 
stikstofproblematiek quasi uitsluitend af te wentelen op de veehouderij en zelfs op een beperkt aantal 
landbouwbedrijven, getuigt de voorlopige PAS van een tunnelvisie en vormt deze PAS spijtig genoeg een 
staaltje van zondebokbeleid (I.e. het afwentelen van een maatschappelijk probleem op een beperkt 
aantal individuen/landbouwbedrijven). 
 
70. Het kan niet ernstig worden betwist dat de voorliggende Vlaamse PAS gelet op het voorgaande 
strijdig is met gelijkheidsbeginsel, aangezien er in deze Vlaamse PAS een verschil in behandeling wordt 
geïnstalleerd dat geen redelijke verantwoording kent. Gelet op deze ongelijke behandeling van de 
diverse sectoren, is de voorliggende Vlaamse PAS tevens in strijd met de principes zoals deze zijn 
vooropgesetld in het Vlaamse Natura 2000 plan. Het Natura 2000 richt zich op een reductie van 
stikstofdeposities in SBZ door alle sectoren (landbouw, industrie, verkeer, huishoudens, …).  
 
71. Het Natura 2000-Programma stelt dienaangaande in zijn toelichting m.b.t. de programmatische 
aanpak stikstof (regelnummers 634 t.e.m. 649): 
 

“De programmatische aanpak stikstof heeft als doel een beleid te ontwikkelen om de 
stikstofdepositie op de SBZ’s terug te dringen, waarbij (nieuwe) economische ontwikkelingen 
mogelijk blijven en het niveau van de stikstofdepositie op SBZ toch stelselmatig daalt. Op die 



wijze wenst Vlaanderen het realiseren van de Europese natuurdoelstellingen in evenwicht te 
brengen met een economische realiteit.   
Per speciale beschermingszone werd een inschatting gemaakt van het effect van de bronnen die 
bijdragen tot de stikstofdeposities en  het verschil  tot de Kritische Depositiewaarde (KDW). 
Daaruit blijkt dat de afstand tot de KDW erg divers en meestal ook zeer groot is. Ook de bijdrage 
van de sectoren verschilt sterk van SBZ tot SBZ. Het is niet mogelijk de KDW te bereiken door een 
beleid te voeren gericht op de impact veroorzaakt door één sector. Dus zet het beleid in op een 
versnelde en duurzame reductie van stikstofemissies zonder de KDW als een op zich staand doel 
voorop te stellen.  
 De programmatische aanpak zal worden afgestemd op de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen en beloopt diverse programmaperiodes. De eerste 
programmaperiode loopt tot en met 2031 en is verdeeld in twee planperiodes met name: 2020 
– 2025 en 2026 – 2031.” 

 
72. Waar er in het Natura 2000-programma erkend wordt dat het voeren van een beleid gericht op de 
impact van één sector niet zal volstaan om de KDW te bereiken, blijkt in de praktijk de PAS zich 
voornamelijk te beperken tot maatregelen t.o.v. de veehouderij. 
 
73. Nochtans gaan ook de toepasselijke decretale bepalingen uit van het opzetten van programmatische 
aanpakken tegen één of meerdere milieudrukken en niet tegen 1 specifieke sector.  
 
74. Ondanks de bewoordingen in het beleidsplan is de PAS dus voornamelijk tegen 1 enkele sector 
gericht. In de Vlaamse PAS wordt voorgehouden dat dit verantwoord zou zijn gelet op een verschil in 
spreiding van ammoniak vs. NOX.  
 
75. De Vlaamse PAS heeft evenwel geen oog voor een aantal onzekerheden bij transport van stikstof 
door de lucht. Bleeker beschrijft een aantal onzekerheden m.b.t. de depositie van stikstof en het 
overschrijden van de kritische last. Onderliggende uitgangspunt wordt gehanteerd voor de verschillen 
in stikstofdepositie: 
 

 
 
76. Ammoniak wordt omgezet uit excretie van dieren via volgende formule: 



 

 
 
77. NOx wordt gecreëerd door thermische reacties (verbranding-combustion). 
 

 
 
78. Dat NH3 afkomstig van landbouw steeds sneller neerslaat blijkt te kort door de bocht. 
 
79. Een belangrijke kanttekening die bij dit alles moet worden gemaakt betreft het feit dat er tot op 
heden tal van onzekerheden bestaan inzake het transport door de lucht van stikstof. Bleeker wijst op 
het effect van verschillende parameters zoals UV-intensiteit, temperatuur, relatieve vochtigheid en 
reactie met andere chemische radicalen. Hij stelt dienaangaande dat “Changing chemistry in the 
atmosphere plays an important role”: 
 

 
 
80. En: 
 



 
 
81. Nog: 
 

 
 
85. Daarnaast kennen de modellen hun beperkingen wegens logistieke, financiële mogelijkheden en 
beschikbaarheid van data. Dit maakt de modellen suboptimaal.   
 



 
 
83. Er moet in deze context ook worden gewezen op de invloed van de Europese context. Het effect is 
ook op Europese schaal te bekijken. Op pagina 20 Vlaamse PAS wordt gesteld dat 49% van de 
stikstofdepositie het gevolg is van stikstof afkomstig van bronnen van buiten Vlaanderen. Meer bepaald 
heeft 53% van buitenlandse deposities betrekking op NOX en 47% van buitenlandse deposities heeft 
betrekking op ammoniak. Deze vaststelling spreekt zodoende op zich reeds de argumentatie tegen dat 
ammoniak altijd en overal direct en dichtbij neerslaat. 
 
