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Feiten
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-
milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het 
leefmilieu onderzoekt.
De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de 
depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de 
Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een 
toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en 
toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische 
randvoorwaarden.
De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van 
stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht 
programma, met als belangrijkste onderdelen:

• Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
• Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het 

natuurlijk milieu in SBZ-H.
• Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of 

ammoniak uitstoten.
• Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
• Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het 
leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Motieven
Inleiding
Merksplas is een uitgestrekte gemeente van 4.456 ha en telt 8.679 inwoners. Het behoort tot 
het arrondissement Turnhout en ligt tegen de Nederlandse grens. Het uitgestrekte karakter 
van de gemeente betekent dat er veel ruimte is voor groen en voor agrarische bedrijvigheid 
met vele moderne land- en tuinbouwbedrijven.
Zo zijn er verspreid over het grondgebied enkele grote boscomplexen zoals de 
gemeentebossen op de Heikant en de Bosstraat, het Graafsbos, het domein Zwart Goor, en in 
het noorden bevindt zich het natuurcomplex Turnhouts Vennengebied en het Moer. Het domein 
van Merksplas kolonie, op de grens met Rijkevorsel en Beerse, bestaat uit 600ha beschermd 
landschap.



De opmaak van verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen heeft voor een goede verdeling 
van de open ruimte gezorgd.
 
Advies en opmerkingen
Socio-economische studie.
Merksplas heeft een grote agrarische bedrijvigheid, hieronder enkele cijfers:
-          Oppervlakte met bestemming landbouw: 67,5% tov de totale oppervlakte van 
Merksplas (bron: provincies.incijfers.be)
-          Oppervlakte gebruikt door landbouw: 59,5% tov de totale oppervlakte van Merksplas 
(bron: provincies.incijfers.be)
-          Oppervlakte akkerbouw: 1.328 ha (bron: provincies.incijfers.be)
-          Oppervlakte grasland: 1.029 ha (bron: provincies.incijfers.be)
-          Oppervlakte tuinbouw: 159 ha (bron: provincies.incijfers.be)
-          Aantal actieve land- en tuinbouwers: 100
-          Aantal actieve land- en tuinbouwexploitaties: 117

• Aantal landbouwbedrijven: 101
               Klasse 1: 67
               Klasse 2: 33
               Klasse 3: 1 ( enkel akkerbouw)

• Aantal tuinbouwbedrijven: 16
Klasse 1: 9
Klasse 2: 7

-          Vergund aantal dieren in Merksplas*:
(* dit betreft de landbouwbedrijven met : > 1000 varkens, > 150 runderen, > 30.000 
kippen, > 500 mestkalveren)
         Geiten: 3.025
         Legkippen: 618.094
         Mestkippen: 338.860
         Mestkalveren: 13.258
         Runderen: 11.252

  Varkens: 54.343
-          Aantal loon- en grondwerkbedrijven: 2
-          Aantal veevoederfabrikanten: 1
-          Aantal broeierijen: 1
-          Para-agrarische winkels: 2
 
Het is daarom belangrijk dat er een socio-economische studie wordt opgemaakt, die de 
gevolgen van deze maatregelen in het PAS-kader analyseert. Vele van onze inwoners zijn 
immers rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de uitbating van een landbouwbedrijf en 
worden dus geïmpacteerd door dit PAS-kader. Deze studie dient in kaart te brengen wat de 
sociale en economische gevolgen zijn voor deze inwoners, zodat men de nodige 
maatschappelijk aanvaarde maatregelen kan uitwerken. Door vb. de periode van 
implementatie te verlengen, kan men op een veel menselijker manier de doelstellingen 
behalen.
 
Ruimtelijk aspect
Via de opmaak van de nodige ruimtelijke plannen wordt in Merksplas al vele jaren gewerkt aan 
de organisatie van het buitengebied. Via o.a. 2 ruilverkavelingsprojecten (Zondereigen en 
Merksplas), het RUP wonen, het RUP glastuinbouw, het beschermbesluit van de kolonie en  het 
GRUP oppervlakte delfstoffen, die de ontginningsgebieden heeft vastgelegd, is voor het 
overgrote gedeelte van ons grondgebied de bestemming vastgelegd. Dit gebeurde steeds na 
inwinning van de nodige adviezen, openbare onderzoeken en veel studiewerk en overleg.
De gemaakte afspraken en de verdeling van de verschillende bestemmingen in deze 
ruimtelijke plannen zijn moeizaam tot stand gekomen na intensief overleg met alle betrokken 
instanties, die actief zijn in deze gebieden. Dit resulteerde in duidelijke afspraken tussen 
landbouw en natuur, waarna er middelen werden vrij gemaakt om dit gedragen plan tot 
uitvoering te brengen. Zowel de overheid als de grondeigenaars deden een financiële bijdrage.
In het ontwerp PAS is er sprake van een perimeter van 2 km rond het Turnhouts 
Vennengebied. Deze perimeter ligt in Merksplas volledig in het ruilverkavelingsproject van 



