10,3 procent van stallen is duurzaam
10,3 procent van de stallen in Nederland is integraal duurzaam volgens MDV, IDS en andere regelingen. Alleen de
rundveehouderij blijft achter.
De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor worden jaarlijks hogere doelen gesteld. Voor eind
2013 (peildatum 1 januari 2014) heeft het Ministerie van Economische Zaken als doel minimaal 8 procent integraal duurzame
stallen van alle in gebruik zijnde rundvee-, varkens- en pluimveestallen. Het jaarlijks onderzoek van Wageningen UR laat zien dat
op 1 januari 2014 in Nederland 10,3 procent van alle stallen integraal duurzaam is.
Pluimvee voorop
De pluimveehouderij loopt voorop. In deze sector is 32,6 procent van de stallen duurzaam. De varkenshouderij zit op 17,6 procent
en de rundveehouderij (melkvee, vleeskalveren en vleesvee) op 5,8 procent. Eerst genoemde sectoren halen dus ruimschoots de
doelstelling van 8 procent, de rundveehouderij loopt achter. In de genoemde drie sectoren zijn in Nederland totaal 77.000 stallen in
gebruik.
Het aandeel in aanbouw zijnde integraal duurzame stallen ten opzichte van het totaal is 1,4 procent. De voorgaande twee jaar was
dit steeds 1,7 procent. Het lijkt dus dat er iets minder animo is voor het bouwen van integraal duurzame stallen. Wanneer alle in
aanbouw zijnde stallen gerealiseerd worden, komt het aandeel integraal duurzame stallen op 11,7 procent te liggen. Dit is ruim
boven de doelstelling van 10 procent dat de overheid als streefpercentage heeft opgesteld voor eind 2014.
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Integraal duurzaam
De monitor is gebaseerd op stallen waarbij integraal duurzaam met een certificaat of een subsidiebeschikking is geborgd. Het gaat
hierbij om stallen die gebouwd zijn onder de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), Milieukeur, de regeling Integraal Duurzame
Stallen (IDS), het Beter Leven-kenmerk, Keten Duurzaam Varkensvlees en alle stallen op biologische veehouderijbedrijven. De
toename van het aandeel integraal duurzame stallen komt voor rekening van de stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame
Veehouderij.
Lees ook: Duurzame stallen: rundveehouderij loopt achter
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