
Helft Brabantse veehouderijen kan niet
meer groeien
Ongeveer de helft van de Brabantse veehouderijen voldoet niet aan de nieuwe strenge eisen van de provincie Noord-
Brabant. Zonder aanpassingen mogen deze bedrijven niet uitbreiden.

Dit blijkt uit de steekproef die de adviesbureaus Arcadis
en DLV hebben gehouden onder 68 Brabantse
veehouders in opdracht van het provinciebestuur. De
adviesbureaus hebben onderzocht wat de gevolgen zijn
van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
die de provincie op dit moment ontwikkeld.

7 of meer scoren
Veehouders die aan alle wettelijke eisen voldoen krijgen
een 6. Als deze bedrijven willen uitbreiden moeten de
bedrijven een 7 scoren. De provincie staat uitbreiding
alleen nog toe als boeren extra punten halen binnen de
opgestelde acht maatlatten en een certificaat bezitten
(bijvoorbeeld IKB, Milieukeur, MDV of EKO).
De steekproef geeft aan dat ongeveer 60 procent van de

melkveehouderijbedrijven op dit moment een 7 haalt en ongeveer de helft van alle varkens- en legkippenbedrijven. Van de
vleeskippen- en geitenbedrijven haalt respectievelijk een kwart en een derde de drempelwaarde van 7. Een ingewikkelde
rekenmodule (die rekening houdt met alle onderdelen uit de maatlatten) bepaalt hoeveel punten een bedrijf scoort.

Consultatieronde
In februari 2014 wordt de BZV actief als de nieuwe verordening Ruimte wordt vastgesteld. In de aanloop daarnaartoe ligt de 1.0
versie van de BZV ter inzage tot 27 december 2013. Iedereen kan wensen of meningen ten aanzien van de BZV schriftelijk
kenbaar maken tot 27 december 2013 via www.brabant.nl/bzv. Op 10 januari 2014 bespreken de betrokken partners samen met
de provincie hoe de BZV vorm moet krijgen.

ZLTO, belangenbehartiger van land- en tuinbouwers, is niet enthousiast over de voorstellen maar verwacht wel dat 90 procent van
de bedrijven in Noord-Brabant een 7 moet kunnen halen. Daarnaast blijft het de vraag of een provincie bovenwettelijke eisen mag
stellen aan de vergunningen van veehouders.

Lees ook: Brabantse maatlat schiet doel voorbij
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