Quick Scan RAV
Over dit formulier
• Met dit formulier kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) in het kader van innovatieve stallen en technieken
• De regelingen waarvoor een QuickScan ingediend kan worden zijn de volgende:
o Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav);
o Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl), ofwel de fijnstofregeling;
o Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)
• Schrijf beknopt. Hoe concreter u de QuickScan invult, hoe beter wij kunnen beoordelen of
uw idee kansrijk is.
• Onderbouwing door middel van tekeningen, foto’s of filmpjes, zijn welkom.
• RVO.nl toetst samen met u of uw idee aansluit bij de doelstellingen van de regeling.
• Een adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. U krijgt advies over de verdere
ontwikkeling van uw projectidee en of het zinvol is om uw idee verder uit te werken tot een
aanvraag.
• Uw idee wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Het betreft een vrijblijvend advies. Het advies biedt geen garantie op eventuele opname van de
desbetreffende systemen op de RAV, RGV, Fijn Stoflijst. Dit kan pas als de aanvraag de gehele TAP
beoordelingsprocedure positief doorlopen heeft.
QuickScan aanvragen:
U kunt het formulier mailen naar: RVO@RAV.nl
Meer info:
Meer informatie over de verschillende onderwerpen kunt u vinden op de volgende website:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/innovatieve-stallen-entechnieken

Algemene gegevens:
Aanvrager
Naam:
Adres:
Telefoon:
e-mailadres
Opmerkingen:

Voor welke regeling wilt u een QuickScan indienen?
Ammoniak, fijn stof of geur (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Beschrijf de beoogde innovatie

Wat is het werkingsprincipe van uw innovatie?

Wat is uw verwachting m.b.t. emissiefactor of reductie%

Tegen welke problemen loopt u aan bij de ontwikkeling?

Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling?

Hoever bent u met de ontwikkeling van de innovatie? Beschrijving van het tijdspad.

Heeft u specifieke vragen aan RVO.nl die u beantwoord wilt zien?
1. …..
2. ….

Meegestuurde bijlagen (bv staltekening, foto’s, etc.)
Bijlage 1:
Bijlage 2: etc.

