Geitenhouderij

Achtergrond

april 2020

SECTOR KOMT MET INITIATIEVEN

Nieuwe stalsystemen
Tekst: Wilma Wolters

Er is een zoektocht gaande naar ‘integrale en toekomstbestendige stallen’. Voor de
geitensector wordt dat een flinke expeditie. Maar daar wordt aan gewerkt.
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een beter dierenwelzijn of stalklimaat, om een brand
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te beschermen; er zijn legio redenen waarom het ministerie van LNV,
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provincies en organisaties aansturen op de ontwikkeling van techno
logieën voor de veehouderij. De belangrijkste vinden zij wellicht de
emissies verminderen, maar liefst zien zij dat al die redenen met
zo’n technologie worden ingewilligd: integraal. Voor geitenstallen
zijn (naast een luchtwasser) nog geen systemen goedgekeurd. Maar
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Provincie Brabant heeft een taskforce Toekomstbestendige stallen
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de sector komt zelf met meerdere ideeën en initiatieven.

WerkStal- omstandigheden
klimaat

ingesteld waarin FME (ondernemersorganisatie voor de techno

Toekomstbestendige stallen.

logische industrie), ondernemingsorganisatie VNO-NCW Brabant-
Zeeland en ZLTO zitting hebben. Deze taskforce heeft als doel om te

Wachten

zorgen voor meer goedgekeurde stalsystemen waarmee boeren hun

De sector staat te popelen om aan de slag te gaan, merkt Meijers.

stallen kunnen verbeteren. De taskforce heeft verschillende losse

“We hopen de energie vast te kunnen houden. Onderzoek moet

initiatieven, de geitenhouders en ontwikkelaars bij elkaar gebracht.

gedegen plaatsvinden en duurt meerdere jaren. Op dit moment is

Inge Meijers, adviseur team omgeving bij ZLTO en betrokken bij de

het wachten op de openstelling van de Sbv-regeling zodat de

taskforce: “We willen een verzamelpunt van kennis zijn, zodat we

projectvoorstellen ingediend kunnen worden ter beoordeling.”

binnen de sector weten welke ontwikkelingen er lopen, maar vooral

De openstelling van Sbv zal twee keer per jaar plaatsvinden, zodat

ook leren van elkaars ervaringen en voorkomen dat onderzoeken

ook op latere momenten initiatieven toegevoegd kunnen worden.

dubbel gedaan moeten worden.” De taskforce is ondertussen
opgeschaaldvan Brabant naar Nederland.
Om ervoor te zorgen dat de initiatieven onderzocht kunnen worden,
is de taskforce een samenwerking aangegaan met Wil van Hoof

ER GEBEURT NOG MEER

van communicatiebureau Keigroen, De Groene Munt en Monteny
Milieu Advies. Er zijn gesprekken geweest met het ministerie van

Er is nog weinig bekend over emissies uit geitenstallen. Er loopt

LNV om geiten toe te voegen aan de subsidieregeling brongerichte

een onderzoek vanuit Wageningen UR bij twee geitenbedrijven

verduurzaming (Sbv), zodat de hoognodige financiering voor de

om nulmetingen te doen. Naast de ideeën die in de taskforce

onderzoeken beschikbaar komt. Meijers: “De Sbv zou 1 april open

verzameld worden, zijn er ook andere initiatieven.

gesteld worden, maar is momenteel nog niet gepubliceerd in de

Als ze ingediend zijn, zal vakblad Geitenhouderij uitgebreider

Staatscourant. Op dit moment is de taskforce met de genoemde

aandacht besteden aan de verschillende initiatieven die de task-

samenwerkingspartners bezig om te kijken of en hoe elk initiatief

force vooruitwil helpen. Meer informatie vind je op:

aan de subsidievoorwaarden voldoet. Het is nu nog te vroeg om

https://www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen

verderover de initiatieven uit te wijden.”
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