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In de afgelopen tijd zijn er nieuwe regels gesteld aan de huisvesting van varkens. Het Praktijkonderzoek wil de gevolgen van deze ingrijpende vernieuwingen inzichtelijk maken voor
varkenshouderijbedrijven. In de praktijk is er veel onzekerheid: men weet niet goed hoe het
bedrijf aangepast moet worden om aan de (toekomstige) eisen te voldoen, wat de voor- en
nadelen zijn van nieuwe huisvestingsvormen en welke oplossingen er mogelijk zijn. Dit was
aanleiding om een project op te starten om deze vragen zoveel mogelijk op te lossen.
Het Varkensbesluit en de Hersttuctureringswet hebben grote gevolgen voor de huisvesting van varkens.
Daarnaast zal ook toekomstige regelgeving zoals de
Reconstructiewet, de AMvB emissie-arme huisvesting en de richtlijn Stankhinder en Veehouderij gevolgen hebben voor de uitvoering van stallen. In toenemende mate gaan ook de markt en de maatschappij eisen stellen aan de huisvesting van varkens.
Dit alles leidt tot veel onduidelijkheid ten aanzien
van de inrichting van varkensstallen. Het is wenselijk
dat deze onduidelijkheid in de sector zoveel mogelijk wordt weggenomen en dat nieuwe ideeën over
de huisvesting of houderij worden gegenereerd.

voldaan zowel voor nieuwbouw als voor verbouw.
Om deze doelstelling te bereiken geldt de volgende
werkwijze:
- het inventariseren van de huidige en toekomstige
regelgeving met betreldcing tot huisvesting,
- aangeven hoe bestaande bedrijven aangepast kunnen worden en nieuwbouw kan plaatsvinden,
- het inventariseren van leemten in kennis die
nader onderzoek vergen,
- genereren van ideeën over nieuwe perspectiefvolle systemen,
- het opstellen van een breed gedragen visie over
nieuwe huisvestingsvormen.

Samenwerking

Tijdens brainstormsessies en workshops zullen
ideeën gegenereerd worden. Deze zullen daarna
worden beschreven en afgestemd met overige projecten op dit gebied, zowel binnen als buiten het PV.

Het PV en het bureau Toepassing Emissie-arme
Stallen (TES) hebben besloten een gezamenlijk project op te zetten. Bij TES leeft namelijk ook de
gedachte om duidelijkheid te scheppen ten aanzien
van de vele wensen en vragen van gemeenten bij de
afgifte en de controle van de milieuvergunningen,
opdat de procedures zonder onnodige vertraging
doorlopen kunnen worden. Uiteraard is er ook samenwerking met andere instanties, zoals IKC,
IMAG-DLO, GD, varkenshouders, mengvoederbedrijven, stalinrichters, DLV, gemeenten en milieuinspectie. Deelnemende organisaties moeten bereid
zijn om informatie te leveren,

Doel en werkwijze
Dit project levert informatie op over perspectiefvolle stalsystemen voor de jaren 2000 tot 2008 en
over de randvoorwaarden waaraan moet worden

Producten en planning
Bij de formulering van perspectiefvolle huisvestingssystemen zal kennis van vele disciplines worden geÏntegreerd. Het project is vooral gericht op het verschaffen van informatie aan varkenshouders, vergunningverleners en voorlichters. Er zal daarom een
infort-natiebundel verschijnen met:
- een overzicht van vastgestelde en geplande regelgeving en de betreffende overgangsterrnijnen,
- mogelijke oplossingen voor bestaande en nieuwe
bedrijven met bijbehorende schetsen,
- witte vlekken in de kennis en onderzoekswensen.
Voor de doelgroepen zullen in het najaar van 1999
studiemiddagen worden gehouden. n