Zondereigen en Merksplas. De gemaakte afspraken worden door het instellen van deze 
perimeter doorbroken. We vinden het als gemeente belangrijk dat de afspraken binnen de 
ruilverkaveling overeind blijven, en dat de gronden die herbevestigd zijn als agrarisch gebied 
ook agrarisch gebied blijven. Ook al liggen deze in de bufferzone. Daarom zou er in dit gebied 
tijdens de overgangsperiode geen verwerving van gronden door natuur mogen gebeuren. Dit 
mag enkel mogelijk zijn, indien deze gronden gebruikt worden voor grondruil met gronden 
binnen het habitatgebied.
Verder heeft de gemeente Merksplas in 2013 het RUP Glastuinbouw vastgelegd. Binnen dit RUP 
werd er een gebied afgebakend waar intensieve glastuinbouwbedrijven zich konden 
ontwikkelen. Buiten dit gebied werd er een afrembeleid op gebied van glastuinbouw gelegd. 
Dit was enerzijds de bedoeling om de open ruimte in Merksplas te beschermen, door niet meer 
overal in het agrarisch gebied grote serrecomplexen toe te staan, maar anderzijds werden 
binnen het agrarisch bedrijvencomplex de glastuinbouwbedrijven geclusterd, zodat hier ook de 
aanvoer van gas en de afvoer van elektriciteit gewaarborgd werden.
Link RUP Glastuinbouw: https://www.merksplas.be/product.aspx?id=254
We vragen ook speciale aandacht voor het serregebied, dat in de bufferzone gelegen is. Dit 
gebied is, na uitvoerig overleg met de verschillende belanghebbenden (natuur, landbouw, 
tuinbouw,…) afgebakend in het RUP Glastuinbouw. Hoewel hier geen stikstofprobleem zal zijn, 
hopen we toch dat deze bedrijven in hun werking niet beknot worden door de voorliggende 
maatregelen.
De glastuinbouw is een belangrijke sector in Merksplas met grote tewerkstelling. We vinden 
het belangrijk dat met onze bezorgdheden rekening wordt gehouden en dat deze sector binnen 
dit gebied nog een toekomst heeft. We zouden dan ook willen vragen, aangezien we met de 
glastuinbouwzone in de 2 km perimeter vallen, dat we tijdig betrokken worden bij de opmaak 
van het plan voor dit gebied.
We zijn vorig jaar ook  als gemeente in een project gestapt van de provincie Antwerpen. Dit 
project noemt Boer(en)Bedrijf(en)match. Dit project breng alle landbouwbedrijven op het 
grondgebied in kaart en deelt deze op in zone’s (groen, oranje en rood). Deze kleuren staan 
voor toekomstgerichte ontwikkelingen. Deze zone’s zijn ontstaan door het landbouwkompas, 
opgesteld door de provincie, toe te passen. Volgens dit kompas was de zone gelegen binnen de 
2 km bufferzone ingekleurd als groen, wat wil zeggen dat hier nog toekomstmogelijkheden 
waren. Dit wordt door het voorliggend ontwerp onderuit gehaald. Gelieve ook rekening te 
houden met de bevindingen van het project Boer(en)Bedrijf(en)Match.
 
