
Niet gemeten vloeren voorlopig nog op
RAV-lijst
De emissiearme vloeren die per 1 februari drie jaar op de voorlopige RAV-lijst staan, maar nog niet zijn gemeten,
verdwijnen niet meteen van de lijst.

Tot aan 1 juli 2014 blijven deze vloeren sowieso op de RAV-lijst staan. Alle drie
jaar oude vloeren die het komende jaar gemeten gaan worden, prijken ook na 1
juli nog op de voorlopige RAV-lijst. Vloeren die niet gemeten gaan worden,
zullen met de nieuwe update van 1 juli naar alle waarschijnlijkheid niet meer op
RAV-lijst terugkomen.

Tussenoplossing
De mogelijkheid tot uitstel is een tussenoplossing voor de impasse die is
ontstaan in het meten van emissiearme vloeren. Het uitvoeren van een meting in
een natuurlijk geventileerde stal is ingewikkeld en duur. De kosten bij vier
proefstallen kunnen oplopen tot 100.000 euro die een fabrikant zelf moet
betalen. Daarnaast willen de bedenkers van een vloer niet meten omdat de
RAV-lijst bestaat uit systeembeschrijvingen. Concurrerende fabrikanten, die hun
systeem hebben afgeleid van het origineel, zouden daardoor zonder een dure
meting ook een emissiewaarde krijgen voor hun vloer.
Deze ongelijkheid wordt nu voorkomen door te stellen dat alle vloeren bemeten
moeten worden. Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2013 hiervoor
een subsidieregeling opengesteld waarvan fabrikanten gebruik kunnen maken
om hun vloer te laten meten. In maart 2014 krijgen de aanvragers uitsluitsel
hierover.

Twee of vier stallen
Uitgangspunt is dat fabrikanten vier stallen per systeem meten. Maar, bij
systemen waar meerdere fabrikanten een vloer hadden ondergebracht, wordt de mogelijkheid geboden om – in samenwerking en
onderling overleg – elk twee stallen te laten doormeten. Dan is het gemiddelde van alle metingen de emissiefactor voor alle
vloeren onder deze systeembeschrijving.
Fabrikanten die toch vier proefstallen doormeten, mogen voor hun vloer de gemiddelde emissiewaarde gebruiken die voortvloeit
uit deze vier metingen. Er zal wel een einddatum bepaald worden waarbinnen de metingen gedaan worden. Aangezien de vloeren
in vier seizoenen gemeten moet worden, is de verwachting dat de fabrikanten tot medio 2015 de tijd krijgen om hun vloeren
alsnog te meten.

Kijk voor de lijst met emissiearme vloeren op de site van RVO
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