
‘Regeling Rav moet simpeler’
 

Hans Schiricke is eigenaar van meetbedrijf EnviVice. Hij is een van de weinige partijen die zich bezighouden met het
meten van emissies van stalvloeren die op de bijlage van de Rav-lijst staan. Over de regeling Rav en de proefstalstatussen
heeft hij een uitgesproken mening.

De tijd begint te dringen. Vanaf 1 februari 2013 moet er volop gemeten gaan worden aan emissiearme stalvloeren voor
melkkoeien. Gebeurt dat niet, dan zal een deel van de vloeren begin 2014 van de bijlage van de Rav-lijst verdwijnen. Hans
Schiricke van meetbedrijf EnviVice merkt dat er veel belangstelling is voor het meten van vloeren, maar de producenten van
vloeren zijn afwachtend.

Waar komt de afwachtendheid vandaan?
“Producenten zijn bang dat concurrenten meeliften op
hun investering in het meten van vloeren. Ze geven dus
hier niet makkelijk geld aan uit. Met mijn bedrijf zijn we
bezig met het meten van de G3 vloer van Swaans.”

Welke manier past u toe?
“Bij natuurlijk geventileerde stallen, zoals bij melkvee,
meet ik de samenstelling van de uitgaande stallucht via
kritische orifices. Een pomp trekt daarbij lucht door kleine
gaatjes van 0,2 mm. We meten ook de CO2 in de lucht.
Via de massabalansmethode kunnen we daarna de
ammoniakemissie berekenen.”

Is het niet vreemd dat er verschillende meettechnieken
zijn?
“In opdracht van Tac-Rav heeft Wageningen UR een
standaard meetprotocol opgesteld waarin verschillende meetprincipes zijn opgenomen. Het meetprincipe dat ik gebruik is er één
van. De techniek die Wageningen UR zelf gebruikt is een andere. We zullen zien wat de verschillen zijn.”

Meten van een stalvloer kost al snel een ton, wordt er geroepen. Is dat ook met uw methode?
“Wat anderen vragen weet ik niet. Maar een vloer jaarrond meten bij vier bedrijven kost bij mij ongeveer 50.000 euro.”

U heeft uw oorsprong in de industriële luchtmeting. Wat vindt u van de regeling Rav en de proefstalstatussen?
“Ik vind dat het allemaal veel eenvoudiger kan. De hele regeling is ontzettend complex. Voor alle diersoorten staan er nu al 291
systemen in de regeling. De emissiefactor die een systeem haalt is heilig, maar dat is vreemd. Houderijsystemen, inclusief
voeding, veranderen ook. Dus de emissiefactor die een bemeten systeem heeft, kan in de toekomst wel eens anders komen te
liggen.”

Wat zou uw voorstel zijn?
“Laat de verantwoordelijkheid bij de veehouder liggen.
Stel eisen aan welke ammoniakemissie hij moet voldoen.
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Stel eisen aan welke ammoniakemissie hij moet voldoen.
Geef aan wat emissiebepalende parameters zijn en welke
mogelijkheden hij heeft om die te beïnvloeden. Als de stal
klaar is, wordt er gemeten en elke drie jaar controleer je of
het bedrijf nog voldoet. Dat kan door te kijken naar de
emissiebepalende parameters en het doen van een
simpele meting die maximaal 2.500 euro kost. Deze
kosten vallen onder de operationele kosten van het
runnen van een veebedrijf. Door het simpel te houden en
de verantwoordelijkheid bij de gebruiker te leggen, neemt
ook nog eens de innovatie toe. Daar is iedereen bij
gebaat.”

Is dit haalbaar?
“Dat weet ik niet. In de industrie wordt er wel op deze

wijze gewerkt. Er moet wel wat veranderen om deze zaak in beweging te krijgen. De Tac-Rav commissie moet transparanter
werken en er moet meer deskundigheid in de commissie komen door het toevoegen van adviesbureaus uit de agrarische sector,
vloerendeskundigen, deskundigen van end-of-pipe technieken enzovoort. Tot slot moet er een vereenvoudigde mogelijkheid zijn
op beroep en bezwaar en moet de beoordeling plaatsvinden door een onafhankelijke geschillencommissie. Het systeem waar we
nu mee te maken hebben is complex, houdt zichzelf in stand en is daardoor onwerkbaar.”

 

Lees ook: Emissiearme vloeren verdwijnen van RAV-lijst

Voor meer informatie www.envivice.nl
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