84. Het is dan ook manifest verkeerd om de enkel de stikstofdeposities uit ammoniak/landbouw te 
viseren in de voorliggende Vlaamse Pas.  
 
85. Uit het bovenstaande blijkt dat de Vlaamse PAS te gemakkelijk aanvaardt dat er een verschil in 
depositie zou bestaan tussen ammoniak en NOX. Tevens blijkt dat in de voorlopig vastgestelde Vlaamse 
PAS de onzekerheden m.b.t. transport van stikstof via de lucht onvoldoende in rekening worden 
gebracht.  
 
86. Deze onzekerheden worden overigens erkend in het MER (pagina 84 deel 1 MER). In het MER wordt 
aanvaard dat de gemodelleerde concentraties een onzekerheid van 30% variatie kennen, en de 
gemodelleerde deposities zelfs een variatie van 70%. Deze onzekerheiden tonen aan dat de modellering 
niet geschikt is om op basis van individuele gevallen en absolute waarden beslissingen te nemen over 
de individuele concentraties en deposities (en daaraan gekoppeld ook de toekomst en 
exploitatiemogelijkheden) van piekbelasters. 
 



 
 
87. Het uitgangspunt van de Vlaamse PAS dat stikstof op een andere wijze zou kunnen worden benaderd 
klopt om die reden niet. Alleszins is de Vlaamse PAS op dit punt onvoldoende onderbouwd en wordt het 
verschil in behandeling tussen stikstof uit landbouw en stikstof afkomstig van industrie en transport 
onvoldoende verantwoord. 
 
88. Bezwaarindieners wensen er volledigheidshalve op te wijzen dat de in de voorliggende Vlaamse PAS 
gekozen weg om deposities NOX afkomstig van industrie en transport te regelen binnen het Vlaamse 
Luchtbeleidsplan, alleszins niet kan volstaan voor de uitwerking van een programmatische aanpak van 
de milieudruk stikstof afkomstig uit die sectoren. 
 
89. Het Vlaamse Luchtbeleidsplan werd in het kader van een recente uitspraak van het Hof van Beroep 
te Brussel beoordeeld als manifest onvoldoende19: 
 

“3.4. Wat betreft de opname in het Luchtbeleidsplan 2030 van de gegevens vermeld in de 
bijlage XV, deel A, meer bepaald alwaar wordt gesteld: ‘Bijlage XV Gegevens die moeten worden 
opgenomen in de plaatselijke, regionale of nationale luchtkwaliteitsplannen ter verbetering van 
de luchtkwaliteit A. Gegevens die moeten worden verstrekt krachtens artikel 23 
(luchtkwaliteitsplannen) (...) 8. Bijzonderheden over na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
goedgekeurde maatregelen of projecten ter beperking van de verontreiniging (...) b) tijdschema 
voor de uitvoering (...)’ Geïntimeerde voert aan dat dergelijk uitvoeringsschema ontbreekt. Het 
is duidelijk dat het tijdschema voor de uitvoering enkel betrekking heeft op de maatregelen in de 
(plaatselijke, regionale of nationale) luchtkwaliteitsplannen ter verbetering van de luchtkwaliteit 
geviseerd in artikel 23 van de LKR. (...) Het hof stelt vast dat overeenkomstig het MROA bij 
voorrang moet worden nagegaan of alle in artikel 23,1ste lid van de LKR in samenhang met de 
bijlage  XV, deel A, voorgeschreven informatie is opgenomen. Pas daarna kan immers – aldus 
nog de Commissie – worden overgegaan tot de analyse van de in het plan opgenomen 
maatregelen teneinde na te gaan of de betreffende lidstaat passende en afdoende maatregelen 
heeft genomen om een einde te maken aan de situatie van niet- naleving of dat aanvullende 
maatregelen moeten worden genomen om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te 
houden: randnummer 168 van het MROA. Het hof volgt deze redenering. De Commissie stelt vast 

 
19 Hof van beroep Brussel 7 december 2021, Vlaamse Gewest t. Greenpeace vzw, T.M.R. 2022/2 – 291 
e.v. 



dat in het Luchtbeleidsplan een tijdschema voor uitvoering ontbreekt voor volgende 
maatregelen: – vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst, met verwijzing naar p. 78 van 
het Luchtbeleidsplan 2030; – het vergroenen van het voertuigenpark met verwijzing naar p. 82 
van het Luchtbeleidsplan 2030. Het hof stelt vast dat voor wat betreft de transportsector 
(punt  5.2. van het Luchtbeleidsplan 2030) onder  5.2.1. een  ‘sectoranalyse en aanpak’  wordt 
voorgesteld met opgave van de sectorale doelstellingen. De concrete maatregelen voor de 
periode 2019- 2030 volgen onder punt 5.2.2., p. 84- 106. Voor wat betreft deze maatregelen, 
duidelijk uiteengezet met verwijzing naar de te strategische visie, het uiteindelijke streefdoel en 
een overzicht van de acties, wordt geen tijdschema vermeld. Het plan geeft aan dat het 
streefdoel inzake transport is van ervoor te zorgen dat in 2050 ‘meer mensen te voet, met de 
fiets of in de toekomst eventueel met andere duurzame vervoersmodi naar hun werk of school 
kunnen gaan en basisvoorzieningen vinden in hun directe leefomgeving’ (p. 84). Uitvoerig wordt 
beschreven hoe beoogd wordt dit streefdoel te bereiken. Een tijdslijn ontbreekt. Voor wat de 
vergroening van de stedelijke logistiek en de geplande vermindering van de impact van grote 
infrastructuren in en rond stedelijke gebieden wordt melding gemaakt van de ondertekening van 
de ‘Green Deal’ op 2 april 2019 en van het op 17 maart 2017 voor de regio Antwerpen 
ondertekende toekomstverbond met het ‘Routeplan 2030’” 