Vergunningenbeleid
We vragen ook rechtszekerheid bij het afleveren van vergunningen. Omgevingsvergunningen 
worden afgeleverd door de gemeente of de provincie na een openbaar onderzoek en na het 
inwinnen van adviezen, o.a. bij de Vlaamse overheid. Na het verkrijgen van de vergunning 
gaat de landbouwer een investering en bijkomende financiering aan.
Met dit ontwerp PAS, worden binnen lopende vergunningen, extra normen opgelegd, nog voor 
de einddatum van de vergunning, wat resulteert in verplichte, bijkomende investeringen of 
ingrijpende wijzigingen in het bedrijfsbeleid, zoals reductie van dieren. Hierdoor kan een 
volledig businessplan teniet gedaan worden, met alle gevolgen van dien.
Wij vinden het belangrijk dat men als (lokale ) overheid een betrouwbare partner is en blijft. 
Extra normen kunnen enkel bij vernieuwing van een vergunning opgelegd worden.
De wijzigingen van de normen en voorwaarden komen volledig ten laste van de 
landbouwsector. Er dient een manier gezocht te worden dat de bijkomende kosten en 
investeringen en de minder-inkomsten gedragen worden door de ganse keten, zoals de 
voedingsindustrie, toeleveranciers en distributiekanalen. Een hogere prijs voor de producten 
van de landbouwer, kan zo een reductie van het aantal dieren compenseren.
Ook de demografische toestand in de landbouwsector dient in rekening te worden gebracht. 
Een groot deel van de bedrijfsleiders in Merksplas is 55+ en heeft geen opvolging. We zijn van 
mening dat men beter voor deze bedrijven een regeling uitwerkt, zodat deze bedrijven 
vervroegd kunnen of willen stoppen. Er dient een compensatie uitgewerkt te worden in ruil 
voor het stopzetten van de bedrijvigheid. De winst op vlak van emissies, die door deze 
natuurlijke afvloei ontstaat, dient meegenomen te worden in de berekeningen. Hierdoor 
moeten de maatregelen niet zo bruusk en op korte termijn te worden genomen. De goede 
staat van instandhouding moet bereikt worden tegen 2050.

https://www.merksplas.be/product.aspx?id=254


Wij vragen ons dus af of er voldoende rekening is gehouden met de leeftijd van de 
bedrijfsleiders, en of men dit potentieel al in rekening heeft gebracht bij het halen van de 
doelstellingen. Zo niet vragen wij om dit toch te doen. In rekening brengen van de natuurlijke 
afvloei en werken met een langere overgangsperiode zal het draagvlak voor de maatregelen 
verhogen.
 
Wetenschappelijke onderbouwing
Als we kijken naar de cijfers die men gebruikt binnen dit ontwerp hebben wij toch enkele 
kritische vragen.

• Men zegt dat dit PAS kader opgelegd is door Europa. Volgens dit Europees kader dient 
de staat van de natuur goed te zijn tegen 2050. Europa legt echter zelf geen normen of 
waarden op, waar iedere lidstaat zich dient aan te houden. Er worden blijkbaar 
verschillende normen gehanteerd in de verschillende lidstaten, cfr.  Nederland, 
Duitsland en Denemarken. Blijkbaar kan eenzelfde habitat in een ander land een ander 
stikstofgehalte verdragen?

• Er wordt in Vlaanderen en Nederland gebruik gemaakt van de KDW, terwijl dit voor 
Europa niet hoeft. Waarom wordt dit hier dan wel gebruikt? Is dit een norm die in labo 
omstandigheden tot stand is gekomen, en is deze in de praktijk ook afdoende getest? 
Er wordt teveel van aannames uitgegaan. Dit maakt dit ontwerp niet robuust.

• We willen er hier ook op wijzen dat er voor de verschillende stalsystemen normen 
worden gehanteerd, die in twijfel worden getrokken. We willen benadrukken dat het 
voor ons zeer belangrijk is dat het wetenschappelijk comité voor de beoordeling van 
deze systemen dringend opgericht wordt. Niet enkel om de bestaande systemen te 
beoordelen, maar ook om nieuwe systemen te erkennen. Er zijn verschillende 
diergroepen waarvoor maar enkele emissiearme systemen erkend zijn, zodat zij enkel 
de emissie kunnen verminderen door het aantal dieren te verminderen. Het is dus 
belangrijk dat men voor deze groepen, indien mogelijk, nog bijkomende systemen 
erkent. Vandaar nogmaals de noodzaak en de urgentie voor oprichting van deze 
beoordelingscommissie. De cijfers die hieruit komen, moeten dan dienen voor de 
uitwerking van een kader.

• De voorwaarden van reductie op stalniveau dienen vervangen te worden door reductie 
op bedrijfsniveau. Het doel is toch dat varkens- en kippenbedrijven 60% reductie halen. 
De bijkomende voorwaarde om dit ook op stalniveau te halen is overbodig. Het kan 
immers interessanter zijn om in de ene stal verder te gaan dan 60% en in de daarnaast 
gelegen stal niet.

• Er is binnen dit ontwerp een verschil in beoordeling tussen NH3 en NOx. Is dit 
wetenschappelijk voldoende onderbouwd dat dit juridisch stand houd?

