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Impasse in emissie

Een melkveehouder die een nieuwe 
stal bouwt, kan voor de vloer een 
keuze maken uit de RAV-lijst, oftewel 

de Regeling Ammoniak en Veehouderij. In 
deze lijst staan vloeren die een definitieve 
of voorlopige erkenning hebben gekregen 
als ‘emissiearm’. De vloeren met een voorlo-
pige erkenning hebben ook een voorlopige, 
berekende, emissiefactor gekregen. Voor een 
definitieve erkenning moeten binnen drie 
jaar aan vier stallen met dezelfde vloer jaar-
rond metingen van de ammoniakemissie 
worden gedaan.

Die metingen zijn de afgelopen jaren 
maar mondjesmaat uitgevoerd. In septem-
ber vorig jaar werden de resultaten van 
de metingen van de vier vrijekeuzestallen 
bekend, waardoor dit systeem officieel is 
erkend als emissiearm. 

De gemeten emissiewaarden van de 
afzonderlijke stallen bleken echter nogal te 
verschillen. Bovendien was de reductie min-
der hoog dan verwacht. Dat was nog meer 
het geval bij metingen van enkele stallen 
met andere typen vloeren. Alle vloeren ble-
ken een hogere emissiewaarde te hebben 

dan de voorlopig berekende waarde.
Zowel binnen de sector als het onderzoek 

en de politiek rees de vraag wat voor waarde 
er aan de metingen en de uitkomsten moe-
ten worden gehecht. Vooral het feit dat de 
norm van 11 kilo ammoniak per dierplaats 
bij opstallen en 9,5 bij weidegang is geba-
seerd op metingen uit 2001 riep vraagtekens 
op. Recentere metingen van Wageningen UR 
wijzen uit dat deze normen inmiddels ach-
terhaald zijn. 

Doordat er tegenwoordig een andere 
ventilatie en meer loopoppervlak per koe als 
standaard worden genomen, is de ammoni-
akemissie van een traditionele ligboxenstal 
met roostervloer niet 11 en 9,5 kilo per dier-
plaats, maar 13,5 en 12 kilo, zo heeft Wage-
ningen UR berekend. 

Verschillen Verklaard
Dat verklaart ook de verschillen in de 

berekende en de gemeten emissie van de ver-
schillende proefstallen, legt Gert-Jan Mon-
teny van Monteny Milieu Advies uit. Monteny 
was destijds als deskundige nauw betrokken 
bij de berekening van de voorlopige emissie-
waarden. ‘De berekeningen waren gebaseerd 
op de waarde van de traditionele stallen. Nu 
deze emissiewaarde hoger is dan werd aan-
genomen, is het niet meer dan logisch dat 
ook de emissiewaarden van de proefstallen 
hoger uitvallen.’

Los van de gemeten waarden ligt ook de 
manier van meten onder vuur. De huidige 
methodiek gaat uit van jaarrond metingen 
in vier stallen van hetzelfde type onder voor-
geschreven omstandigheden. Deze metin-
gen kunnen door enkele bedrijven worden 
verricht, waarbij de kosten uiteenlopen 
van 50.000 euro tot 160.000 euro voor vier 
stallen. Dat er vervolgens vier verschillende 
waarden worden gemeten is niet vreemd, 
stellen critici. De ammoniakemissie hangt 
immers van veel factoren af, die in alle stal-
len verschillend zijn. Neem alleen maar het 

voer dat de koeien krijgen voorgeschoteld.
Daarom wordt nu gewerkt aan een 

meetunit in een stal waarbij verschillende 
systemen met elkaar en met een traditionele 
stal worden vergeleken. Een dergelijke unit 
komt op Dairy Campus in Leeuwarden. Zo 
kan iedere mogelijke vloer een emissiewaar-
de krijgen zonder dat daar vier afzonderlijke 
stallen voor hoeven te worden doorgemeten.

‘Het meetprotocol moet nog worden 
goedgekeurd door het ministerie. Als alles 
goed gaat, kunnen de metingen eind van dit 
jaar van start’, zegt Monteny die bij de opzet 
van de meetunits is betrokken. Ook Anton 
Stokman in Koudum heeft belangstelling 
voor een meetunit op zijn bedrijf.

definitieVe erkenning
De meetunit komt te laat voor de vloer-

systemen die in februari 2011 als eerste op 
de voorlopige RAV-lijst kwamen en waarvoor 
uiterlijk in februari 2014 meetresultaten 
beschikbaar moeten zijn om een definitieve 
erkenning te krijgen. Zijn die resultaten er niet, 
dan verdwijnt de vloer van de lijst.

Het ziet ernaar uit dat dit lot veel fabrikan-
ten wacht, omdat er nog maar mondjesmaat 
metingen worden uitgevoerd en er ook nog 
maar weinig zijn verricht. ‘Bijna alles moet 
nog worden doorgemeten’, bevestigt Monteny. 
Het gaat volgens hem om zeven oude vloeren 
en vijf nieuwere. In totaal zijn dat vijftig stallen 

die nog doorgemeten moeten worden. ‘Daar 
gaat wel een paar jaar overheen.’

