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Informatiefiche van de maatregel  

0245_02 - Uitvoering en evaluatie van de maatregelen van het programma voor duurzaam 
beheer van stikstoffen in de landbouw   

Onderwerp Het programma voor duurzaam beheer van stikstoffen in de landbouw beoogt met 
name een vermindering en de beheersing van de inspoeling van landbouwnutriënten.  
 
Het DBHS is van toepassing in heel Wallonië, maar is met name geconcentreerd in de 
kwetsbare zones, d.w.z. zones waarvan de grondwaterkwaliteit moet worden hersteld 
en/of behouden. Het werd herzien in juni 2014, en versterkt de maatregelen die van 
toepassing zijn op de landbouwsector. De maatregelen hebben betrekking op de 
spreidingsplafonds, de normen voor de stikstofproductie van de veestapel, het 
grondgebondenheidscijfer, de perioden en omstandigheden van verspreiding, het 
beheer van potentieel uitspoelbaar stikstof (PUS), het stikstofgehalte in dierlijke mest, 
het in overeenstemming brengen van de stalruimte, het weloverwogen gebruik van 
bodemverbetering en de ontwikkeling van nitraatopnemende tussengewassen (CIPAN). 
 
Deze maatregel voorziet in een dashboard voor de bewaking van het DBHS 3 en een 
evaluatie van de voorgestelde maatregelen (in overeenstemming met de fiches 
0241_12 en 0242_02). 
 
In de beoordeling van de maatregelen van het DBHS wordt rekening gehouden met 
hun milieu-efficiëntie ten aanzien van de sociaal-economische gevolgen voor de 
bedrijven, met inbegrip van de administratieve lasten die dergelijke maatregelen met 
zich meebrengen. 
Aanvullende maatregelen naast het DBHS kunnen ook worden geëvalueerd zoals: 
- de verspreiding van organische meststoffen in vloeibare vorm door injectie, 
sleepslangtechniek of zodebemester;  
- specifieke actie met betrekking tot de opslag van pluimveemest die wordt opgeslagen 
in het veld; 
- ... 

Motivatie De verwerving van de goede toestand van de waterlichamen die overmatig worden 
blootgesteld aan nitraten uit agrarische bronnen vereist de aanname van relevante 
maatregelen en hun evaluatie. 

Uitvoering De uitvoering van de maatregel valt in wezen samen met de uitvoering van het DBHS. 
Hiervoor zal een dashboard voor de bewaking van het basis-DBHS worden ontwikkeld. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Ontwikkeling van het ontwerp van het dashboard van het 
DBHS  

2015 

2 Eerste populatiefase van het dashboard 2016 

3 Periodieke actualisering van het dashboard 2018 en vervolgens om 
de 2 jaar 

4 Eventuele herziening van het DBHS 2019 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 
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Geassocieerde 
partners 

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw en Milieu, het Waals Centrum 
Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W) en NITRAWAL. 

Verwachte impact De maatregel zou een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van de 
stikstofconcentraties in oppervlakte- en grondwaterlichamen. 

Betrokken zone(s) Wallonië met bijzondere inspanning in de kwetsbare zones 

Totale kosten 3 miljoen euro per jaar 

Financieringsbron Voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest.  
Beschermingsfonds voor het milieu 

 

  


