Bouw MDV-stal
kan aantrekkelijk zijn
Henk ten Have

Sinds 1 januari 2013 is er ook een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor de melkgeitenhouderij.
Het bouwen van een MDV-stal kan financieel aantrekkelijk zijn vanwege fiscale voordelen, maar ook
het traject voor een vergunning of financiering vergemakkelijken, vertelt Monique van der Gaag,
tot voor kort projectleider agro/food bij SMK. SMK ontwikkelt en beheert de criteria voor MDV.
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Thema’s

n 2007 is de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) in het leven geroepen. Met
de Maatlat Duurzame Veehouderij wil
de overheid ambitieuze veehouders stimuleren om duurzamere stallen te bouwen. Dat
doet de overheid door MDV te koppelen aan
fiscale regelingen: MIA en Vamil. Met deze
regelingen kunnen de hogere bouwkosten
van MDV-stallen deels worden gecompenseerd. De bouw van een MDV-stal kan daarmee financieel aantrekkelijk zijn. Dat is de
voornaamste reden dat veehouders een MDVstal kiezen, vertelt Monique van der Gaag.
Ook kan voldoen aan de MDV-criteria een
traject voor een vergunning of financiering
makkelijker maken. Verder vinden veehouders die niet direct van plan zijn om een
MDV-stal te bouwen het vaak toch nuttig om
de MDV-criteria te bestuderen: dat brengt
hen op duurzame ideeën voor nieuwbouw óf
verbouw van de bestaande stal.

Voor de MDV Melkgeitenstallen zijn er criteria
opgesteld voor zes thema’s: ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof en
bedrijf en omgeving. Om in aanmerking te
komen voor het MDV-certificaat, dient een
bedrijf voor elk thema een minimumaantal
punten te behalen. Voor de overige punten
(de zogeheten vrije ruimte) kan de veehouder
zelf kiezen op welke thema’sze behaald
worden. “Alle thema’s zijn belangrijk”, zegt
Van der Gaag. ‘Bedrijf en omgeving’ is volgens
haar een thema om in een vroeg stadium
rekening mee te houden, omdat het tijdens
de bouw zelf moeilijk is om op dit onderdeel
nog aanpassingen te doen. Het gaat onder
meer over landschappelijke inpassing van
het bedrijf door bijvoorbeeld een beplantingsplan, maar ook over een zichtstal en het
terugdringen van de hinder aan de omgeving.
“Voor dit thema moet voor een geitenstal nu
nog minimaal 15 punten worden behaald,
maar het voornemen is om dat bij herziening
te verhogen naar 29 punten en naar 50 punten
bij nieuwbouw op een nieuwe locatie.”

MDV voor melkgeitenstallen

College van Deskundigen

Eerst kwam er een MDV voor varkens- en
pluimveestallen, maar nu is er voor vrijwel
alle veehouderijsectoren een MDV – per
1 januari 2013 ook voor de melkgeitenhouderij. Van der Gaag vertelt dat de MDV Melkgeitenstallen nog niet gekoppeld is aan de
MIA en Vamil; ‘Brussel’ moet de koppeling
nog goedkeuren. Naar verwachting komt de
goedkeuring er in de loop van 2013 of per
1 januari 2014. Maar de criteria voor MDV
Melkgeitenstallen zijn al bekend. “Geïnteresseerde melkgeitenhouders kunnen die al
vindenop de website www.smk.nl en kijken

Bij de ontwikkeling van de MDV-criteria
bepaalt een College van Deskundigen (CvD)
de criteria. SMK legt de conceptcriteria (op
basis van een voorstel van onderzoekers)
voor aan het CvD. Het CvD is breed samen
gesteld en bestaat uit afgevaardigden van
LTO, LEI, Wageningen UR, NAJK, ministerie
van EZ, ministerie van IenM en de Federatie
Agrotechniek. Voor elke MDV-diercategorie
wordt tevens een openbare hoorzitting
gehouden. Daar komen tien tot honderd
mensen op af die hun visie geven op de
criteria. De input van de aanwezigen wordt
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Een bestaande stal kan worden aangepast aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

aan welke criteria ze al wel voldoen en aan
welke nog niet”, aldus Van der Gaag. Tevens
nodigt SMK geitenhouders uit om vragen en
opmerkingen over de criteria door te geven
aan SMK, hiervoor is een formulier aanwezig
op de website. SMK herziet jaarlijks de criteria
op basis van de opmerkingen uit de praktijk.
De MDV is niet voor iedere melkgeitenhouder
aantrekkelijk. Van der Gaag: “Het is bedoeld
voor de voorlopers, zo’n 30 procent van de
stallen die wordt gebouwd. De MDV-criteria
komen boven het nationaal wettelijk niveau
en de gangbare praktijk uit. Het is ook geen
subsidieregeling, maar een stimulerings
regeling.” Daar komt bij dat een bedrijf winst
moet maken om profijt te kunnen hebben
van de fiscale regelingen. MIA en Vamil zijn
immers regelingen waarmee de fiscale winst
van een onderneming kan worden verlaagd.

