Voor veehouder Kees Gorter
uit Makkinga (Fr) was het
certificaat voor de Maatlat
Duurzame Veehouderij vanzelfsprekend. Dierenwelzijn en
milieu staan hoog op zijn
agenda.

“I

k had mijn nieuwe ligboxenstal
al bijna klaar, toen de Maatlat
van kracht werd. De stal kwam
glansrijk door de toetsing. Wij hebben
onze plannen niet aan hoeven passen.
Dat zou ook lastig zijn geweest aan
gezien we al bijna klaar waren met de
bouw”, stelt Gorter. In de nieuwe stal
houdt hij 110 melkkoeien. Zijn stal
kreeg onder meer milieupunten voor
het remmende ventilatiesysteem in
combinatie met een geïsoleerd dak.
Welzijnspunten werden genoteerd
voor de ruime boxen en looppaden,
de gemakkelijk schoon te houden
waterbakken en de koeborstels.

Toetsing volgens de Maatlat
Controleur Gerrit Hagen van Verin controleert of de ligboxmaten in de nieuwe melkveestal van veehouder Kees Gorter ruim genoeg zijn.
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Investeringen in de stal die voldoen aan
de normen van de Maatlat Duurzame
Veehouderij kunnen in aanmerking
komen voor de fiscale subsidieregelingen
MIA en Vamil. Het gaat dan om boven
wettelijke investeringen die een bijdrage
leveren aan het milieu en dierenwelzijn.
Bedrijven die in totaal 66 punten halen,
ontvangen een certificaat. Punten krijgt
men voor bijvoorbeeld weidegang,
ruime ligboxen, brede looppaden en
het remmend ventilatiesysteem in
combinatie met dakisolatie. De investe
ringen waarmee punten te verdienen
zijn, vindt u op www.milieukeur.nl.
Verin uit Zeist is een van de zeven
organisaties die bedrijven toetst en
certificeert voor de Maatlat. De toetsing
is vrijwillig. Sinds 1 april 2008 kunnen
melkveehouders de toetsing aanvragen.
Eerst volgt een voorlopig certificaat.
“Het gaat dan om een papieren controle
op basis van bouwtekeningen, offertes
en de milieuvergunning”, zegt project
manager Anouk Bom. Het voorlopige
certificaat is nodig om in aanmerking
te komen voor de MIA- en/of Vamilsubsidie. Vervolgens heeft de onder
nemer twee jaar de tijd om de (ver)bouw
te voltooien. Dan volgt een eindtoets
waarbij de inspecteur de (ver)bouw op
locatie beoordeelt. Als dat in orde is,
volgt het definitieve certificaat.
Volgens Bom slagen nagenoeg alle
ondernemers voor de toets: “Hun
adviseurs hebben het nodige voorwerk
vaak al zorgvuldig verricht.” Het scoren
van punten voor dierenwelzijn levert
meestal geen problemen op. Aan
voldoende ‘milieupunten’ komen blijkt
lastiger nu de lijst met (perspectiefvolle)
systemen nog beperkt is.
De kosten voor het certificaat bestaan
uit toetsingkosten door een certifice
rende instantie (vraag een offerte aan)
en een bijdrage aan de Stichting
Milieukeur. Het totale bedrag is afhan
kelijk van de bedrijfsomvang en
bedraagt globaal 900 à 1.400 euro. <

51

GROEI, Regelgeving en subsidies

Certificaat voor
duurzame melkveestal

