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Kennisnemen van
Ontwerp Wijziging Nadere regels Verordening ruimte – Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) versie 2.0.
Aanleiding
Bij het vaststellen van de BZV versie 1.1 hebben wij in samenspraak met
Provinciale Staten en de partners besloten dat de BZV jaarlijks wordt bijgesteld.
De BZV is nu aangepast naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie en het
advies van BrabantAdvies. De BZV is onderdeel van het samenhangend
maatregelenpakket “Versnelling Transitie Veehouderij”.
Het ontwerp van BZV 2.0 is op 13 juni 2017 door GS vastgesteld en ligt ter
inzage van 17 juni tot en met 14 juli 2017.
Bevoegdheid
Uw Staten hebben op 22 maart 2013 besloten koers te zetten naar een
zorgvuldige veehouderij in 2020. De Verordening ruimte 2014 (artikel 6.3 en
7.3) legt de bevoegdheid nadere regels te stellen in verband met de
ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij bij ons college neer. De nadere
regels BZV zijn hiervan de invulling. Gezien het grote belang van de BZV
informeren wij uw Staten alvorens deze vast te stellen.
Ondanks dat deze bevoegdheid bij de provincie en ons college ligt is de
Brabantse Zorgvuldigheidsscore een gezamenlijk product van de partners in
Brabant. De BZV is via een intensief proces met deze partners tot stand
gekomen.
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Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen in BZV 2.0 beschreven. In het
ontwerp van BZV 2.0 en de samenhangende notitie Versnelling Transitie
Veehouderij, die als bijlagen bij deze Statenmededeling zijn gevoegd, is de
kernboodschap met betrekking tot de wijzigingen in de BZV en de relatie met de
wijzigingen van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming
meer in detail beschreven.
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1. De BZV is aangepast n.a.v. de tussentijdse evaluatie, BrabantAdvies en de
wijzigingen in het mestbeleid en de Verordening natuurbescherming.
In BZV versie 2.0 zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

Aanpassingen in wet- en regelgeving zijn verwerkt
De BZV beloont alleen bovenwettelijke maatregelen. In tussentijd zijn de
wettelijke eisen in het Besluit emissiearme huisvesting en de Regeling geurhinder
en veehouderij aangescherpt. Dit is verwerkt in de BZV.

Ambitieniveau is verhoogd van 7,0 naar 7,25
In BZV versie 1.0, 1.1 en 1.2 was de minimumscore 7,0. In versie 2.0 is het
ambitieniveau van de BZV verhoogd, de minimumscore gaat van 7,00 naar nu
7,25. De BZV zet hiermee een volgende stap in de verdergaande
verduurzaming van bedrijven die zich ontwikkelen. De hogere score is voor alle
sectoren haalbaar. Maatregelen die sterk bijdragen aan de maatschappelijke
acceptatie van de veehouderij komen nu in beeld om deze hogere BZV score te
halen. Bijvoorbeeld landschappelijke inpassing en het terugdringen van geur en
fijnstof. Dit laatste sluit aan bij de maatregelen die bedrijven moeten gaan nemen
om aan de Verordening natuurbescherming te voldoen.

Certificaten zijn geactualiseerd
De certificaten zijn opnieuw beoordeeld. Door de hogere eisen die sommige
certificaten stellen is de BZV score voor een aantal certificaten hoger geworden.
Het voornemen is om twee nieuwe certificaten op te nemen: de nieuwe AH Kip
en Keten Duurzaam Varkensvlees.
Daarnaast zijn wij in gesprek met de opdrachtgevers van de
ketenkwaliteitssystemen. Wij streven er naar om ketenontwikkeling en lokale
issues dichter bij elkaar te brengen en onze inzet op het uiteindelijk kunnen
stoppen met de BZV te concretiseren. Nieuwe marktconcepten en
ketenkwaliteitssystemen kunnen veehouders –sterker dan de BZV- stimuleren om
te verduurzamen.

