
#fijnstofevent

“Fijnstof 

nieuws 

mag wel 

naar 

buiten!”



#fijnstofevent

wordt mogelijk gemaakt door:

Welkom! 
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IInInINHOUD h

#fijnstofevent

Ochtendprogramma
INHOUD 

1)   Achtergrond / focus / CONTEXT

2) Aanpak Foodvalley project : PEV  

3) Resultaten (proces) en ervaringen

4) Actuele ontwikkelingen
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Achtergrond (1)

Bestuurlijk spoor: interim beleid

Extra inspanningen bij aanvraag 
vergunning voor de nieuwbouw én 
voor bestaande stal (-len); t.z.t. APK
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Achtergrond (2)
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Achtergrond (3)



IInInINHOUD h

#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Focus!

Fijnstof                                       Ammoniak, geur    

Pluimvee Breder toepasbaar 
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Juiste context
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Ook belangrijk:

• Al veel bereikt in de sector                

• Innovaties versnellen

• Haalbaar en betaalbaar (reductie ◄► kosten)

• Voor nieuwbouw én bestaande stallen

• Bij voorkeur (ook) verbetering van binnenklimaat

• Samenwerking bevorderen tussen bedrijfsleven, 
onderwijs en onderzoek
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma

Al veel beschikbaar (veelal end of pipe)
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Projectresultaten (1)

 Oprichting Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij

 Inventarisatie innovatieve emissie reducerende technieken

 Financiering: Provincie Gld / regio gemeenten / EZ / AVINED

 Uitvoeren pilots én toepassen alternatief meetprotocol
(voor fijnstof):  meetmethode / meetstrategie
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Projectresultaten (2)

 Beoordeling meetresultaten/opname in landelijke lijst 

Regeerakkoord 2017:

'Om een gezonde leefomgeving te waarborgen 
voor mensen en dieren zal het kabinet de 
samenwerking in de Regio FoodValley
ondersteunen en de uitkomsten daarvan 
beschikbaar maken voor de rest van Nederland.'
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Ervaringen inventarisatie

• Veel belangstelling (niet alleen Gelderse..)

• Ook van veehouders!

• Creativiteit

• Innovaties ook van buiten de veehouderij

• Traject wordt als onderscheidend ervaren:
 laagdrempelig: stimulerend voor ontwikkeling en   

toepassing van innovaties

 duidelijk proces
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
10 technieken geselecteerd
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
10 technieken in beeld



IInInINHOUD h

#fijnstofevent

OchtendprogrammaStart eerste pilot, nov. 2017
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
2 vooronderzoeken 
8 praktijkproeven

Vooronderzoek Animal Live Plus (ALP): micro-organismen

 lijkt perspectiefvol voor fijnstof, geur en ammoniak  

 meerdere diersectoren

 indicatieve meting, na garantie over veiligheid

Vooronderzoek Aquamar: UV – deken

 lijkt perspectiefvol voor fijnstof

 2 metingen uitgevoerd in vleeskuikenstal

 reden tot praktijkproef 
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Ervaringen pilots

Constructieve samenwerking

Aanpassingen noodzakelijk (en mogelijk)

Veel tijd in organisatie

Vertraging door fipronil en vogelgriep
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Planning

Januari 2017 Start

Aanmelding en selectie pilots

Juni 2017

November 2017 1e metingen

VOGELGRIEP

FIPRONIL

September 2018 Alle technieken geïnstalleerd

Februari 2019 FIJNSTOF EVENT

Juni 2019 Metingen afgerond

Juli/augustus 2019 Rapportages gereed
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
De praktijk

Hilko Ellen:
 uitleg metingen

 voorlopige resultaten

- met indeling in reductieklasse

- totale kosten per dierplaats per jaar

- kosten per 10 % reductie (bij voorlopige reductie)

- voor- en nadelen 

Voor uitleg technieken: BEZOEK DE STANDS !!
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Ja, er wordt stof gebonden ….
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Actualiteiten / toekomst

 Vervolg VGO  

 Discussie 50 % en 70 % reductie

 Duurzaamheidsagenda (circulariteit)

 Hoofdlijnenakkoord: Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij:  

innovatiegelden voor pluimvee, varkens en geiten

 Regio deal Foodvalley: o.a. emissiereductie:

a) verbreding PEV naar andere emissies en diersectoren

b) van middelvoorschriften naar doelvoorschriften:    

realtime monitoring: sensoren, dashboards, ICT, sturen met management

c) onderzoek naar effect van:

1) schonere lucht op bedrijfsniveau: diergezondheid, dierwelzijn en resultaat

2) managementmaatregelen (bijv. ander rantsoen) op emissies

3) effect van maatregelen op concentraties in de omgeving (in relatie met humane gezondheid) 
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Kortom   …….
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#fijnstofevent

Ochtendprogramma
Dank voor jullie aandacht!


