
Panel adviseert over drie situaties van uitbreiding bij een veehouderij 

1.  Bedrijf heeft diersoorten waarvan geen 
certificaten in BZV zijn opgenomen.

Centrale vraag: is veehouderij  
voldoende zorgvuldig?

1.1  Levert bedrijf bovengemiddelde  
prestatie op thema’s pijler Certificaten 
en aanvullend een bovengemiddelde 
prestatie op thema’s pijler Inrichting  
& Omgeving? 

Ja, dan 
positief advies

Ja, dan 
positief advies

Ja, dan 
positief advies

Nee, dan 
negatief advies

Nee, dan 
negatief advies

Nee, dan 
negatief advies

Ja Ja

Ja

Nee, dan negatief advies Nee, dan negatief advies

Nee, dan negatief advies

2.2 Is bedrijfsconcept nieuw voor  
Brabantse veehouderij?

3.2 Is bedrijfsconcept nieuw voor  
Brabantse veehouderij?

3.3  Vergt het vernieuwend innovatief  
bedrijfsconcept meer dan 1,5 hectare? 
Is noodzaak van uitbreiding niet op 
basis van wens voor meer dieren? 

2.1  Levert bedrijf bovengemiddelde pres
tatie op hoofdthema’s BZV en komen 
subthema’s (+evt. nieuwe thema’s)  
van pijlers Certificaten en Inrichting  
& Omgeving voldoende aan bod? 

3.1  Is bedrijf een zorgvuldige veehouderij?   
Op basis van: BZV score > 7, of  
volgens beoordeling 1.1 en/of  2.1

                

3.  Bedrijf heeft zorgvuldige veehouderij 
waarvoor >1,5 hectare nodig is.

Centrale vraag: is sprake van nood
zakelijke uitbreiding >1,5 hectare 
voor zorgvuldige veehouderij  
vanwege innovatief bedrijfsconcept? 

Schema Afwegingskader Panel Zorgvuldige Veehouderij 
Noord-Brabant

NB: Dit schema is bedoeld om snel een beeld te krijgen van de wijze waarop het Panel adviseert. Formeel is dit vastgelegd in de Beleidsregel Afwegingskader Panel 
Zorgvuldige Veehouderij. Het schema is hiervan een samenvatting en is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Mocht u toch een verschil constateren tussen het schema 
en de beleidsregel, dan is de beleidsregel leidend. Wij stellen het op prijs als u het geconstateerde verschil aan ons doorgeeft via panelzv@brabant.nl. Voor meer 
informatie: www.brabant.nl/zorgvuldigeveehouderij .

Beoordeling Panel per situatie

2.  Bedrijf heeft innovatief bedrijfsconcept 
en presteert onvoldoende op BZV.

 
Centrale vraag: is sprake van  
innovatief bedrijfsconcept  
dat voldoende bijdraagt aan  
zorgvuldige veehouderij? 


