
Panel beoordeelt Brabantse vergunningen
Brabant stelt een panel van deskundigen in die de vergunningsaanvragen van veehouders gaat beoordelen op
duurzaamheid.

Brabantse veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden moeten voldoen aan bovenwettelijke eisen. In overleg met boeren, natuur-
en milieuorganisaties en burgers hebben Gedeputeerde Staten besloten een panel in het leven te roepen dat de aanvragen
beoordeelt. Doel is om de veehouderij in Brabant versneld te verduurzamen zodat veehouderij en maatschappij elkaar beter
verdragen.

Aanvragen voorleggen
De aanvragen kunnen voorgelegd worden door
gemeenten. Het is nog niet bekend of alle
vergunningsaanvragen standaard door het panel
beoordeeld gaan worden of dat gemeenten slechts de
discutabele aanvragen aan het panel voorlegt. In het panel
zitten deskundigen met verschillende achtergronden en
wordt geleid door oud-gedeputeerde Peter van Vugt. De
overige panelleden zijn Onno van Eijk van
communicatiebureau Imagro, Jan Willem Erisman van het
Louis Bolk Instituut, Len Lipman van faculteit
diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Clementine
Wijkmans van GGD, Maurits Steverink, ketenmanager
veehouderij, en Han Swinkels van HAS in Den Bosch. Het
panel komt vier keer per jaar bij elkaar, te beginnen deze
zomer, en zal zijn adviezen openbaar maken.

Verordening Ruimte
De bovenwettelijke eisen in Brabant vloeien voort uit de nieuwe Verordening Ruimte - die in februari 2014 is vastgesteld - en liggen
vast in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). 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
voldoende duurzaam.

Meer provincies
Brabant is de eerste provincie die extra eisen stelt aan veehouders die een vergunning aanvragen. De provincies Groningen en
Gelderland willen ook een soortgelijke maatlat invoeren.

Lees ook: Brabant ontwikkeld nieuw en streng beleid voor boeren
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