Nieuwe maatlat geiten en vleesvee
Stichting Milieukeur (SMK) heeft voor het eerst melkgeiten en vleesvee opgenomen in de Maatlat Duurzame Veehouderij.
Voor veehouders in deze sectoren zijn er echter nog geen financiële voordelen te behalen.
Dit komt omdat beide maatlatten nog niet gekoppeld zijn met
de Milieulijst. Hiervoor is toestemming nodig van de Europese
Commissie. SMK, de stichting die de MDV-eisen opstelt, heeft
per 1 januari 2013 al wel de criteria gepubliceerd. Als in de
loop van 2013 de Europese goedkeuring komt, publiceert de
overheid mogelijk al dit jaar een aanvulling op de Milieulijst.
Mocht deze goedkeuring pas aan het eind van 2013 komen,
dan zullen de fiscale regelingen voor deze groep veehouders
pas gelden vanaf 1 januari 2014.
Melkgeiten
SMK vraagt bouw-, advies- en installatiebedrijven de huidige
voorstellen al wel aan te grijpen om met onderbouwde
toevoegingen te komen. Zo mag er in de ammoniakmaatlat
voor zowel geiten als vleesvee gebruikt gemaakt worden van
perspectiefvolle maatregelen. Dit zijn systemen die toepasbaar zijn, maar waarvan het daadwerkelijke eﬀect op de
ammoniakemissie nog niet formeel is vastgesteld. Door het toevoegen van nieuwe ammoniakemissie reducerende technieken specifiek voor deze twee sectoren - kan de ammoniakmaatlat uitgebreid worden.

SMK heeft voor de geitenhouderij zowel criteria opgesteld voor stallen met melkgeiten als stallen met lammeren. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen bedrijven met 350 nge of minder, 350 tot 700 nge en meer dan 700 nge (ter illustratie: één melkgeit
ouder dan een jaar, telt mee voor 0,1 nge). De kleinste bedrijven moeten 120 punten scoren op de maatlat, de grootste bedrijven
128 punten. Om het dierenwelzijn verder te bevorderen kunnen geitenhouders extra punten scoren als de dieren kunnen
beschikken over klimvoorzieningen.
Stieren en zoogkoeien
Bij vleesveebedrijven geldt ook een onderscheid in bedrijfsgrootten van 350 nge of minder, 350 tot 700 nge en meer dan 700 nge.
Er zijn twee categorieën gemaakt: vleesstieren en zoogkoeien. Bedrijven met vleesstieren moeten tussen de 91 en 95 punten
behalen om aan de MDV-criteria te voldoen. Bedrijven met zoogkoeien moeten 93 tot 97 punten behalen.
Lees ook: Maatlat is niet voor iedereen bedoeld
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