Met deze punten willen we vooral aanhalen dat op gebied van rechtszekerheid voor zowel dit 
ontwerp als voor de bedrijven men van juiste cijfers moet uitgaan. Ook juridisch moet dit 
ontwerp in orde zijn, wil het standhouden.
Dit ontwerp heeft voor sommige bedrijven verstrekkende gevolgen, en als achteraf blijkt dat 
men van verkeerde cijfers is uitgegaan, is dit een spijtige zaak. Het gaat hier nog altijd over 
bedrijven waar mensen en families achter staan.
 
Verhandelbare stikstofrechten
Het expertenpanel PAS had aan de Vlaamse regering een systeem van verhandelbare 
emissierechten voorgesteld als meest kostenefficiënte manier om de stikstofuitstoot terug te 
dringen en er toch voor te zorgen dat de landbouwsector zich zou kunnen blijven ontwikkelen. 
Dit systeem – geïntroduceerd als het PAS-flexibiliteitsinstrument – is gelijkaardig aan het 
huidige systeem van NER’s, maar focust zich op de luchtemissies afkomstig van het vee in 
plaats van op de mestproductie. Beide systemen kunnen volgens het expertenpanel PAS echter 
wel als één geheel ontwikkeld worden. In het document ‘Advies startopdrachten PAS-Panel’ 
werd beargumenteerd dat het PAS flexibiliteitsinstrument financieel voordeliger is, 
mogelijkheden creëert voor bedrijven die in zones liggen waar wel uitbreiding kan worden 
toegelaten en innovatie stimuleert.
Het PAS-flexibiliteitsinstrument was ontworpen als een proces met drie stappen:

1. Eerst zouden de huidige emissierechten (of depositierechten) worden vastgelegd. Dat 
zou kunnen via een formule die zeker het aantal dieren en het emissiecoëfficiënt per 
diersoort bevat, maar eventueel ook kan uitgebreid worden met een coëfficiënt op basis 



van het aanwezige technologieniveau en op basis van de locatie. Dicht bij de habitats 
zou men zo strenger kunnen zijn.

2. In een tweede fase zou de overheid het reductiepad naar 2030 of 2050 wettelijk 
kunnen verankeren per sector.

3. De derde fase behelsde een systeem waarbij landbouwbedrijven zowel emissierechten 
kunnen verkopen als kopen. Binnen dit systeem zouden er ook veilingen opgezet 
kunnen worden waarbij de overheid extra rechten opkoopt en uit de stikstofmarkt 
neemt. Het grote voordeel is dat er zo voldoende dynamiek blijft bestaan in de Vlaamse 
landbouwsector, bedrijven kunnen groeien en nieuwe starters kunnen blijven toetreden.

Deze aanpak werd echter niet weerhouden in het stikstofakkoord van 23 februari 2022. Er 
werd geopteerd voor het uitkopen van vergunningen en het generiek verplichten van 
technologische maatregelen. Het uitkopen van vergunningen lijkt wel de meest directe 
resultaten te geven in het kader van het drastisch verminderen van de stikstofdepositie binnen 
de Speciale Beschermingszones, doch dit is een vrij dure ingreep. Het uitkopen van de 41 
piekbelasters zou de overheid circa 210.000 euro per ton vermeden ammoniak kosten. De 
vrijwillige stopzettingen van de donkeroranje bedrijven zal circa 155.000 euro per vermeden 
ton ammoniak kosten. Waarom een dergelijk systeem als het PAS-flexibiliteitsinstrument niet 
is opgenomen in de PAS is niet duidelijk.

• De Vlaamse Overheid zou dit alternatief bijkomend kunnen onderzoeken en dit op de 
relevante disciplines afwegen ten opzichte van het huidige discours van uitkopen van 
vergunningen en het generiek verplichten van technologische maatregelen.

• Het lijkt aangewezen beide opties, het PAS-flexibiliteitsinstrument enerzijds en het 
generiek verplichten van technologische maatregelen anderzijds, te onderzoeken op de 
toekomstbestendigheid, zeker in het kader van de in punt 3 aangehaalde twijfels met 
betrekking tot de reële stikstofreducties van technologische maatregelen.

• Er moeten bij het PAS-flexibiliteitsinstrument wel de nodige garanties geboden kunnen 
worden om te vermijden dat een dergelijke handel in emissierechten louter voor een 
standstill zorgt.

