Tijd voor een brede bedrijfs-milieuscore!
Aalt Dijkhuizen, mei 2011
Na het quotumtijdperk zal het milieubeleid de meest beperkende factor worden voor de groeimogelijkheden van individuele (melkvee) bedrijven. Nederland heeft dan wel derogatie, maar die is
aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo mag er niet meer mest worden geproduceerd dan in
2002 en zitten we nog met een ammoniakdossier, fosfaatproblematiek en uitstoot van broeikasgassen. Voor de overheid allemaal risico’s of de sector met uitbreidingsdrang de gestelde milieudoelen wel gaat halen.
Reden voor de overheid om met de term dierrechten op de proppen te komen. ‘Dan weten we
zeker dat de milieudoelen gehaald worden’, is de reactie vanuit Den Haag. Hoewel nog onduidelijk is hoe de dierrechten er precies uit zouden komen te zien, zou dit hoe dan ook wel eens kunnen leiden tot een nieuw soort quotum. Zitten we niet op te wachten, lijkt me. Of je bij de ontwikkeling van je bedrijf nu door de hond of de kat gebeten wordt, dat maakt niet veel uit.
Een alternatief is de milieuprestaties objectief en transparant
in beeld te brengen. Bedrijfsspecifiek berekenen (en ook afrekenen) en daarmee aantonen dat de nationale doelen worden
gehaald. Hoe dit kan, hebben we al meegemaakt met BEX.
BEX is ontwikkeld in het project ‘Koeien & Kansen’ en brengt
per bedrijf in beeld wat de werkelijke uitstoot is aan stikstof
en fosfaat. Is dat minder dan het forfait, dan betekent dat
minder mestafzet (kosten). ‘Maar het is wel een heel gedoe’,
hoor ik u denken. Klopt, het kost misschien een halve dag en
avond om de gegevens bij elkaar te zoeken en in te vullen,
maar biedt dan wel de mogelijkheid een paar duizend euro’s te verdienen. Er zijn dagen die minder opleveren, toch?
Deze bedrijfsspecifieke benadering strookt ook met het fosfaatconvenant dat LTO en Nevedi recent met elkaar hebben gesloten. Melkveehouders moeten nog dit jaar samen met de mengvoerindustrie bedrijfsspecifiek vorderingen tonen in de verlaging van het fosfaatgebruik in de voeding. Een goede en belangrijke stap. Maar daar houdt het niet mee op. Het wordt tijd voor een
volledige milieuscore, met daarin ook aandacht voor genoemde zaken als ammoniak en broeikasgassen. De benodigde gegevens daarvoor worden al vastgelegd. Veel extra tijd hoeft het dus niet
te kosten en BEX kan ook hier de basis zijn. De voordelen zijn legio. Voor de overheid dat de milieudoelen worden gehaald, voor de zuivel dat aantoonbaar duurzame producten worden geproduceerd en voor u als melkveehouder dat bij een goede score ontwikkelingsruimte aanwezig is
èn een beter economisch resultaat wordt behaald door een efficiëntere productie.
Ik zou gaan voor de bedrijfsmilieuscore en niet voor dierrechten. U ook?
Meer informatie over dit onderwerp is bijeengebracht op www.wur.nl/melkvee100plus.