Veranderingen in de maatlatten
In de maatlatten van de BZV hebben wij de volgende aanpassingen
doorgevoerd:
1. De maatlat ammoniak is verwijderd, de reden hiervoor is dat de verordening
natuurbescherming wordt aangepast. De eisen voor nieuwe stallen worden
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strenger en deze gaan ook voor bestaande stallen gelden. Door de
aanscherping worden de eisen zo streng dat er weinig mogelijkheden
resteren voor bovenwettelijke maatregelen.
In de maatlat fijnstof/endotoxinen is het onderdeel fijnstof impact verwijderd.
De reden hiervan is dat voor fijnstof het niet gewenst is om maatregelen te
belonen die het fijnstof verspreiden over een groter gebied, dit in
tegenstelling tot geur. Het onderdeel fijnstof emissie blijft. Door deze
aanpassing worden emissiereducerende maatregelen sterker gestimuleerd.
Zo scoren bijvoorbeeld pluimveebedrijven nu hoger indien zij maatregelen
nemen om de emissie van fijnstof tegen te gaan.
De maatlatten Verbinding en Biodiversiteit zijn samengevoegd. Een aantal
maatregelen zijn vervallen en enkele nieuwe zijn toegevoegd ter
voorkoming van overlast. De resterende maatregelen zijn gericht op
landschappelijke inpassing, voorkomen van hinder en zicht op de dieren.
In de maatlat Fysieke maatregelen gezondheid zijn vier maatregelen
verwijderd. Hier is met name naar de effectiviteit m.b.t. volksgezondheid en
controleerbaarheid gekeken. Daarnaast zijn de volgende nieuwe
maatregelen toegevoegd; gescheiden huisvesting van diercategorieën, een
afleverplaats voor dieren die fysiek is afgescheiden van de stallen, een
afgesloten en vloeistofdichte kadaveropslag, verharding rond de stallen om
verspreiding van ziekte door ongedierte te voorkomen.
In vorige versies konden bedrijven punten verdienen als ze via
bzv.brabant.nl de score per maatlat laten zien. Deze score wordt nu voor
alle bedrijven zichtbaar als de aanvraag door de gemeente is
goedgekeurd, bedrijven krijgen hier geen punten voor.
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Aanpassing aan definitie dierenverblijven in Verordening ruimte

In de nieuwe Verordening ruimte is de BZV alleen nog maar van toepassing
voor uitbreiding van dierenverblijven en niet meer voor uitbreiding van
bijvoorbeeld loodsen of andere gebouwen op veehouderijen. Daarom komt de

vrijstelling voor uitbreidingen van ten hoogste 100 m2 per periode van tien jaar
in de Nadere Regels BZV te vervallen.
2. Duurzame ontwikkelingen worden beloond, hierdoor komt er meer
beweging in de markt en zijn er minder stilzitters
In de Statenmededeling van 15 november 2016 hebben wij aangekondigd
duurzame ontwikkelingen te belonen. Dit doen wij via wijzigingen in onze
subsidieregelingen en de Verordening ruimte:
• Bij de Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant (SUN),
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en de regeling voor Jonge
Landbouwers 2016 (JOLA) en bij toekomstige (stimulerings)regelingen
krijgen veehouderijen met een hogere BZV score meer subsidie of bij
tenders een extra score bij de beoordeling van aanvragen.
• Veehouderijen die excelleren in duurzaamheid krijgen door een
voorgenomen aanpassing in de Verordening ruimte een mogelijkheid om
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eenmalig uit te breiden tot 2.0 hectare bouwperceel mits het bedrijf een
BZV score van 8,5 heeft.
Doordat we ontwikkelingen belonen, komt er beweging en zijn er minder
stilzitters. Meer bedrijven gaan voldoen aan de BZV en het doelbereik t.a.v.
verduurzaming zal toenemen.
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3. Zijwaarts uitbreiden kan niet worden voorkomen door de BZV
Uit de evaluatie komt het beeld dat veel veehouders met uitbreidingsplannen een
bestaand bedrijf (met bestaande rechten) overnemen. Op die manier ontwijken
veehouders de BZV en wordt verduurzaming geremd.
Zijwaarts uitbreiden is niet negatief, mits de bedrijven voldoen aan alle moderne
eisen. Dit kan niet via de BZV worden afgedwongen. Door de aanpassing van
de Verordening natuurbescherming zullen bedrijven met verouderde stallen
versneld moderniseren.

