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Wat staat er komend jaar te gebeuren:

• Introductie PAS 

programmatische aanpak stikstof

• Aanscherping maximale emissiewaarde NH3

Besluit huisvesting

• Introductie maximale emissiewaarde PM10 fijnstof

En wat komt er nog aan:

• In toenemende mate toezicht en handhaving op 

emissiearme techniek

• Indirecte ‘plicht’ tot bovenwettelijke maatregelen 

(BZV, MDV) voor intensieve veehouderij

• Landschappelijke inpassing blijft issue

• Thema volksgezondheid & veehouderij

PAS = Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen? PAS: programmatische aanpak stikstof

• Generieke maatregelen 

• Reductie en borging ervan

• Gebiedsmaatregelen

• Gebiedsanalyse

• Herstelstrategieën

• Welke ontwikkelingsruimte wordt geboden?

• Ontwikkelingsruimte toedelen en registreren
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Aanscherping maximale emissiewaarde NH3

• (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

• Introductie in 2008 gem. 0,580 -> 0,435 kg NH3

• Aanscherping 2014 voor nieuwe stallen
voorstel*: 0,245 kg NH3

• Aanscherping 2020 voor nieuwe stallen
voorstel*: 0,245 kg NH3

N.B. Voorstel voor 

2014 en 2020 nog 
niet definitief!

Erkende technieken

Techniek Rav Vlod

Beluchting onder beun (1,5 m3 17oC) E.4.4.3 0,435

Mestbeluchting van boven (2,5 m3 24oC) E.4.4.1 0,250

Mestband onder beun E.4.8 0,245

Mestband met beluchting E.4.2 0,170

Mestband beluchting strooiseldroging E.4.3 0,130

Traditioneel met chem. luchtwasser 90% E.4.6 0,058

ammoniak

E.4.4.3 beluchting onder de beun (0,435) E.4.4.3 beluchting onder de beun (0,435)

E.4.4.1 mestbeluchting van bovenaf (0,250) E.4.4.1 mestbeluchting van bovenaf
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E.4.8 mestband onder de beun (0,245) Gebruik van mestbanden

• Meer mest

• Uit de stal

• In opslag of weg

• Hygiënestatus

E.4.2 mestband met beluchting (0,170)

E.4.3 mestb.belucht.strooiseldr.(0,130)

E.4.6 traditioneel met chem. luchtwass. 90%

Wet luchtkwaliteit

� Maximale concentratie 

buitenlucht

� Jaargemiddelde 40 ug/m3

� Daggemiddelde van 
50 ug/m3 mag maximaal 
35 dagen per jaar worden 

overschreden
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Vanaf + juli 2014 reductie-eis PM10

� Voor nieuw te bouwen stallen

� Minimaal 30% reductie

� Met erkende maatregelen

� Maximale PM10-emissie: 0,030 kg PM10

� Bestaande stallen nog niet (…vanaf 2020?)

Hoe fijnstof te reduceren?

� Vorming voorkomen

� Voer / dieren / strooisel / mest

� Opdwarrelen voorkomen

� Oliefilm / vocht 

� Lucht zuiveren

� Ionisatie / filters / luchtwassers

Fijnstof

Techniek Rav Fijnstof

Oliefilmsysteem met drukleidingen E.7.1 n.v.t.

Ionisatiesysteem neg. coronadraden E.7.2 n.v.t.

Waterwasser E.7.3 33% red.

Droogfilterwand E.7.4 40% red.

Ionisatiefilter per ventilator E.7.5 57% red.

Warmtewisselaar 1,5 m3 E.7.6 31% red.

Warmtewisselaar 0,6 m3 E.7.7 13% red.

reductie bij vleeskuikenouderdieren PM10

Fijnstof

Techniek Rav Fijnstof

Droogtunnel perfo banden E.6.4.1 30% red.

Droogtunnel perfo platen E.6.4.2 55% red.

Chemische luchtwasser 35% red.

Biologische luchtwasser 60-70% red.

Combiwasser 70% red.

reductie op stalemissie PM10

Reductie in de stal

� Positieve ionisatie bij 

leghennen red. 6,3 +

6,3% = onvoldoende

Reductie buiten de stal

� Waterwasser

Reductie 33% 
voor alle pluimvee
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Reductie buiten de stal

� Droogfilterwand Reductie 40% 
voor alle pluimvee

Reductie buiten de stal

� Positieve ionisatie (achter de ventilator)

Reductie 
57% voor 

alle 
pluimvee

Reductie buiten de stal

� Positieve ionisatie (achter de ventilator)

Reductie 
57% voor 

alle 
pluimvee

Reductie buiten de stal

� Warmtewisselaar Reductie vlk.ouderd.
13% bij 0,6 m3

31% bij 1,5 m3

voor alle pluimvee

Reductie buiten de stal

� Droogtunnel

Reductie 30% bij 
perfobanden

Reductie 55% bij 
perfoplaten

voor alle 
pluimvee met 

mestbanden

Reductie buiten de stal

� Luchtwasser

Reductie 35% chem. 
luchtwasser

Reductie 60-75% 
biologische wasser

Reductie 70% 
combiwasser

voor alle pluimvee
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Accent verschuift

� Aanvankelijk stofreductie vanwege roet

� Gaandeweg gelinkt aan volksgezondheid

� Stof als drager van ziektekiemen

� Overdracht van veehouderij naar mensen

� Adviezen GGD

� Nader onderzoek uitgezet

� Veilige werkomgeving in de stal

Additionele kosten fijnstof reductie 
Bron: Kwin-V 2013-2014*

Methode Investering 

p. dier

Jaarkosten

investering

Jaarkosten 

energie

Jaarkosten

totaal

Waterwasser 6,30 0,88 0,92 1,80

Droogfilterwand 0,75 0,10 0,10 0,20

Ionisatiefilter 5,85 0,73 - 0,73

Warmtewisselaar 31% 3,65 0,41 0,09 0,50

Warmtewisselaar 13% 2,10 0,23 0,10 0,33

*Begroot op 23.000 dierplaatsen vlod, ‘standaard’stal € 42,50 per dierplaats

Advies

� De piketpaaltjes worden verzet

� Voor nieuwe stallen

� Lagere NH3-emissie 

� En min. 30% fijnstofreductie

� Is integrale benadering mogelijk?

Reductie NH3 én PM10

� Moet voldoen én functioneren


