LLTB zet in op extra
reductie uitstoot
veehouderijen

De Limburgse aanpak

De totstandkoming van het Limburgse veehouderijbeleid staat bekend om haar
dialoog- en overlegstructuur. De veehouderijsector, provincie, gemeenten, de
Dierenbescherming en milieuorganisaties werken in goed overleg aan een
gezonde, duurzame en toekomstbestendige Limburgse veehouderij.
Het huidige beleid zorgt voor daling van ammoniak en geuremissies, maar niet zo
snel als maatschappelijk gewenst. Door de omschakeling naar diervriendelijkere
legpluimveesystemen is de uitstoot van fijnstof zelfs toegenomen. Met maat
regelen wordt daaraan gewerkt, maar burgers en politiek willen snel actie.
De veehouderijsector zelf vindt draagvlak in de omgeving van groot belang.
Draagvlak door zich te gedragen als een goede buurman, maar ook door de
hinder die omwonenden kunnen ervaren flink aan te pakken.
Al gaat deze notitie over het verder terugdringen van emissies, we mogen
echter niet vergeten dat de veehouderijsector sinds jaar en dag bekend staat
om haar toegevoegde waarde voor de Limburgse economie, werkgelegenheid
en innovatiekracht. Het gaat hier niet alleen om economische bedrijvigheid
bij de veehouderijen zelf, maar ook bij toeleveranciers, zoals maakindustrie,
logistiek en voerbedrijven. Zo zijn er diverse Limburgse bedrijven die zich door
de aanwezigheid van een sterke veehouderijsector hebben ontwikkeld als
wereldspeler op uiteenlopende gebieden.

Grote ambities
Limburgse
veehouders
Om draagvlak te houden bij
burgers, overheden en
belangenorganisaties is een
verdere vermindering van
uitstoot nodig. De LLTB zet
daarom in om Best Beschikbare
Technieken (BBT) direct toe te
passen bij (ver)nieuwbouw en op
middellange termijn (uiterlijk in
2030) ook bij bestaande stallen.

LLTB: “Halvering uitstoot
veehouderijen is haalbaar”
Gemiddeld is een halvering van
de uitstoot in Limburg nodig én
haalbaar. Voorwaarde is daarbij
wel dat ontwikkelruimte voor
bedrijven behouden blijft. Alleen
dan is er ruimte om de extra
milieumaatregelen te betalen.
Het gaat hier dan ook om
ruimte die nodig is om in te
spelen op de vraag van de
consument naar producten
volgens concepten met nog
meer dierwelzijn.

Voor ammoniak zijn in 2010 al
ambities vastgesteld. Deze zijn
ook in een provinciale regelgeving opgenomen. Ambitie
daarbij is een reductie van
85 procent voor de pluimvee
houderij en varkenshouderij. Bij
melkvee gaat het om 70 procent
voor melkvee dat het hele jaar
binnen staat. Voor melkvee met
weidegang is dat 40 procent.
Deze ambitie wordt al toegepast
voor nieuwe stallen, bestaande

stallen moeten uiterlijk
aangepast zijn in 2030.
De veehouderijsector heeft zelf
aanvullende ambities voor
geur, fijnstof en endotoxines
opgesteld. Het gaat hier om
aanvullende ambities ten
opzichte van de traditionele
stallen.

De ambities voor 2030
De ambities voor 2030 met betrekking tot geur, fijnstof en endotoxines:
Ambitie geur in 2030:
De voorgrondbelasting in het buitengebied is maximaal 10 Odour Units (OU);
Het aantal situaties met een hogere belasting dan 10 OU is in 2030 met (minimaal) 50 procent
afgenomen ten opzichte van 2017;
Geen situaties meer met een voorgrondbelasting hoger dan 20 OU;
Het totaal aantal OU’s in Noord- en Midden-Limburg voor alle betrokken veehouderijcategorieën samen
is met (minimaal) 50 procent afgenomen;
Op alle bedrijven is BBT toegepast.
Ambitie fijnstof in 2030:
Uitstoot van fijnstof (in kg per jaar) is met minimaal 50 procent afgenomen;
Geen overschrijdingen van de daggemiddelde normen, voor zover de belasting voor het belangrijkste
deel (meer dan 50 procent op de betreffende locatie) wordt veroorzaakt door een individuele veehouderij;
Op alle bedrijven is BBT toegepast.
Ambitie endotoxines in 2030:
Nergens een overschrijding van 30 Endotoxine Units (EU) per m3. Uitgaande van de voorlopige norm van
de gezondheidsraad. Als de norm wordt bijgesteld – hoger of lager – wordt dit in overleg aangepast;
Voor 2022 de gebieden met een belasting op de woonomgeving van meer dan 30 EU in beeld brengen.
Tevens een concreet programma opstellen om de belasting tot 30 EU te beperken, gericht op realisatie
in 2030.

Ambities per sector
Varkenshouderij
Basisgedachte: lage uitstoot, gebaseerd op normen zoals ook te realiseren met luchtwasser,
maar wel met ruimte voor dierwelzijnsconcepten;
60 tot 70 procent minder geur bij nieuwbouw en voor bestaande bedrijven uiterlijk in 2030;
50 tot 60 procent minder fijnstof bij nieuwe bedrijven en voor bestaande bedrijven uiterlijk in 2030;
Daarmee ook minder endotoxines;
Stoppers die na 2020 tóch doorgaan: hele bedrijf direct aanpassen aan de nieuwe normen.
Pluimveehouderij (legpluimvee, vleeskuikens, kalkoenen)
Basisgedachte: vooral veel inzet op maatregelen voor fijnstof en endotoxines;
40 procent reductie fijnstof bij nieuwbouw;
30 procent reductie fijnstof bij bestaande stallen in 2022;
Vaste uitstroomsnelheid en verticale richting van de uitstroom bij nieuwbouw.
Bestaande stallen binnen 5 jaar;
Minder emissies tijdens mestverlading;
Stoppers die na 2020 toch doorgaan: hele bedrijf direct aanpassen aan de nieuwe normen.
Geitenhouderij en kalverhouderij
Geiten en witvleeskalveren huisvesten in een gesloten stal met normen zoals bij luchtwassers,
uiterlijk in 2030;
Geiten en rosékalveren in half open stal bij kernen of gehucht: bij uitbreiding een gesloten stal met
luchtwassers. Als dat niet mogelijk is: verplaatsing.

Openheid en
transparantie
De veehouderij kenmerkt zich door haar open en transparante karakter.
Denk aan de vele open dagen en evenementen die jaarlijks plaatsvinden.
De sector wil dit verder versterken en werkt aan een programma rond
communicatie, dialoog met de omgeving en gedragsregels (goed
nabuurschap) voor veehouders.
Rol overheden
Om de Limburgse veehouderij verder te verduurzamen, dienen de
betrokken overheden daarvoor het juiste instrumentarium in te zetten.
De LLTB wil de details samen met stakeholders uitwerken.

Contact
Heeft u behoefte aan meer informatie? Of wilt u een bezoek brengen
aan een veehouder in uw eigen gemeente? Laat het ons dan weten. Wij
brengen u dan in contact. U kunt contact opnemen met de volgende
personen:
Harrie Deckers			

Johan van Diepen

hdeckers@lltb.nl 		

jvdiepen@lltb.nl

06-53294431			06-10912825

Deze brochure is een samenvatting van de interne nota over (intensieve) veehouderij en omgeving van de
LLTB. In deze visie zijn de beschreven ambities en maatregelen uitgewerkt. In samenwerking met stakeholders werkt de LLTB de nota verder uit.