4. Mogelijke wijzigingen op termijn
Systemen die mest aan de bron scheiden
In de mestdialogen is de wens naar voren gekomen om de huidige stalsystemen
te vervangen door systemen die mest aan de bron in de stal scheiden. Het
voordeel daarvan is dat emissies direct bij de bron worden voorkomen of
verminderd en dat er een beter stalklimaat is.
In BZV 2.0 kunnen bedrijven beperkt scoren bij het voorkomen van overlast als
ze een stalsysteem toepassen met dagontmesting of met scheiding van mest en
urine in de stal. Als deze systemen verder doorontwikkeld zijn kunnen ze in
volgende BZV versies mogelijk op grotere schaal gestimuleerd worden.

Endotoxinen
De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar endotoxinen. Hieruit blijkt dat
endotoxinen ook een belangrijke maat zijn voor de bepaling van
gezondheidseffecten. Er zijn echter nog geen emissiefactoren, wettelijke norm en
toetsingskader voor endotoxinen.
Uit onderzoek blijkt dat maatregelen die de uitstoot van fijn stof verminderen ook
de uitstoot van endotoxinen verminderen. De maatlat fijn stof en endotoxinen
gaat daarom vooralsnog alleen uit van maatregelen die de uitstoot van fijnstof
verminderen. Op termijn wordt deze maatlat mogelijk zo aangepast dat deze
zich ook richt op endotoxinen.

Wet geurhinder en veehouderij
Naar aanleiding van de evaluatie van de wet geurhinder en veehouderij zal de
regelgeving worden aangepast. Op dit moment is nog niet duidelijk welke
aanpassingen worden doorgevoerd. Vooralsnog wordt de BZV op dit punt nog
niet gewijzigd.

Consequenties
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1. BZV is aangepast n.a.v. de tussentijdse evaluatie, BrabantAdvies en de
wijzigingen in het mestbeleid en de Verordening natuurbescherming
De aanpassingen zorgen ervoor dat de BZV, samen met de andere
voorgenomen wijzigingen zoveel mogelijk bijdraagt aan de transitie van de
veehouderij. Het aangepaste ambitieniveau zorgt ervoor dat veehouderijen
meer inspanning moeten doen om te verduurzamen. Door de actualisatie
worden veehouders die via Ketenkwaliteitssystemen verduurzamen via de BZV
beloond.
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2. Veehouders meer uitdagen om te verduurzamen.
De aanpassingen zorgen ervoor dat de BZV, samen met de andere
voorgenomen wijzigingen zoveel mogelijk bijdraagt aan de transitie van de
veehouderij.

Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
Tot en met 13 juli 2017 kan een ieder inspreken op de BZV en bijbehorende
Nadere Regels.
Via een persbericht en publicatie op onder andere de provinciale website, de
Staatscourant en Overheid.nl vestigen wij de aandacht op de nieuwe versie van
de BZV. Daarnaast informeren wij de meest betrokken organisaties rechtstreeks.
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Vervolg
In september stelt ons college de BZV versie 2.0 vast; hij treedt in werking zodra
de webapplicatie is aangepast, naar verwachting in het najaar van 2017.
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Bijlagen
1. Ontwerp Wijziging Nadere regels Verordening ruimte –BZV (versie 2.0) met
bijbehorende ontwerp BZV 2.0.
2. Notitie Versnelling Transitie Veehouderij.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw A.L. Schoenmakers, (073) 680 86 62,
alschoenmakers@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontw. Zuid-Oost van cluster
Ruimte.
Opdrachtnemer: de heer A.J.H. van Lent, (073) 681 24 88, avlent@brabant.nl,
afdeling Ruimtelijke Ontw. Zuid-Oost van cluster Ruimte.
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