 
90. Evident kan een luchtbeleidsplan, waarvan er reeds rechterlijke uitspraken met gezag van gewijsde 
voor handen zijn, niet worden aangewend als één van de pijlers waarop de Vlaamse PAS wordt 
gesteund. Alleszins kan de Vlaamse Regering geen programmatische aanpak steunen op een pijler die 
reeds bij voorbaat (op basis van rechterlijke uitspraken met gezag van gewijsde) vermolmd lijkt. Van een 
zorgvuldig handelende overheid mag worden verwacht dat zij rekening houdt met deze rechterlijke 
uitspraken en alleszins dergelijk ontoereikend beleidsplan niet kan aanwenden als een zogenaamde 
stabiele pijler om evenwichtige verdeling van lasten tussen diverse sectoren te bekomen in het kader 
van een programmatische aanpak. 
 
 

4. Derde bezwaar: De wijze van bepalen van de impactscore voor landbouwbedrijven is 
gebaseerd op een wetenschappelijk onzekere en rechtsonzekere onderbouw 

 
91. Zoals hoger reeds is aangegeven biedt de voorliggende Vlaamse PAS geenszins een concreet, 
rechtszeker kader voor de ruimtelijke situering en taakstelling voor de milieudruk stikstof op het niveau 
van de individuele habitatgebieden. Anderzijds blijkt dat de toegepaste modelleringen een hoge graad 
van onzekerheid vertonen (i.e. een grote wetenschappelijke variatie en dus onzekerheid binnen de 
modelleringen). Verder zal ook blijken dat er bij de gehanteerde emissienormen de nodige vraagtekens 
kunnen worden geplaatst. 
 
92. Het gebrek aan definitief kader waarin de instandhoudingsdoelen worden gesitueerd (geen 
definitief vastgestelde zoekzones via managementplannen), de grote onzekerheid/variatie van de 
modellen, en de onduidelijkheid omtrent de gehanteerde emissienormen, werkt uiteraard 
rechtsonzekerheid in de hand. De aangehaalde wetenschappelijke onzekerheid laat ook niet toe om in 
individuele gevallen, met de voorgehouden precisie te stellen of en in welke mate er wordt bijdragen 
aan een beweerde overschrijding van KDW. 
 
93. Een en ander komt op zeer problematische wijze tot uiting in het kader van de berekening van de 
concrete impactscores voor landbouwbedrijven (en dus bij uitbreiding ook voor de indeling van de 
landbouwbedrijven als “groen”, “oranje” of “rood” en dus voor de identificatie van de zogenaamde 
“piekbelasters”).  
 



94. Uit het Plan-MER bij de Vlaamse PAS blijkt dat men voor het bepalen van de emissies (voor 
landbouwbedrijven) een berekening toepast via EMAV2.1 op basis van de gegevens in de mestaangiftes 
(VLM). Voor de berekening van de deposities hanteert men het VLOPS-IFDM model.  
 
95. Voor het bepalen van de specifieke impactscores en meer bepaald de ruimtelijke allocaties van de 
deposities binnen SBZ (zoekzones) blijkt het MER veel onduidelijker/cryptischer. Enkel in de 
schematische weergave van de versies van de modellen en kaarten20, blijkt dat men hiervoor de BWK-
Habitatkaart 2018 hanteert en ook de zogenaamde voorlopige zoekzones 2.0. Dit terwijl de 
decreetgever een eigen planmatig instrument heeft vooropgesteld om de zoekzones te bepalen (met 
name de managementsplannen binnen SBZ). 
 
96. De BWK-Habitatkaart blijkt allesbehalve een rechtszeker instrument. Het wordt ad hoc en zonder 
inspraak opgemaakt en gewijzigd. Het kent geen verordenende kracht en is ook geenszins een 
afspiegeling van de Habitatrichtlijngebieden. 
 
