
Brabant ontwikkelt nieuw en streng beleid
voor boeren
 

Met een bovenwettelijke duurzaamheidstoets ontwikkelt de provincie Noord-Brabant nieuw en streng beleid voor boeren.

Brabant gaat bovenwettelijke maatregelen treffen om de balans tussen boeren en burgers te herstellen. Dit gebeurt via een 
Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV). In februari 2014 wordt de BZV actief als de nieuwe verordening Ruimte wordt
vastgesteld. In aanloop daarnaartoe heeft de provincie een voorbereidingsbesluit aangenomen waarin staat dat
veehouderijbedrijven tot aan februari 2014 niet mogen uitbreiden, mits ze aantoonbaar een duurzame investering doen.
De provincie heeft al een 1.0 versie van de BZV gemaakt. Op honderd bedrijven die na 2007 nieuwbouw hebben gepleegd, wordt
op dit moment een onderzoek gehouden. Er wordt gekeken of de normen die de provincie hanteert voor deze moderne bedrijven
praktisch haalbaar zijn. Eind oktober 2013 wordt de steekproef afgerond. Na inzagetermijnen kan in februari 2014 de BZV definitief
vastgesteld worden.

 

Drie hoofdthema’s
De BZV kent drie hoofdthema's: volksgezondheid,
diergezondheid en -welzijn en fysieke leefomgeving. Binnen
deze drie hoofdthema's zijn acht maatlatten opgesteld:
gezondheid, ammoniak, geur, fijn stof, dierenwelzijn,
mineralenkringlopen, verbinding met de omgeving,
biodiversiteit. Op iedere maatlat kan een veehouder punten
scoren. Uit die scores volgt een totaalscore.

Wanneer de totaalscore groter of gelijk is aan de vereiste
totaalscore is het bedrijf zorgvuldig genoeg. In de
scoresystematiek moet de provincie nog keuzes maken
inzake het onderlinge gewicht van de maatlatten en of er per
maatlat een minimumscore moet komen. De BZV-score
wordt bepaald over het gehele bedrijf in de toekomstige
(aangevraagde) situatie. Dus zowel bestaande als nieuw te
bouwen stallen worden hierin meegenomen.

Een voldoende score op de BZV betekent nog niet automatisch dat een veehouderij in de toekomst kan uitbreiden. Naast een
voldoende score op de BZV moeten boeren aan nog enkele andere provinciale en gemeentelijke verordeningen voldoen, zoals:

het voeren van een dialoog met de omgeving;
een bouwblok van maximaal 1,5 hectare tenzij het bedrijf grondgebonden is;
in extensiveringsgebieden moet een bedrijf in voldoende mate grondgebonden zijn;
het bedrijf moet passen in het gebiedsprofiel dat de gemeente opstelt.

Blijven ontwikkelen
Het is de bedoeling dat de BZV zich blijft ontwikkelen. In de versie 1.0 worden sommige subthema's maar heel beperkt ingevuld
omdat er nog te weinig goed geborgde informatie op een makkelijke manier beschikbaar is. Deze thema’s komen voorlopig in een
zogenoemde wachtkamer tot dat ze toepasbaar zijn. De BZV zal periodiek worden herzien en bijgesteld. Ook kunnen er nieuwe
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(sub)thema’s aan worden toegevoegd, bijvoorbeeld water, die voor de eerste versie van de BZV lager geprioriteerd is.

 

Lees ook: Pas uitbreiden na keukentafelgesprekken
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