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Wat doen we al ?

Europees:

Emissie-eisen aan industrie en voertuigen

Landelijk:

-Doorwerking Europese eisen

-Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit

-Nu aparte acties voor knelpunten: 

NO2 en PM10



Bronnen NO2 regio Ede

Lokaal:

Wegverkeer 

belangrijke bron 

voor NO2

Bron: rivm



Ondanks 

toename verkeer 

wel afname 

emissies



Fijnstof bronnen regio Ede

Lokaal:

Pluimvee belangrijke 

bron voor PM10

Lokaal:

Sfeerverwarming  

belangrijke bron 

PM2,5

PM2,5

PM10

Bron: rivm



Op veel fronten

veel reductie

bereikt in 

landbouwsector



Wat doen we al ?

Regionaal / lokaal:

• Stimuleren fiets 

• Verbetering doorstroming verkeer

• Stimuleren alternatieve brandstof: elektrisch, groen gas, waterstof 

voor verkeer en duurzame energiebronnen voor bebouwing

• Stimuleren energiebesparing in bedrijven en bij woningen

• Unieke samenwerking rondom vermindering emissies 

veehouderijen – Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij



Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

Doelen Manifestpartners:

Gezamenlijk aan de slag, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Verminderen bijdrage van de veehouderij aan de lokale luchtkwaliteit

• Balans dierenwelzijn en gezonde leefomgeving 

• Ontwikkelmogelijkheden agrarische sector

• Focus op aanpak bij de bron en verbetering stalklimaat

• Integrale emissiereductie



Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij

Doel: sneller meer haalbare betaalbare technieken

 Innovatie stimuleren en faciliteren

 Kennis delen

 Pilots uitvoeren en begeleiden

 Alternatieve meet-methoden en strategieën

Resultaten 2017-2018

• werkend PEV

• veel interesse

• op nieuwe wijze meten

• afgestemd met rijk  

pilotresultaten worden 

landelijk beschikbaar

• samenwerking WUR-

Aeres-sector

• 2 vooronderzoeken

• 8 lopende pilots

www.praktijkcentrumemissiereductie.nl  



Pilots in uitvoering



Resultaten 2017-2018

• Expertgroep OddV

• Kansen benut: in 70% 

van vergunningen meer 

reductie bereikt

• In 2 jaar gem. 29% extra 

emissiereductie PM10 

behaald

• Afstemming met rijk en 

inhoudelijke inbreng

• Aanpassing Rbl

• In regeerakkoord

• Inzicht in bronopbouw

• Scenarioberekening laat 

lokaal effect zien

Bestuurlijk Spoor

Doel: mogelijkheden scheppen, kansen benutten

 Interimbeleid: Nu toepassen best beschikbare 

technieken in vergunningverlening, ook bij 

bestaande deel bedrijf en bij biologisch

 Op termijn emissie-APK (BBT in bestaande 

stallen)

 Landelijk delen werkwijze en ervaringen 

Analyse bronnen fijn stof in regio

• 18% fijnstof uit Nederland

• daarvan lokaal 49% uit stalemissies 

• Op hotspots oplopend tot 40% en 85%

Conclusie m.b.t. bronnen fijn stof: 

1. Lokaal heeft veehouderij 

relevante bijdrage

2. Niet lokale bronnen hebben 

grotere bijdrage



Wat kunt u zelf doen?

• Minder auto- en vliegkilometers

• Woning isoleren 

• Woning verwarmen middels duurzame energiebron

• Goed stoken van de houtkachel

• Bewust inkopen

Interessante websites:

www.ggdleefomgeving.nl/lucht/ 

www.emissieregistratie.nl/

www.infomil.nl/

www.clo.nl/

www.rivm.nl/

www.praktijkcentrumemissiereductie.nl/