94. Het weze opgemerkt dat – volgens de GEOPUNT metadata - deze Biologische Waarderingskaart en 
Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2018 een administratieve inventarisatie betreft van vegetaties, 
bodembedekking en kleine landschapselementen, fauna-elementen, etc …. . Deze BWK-habitatkaart 
pretendeert de best beschikbare informatie anno 2018 over de verspreiding van de Natura 2000 
habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische 
Waarderingskaart te omvatten. Dit kan een vereenvoudiging zijn van de werkelijkheid op terrein. Ten 
allen tijde geldt de reële situatie op terrein voor toepassing t.b.v. het beleidsmatig en wettelijk kader21. 
In concreto blijkt dat de betreffende BWK-kaart tot stand komt louter op basis van een kartering aan de 
hand van de inzichten, wensen en verlangens tijdens een terreinbezoek door 1 of 2 medewerkers van 
INBO. Deze kaart wordt niet onderworpen aan inspraak door eigenaars of grondgebruikers. Betrokken 
landbouwers (gebruikers of eigenaars) worden op geen enkele wijze gehoord bij de totstandkoming van 
deze kartering. De data beschikbaar bij het Departement Landbouw en Visserij m.b.t. het grondgebruik 
worden niet gelinkt aan deze kartering. De BWK-Habitatkaart wordt dus eenzijdig, en zonder inspraak 
opgemaakt en zelfs gewijzigd …. .  
 
95. Door deze werkwijze te hanteren bij de totstandkoming van de BWK-Habitatkaart vb. voor wat 
betreft het bepalen van voorlopige zoekzones, schendt de Vlaamse PAS  het rechtszekerheidsbeginsel. 
Het betreffende beginsel houdt immers niet alleen een verplichting in tot de eerbiediging van verkregen 
rechten22, maar het beschermt ook de legitieme verwachtingen. De doelstelling hiervan is dat een 
persoon eventuele rechtsgevolgen van zijn handelen of niet handelen te kunnen voorzien23, en dat een 
persoon, die uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met voorspelde rechtsgevolgen er in redelijke mate 
ook moet kunnen op vertrouwen dat deze gevolgen inderdaad tot stand zullen komen24. 
 
96. Het voorzien van de gevolgen voor eigen handelingen wordt uiteraard zeer sterk bemoeilijkt voor 
individuele bedrijven, wanneer blijkt dat de impactscore voor individuele bedrijven wordt afgetoetst 
aan zoekzones, die slechts voorlopig zijn vastgesteld (en niet volgens de geïjkte decretale procedure 
voorzien voor de opmaak van de managementplannen), die ook nog voor wijziging vatbaar zijn en dit 

 
20 zie Ontwerp-MER Pas pag. 83. 
21 https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/bf31d5c7-e97d-4f71-a453-
5584371e7559. 
22 Cass. 7 mei 1953, Arr. Verbr., 1953 607; Cass. 13 maart 1989, Arr. Cass., 1988-1989, 804; Cass. 12 
november 1996, Arr. Cass., 1996, 1039, Cass. 24 januari 1997, RW, 1997-1998, 257; R.v.St, 14 mei 1979, 
nr. 19616, Cooleman; RvSt 24 mei 1983, nr. 23.281, Tommelein; RvSt 7 maart 1985, nr. 25.111, Van 
Kerkhove.  
23 Grondwettelijk hof, arrest nr. 25/90 van 5 juli 1990. 
24 RvSt, 17 maart 1987 nr. 27.685 inzake Vermeulen; Cass., 27 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 727. 



aan de hand van terreinbezoeken van 1 of 2 individuen, zonder inspraak van de eigenaar of gebruiker 
…. . 
 
97. Uit het MER blijkt daarenboven dat de gemodelleerde concentraties een onzekerheid kennen van 
30% variatie en de gemodelleerde deposities zelfs een variatie van 70 %. De in het Plan-MER 
aangehaalde onzekerheden geven aan dat een Programmatische Aanpak voor stikstof waarbij een 
overschrijding van de KDW wordt toegeschreven aan individuele bedrijven, wetenschappelijk op losse 
schroeven staat. 
 
98. Dit is des te problematischer aangezien de gehanteerde modelleringen een hoge graad van 
onzekerheid kennen. Deze onzekerheden worden erkend in het MER (pagina 84 deel 1 MER). In het 
MER wordt aanvaard dat de gemodelleerde concentraties een onzekerheid van 30% variatie kennen, 
en de gemodelleerde deposities zelfs een variatie van 70%. Letterlijk stelt men in het MER: 
 

 
 
99. In het MER wordt gesteld dat deze hoge graad van onzekerheid op zich niet verhindert dat men – in 
het kader van de vergelijking van alternatieven – zinvolle uitspraken doet. Het hanteren van onzekere 
modellen is echter wel zeer problematisch in het kader van de beoordeling van individuele toerekening 
van een beweerde bijdrage aan de overschrijding van de KDW. 
 
100. In de hiervoor vermelde passages geeft men wel aan dat de onzekerheden inzake emissies en 
brontoewijzing, een grotere rol speelt bij het beoordelen van de te verwachten 
concentraties/deposities (voor individuele bedrijven). 
 
101. Inderdaad erkent het MER deze onzekerheden niet alleen op het niveau van de dispersiemodelen, 
maar ook op het niveau van het bepalen van de emissiefactoren. We verwijzen hiervoor naar de 
literatuurstudie Rapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf (vlaanderen.be) van ILVO waarin er wordt 
gesteld dat er blijvend nood is aan de actualisatie van emissiefactoren op basis van metingen. Zie 
hieronder. 
 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Refmil/Rapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf


 
 
102. Deze onzekerheden tonen aan dat de modellering niet geschikt is om op basis van individuele 
gevallen en absolute waarden beslissingen te nemen over de individuele concentraties en deposities 
van piekbelasters. 
 
