GROEI, Regelgeving en subsidies

Handig omgaan met nieuwe wetgeving

Met visie investeren

in de toekomst

Varkens- en pluimveehouders
Tabel 1. Aanpassingen voor varkens- en pluimveebedrijven.

krijgen de komende jaren te

Regelgeving
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

maken met noodzakelijke
aanpassingen van hun stallen
omdat de overgangstermijnen
voor bestaande stallen aflopen.

EU-richtlijn voor welzijn vleeskuikens

Bij die investeringen is het

Luchtkwaliteitseisen (onder andere fijn stof)

belangrijk om alvast verder

Legkippenbesluit
Varkensbesluit 1998

vooruit te kijken.

Ingangsdatum
Belangrijkste wijziging t.o.v. huidige situatie
1 januari 2010	Waarschijnlijk uitstel tot 1 januari 2013 als de ondernemer een plan
opstelt waarin hij aangeeft hoe hij de emissie uit de stallen gaat
verlagen. Schrijft een maximale ammoniakemis-sie voor per
dierplaats. (Geldt niet voor alle diercategorieën).
medio 2010	De bezettingsdichtheid van de stal wordt teruggebracht naar
39 kg/m2 (onder voorwaarden is max. 42 kg/m2 mogelijk).
november 2007	Normen voor maximale concentraties fijn stof in de lucht mogen
niet overschreden worden
1 januari 2012	Huisvesting leghennen in traditionele kooien niet meer toegestaan.
1 januari 2013	Welzijnsnormen: o.a. groepshuisvesting voor zeugen en lagere
bezettingen voor vleesvarkens.

Ondernemers moeten zich
afvragen voor welke markt zij
dierhouders te investeren in energie
besparende technieken. “Leg tijdens de
bouw hiervoor al voorzieningen voor aan,
ook al gebruik je die voorlopig niet. Het
zijn in de bouwfase vaak de kosten niet.”

de komende 20 jaar willen
produceren en welke
omstandigheden zij dan
kunnen verwachten. Hoe

Flexibel bouwen en de tijd nemen

kunnen ondernemers het

Weet vooraf wat u wilt

beste inspelen op de regel

Ondernemers stellen hun plannen gedurende het traject nogal eens bij.
De nieuwe stal wordt daar vaak duurder van en minder optimaal.

geving en markt van morgen?
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D

e regelgeving is op menig punt
nog onduidelijk, dat maakt
investeren in de toekomst een
lastige opgave. Onduidelijkheid is er
bijvoorbeeld voor het verminderen
van de fijn stofemissie, de geur en het
energieverbruik. Dat beseffen de drie LTO
Noord-adviseurs Joan Janssen (specialist
varkenshouderij), Arjan Gussinklo
(specialist ruimtelijke ordening en milieu)
en Jaap de Vink (adviseur financiële en
fiscale zaken) maar al te goed. Toch
zullen veel ondernemers nu beslissingen
moeten nemen. Blijven afwachten tot er
meer duidelijkheid komt, is géén goede
keuze. De procedures nemen de nodige
tijd in beslag en wie te lang wacht met
het aanpassen van zijn stallen, loopt het
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risico niet op tijd klaar te zijn.
De kans dat er in de komende jaren
meer nieuwe regels bijkomen voor een
duurzame houderij, is groot. Te denken
valt aan regels voor het energieverbruik,
een toekomstig verbod op het knippen
van de staartjes bij biggen, of de verplichting om varkens en kippen meer afleiding
te bieden. “Dit betekent dat ondernemers
bij nieuwe investeringen verder vooruit
moeten kijken dan de dag van vandaag”,
zegt De Vink. En het kan best zo zijn dat
de groepsgrootte van vleesvarkens over
enkele jaren ook een issue wordt. “Bouw
dus flexibel en richt de hokken zo in dat
de tussenschotten er later gemakkelijk
uitkunnen als dat nodig mocht zijn”,
adviseert Jansen. Ook adviseert hij
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De LTO Noord-adviseurs kiezen het liefst
investeringen die op vele fronten hout
snijden. Zo zien zij toekomst in een
geïntegreerd systeem van luchtconditionering en luchtwasser. Gussinklo. “De
luchtconditionering zorgt voor een beter
stalklimaat en gezondere, efficiënter
groeiende dieren. Alle innovaties die
ervoor zorgen dat de investering en het
saldo op een aanvaarbaar niveau blijven
zijn welkom.” (In deze Groeiengids vindt
u een aantal voorbeelden daarvan.)
Hij hoopt dan ook dat er spoedig meer
interessante technieken beschikbaar
komen voor de varkens- en pluimvee
houderij. Voor sommige sectoren
bijvoorbeeld, zijn er nog helemaal
geen geschikte en/of betaalbare emissieverlagende systemen op de markt.
Ten slotte ervaart LTO Noordadvies dat
veehouders liefst snel willen. Vandaag
moet de vergunning worden aangevraagd, en er moet zo snel mogelijk
worden gebouwd. Iemand die snel wil

betaalt meestal te veel. Het advies is dan
ook: begin op tijd! Dan kan er gebouwd
worden in een ‘slappe tijd’ en steviger
over de prijs worden onderhandeld, ook
kunnen dierrechten worden aangekocht
wanneer ze goedkoper zijn. Daarbij:
procedures duren vaak langer dan
verwacht, en door nieuwe inzichten en

nieuwe technieken stellen ondernemers
hun plannen nogal eens bij. De nieuwe
stal wordt daardoor niet alleen duurder,
maar vaak ook minder optimaal. Begin
dus met visie en wijk er gedurende de
procedure zo weinig mogelijk vanaf! <

Tips voor fondsen en subsidies
Maatlat Duurzame Veehouderij
De Maatlat Duurzame Veehouderij is voor veel varkens- en pluimveehouders interessant.
“Maar realiseer je de meerkosten van duurzaam bouwen”, waarschuwt Jansen. En houdt er
vooraf rekening mee. “Wij hebben vaker gezien dat iemand klaar was met de stal en dat
deze er net niet aan voldeed. Dan loop je subsidie mis.” Dierhouders komen in aanmerking
voor de MIA- en Vamilregeling als de nieuwe stal voldoende punten scoort op de Maatlat
Duurzame Veehouderij.

Vamilregeling
De Vamilregeling is voor 2009 erg interessant omdat de ruwbouw van de stal tot nul mag
worden afgeschreven (anders tot 50 procent). De regeling kan per jaar veranderen. Daarbij
bestaat het risico van ‘overtekening’ van de regeling, waardoor er voor de late aanvragers
geen subsidie meer beschikbaar is. Wees er dus op tijd bij.

Subsidies onzeker
Wanneer je de investering niet rond kunt rekenen zonder subsidie, dan blijft de investering
een groot risico. Immers, de subsidievoorwaarden veranderen gemakkelijk. Dit jaar is het
subsidiebedrag wellicht aantrekkelijk, maar volgend jaar kan die veel lager uitvallen.
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