De fabrikanten van emissiearme vloeren, 
verenigd in Agrab, voeren ondertussen over-
leg met het ministerie om uit de impasse te 
komen. ‘We willen duidelijkheid. De metingen 
zijn kostbaar, terwijl de uitkomsten erg varia-
bel zijn. Hoe betrouwbaar is zo’n meting dan? 
En aan welke normen moeten we voldoen?’, 
verklaart voorzitter Henk Jan Röfekamp de 
afwachtende houding van de fabrikanten.

‘Bovendien wordt er binnen de sector veel 
gekopieerd en liften andere bedrijven mee 
met de kennis en ervaring die enkele fabri-
kanten in de nieuwe vloeren steken. Dat remt 
de bereidheid om te meten ook.’

De sector werkt daarom aan een certifice-
ring van emissiearme vloeren, zodat er meer 
duidelijkheid komt in het oerwoud aan vloer-
systemen en het kopieergedrag in de kiem 
kan worden gesmoord.

Daarnaast juichen de fabrikanten een 
eenvoudiger meetsysteem toe. ‘In Duitsland 
en Denemarken wordt al gewerkt met een 
meetprotocol dat nu ook op Dairy Campus 
wordt toegepast. Wij zijn voorstander van zo’n 
‘case control-situatie’, omdat je in dezelfde 
stal onder dezelfde omstandigheden zowel de 
traditionele situatie als een nieuwe vloer kunt 
doormeten.’

Ander overlegpunt is de privatisering van 
de TAC-RAV-commissie, oftewel de commis-
sie die de nieuwe stalsystemen beoordeelt en 
aanwijst als proefstal of een tijdelijke emis-
siefactor toekent. ‘Als deze commissie er niet 
meer is, remt dat de ontwikkeling. Wij zijn nu 
druk in overleg hoe dit op een andere manier 
georganiseerd kan worden.’

Uitstel
Belangrijk punt voor de Agrab is ook om 

de termijn van drie jaar voorlopige erkenning 
met een jaar te verlengen. Ook daarover wordt 
overleg gevoerd. Komt dat uitstel er niet, dan 
zullen er vloeren van de lijst verdwijnen en 
heeft de melkveehouder minder keus. 

Melkveehouders die zo’n vloer al in hun 
stal hebben gelegd met de veronderstelling 
dat er een erkenning komt, hoeven echter 
niet bang te zijn dat ze de vloer er weer uit 
moeten halen. Als er binnen de drie jaar geen 
definitieve emissiefactor kan worden vastge-
steld, blijft de voorlopige factor gehandhaafd, 
bevestigt een woordvoerder van het ministerie 
van I&M. Deze emissiefactor geldt dan alleen 
voor de huidige stallen waar de vloer al is toe-
gepast. 

De (hogere) uitkomsten van de metingen 
hebben evenmin gevolgen voor de bestaande 
stallen. Voor deze stallen blijft de voorlopige 
emissiefactor gelden, omdat op basis hiervan 
een vergunning is afgegeven. Gert Jan Monte-
ny schat dat het om een paar honderd stallen 
gaat die met voorlopig erkende vloersystemen 
zijn gebouwd.

I da  H y l k e m a

Boeren met al een 
emissiearme vloer 
hoeven niet bang 
te zijn dat zij deze 
moeten vervangen, 
bevestigt het minis-
terie.
 F o t o :  
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Actualisatie emissiefactoren voor melkvee
Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur & Milieu gaat de emissiefactoren voor melkvee 
actualiseren, zo heeft ze de Tweede Kamer vorige week laten weten. Daarmee gaan waarschijnlijk 
de normen van 12 (met weidegang) en 13,5 (volledig opstallen) gelden. Dit betekent in de praktijk 
dat de reductie van veel emissiearme vloeren hoger is dan eerst werd aangenomen. Wat de ge-
volgen zijn voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is nog niet duidelijk. Het PAS moet 1 januari 
2014 operationeel zijn en voorziet in een reductie van de ammoniakuitstoot in ruil voor ontwikke-
lingsmogelijkheden voor bedrijven bij Natura 2000-gebieden. ‘Bij alle maatregelen is het meten en 
het bepalen van emissiewaardes van belang om de reductie te kunnen vaststellen. Daarom is het 
van belang dat de emissiewaarden van een traditonele ligboxenstal zijn bijgesteld’, zegt Wiebren 
van Stralen, specialist Mest en Milieu van LTO Noord.
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Nieuwe stallen moeten worden uitgerust met 

een emissiearme vloer. De afgelopen jaren zijn 

daarom veel vloeren en stalsystemen ontwikkeld 

die het voorlopige stempel ‘emissiearm’ kregen en 

daarmee op de RAV-lijst zijn geplaatst. Maar het 

systeem hapert. Metingen blijven uit en vloeren 

dreigen weer van de lijst te verdwijnen.


