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4b  Handleiding Landbouw; Duurzame melkveehouderij  
 
 

1 Algemeen 
 
Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 
 
Projecten die zijn gericht op “een duurzame melkveehouderij, die is voorzien van een certificaat A conform 
het van toepassing zijnde certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur, 
onderdeel MDV – melkveestallen op het moment van indiening van de aanvraag.” 
 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 
 
Met artikel 4, onderdeel b, wordt de duurzame melkveehouderij onder de werking van de regeling 
gebracht. De overheid streeft een integrale verduurzaming van de melkveehouderij in Nederland na. Om 
invulling te geven aan de bovenwettelijke verduurzaming is de Maatlat duurzame veehouderij ontwikkeld. 
Hierdoor worden bij nieuwbouw en verbouwing van stallen innovaties uitgelokt. De Maatlat duurzame 
veehouderij is een lijst met criteria die in overleg met maatschappelijke partners is opgesteld. De criteria 
worden door de overheid gebruikt bij het definiëren van stallen die in aanmerking komen voor stimulering 
via de Regeling groenprojecten 2016. De eisen liggen op terreinen als ammoniakuitstoot, dierwelzijn en 
diergezondheid, fijn stof, geur, mest en mineralen, energie, natuur en landschap. Ze hebben dus een 
bredere werking dan de directe stal en betreffen de integrale bedrijfsvoering van het melkveebedrijf. De 
eisen voor groenfinanciering liggen op een hoger niveau dan die voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en 
de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).  
 
Relevante definities 
 
– project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en 

werkzaamheden 
– projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de werkzaamheden 

om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de 
totstandbrenging van een project 

– Duurzame melkveehouderij: het bedrijfsmatig houden van melkkoeien op een duurzame wijze met een 
integraal duurzaam veehouderijsysteem dat in uitvoering overeenstemt met een duurzame melkveestal 
die op grond van artikel 3.31 of 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de 
Minister van Infrastructuur en Milieu is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het 
Nederlandse milieu 

– Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur: veehouderij die wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig 
houden van melkvee en die in technische uitvoering overeenstemt met een veehouderij die op grond 
van artikel 3.31 of 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 door de Minister van 
Infrastructuur en Milieu is aangewezen als bedrijfsmiddel dat in het belang is van het Nederlandse 
milieu 

 
Relevante voorwaarden 
 
– Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000 
– Het projectvermogen is gemaximeerd tot € 1 000 000 per stal. 
 
Belangrijke termijnen 
 
– De groenverklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project maar niet langer dan tien jaar  
– De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden 
– Het project is niet eerder gestart dan zes maanden voor de aanvraag van de groenverklaring 
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2 Het projectplan 
 
Inhoud projectplan 
 
In het projectplan moet u opnemen: 
1. De titel van het project;  
2. De beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project (indien het een verbeterproject 

betreft); 
3. De beschrijving van het project;  
4. De financiële gegevens van het project.  
 
Titel van het project 
 
Korte kernachtige beschrijving. 
 
Beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project (verbeterproject) 
 
Een beschrijving van de bestaande situatie. 
 
Beschrijving van het project 
 
De projectbeschrijving moet de volgende onderdelen inhouden:  

• De oppervlakte in hectaren en ligging;  
Geef de aanduidingen van de kadastrale percelen waarop de melkveestal wordt opgericht. Voeg een 
kopie van een topografische kaart en geef daarbij de exacte ligging van de melkveestal aan.  

• Een beschrijving van de melkveestal en voorzieningen;  
Geef in het kort weer welke voorzieningen gerealiseerd worden en de hierbij benodigde 
werkzaamheden. Punten die hierbij aan de orde dienen te komen zijn:  

- bedrijfsvoering;  
- eventueel gemeenschappelijk gebruik van installaties en voorzieningen;  
- reeds aanwezige voorzieningen t.b.v. de duurzame melkveestal ten tijde van de 

certificering;  
- tijdsplanning van de oprichting van de melkveestal.  

    Betreft het een verbetering van een bestaande melkveestal:  
- Geef aan welke instantie het groencertificaat heeft afgegeven en de jaarlijkse controles zal 

gaan uitvoeren.  
 
Financiële gegevens van het project 
 
Het projectvermogen is gemaximeerd tot € 1 000 000 per stal en heeft betrekking op de investeringslasten 
voor de stal die gebruikt worden voor de huisvesting van de melkkoeien. Hier wordt onder een stal een 
bouwwerk verstaan waarin melkvee gehuisvest is. Ruimtes waarin de melkkoeien zijn gehuisvest die 
onderling gescheiden zijn (door muren of door ruimtes met andere bestemmingen) doch binnen één 
bouwwerk liggen, worden als één stal gerekend.  
Kosten voor ruimten waarin dieren worden gehuisvest, stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische 
systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag kunnen worden opgevoerd. 
Daarnaast worden ook de kosten voor de melkinrichting inclusief de verschillende energiebesparende 
systemen (bijvoorbeeld een voorkoeler of warmtewisselaar) meegerekend tot het projectvermogen. Kosten 
voor andere investeringen zoals voor opslagruimtes, werktuigen of levende have zelf kunnen geen deel 
uitmaken van het projectvermogen.  
 

Gemeenschappelijke voorzieningen kunnen wel – als afzonderlijk project – in aanmerking komen voor een 
Groenverklaring, wanneer alle aangesloten melkveestallen eveneens gecertificeerd zijn op het 
certificeringniveau dat ten tijden van de aanvraag van de groenverklaring van toepassing is. Wanneer 
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echter één van de melkveestallen de groenstatus verliest, vervalt ook de Groenverklaring voor de 
gemeenschappelijke voorziening(en). 
 

Voorzieningen:  
• Vaste activa  

Maak voor de specificatie (mede-) gebruik van de gewaarmerkte kopie van de Overzichtslijst 
voorzieningen die u bij het ontwerpstalcertificaat heeft ontvangen. De volgende voorzieningen 
komen in aanmerking voor een groenverklaring:  

- ruimten waarin dieren zijn gehuisvest  
- stalinrichting  
- klimaattechnische en voertechnische systemen  
- ammoniakemissiereducerende systemen  
- mestafvoer en opslag  
- melkinrichting inclusief energiebesparende systemen (voorkoeler/warmtewisselaar)  

• Projectgebonden investeringssubsidies  
  Zijn of worden er voor het project subsidies verkregen?  
  Geeft u dan aan:  

- Wie de subsidie verstrekt;  
- Volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt;  
- Het subsidiebedrag;  
- De status van de aanvraag (verlening/vaststelling).  

 
Verplichte bijlagen 
 
Bij de aanvraag voorlopige groenverklaring voor een duurzame melkveestal dient u als (verplichte) 
bijlagen toe te voegen:  

• Het projectplan;  
• Overzichtskaarten van de bestaande en nieuwe situatie;  
• Kopie van een ontwerpstalcertificaat;  
• Gewaarmerkt kopie van de hierbij horende Overzichtslijst voorzieningen;  
• Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen.  

 
Bij het verzoek opstelling definitieve groenverklaring voor een duurzame melkveestal dient u als 
(verplichte) bijlagen toe te voegen:  

• Kopie van een definitief stalcertificaat;  
• Gewaarmerkt kopie van de hierbij horende Overzichtslijst voorzieningen;  
• Kostenoverzicht definitieve projectkosten;  
• Ondertekende opdrachtbevestigingen behorende bij de nota’s (enkel noodzakelijk als de 

opdrachtbevestigingen afwijken van de informatie bij de aanvraag voorlopige groenverklaring).  
 
 
 

 


