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I. INLEIDING



Accident waiting to happen



Krokusakkoord op de valreep?



Kritiek





Slak als nieuwe metafoor?



II.  ECOLOGIE EN CIJFERS



1) Verstoorde stikstofcyclus 



2) Vlaanderen als 
stikstofhotspot



3) Overschrijding KDWs



4) Overbelaste beschermde 
natuur



5) Burdensharing



6) Evolutie



7) Stikstoftoerisme



III.  HET RECHT



Gunstige staat van instandhouding

• Definitie: staat van instandhouding van een 
natuurlijke habitat: de som van de invloeden 
die op de betrokken natuurlijke habitat en de 
daar voorkomende typische soorten inwerken 
en op lange termijn een verandering kunnen 
bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, 
de structuur en de functies van die habitat of 
die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan 
op lange termijn van de betrokken typische 
soorten op het in artikel 2 bedoelde 
grondgebied.



Drietrapsrakket

• Artikel 6, lid 1 Habitatrichtlijn: positieve acties
gericht op bereiken gunstige staat van instandhouding

• Artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn: non-
regressiebepaling die verdere verslechtering moet
tegenhouden

• Artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn: habitattoets voor
plannen en projecten

• (Artikel 6, lid 4 Habitatrichtlijn: derogatiebepaling
voor grote (publieke) projecten mét
natuurcompensatie)



Vlaanderen op slot?



Programma aanpak stikstof - NL
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Sneuvelde alsnog!
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IV. RECHTSPRAAK EN RECENTE
BELEIDSONTWIKKELINGEN IN 
VLAANDEREN



Voorlopige beoordelingskaders 
sneuvelen: stikstof-arrest 2021



Ruilverkavelingen in gevaar?



Bestemmingsplannen?



Rechtsonzekerheid troef bij 
gascentrales



Onwettig? Discriminatie?



V. STIKSTOFAKKOORD



1) Vermindering uitstoot uit alle 
sectoren



2) Flankerend beleid voor 
landbouwers



3) Meststop vanaf 2028



4) Natuurherstel



5) Vergunningenkader



6) Turnhouts Vennengebied



Openbaar onderzoek



Kritiek



VI. UITDAGINGEN



1) Zorg voor wettelijk geborgde 
reducties en kwaliteitsdoelen



2) Onderbouw de effectiviteit van 
emissiearme staltechnieken



3) Salderen vormt géén 
droomoplossing



4) Bestaande vergunningen 
herbekijken is wel degelijk nodig



5) Ook kleine deposities tellen



6) Bemesten en beweiden 
komen in the picture



7) Wetenschappelijke 
onderbouw is cruciaal 



8) Hou rekening met globale 
impact



9) Onderbouwde drempels die niet 
anticiperen kunnen door de beugel



10) Garandeer een level playing
field?



SWOT - pluspunten

 Geen programma op krediet

• Géén anticipatie in vergunningenbeleid (artikel 6, lid 3 HRL – niet ‘fout’ herhalen 
NL PAS)

• Duidelijke keuzes: industrie/landbouw 
• Focus op langdurig natuurherstel (artikel 6, lid 1 HRL)
• Uitkoop piekbelasters (artikel 6, lid 2 HRL – striktere rechtspraak)
• Noodzaak ingrijpen bemesting erkend  (rechtspraak)
• Flankerend beleid – eigendomsrecht (niet steeds noodzakelijk, toch gebeurd)
• Sociale correcties



SWOT - minpunten

 Toch een programma op krediet?

• Sterk geloof in technologische fix <> realiteit?
• Te weinig gebiedsgerichte aanpak
• Wetenschappelijke onderbouw verschil behandeling landbouw/industrie bij 

overbelasting?
• Juridische contestatie
• Moeilijke positie – contractsbreuk (moreel/juridisch – nuance) 
• Decretale verlengingen (artikel 6, lid 2 HRL) – te soepel alsnog? 
• Leidt de aanpak rond Turnhouts Vennengebied tot resultaat? 
• Hoe lang zal men de kraan blijven dichtdraaien?
• Quid VEN-gebieden?
• Quid ruimtelijke projecten?



VII. CONCLUSIE
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