103. Het is ook niet wenselijk dat impactscores worden bepaald (met daaraan gekoppeld verregaande 
juridische gevolgen) wanneer blijkt dat emissiefactoren bijkomende actualisatie vereisen (cfr. Supra 
studie ILVO). Uit de feiten blijkt overigens dat de emissiewaarden zelfs recent werden aangepast 
lopende het openbaar onderzoek m.b.t. de voorlopig voorgestelde PAS. Dit is allesbehalve ernstig … . 
 
104. De Vlaamse Regering werkt overigens met 2 maten en 2 gewichten wanneer zij impactscores enkel 
bepaalt voor veehouderijen en niet voor andere bronnen (Industrie en Transport). Door de 
stikstofproblematiek quasi uitsluitend af te wentelen op de veehouderij en zelfs op een beperkt aantal 
landbouwbedrijven, getuigt de voorlopige PAS van een tunnelvisie en vormt deze PAS spijtig genoeg een 
staaltje van zondebokbeleid (I.e. het afwentelen van een maatschappelijk probleem op een beperkt 
aantal individuen/landbouwbedrijven). 
 
104. Ook juridisch is het bepalen van een individuele impactscore voor ernstige kritiek vatbaar. Het 
bepalen van een impactscore aan de hand van voorlopige zoekzones is volgens bezwaarindieners 
manifest strijdig met het rechtszekerheidsbeginsel en met het recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol 
E.V.R.M). 
 
105. In de Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten Van de Mens25, wordt vooropgesteld dat 
een inmenging in het eigendomsrecht slechts toegelaten is mits dit geschiedt in het kader van het 
algemeen belang en in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in de wet. In dat kader 
heeft het Hof ook reeds herhaaldelijk bevestigd dat er een redelijke verhouding dient te bestaan tussen 
de eisen van algemeen belang enerzijds en de bescherming van de fundamentele rechten van het 
individu anderzijds. Dergelijke redelijk verhouding wordt niet bereikt indien de betrokken (onteigende- 
persoon een indivuele en buitensporige last wordt opgelegd voor het bereiken van het algemeen 
belang: 
 

“The Court reiterates that a taking of property can be justified only if it is shown, inter alia, to be 
“in the public interest” and “subject to the conditions provided for by law”. Any interference with 
property must also satisfy the requirement of proportionality. As the Court has repeatedly stated, 

 
25 E.CH.R., application no. 22008/20, 9 juni 2022 Maria Azzopardi v. Malta, https://www.echr.coe.int/ 
 



a fair balance must be struck between the demands of the general interest of the community 
and the requirement of protecting the individual’s fundamental rights, the search for such fair 
balance being inherent in the whole of the Convention. The requisite balance will not be struck 
where the person concerned bears an individual and excessive burden (see Sporrong and 
Lönnroth v. Sweden, 23 September 1982, §§ 69-74, Series A no. 52, and Brumărescu 
v. Romania [GC], no. 28342/95, § 78, ECHR 1999-VII).” 

 
106. Het kan niet ernstig worden betwist dat de bepaling van de impactscore een ernstige inmenging 
tot gevolg heeft in het eigendomsrecht van de individuele betrokken landbouwbedrijven, en dit gelet 
op het feit dat er door zogenaamde “donkeroranje” bedrijven extra maatregelen dienen te worden 
genomen en doordat de zogenaamde “rode” bedrijven zelfs gehouden zijn om hun bedrijvigheden stop 
te zetten. Uit het bovenstaande blijkt dat er geen wettelijk kader voor handen is dat voorschrijft op 
welke wijze een impactscore wordt bepaald, en dit noch wat betreft de berekening van de emissies, 
noch wat betreft het bepalen van de deposities. Voor het vaststellen van de zoekzones is dan weer wel 
een decretale aanduiding via de managementsplannen voorzien, maar de facto blijkt dat nog geen 
dergelijke managementsplannen werden definitief vastgesteld (Er werden er ook nog geen voorlopig 
vastgesteld). Met andere woorden blijkt zeer duidelijk dat er ofwel geen wettelijk kader voorhanden is 
op basis waarvan de impactscore wordt berekend, minstens blijkt dat in zo verre dergelijk kader wel 
voor handen zou zijn, dit niet in concreto wordt uitgewerkt. Het bepalen van de zogenaamde 
impactscore berust in tegendeel louter op een zuiver administratieve beoordeling buiten elk 
rechtszeker en voorspelbaar juridisch kader om en dit zonder enige mogelijkheid tot inspraak van 
eigenaars of gebruikers (vb. landbouwers, verpachters, pachters, …).  
 
107. Daarenboven blijkt om de redenen aangehaald in het tweede bezwaar, dat er in casu wel degelijk 
sprake is van het afwentelen van maatschappelijke lasten op individuele bedrijven (waar de 
wetenschappelijke modellen zelf aanhalen dat zij louter bedoeld zijn voor het vergelijken van 
alternatieven, maar niet voor individuele toerekening van een overschrijding van de KDW binnen een 
bepaalde zoekzone).  De gehanteerde modellen zijn gebouwd om modelmatig bepaalde situaties te 
vergelijken of meer bepaald varianten van situaties te vergelijken. Zij zijn niet geschikt voor individuele 
toerekening en dus voor het bepalen van een zogenaamde individuele impactscore met zware gevolgen 
voor de betrokken bedrijven. En hoe dan ook wordt nergens verantwoord waarom geen impactscores 
worden bepaald voor bronnen buiten de veehouderij. Dat de VLM enkel gegevens van veehouders 
bijhoudt is een zwak excuus.  
 