Vraag en antwoord
Vakblad Geitenhouderij kreeg van geitenhouders, adviseurs en studenten vragen binnen over
een aantal criteria van de MDV Melkgeitenstallen. De redactie legde de vragen voor aan SMK.

Criterium diergezondheid
Vraag over nr. 7, omkleedruimte per stal: Wat wordt bedoeld met vraag 7b (tweede streepje)?
Krijg je 6 punten als je minimaal één hygiënesluis hebt? En kun je dus in totaal voor nr. 7, 10
punten scorenof maximaal 8?
Antwoord: Maatregel 7 kan worden gescoord als er meerdere diercategorieën of stallen op het
bedrijf aanwezig zijn. Een enkele hygiënesluis wordt bij een andere maatregel beloond. Maat
regel 7 is bedoeld om bij iedere losse categorie of stal een extra voorziening te plaatsen. Bij deze
maatregel kunnen maximaal 8 punten worden behaald als men bij iedere losse categorie of stal
een laarzenborstel en hygiënesluis/omkleedruimte plaats.
Vraag over nr. 14, locatie mestafvoerpunt: Wat wordt bedoeld met openingen in de stallen?
Worden hier ook deuren mee bedoeld? Voldoet de boer aan dit criterium als de mest achter de
stal ligt?
Antwoord: Deze maatregel is er om insleep van ziektekiemen via de mestophaalwagen te voor
komen. Het gaat hier om permanente openingen in de stal. Er mogen wel deuren of ramen in de
stal aanwezig zijn aan de route van de vrachtwagen, maar deze moeten nomaliter gesloten zijn.
Er bevinden zich in elk geval geen ventilatieopeningen of windbreekgaas in deze wand. Als de
mest achter de stal ligt dan voldoet de stal daarmee dus niet altijd aan dit criterium.
Vraag over nr. 20, drinkwatervoorziening: Wat wordt verstaan onder goed en eenvoudig
reinigbare drinkwatervoorzieningen? Is handmatig schoonmaken ook voldoende voor de punten?
Of voldoen hoge drinkwaterbakken (de standaarddrinkbakken die ook voor paarden worden
gebruikt) sowieso?
Antwoord: Voor drinkwatervoorzieningen waterbakken geldt dat je die gemakkelijk moet
kunnenreinigen. Een afvoerstop of kiepbak om de drinkwatervoorzieing snel leeg te kunnen
laten lopen is dan een vereiste. De standaarddrinkbakjes zoals die voor paarden worden gebruikt
voldoen niet.
Vraag over nr. 23, managementsysteem: Wat als een boer de gegevens over melkproductie,
diergezondheid en voeding weet per koppel en niet per dier? Wat wordt bedoeld met een geau
tomatiseerd systeem? Is het handmatig invoeren in een computer al geautomatiseerd?
Antwoord: Dit criterium kent twee onderdelen: voor het eerste onderdeel (eerste streepje) is
geen volledige automatisering nodig en is handmatige invoer van gegevens toegestaan. Ook
invoer per koppel in plaats van per individueel dier mag.
Voor het tweede onderdeel geldt automatische invoer van gegevens per individueel dier.

Criterium dierenwelzijn
Vraag over nr. 4a, positie vreetplaatsen: Waarom moeten melkgeiten altijd in horizontale
positie kunnen vreten en gelijk staan aan of < 40 cm lager dan voerniveau?
Antwoord: Dit heeft te maken met de gezondheid en het welzijn van (vooral drachtige) geiten.
Als de pot leeg is, moeten de dieren normaal kunnen staan tijdens het eten en niet rechtop
omdat de voergang te hoog is.

meegewogen door het CvD bij het definitief
vaststellen van criteria. Er kunnen na verloop
van tijd ook nieuwe criteria worden toegevoegd. Van der Gaag verwacht bijvoorbeeld
extra criteria voor brandveiligheid.
Controle of een stal voldoet aan de MDVcriteria mag door vijf certificatie-instellingen
worden uitgevoerd, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft. Er vindt eenmaal
controleplaats op ontwerp van de stal en

eenmaal bij oplevering. Tijdens de bouw iets
wijzigen ten opzichte van het ontwerp mag,
als maar aan de te behalen punten wordt
voldaan.

Kijk voor meer informatie op
www.maatlatduurzameveehouderij.nl >
Certificatieschema’s > Melkgeitenstallen.
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