
 

NB: Het Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant brengt op verzoek van gemeenten onafhankelijke adviezen uit 
over een uitbreiding van een veehouderij, wanneer een bedrijf met een innovatief en zorgvuldig bedrijfsconcept geen 
voldoende BZV-score haalt, wanneer een zorgvuldig bedrijf niet kan voldoen aan de BZV doordat certificaten 
ontbreken en wanneer een bedrijf vanwege een innovatief en zorgvuldig bedrijfsconcept een groter bouwblok dan 1,5 
hectare nodig heeft. Als het advies positief is kan een gemeente de vergunning verlenen wanneer ook aan alle andere 
wettelijke kaders is voldaan. Bij een negatief advies moet de gemeente de vergunning weigeren. Het Panel hoort bij de 
BZV en draagt zo bij aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in Noord-Brabant. Het Panel stelt de adviezen 
op volgens een door GS vastgesteld afwegingskader.  
Voor meer info: www.brabant.nl/zorgvuldigeveehouderij.   
 

  
Advies gemeente Laarbeek 
 
 
1 Achtergrond plan  
De maatschap M.A.J.J. en A.M.R.W. van Rooi heeft aan de Beukendreef 6 te Mariahout, 
gemeente Laarbeek, een rundveebedrijf met hoofzakelijk vrouwelijk jongvee en fokstieren. 
Het bedrijf wil een bedrijfsgebouw slopen en een nieuwe jongveestal oprichten. In de 
beoogde opzet worden in de bestaande en nieuwe stal 290 stuks vrouwelijk jongvee en 20 
vleeskalveren gehouden. De omgevingsvergunning voor deze bedrijfsopzet kan op dit 
moment niet verleend worden omdat niet voldaan kan worden aan de initiële eisen van de 
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).   
 
2 Vraag gemeente  
De gemeente Laarbeek wil in principe medewerking verlenen aan de voorgenomen 
ontwikkeling en heeft het Panel gevraagd advies uit te brengen over de mate van 
zorgvuldigheid van de veehouderij. Dit heeft betrekking op het onderdeel certificaten in 
relatie tot het houden van vrouwelijk jongvee. Het bedrijf kan een score van 7 punten halen 
maar kan niet voldoen aan het minimaal te behalen 0,2 punt voor de pijler certificaten.  
 
3 Algemeen  
De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaande bouwvlak van ongeveer 
0,75ha. Omdat (vrouwelijk) jongvee doorgaans wordt gehouden in combinatie met 
melkrundvee op eenzelfde locatie kan in die situaties worden voldaan aan de vereiste BZV-
score inclusief de pijler certificaten. Uitbreiding vindt in die gevallen plaats door uitbreiding 
met melkveestallen waarvoor voldoende certificaten beschikbaar zijn. Omdat in deze 
specifieke situatie alleen jongvee wordt gehouden kan het bedrijf niet de vereiste 
minimumscore voor de pijler Certificaten behalen. De score bedraagt 0,01, waar minimaal 
0,20 is vereist.  
 
4 Beoordeling Panel  
Het Panel beoordeelt de vraag of de uitbreiding van de bebouwing ten behoeve van een 
veehouderij waarvoor geen certificaten in de BZV zijn opgenomen, voldoende zorgvuldig is 
conform paragraaf 2 van de Beleidsregel afwegingskader Panel Zorgvuldige Veehouderij.  
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a) Beoordeling thema’s pijler “Certificaten” 
Voor het houden van jongvee zijn zoals eerder aangegeven onvoldoende certificaten 
beschikbaar om de minimumscore te behalen. In lijn met de thema’s 
“diergezondheid&zoönosen” en “antibiotica” die opgenomen zijn in de beschikbare 
certificaten voor andere rundveecategorieën is voor de jongveehouderij een 
bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan opgesteld. Daarmee treft dit bedrijf 
dezelfde maatregelen die voor de andere rundveetakken voldoende score opleveren om 
voor de pijler certificaten van de BZV te slagen. Op de pijler certificaten scoort het bedrijf 
0,01 punt.  
 
b) Beoordeling thema’s pijler “Inrichting & Omgeving” 
Uit de BZV-aanvraag blijkt dat de gevraagde uitbreiding een BZV-score van 7,01 kan 
behalen op grond van de score op pijler Inrichting&Omgeving. Er is geen sprake van 
onaanvaardbare cumulatieve effecten van de voorgenomen uitbreiding. De score wordt 
behaald op de thema’s:  
- Gezondheid; 
- Geurimpact; 
- Fijn stof; 
- Mineralenkringloop; 
- Verbinding met de omgeving. 
 
c) Beoordeling bovengemiddelde prestatie 
Op basis van de door de veehouderij geleverde informatie is het verzoek tot uitbreiding 
beoordeeld op de zorgvuldigheid. Daarbij is de prestatie op bovengenoemde thema’s in acht 
genomen. Het Panel stelt vast dat de veehouderij door de te nemen maatregelen voldoende 
zorgvuldig is en bovengemiddeld presteert. Er heeft een dialoog met de omgeving 
plaatsgevonden waarin de plannen zijn besproken en toegelicht. Deze dialoog heeft niet 
geleid tot andere inzichten of de noodzaak de plannen te wijzigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.brabant.nl/zorgvuldigeveehouderij


 

NB: Het Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant brengt op verzoek van gemeenten onafhankelijke adviezen uit 
over een uitbreiding van een veehouderij, wanneer een bedrijf met een innovatief en zorgvuldig bedrijfsconcept geen 
voldoende BZV-score haalt, wanneer een zorgvuldig bedrijf niet kan voldoen aan de BZV doordat certificaten 
ontbreken en wanneer een bedrijf vanwege een innovatief en zorgvuldig bedrijfsconcept een groter bouwblok dan 1,5 
hectare nodig heeft. Als het advies positief is kan een gemeente de vergunning verlenen wanneer ook aan alle andere 
wettelijke kaders is voldaan. Bij een negatief advies moet de gemeente de vergunning weigeren. Het Panel hoort bij de 
BZV en draagt zo bij aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in Noord-Brabant. Het Panel stelt de adviezen 
op volgens een door GS vastgesteld afwegingskader.  
Voor meer info: www.brabant.nl/zorgvuldigeveehouderij.   
 

5 Samenvattend en conclusie 
Het Panel is van mening dat de voorgenomen maatregelen bijdragen aan de ontwikkeling 
van een zorgvuldige veehouderij. De prestaties op de thema’s “Certificaten” en “inrichting en 
omgeving” worden als bovengemiddelde prestatie beoordeeld. 
Het Panel geeft een positief advies over de gevraagde uitbreiding van de bestaande 
bebouwing met een nieuw te bouwen jongveestal.  
 
Namens Panel Zorgvuldige Veehouderij 
T. van de Ven, secretaris 
‘s-Hertogenbosch, september 2017. 
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