108. Besluit: de wijze van bepaling van impactscore zoals gehanteerd in de voorliggende Vlaamse PAS 
steunt op een rechtsonzekere basis (wat betreft de zoekzones), en op een wetenschappelijk onzeker 
basis voor wat betreft de beoordeling van - de te verwachten concentraties/deposities van individuele 
bedrijven. Niettemin koppelt de betreffende PAS zeer zware rechtsgevolgen aan de zeer onnauwkeurige 
impactscore van individuele bedrijven. Deze handelwijze is zowel juridisch als wetenschappelijk 
onnauwkeuring, onjuist en zelfs laakbaar.  
 
109. Het resultaat hiervan is dat Individuele bedrijven worden opgeofferd op basis van een onzekere 
impact die zij zouden hebben op nog niet definitief vastgestelde zoekzones én dit zowel op basis van 
onnauwkeurige emissienormen als op basis van onnauwkeurige dispersiemodellen. De gehanteerde 
harde indelingscriteria aan de hand van impactscores is gebaseerd op wetenschappelijk en dus ook 
juridisch drijfzand. De betreffende gekende onzekerheid, wordt niet meegenomen in de juridische 
vertaling in de Vlaamse PAS. Aldaar wordt in tegendeel de afrekening van de stikstofproblematiek op 
een aantal individuele bedrijven afgewenteld. Dit is een flagrante vorm van zondebokbeleid. 
 
110. Dit terwijl het MER deze aanpak zelf afwijst (hanteren van onzekere modellen om uitspraak te doen 
in individuele gevallen).  
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2228342/95%22%5D%7D


111. Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat de voorliggende Vlaamse PAS niet voorziet in 
de toekenning van impactscores voor emissiebronnen voor NOX. Zoals hoger reeds is aangetoond in 
het tweede bezwaar, kan men niet eenvoudigweg stellen dat dergelijke impactscore niet mogelijk zou 
zijn omwille van een verschil in verspreiding van NOX vs. Ammoniak. Beide verspreiden zich immers ook 
over lange afstand. Het transport van beide wordt overigens sterk beïnvloed door andere atmosferische 
factoren. 
 
112. Het is vreemd dat de Vlaamse PAS deze onzekerheden ter zijde schuift om - tegen het 
wetenschappelijke voorbehoud in - toch koste wat het kost een individuele toerekening (impactscore) 
wenst te maken voor landbouwbedrijven. Anderzijds blijkt de Vlaams PAS deze hardnekkigheid niet aan 
de dag te leggen voor individuele emissiebronnen van NOX. Voor dergelijke bronnen is individuele 
toerekening taboe. Het gemaakte onderscheid tussen ammoniak en NOX is zonder meer willekeurig en 
niet te verdedigen op basis van de in de MER beschikbare wetenschappelijke kennis. 
 
 

5. Vierde bezwaar: De voorliggende Pas bevat amper een herstelbeleid die naam waardig 
 
113. Art. 50ter, §4, tweede lid, 2°, b, Decreet Natuurbehoud schrijft voor dat de programmatische 
aanpak een plan van aanpak dient te bevatten ter ontwikkeling van een herstelbeleid: 
 
 

“2° een plan van aanpak, gebaseerd op de in punt 1° vermelde analyse, met betrekking tot het 
ontwikkelen van: 
(…) 
b) een herstelbeleid om een verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de 
Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden ten 
gevolge van de milieudruk te voorkomen.” 

 
114. Volgens Schoukens26 dient dergelijk herstelbeleid te kaderen in een gebiedsspecifieke benadering 
en taakstelling. Voor dit herstelbeleid moeten extra middelen voorzien worden. Het inzetten op het 
herstel beleid vormt een concretisering van het principe sterkste schouders, zwaarste lasten: 
 

“Voor de natuurbeheermaatregelen die verband houden met herstelbeleid worden de nodige 
extra middelen voorzien, zodat deze niet ten laste komen van het instandhoudingsbeleid. In 
deze fase worden tevens de herstelmaatregelen gefaseerd geoperationali-seerd, in eerste 
instantie bij de zogenaamde sterkste schouders (overheden en terreinen die gekocht zijn met 
overheidssubsidies). Er wordt ook gewerkt aan een volgende fase, waarbij ook daarbuiten 
inspan-ningen zullen worden gevraagd. 
112. In de definitieve PAS moet het herstelbeleid volledig operationeel zijn zodat 
achteruitgang door stikstofdeposities wordt verhinderd en herstel mogelijk gemaakt.” 
 

115. Een belangrijk decretaal verankerd principe bij het gewijzigde decreet Natuurbehoud 
(wijzigingsdecreet van 9 mei 2014, gepubliceerd op 7 juli 2014) betreft het principe “sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten”.  
 
