
Ruim 3.000 stallen met MDV-certificaat
Van 2007 tot en met 2013 zijn er ruim drieduizend stallen gebouwd die voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV).

Bedrijven die een MDV-stal bouwen komen in aanmerking voor fiscale voordelen. Van de bijna 4.200 afgegeven
stalontwerpcertificaten, zijn er 3.066 gerealiseerd met een definitief stalcertificaat. De bouw van deze stallen is daarmee
daadwerkelijk volgens de vereiste MDV-duurzaamheidscriteria gebeurd. Op 31 december 2013 waren er nog 973 lopende
stalontwerpcertificaten. Dit betekent dat 159 stalcertificaten (3,8%) niet zijn gerealiseerd.

Twee jaar geldig
Belangrijkste reden voor het niet realiseren is dat er voor
één stal in de ontwerpfase soms meerdere certificaten
worden afgegeven om aan te blijven sluiten aan nieuwe
criteria die zich voordoen tussen planvorming en aanvraag
vergunning. Ook vallen certificaten af omdat ze maximaal
twee jaar geldig zijn. Binnen die tijd moet de stal
gerealiseerd zijn.

Meeste varkensstallen
Van de ruim drieduizend gerealiseerde MDV-stallen zijn
1.423 varkensstallen, 892 rundveestallen en 751
pluimveestallen (leghennen, vleeskuikens, eenden,
kalkoenen en konijnen).
Voor de in 2013 gepubliceerde MDV-certificatieschema’s
voor melkgeiten en vleesvee zijn nog geen certificaten uitgegeven. Doordat er in 2013 nog geen goedkeuring vanuit Brussel was,
konden deze sectoren nog niet meedoen met de MIA\Vamil-regeling. Die goedkeuring is inmiddels binnen waardoor in 2014
duurzame melkgeiten- en vleesveestallen opgenomen mogen worden in de Milieulijst van de Nederlandse overheid.

Tuinbouw in de plus
In de tuinbouw - waar gewerkt wordt met de term Groen Label Kas– zijn in 2013 41 nieuwe certificaten afgegeven. Dit is 40
procent meer dan in 2012 toen er 33 certificaten zijn uitgegeven. Het dieptepunt in de tuinbouw was het jaar 2011. Toen werden er
slechts 28 kassen gecertificeerd met Groen Label Kas.

Lees ook: Maatlat is niet voor iedereen bedoeld
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