
 |  19

Geur
Monitoring: Min of meer stabiel, geen echte 
dalende tendens.

NMF Limburg vindt dat de veehouderij wat geurhinder 
betreft aan dezelfde normen moet voldoen als de industrie 
(6% geurgehinderden): max. 3 odeur bebouwde kom, max. 
10 odeur in buitengebied.
Daarbij maken we enkele kanttekeningen:
•  Verworven rechten (50% nieuwe norm, 50% oude norm) 

werken belemmerend;
•  Vergisters/drogers etc. worden niet meegeteld (Ashorst).

Fijnstof
Monitoring: Toename van de emissies.

NMF Limburg maakt zich zorgen over de 
toegenomen uitstoot van fijnstof en wil:
•  In beeld brengen of 35% generieke daling op een totaal 

van 1,1 miljoen kg fijnstof (voorstel provincie) een lust 
voor de omgeving is. Op basis hiervan het 
reductiepercentage bepalen;

•  Voor de uitstoot endotoxinen geldt hetzelfde waarbij we 
moeten nagaan of 30 EU/m3 (endotoxine eenheden per 
kubieke meter) een lust voor de omgeving is.

Ammoniak/PAS
Monitoring: Emissiereductie stagneert min 
of meer; grote stappen worden niet meer 
gemaakt.
Uit metingen van het RIVM blijkt dat de concentraties 
ammoniak in natuurgebieden de hoogste waren sinds de 
metingen in 2005. Omdat de prognoses in het kader van de 
PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een daling laten zien, 
mogen bedrijven nog groeien. Maar zoals gezegd is van de 
prognoses tot dusver niet veel terecht gekomen. Uit 
metingen en satellietbeelden van de afgelopen 10 jaar blijkt 
dat de concentraties niet zijn afgenomen.

NMF Limburg maakt zich sterk voor het bereiken van een 
depositie onder de Kritische Depositie. Dit is de neerslag 
van ammoniak die de natuur nog kan verdragen. In de Peel 
is dit bijvoorbeeld 500 mol/ha.
•  Via de PAS gaan we van 2175 (in 2014) naar 1857 (in 

2025) en 1731 (in 2030). De PAS geeft slechts 4% reductie 
onder voorwaarde van een lokale dierenstandstill.

•  Verder moet duidelijk worden gemaakt wat de 
ammoniakuitstoot betekent voor de vorming van 
secundair fijnstof.

Omvang veestapel
Monitoring: Veestapel neemt toe.

NMF Limburg vindt dat we eerst 
overeenstemming moeten hebben over de 
afzonderlijke streefwaarden voor de verschillende 
parameters uit het manifest. Wanneer blijkt dat 
deze niet met de Beste Beschikbare Technieken (BBT) 
kunnen worden bereikt dan moet de omvang van 
de veestapel worden teruggebracht tot een niveau 
waarop de streefwaarden wel kunnen worden 
gehaald.

Landschap
Monitoring: Nog geen inzicht, goede 
indicator ontbreekt.

NMF Limburg wil een goede indicator vaststellen voor de 
impact van de veehouderij op het landschap, maar dat 
zal niet eenvoudig zijn. Daarom stellen we voor om aan 
te sluiten bij het hefboomproject 
Landschapsobservatorium programma Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. De uitwerking hiervan kan dan
een rol spelen rond de monitoring van schone stallen/
ruimtelijke kwaliteit.

Waterkwaliteit
Monitoring: Nog geen inzicht, goede 
indicator ontbreekt. 

NMF Limburg stelt voor om een nieuwe indicator voor 
waterkwaliteit te ontwikkelen in overleg met de 
manifestpartners en Waterschap Limburg. Dit is 
noodzakelijk omdat er een direct verband bestaat tussen de 
recentelijk geconstateerde grootschalige mestfraude en de 
vervuiling van het oppervlaktewater in de regio waar veel 
intensieve veehouderij is.

Nieuwe regulerende 
maatregelen?
Voordat er regulerende maartregelen worden 
uitgewerkt moet er in onze visie eerst 
overeenstemming zijn over de doelen die we in 
2025 bereikt willen hebben. De komende tijd zal 
blijken of we in overleg met de landbouwsector, 
de gemeenten en experts tot overeenstemming 
kunnen komen.
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