116. Het principe van “sterkste schouders, zwaarste lasten”, vloeit voort uit de drie pijlers  algemene 
pijlers van het Vlaamse Instandhoudingsbeleid: effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid. Uit deze 
pijlers wordt onder meer het principe sterkste schouders, zwaarste lasten afgeleid27: 

 
26 H. Schoukens, o.c., 509. 
27 H. Schoukens, G. Van Hoorick, A. Cliquet, “Het vernieuwde Natuurdecreet: a Game Changer ?”, 
T.O.O. 2014, p. 492. 



 
“Het Vlaams Instandhoudingsbeleid vertrekt van drie algemene pijlers: effectiviteit, efficiëntie en 
rechtvaardigheid. Met ‘effectiviteit’ wordt beoogd de doelen daadwerkelijk te realiseren binnen 
de vooropgestelde timing. Met ‘efficiëntie’ als uitgangspunt beoogt men de ingezette 
instrumenten maximaal te laten renderen. Tot slot wordt ook gestreefd naar een 
‘rechtvaardiger’ spreiding van de lasten in ruimte en tijd, die rekening houdt met de context, 
historiek en proportionaliteit. 
(…) 
Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, impliceert dat de overheid en de 
terreinbeherende natuurverenigingen prioritair worden aangesproken voor het behalen van de 
natuurdoelen. Pas daarna wordt naar de private sector gekeken.” 

 
117. Volgens Van Hoorick, Schoukens en Cliquet, veronderstelt dit principe dat niet alleen de 
administratieve overheden binnen hun bevoegdheden de nodige instandhoudingsmaatregelen dienen 
te nemen ten behoeve van de Europese te beschermen habitats en soorten, maar wordt met het 
wijzigingsdecreet de focus breder. Ook de personen of rechtspersonen die terreinen hebben verworven 
op basis van subsidies in uitvoering van het Natuurdecreet komen in het vizier, en moeten een centrale 
rol spelen bij de realisatie van het instandhoudingsbeleid. Zij dienen een voorhoederol op zich te nemen 
en dienen op die manier evidente realisaties voor hun rekening te nemen28. 
 
118. In de parlementaire voorbereidingen bij het genoemde wijzigingsdecreet wordt de draagwijdte van 
dit principe nog duidelijker verwoord. Concreet rust er op deze overheden en terreinbeheerders de 
verplichting om op hun  terreinen in eigendom en in beheer, binnen de door de 
instandhoudingsdoelstellingen en door de managementplannen Natura 2000 bepaalde kaders, de 
doelen met betrekking tot de Europees te beschermen habitats, hun habitattypische soorten, Europees 
te beschermen soorten en hun leefgebieden, optimaal realiseren binnen de biotische en de abiotische 
randvoorwaarden van het terrein29: 
 

“In het kader van het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” spelen de overheid, lees 
diverse overheden, en de terreinbeherende verenigingen of de privéeigenaars die terreinen 
hebben verworven met overheidssubsidie (in uitvoering van het decreet natuurbehoud), een 
belangrijke rol bij de implementatie van deze instandhoudingsdoelstellingen op het terrein. Zij 
zullen bij de realisatie van het instandhoudingsbeleid een voorhoederol waarnemen ( 
“evidenties”). Concreet houdt dit in dat zij op hun  terreinen in eigendom en in beheer, binnen de 
door de instandhoudingsdoelstellingen en door de managementplannen Natura 2000 bepaalde 
kaders, de doelen met betrekking tot de Europees te beschermen habitats, hun habitattypische 
soorten, Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden, optimaal realiseren binnen de 
biotische en de abiotische randvoorwaarden van het terrein.” 

 
119. Ook in het Natura 2000-Programma – meer bepaald in de bijlagen – wordt het betreffende principe 
als volgt verwoord30: 
 

“Met ‘sterkste schouders’ wordt bedoeld de overheden en de erkende terreinbeherende 
(natuur)verenigingen. Om de druk bij de andere ruimtegebruikers minimaal te houden, heeft de 
Vlaamse regering afgesproken dat de zwaarste lasten door deze sterke schouders gedragen 
zullen worden. Concreet wordt geïnventariseerd in welke mate de overheden en de 

 
28 H. Schoukens, G. Van Hoorick, A. Cliquet, “Het vernieuwde Natuurdecreet: a Game Changer ?”, 
T.O.O. 2014, p. 493. 
29 Parl. St. Vl. Parl., Memorie van toelichting, nr. 2424 (2013-2014) nr. 1 p. 64. 
30 Regelnummers 1300 t.e.m. 1305 Natura 2000 Plan. 



terreinbeherende verenigingen de benodigde inrichtings- en beheersmaatregelen kunnen 
realiseren die ze momenteel in eigendom heeft of beheer.” 

 
120. Het herstelbeleid is in deze onderbelicht en zeer vrijblijvend. De zogenaamde “sterkste schouders” 
van het herstelbeleid worden nergens vermeld in dit onderdeel van de Vlaamse PAS. De voorlopige 
Vlaamse PAS bevat in eerste instantie een overzicht van een aantal mogelijke herstelingrepen: 
 

 
 
121. Daarnaast gaat het herstelbeleid uit van indeling van Habitatgebieden in A-Habitats en B-Habitats.  
Dit betreft een zeer grofmazige en onnauwkeurige aanpak.  
 
