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LTO Paardenhouderij verwelkomt Hippisch Ondernemer van het
jaar!
Manege Middenhof is dit jaar verkozen tot Hippische Ondernemer van het jaar! Het
paardenbedrijf in Maassluis is veelzijdig, besteed aandacht aan duurzaamheid en legt de
focus op samenwerkingsverbanden. Sinds 1976 is Manege Middenhof de thuisbasis van
Paardesportvereniging Lickebaert. Een prachtige accommodatie met talloze mogelijkheden
voor ruiter en paard. Voor LTO Paardenhouderij was dit dan ook een van de redenen om
een bezoek te brengen aan deze hippische onderneming.

Afbeelding 1: Rob van der Voort ondertekent het lidmaatschap in bijzijn
van bestuurslid LTO Paardenhouderij Matthijs Maat

Op woensdag 21 november was LTO Paardenhouderij samen met LTO Noord op bezoek bij
Rob van der Voort om te praten over de bedrijfsvoering van Manege Middenhof en de
hippische sector in het algemeen. Natuurlijk kregen wij de kans om meer te vertellen over
LTO Noord en LTO Paardenhouderij. Tijdens dit gesprek kwam het belang van
duurzaamheid en samenwerkingsverbanden sterk naar voren waardoor we na afloop een
handtekening konden plaatsen onder het lidmaatschap! Daarmee verwelkomen wij Rob van
der Voort als nieuw lid.

Asbest saneren kan zonder afvalstoffenheffing
Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft met brede
steun ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven
(Infrastructuur en Waterstaat). Daarnaast zijn gesaneerde asbestdaken vermoedelijk per 1
januari 2019 vrijgesteld van de afvalstoffenheffing door lobby van LTO Nederland.
Het is in Nederland al sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Dat betekent
dat alle nog bestaande daken met asbest in Nederland momenteel minimaal zo’n 25 jaar oud
zijn. Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest.
In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar zal
uitkomen op zo’n 12 miljoen.
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Om daken met asbest te saneren, was al eerder een pot van
75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bedrijven en particulieren konden hiervan gebruik
maken om asbestdaken te vervangen. Spijtig genoeg is het totale subsidiebudget van 75
miljoen euro is overschreden! Aanvragen kunnen nog wel ingediend worden, maar de kans
is zeer klein dat deze aanvragen nog worden gehonoreerd.
LTO Nederland pleitte voor een vrijstelling van de afvalstoffenheffing van gesaneerde daken.
Deze wetswijziging daartoe is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer bij een
stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen. Het amendement werd ingediend door
SGP-Kamerlid Chris Stoffer en gesteund door Pieter Omtzigt (CDA) en Erik Ziengs (VVD).
Met de maatregel wil de Kamer bedrijven die nog een asbestdak moeten saneren
tegemoetkomen in de kosten.

LTO Paardenhouderij in gesprek met Stichting Milieukeur
Tijdens het AO Paarden haalde minister Schouten de optie aan voor de sector om te werken
aan een maatlatstal voor de paardenhouderij. LTO Paardenhouderij heeft een verkennend
gesprek gevoerd met Stichting Milieukeur (SMK) en is enthousiast over de mogelijkheden die
het ondernemers in de paardensector kan bieden.
Stichting Milieukeur (SMK) werd in 1992 opgericht op initiatief
van de ministeries van VROM en EZ voor de ontwikkeling en het
beheer van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur.
In de loop der jaren is SMK uitgegroeid tot de partner voor het
ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante
duurzaamheidscriteria voor bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties
en overheden. Zo is in 1999 de maatlat Groen Label Kas en in 2008 de Maatlat Duurzame
Veehouderij en Aquacultuur aan SMK toegewezen.
Als voorbeeld is gesproken over de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal. Een MDVstal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en
dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal
voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s: Ammoniakemissie, Bedrijf &
omgeving, Brandveiligheid, Diergezondheid, Dierenwelzijn, Fijnstof, Klimaat.
Fiscale regelingen
Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen
aan de fiscale regelingen MIA en Vamil: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil):



Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het
investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door
uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Agenda
LTO Paardenhouderij gaat naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Meer informatie
hierover volgt. De KWPN Hengstenkeuring wordt gehouden van 30 januari t/m 2 februari
2019 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
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