 
Onduidelijkheid rode en oranje bedrijven
Er wordt, naar de lokale besturen toe, niet gecommuniceerd over de locatie van de 
piekbelasters en de oranje bedrijven. Momenteel weten de lokale besturen niet of, en zo ja 
welke, bedrijven binnen hun gemeente in 2014 een brief hebben gekregen. Hierdoor is het 
moeilijk voor gemeenten om te weten in hoeverre zij eventueel extra begeleiding kunnen 
bieden. Gelet op de gevoelige en moeilijke materie lijkt het aangewezen om ook voor 
gemeentebesturen een aanspreekpunt te voorzien waar zij terecht kunnen met moeilijke 
specifieke situaties waar ze een duidelijk antwoord op wensen. Bovendien zouden er op de 
huidige lijst 5 of 6 bedrijven staan die in 2014 oranje waren en zou er zelfs 1 bedrijf nu rood 
zijn terwijl dit in 2014 nog niet werd meegenomen. Deze bedrijven dienen extra ondersteuning 
en begeleiding te krijgen, afhankelijk van eventuele gemaakte investeringen in de voorbije 7 
jaar.

• Maak een prioriteit van open communicatie over de betreffende bedrijven, zeker naar 
de gemeentebesturen toe. Voorzie een aanspreekpunt waar gemeentebesturen terecht 
kunnen met vragen rond specifieke situaties.

• Geef extra begeleiding aan bedrijven die nu voor de eerste keer als piekbelaster 
beschouwd worden. Bekijk welke investeringen zij de afgelopen 7 jaar hebben gedaan 
en bekijk de mogelijkheden die deze bedrijven hebben, samen met hen.

 
Uitblijven duidelijkheid rond VEN-gebieden
Momenteel wordt de PAS-discussie gevoerd in relatie tot de speciale beschermingszones 
(SBZ). Hiervoor zijn duidelijke Europese natuurdoelen vastgesteld die men wil halen tegen 
2050. Maar deze PAS spreekt nog niet over het verbod op achteruitgang voor VEN-gebieden, 
noch de bescherming van de habitats van fauna en flora buiten SBZ-H, zoals de 
Vogelrichtlijngebieden. Gelet op de grote overlap tussen SBZ-H en VEN-gebieden zullen de 
emissiereducties die de PAS behaalt wellicht ook de algehele stikstofdruk op VEN-gebieden 
verminderen. In bepaalde situaties, i.e. op bepaalde locaties, zal de impactscore gebaseerd op 
de nabijheid van de Habitatrichtlijngebieden minder dan de de minimis-drempel bedragen 
terwijl er toch VEN-gebied in de omgeving aanwezig is. Het ontbreekt momenteel aan 
duidelijke en objectieve drempels en tools om de impact op de VEN-gebieden te beoordelen. 



De Vlaamse wetgeving stelt dat de overheid geen toestemming of vergunning mag verlenen 
voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 
veroorzaken. Bij gebrek aan bovenvermelde drempels en tools lijkt toekomstige 
rechtsonzekerheid niet uitgesloten te kunnen worden.

• stel zo snel als mogelijk, idealiter binnen de Programmatische Aanpak Stikstof, 
duidelijke spelregels op met betrekking tot de impact op VEN-gebieden om 
rechtszekerheid zo veel als mogelijk te kunnen garanderen.

• We zijn wel van mening, dat men bij het halen van de doelen binnen SBH, men zich 
altijd achter Europa verschuilt, men deze normen dan niet hoeft te hanteren binnen 
VEN gebieden. Men kan niet beweren dat men in deze gebieden streng moet zijn van 
Europa, en dan in hun eigen gebieden even streng of zelf strenger te zijn. Er zijn nog 
andere vormen van natuur, die misschien sneller gehaald kunnen worden met nog 
landbouw in de buurt.

• Bij het zoeken van de locaties voor bepaalde habitat’s die nog gerealiseerd moeten 
worden, zou men ook rekening kunnen houden met de al aanwezige landbouw, om hier 
dan de meest geschikte locatie voor dat type habitat te zoeken binnen SBH, waar de al 
aanwezige bedrijven de minste impact zullen hebben. Anders dan eerst een locatie 
vastleggen, en dan gaan kijken welke bedrijven weg moeten omdat ze een impact 
hebben.

 
 
 
 

Besluit 
Artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen geeft, gelet op voorgaande 
bedenkingen en overwegingen, een voorwaardelijk ongunstig advies omtrent het ontwerp-PAS 
en bijhorende plan-MER .
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen bezorgt een afschrift aan de betrokken 
instanties.

Afschrift
Een afschrift van dit advies wordt bezorgd aan Departement Omgeving.

De Algemeen directeur De Burgemeester-Voorzitter
(get.) Dries Couckhuyt (get.) Frank Wilrycx

Voor eensluidend verklaard afschrift,
Merksplas, 16 augustus 2022

In opdracht:
De Algemeen directeur De Burgemeester-Voorzitter,

Dries Couckhuyt Frank Wilrycx