122. Herstel binnen A-Habitats moet volgens de voorgestelde PAS gepaard gaan met sterke daling van 
stikstofdeposities. Voor B-Habitats is stikstof niet de meest bepalende milieudruk. De Vlaamse PAS 
voorziet dat de PAS-herstelmaatregelen zullen worden ingepast in alle SBZ-H op het terrein tussen “nu 
en 2045”. Dit zou gebeuren via stapsgewijze goedkeuring van natuurbeheersplannen31.  
 
123. Door de voorgestelde aanpak, tilt de het ontwerp van Vlaamse PAS het herstelbeleid uit de 
Programmatische aanpak, en schuift men dit af naar individuele natuurbeheersplannen. 
 
124. Dit komt inderdaad een programmatische aanpak niet ten goede, maar leidt tot een 
onoverzichtelijk ad hoc beleid. 
 
125. Inzake het hydrologisch herstel (dat voornamelijk gericht is op het verhogen van het 
grondwaterpeil ook buiten SBZ) is de Vlaamse PAS weinig concreet, en wordt hoogstens gesteld dat ook 
hier flankerend beleid nodig is (gelet op het feit dat dergelijk hydrologisch herstel drastische effecten 
zal hebben op andere ruimtegebruikers). 
 
126. Bezwaarindieners wijzen op de zeer zwak uitgewerkte pijler van de herstelmaatregelen binnen de 
voorlopige PAS. De zwakke uitbouw van de vooropgestelde herstelmaatregelen zal tot gevolg hebben 
dat er louter een bijkomend subsidiekanaal wordt gecreëerd voor de natuurbeheerders zonder dat er 
een daadwerkelijke en afdoende controle zal zijn wat er met toegekende subsidies wordt verricht, laat 

 
31 Vlaamse PAS Pagina 85/132  



staan dat er controles of monitoring zou ingebouwd worden om toe te zien op de uitvoering van het 
herstelbeleid noch op de effectiviteit ervan. Het weze herinnerd dat nochtans een van de pijlers van het 
instandhoudingsbeleid steunt op de principes van effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid (cfr. 
Supra). De sterkste schouders worden hierdoor wel (vooral financieel) sterker gemaakt, maar het 
zwakke herstelbeleid zorgt er niet voor dat deze sterkere schouders ook de zwaarste lasten zouden 
dragen. Opnieuw blijken decretale principes vooral bestemd om niet te worden toegepast … . 
 
127. Het voorgestelde herstel wordt doorgeschoven naar het niveau van individuele 
natuurbeheersplannen, terwijl er wel extra financiële middelen worden voorzien voor herstel. Van een 
transparant herstelbeleid met controlemechanismen is er geen sprake. Het in het decreet 
Natuurbehoud ingeschreven principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen, 
wordt daarmee onderuit gehaald. De principes van effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid blijken 
holle woorden die plaats moeten ruimen voor de creatie van een onvoorwaardelijk bijkomend 
subsidiekanaal voor terreinbeheerders.  
 
128. Het voorgestelde herstelbeleid is manifest onvoldoende. De sterkste schouders worden hierdoor 
alleszins niet het zwaarst belast. 
 
 
 

OM DEZE REDENEN, 
BEHAGE HET DEPARTEMENT OMGEVING / DE VLAAMSE REGERING 

 
 
 

Akte te nemen van de bezwaren en opmerkingen namens de bezwaarindieners die zij hierbij tijdig 
indienen; 
 
Rechtdoende op dit bezwaarschrift, en de daarin opgenomen bezwaren en opmerkingen, deze tijdig, 
ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 
Dienvolgens, de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER van goedkeuring te onthouden, minstens te 
wijzigen, 

Oosterzele, dinsdag 14 juni 2022 
Voor bezwaarindieners, hun raadsman, 

 
 
 
 

Koen Van Wynsberge 
Advocaat 

 
INVENTARIS VAN DE STUKKEN: 
 

- Studie Bleeker via URL: Quantification of nitrogen deposition and its uncertainty with respect to 
critical load exceedances — Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl). 

- Rapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf (vlaanderen.be) via link: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwipz93vtqz4AhVkwAIHHfQnDNQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Filvo.vlaander
en.be%2Fuploads%2Fdocuments%2FRefmil%2FRapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf&u
sg=AOvVaw0mL0jHgzvMvIOHopXbeH6m 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipz93vtqz4AhVkwAIHHfQnDNQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Filvo.vlaanderen.be%2Fuploads%2Fdocuments%2FRefmil%2FRapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf&usg=AOvVaw0mL0jHgzvMvIOHopXbeH6m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipz93vtqz4AhVkwAIHHfQnDNQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Filvo.vlaanderen.be%2Fuploads%2Fdocuments%2FRefmil%2FRapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf&usg=AOvVaw0mL0jHgzvMvIOHopXbeH6m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipz93vtqz4AhVkwAIHHfQnDNQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Filvo.vlaanderen.be%2Fuploads%2Fdocuments%2FRefmil%2FRapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf&usg=AOvVaw0mL0jHgzvMvIOHopXbeH6m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipz93vtqz4AhVkwAIHHfQnDNQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Filvo.vlaanderen.be%2Fuploads%2Fdocuments%2FRefmil%2FRapport_Evaluatie_EF_MER_RLB_2018.pdf&usg=AOvVaw0mL0jHgzvMvIOHopXbeH6m
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