
‘Brabantse maatlat schiet doel voorbij’
 

John Koeken directeur en adviseur bij financieel adviesbureau Exitus uit Veghel, vindt dat de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) zijn doel voorbij schiet. “Het remt de ontwikkeling naar duurzaamheid.”

Hoe kijkt u als financieel expert aan tegen de bovenwettelijke maatregelen die de provincie Noord-Brabant oplegt aan haar
veehouders?
“De provincie wil overduidelijk grip houden op de ontwikkeling van de veehouderij. Er zijn de afgelopen jaren stallen gebouwd die
de provincie blijkbaar eigenlijk niet wilde. Op zich is dat vreemd, want een veehouder kan niet zomaar een stal bouwen. Hiervoor
zijn bouwblokken bepaald en vele regels en eisen opgesteld. Veehouders moeten hieraan voldoen voor ze kunnen bouwen.
Schijnbaar is dat nog niet genoeg en komt Brabant dus met extra eisen.”

Hoe zullen die maatregelen uitpakken?
“Ik heb de zestig pagina’s waarin de BZV staat beschreven met verbazing
gelezen. Het eerste gevoel dat me bekroop was: waar bemoeit deze overheid zich
mee? Veehouders kunnen bijvoorbeeld extra punten verzamelen als de looplijnen
op een bedrijf kort zijn of als ze kiezen voor begeleiding door een
bedrijfsvoorlichter. Dat gaat een provincie toch niet aan? Dat zijn keuzes van de
ondernemer.”

Wat is uw grootste bezwaar tegen de bovenwettelijk maatregelen?
“Dat de ontwikkeling in de sector stil komt te staan. Als de veehouderij zich niet
ontwikkelt, stopt ook de vernieuwing bij bedrijven in de periferie. Dat betekent
ook dat  ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid vertragen. Dat is
natuurlijk funest omdat je die ontwikkelingen later niet meer kunt inhalen.”

De provincie wil juist dat de veehouderij in Brabant een extra stap zet richting
duurzaamheid.
“Het is zeer de vraag of dat met dit instrument gebeurt. De extra maatregelen die
boeren moeten nemen, kosten geld. Gaat de consument meer betalen voor het
vlees? Tot nu toe is dat niet gebeurd. De sector is gericht op kostprijsbeheersing.
Daarmee is de veehouderij succesvol. Schaalvergroting hoort daar bij. Het is de
vraag of zowel de sector als de consument een omslag kunnen maken.”

U zegt dat de maatregelen geld kosten. Kunt u daar voorbeelden van geven?
“De maatlatten zijn bedoeld om met een puntensysteem veehouders keuzevrijheid te geven. Ze kunnen dus kiezen uit
verschillende toepassingen. Op dit moment is niet bekend hoeveel punten gehaald dienen te worden en hoeveel punten
veehouders voor een item krijgen. In het concept dat nu voorligt, wordt bijvoorbeeld gesproken over een luchtinlaatwasser of
aparte stallen voor diergroepen. Zulke zaken kosten geld. Niet alle voorbeelden die erin staan kosten meteen geld, maar
goedkoper wordt bouwen zeker niet. En wat denk je van het handhaven van de BZV. Een veehouder kan wel zeggen dat hij
voldoet aan de BZV. Maar een controleur zal dat weer moeten bevestigen, elk jaar weer. Daarbij zijn verschillende onderdelen ook
nog eens lastig te controleren.”

Wat is wel een oplossing?
“Ga terug naar een paar punten die te controleren zijn en bemoei je met veel minder zaken. De provincie gaat op de stoel van de
Rijksoverheid en de gemeente zitten, terwijl ze zich alleen met bovengemeentelijke zaken mogen bezighouden op gebied van
ruimtelijke ordening.”

Krijgt de provincie de BZV juridisch waterdicht?
“Niet zoals de maatregel er nu bij ligt. Er zitten te veel onderdelen in waar een provincie niet over gaat. Maar linksom of rechtsom
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zullen er wel zaken doorgaan en die zullen extra geld kosten en de ontwikkeling remmen. De tegenwind vanuit de overheid is heel
sterk. De license to produce is in Brabant weg. Daarmee moeten we aan de slag. Maar deze maatlat schiet zijn doel voorbij.”

 Download de ontwerp-BZV

Voor meer informatie: http://www.exitus.nl/
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