
Impasse emissiearme vloeren doorbreken
 

Deskundigen praten elkaar bij over nieuwe organisatie voor Tac-Rav en een nieuwe manier om emissiearme stalvloeren te
meten.

Tijdens een door de Nederlandse Vereniging voor Techniek in de
Landbouw (NVTL) georganiseerd seminar op 26 februari 2013 over
emissiearme vloeren in melkveestallen, hebben producenten,
belangenorganisaties en overheden gesproken over een nieuwe
organisatie voor de technische adviescommissie (Tac-Rav) en het
optuigen van een andere systematiek om emissiewaarden toe te
kennen aan vloeren in de melkveehouderij.

Rol bedrijfsleven
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil af van Tac-Rav. Bij het
toekennen van emissiearme stalsystemen, binnen de Regeling
Ammoniak en Veehouderij, zou het bedrijfsleven een nadrukkelijker
rol moeten spelen, vindt het ministerie. De nieuwe organisatie zou er
in 2013 moeten staan maar gezien de verschillende belangen van de
partijen is het de vraag of dat gaat lukken.
Voor een andere systematiek om emissiewaarden toe te kennen, zijn tijdens het seminar verschillende denkrichtingen gelanceerd.
Zoals het formeren van klassen waartussen de emissie van een vloer ligt. Volgens sommige deskundigen is het immers vreemd
dat er nu exacte waarden zijn van bijvoorbeeld 8,3 of 8,4 kg terwijl metingen van stallen een spreiding laten zien van 20 procent
boven en 20 procent onder dat gemiddelde. De huidige waarden kloppen rekenkundig wel maar zijn gezien de grote spreiding erg
discutabel.

Een andere mogelijkheid is om vergelijkende metingen uit te voeren
tussen de vloersystemen in daarvoor speciaal ingerichte units, zodat
de verschillen inzichtelijk worden. Ook kan er gekozen worden voor
een theoretische berekening van de vloer waarna praktijkmetingen
niet meer noodzakelijk zijn. De hoofdprincipes van een emissiearme
vloer zouden dan geclusterd kunnen worden om ze daarna toe te
passen op een vloer.

Referentiewaarden
Tijdens het seminar kwam er geen duidelijkheid over de
referentiewaarden voor emissiearme vloeren. Uit recent onderzoek
van Wageningen UR (Mosquera e.a 2011) blijkt dat de emissienorm
van een traditionele stal op 13,4 kg ammoniak ligt in plaats van de
gehanteerde 11 kg die in de Regeling Ammoniak en Veehouderij
(Rav) staat. Het ministerie geeft wel aan een logische en

rechtvaardige systematiek aan te gaan houden om overgangseffecten naar de nieuwe norm te minimaliseren.

Lees ook: Regeling Rav moet simpeler
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