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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van ons college de Nadere regels Verordening ruimte Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 2.0 vast te stellen.
Aanleiding
Van 17 juni tot en met 14 juli 2017 heeft het ontwerp van BZV versie 2.0 ter
inzage gelegen (zie de Statenmededeling over het ontwerp). Nu stellen wij BZV
versie 2.0 vast met enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Op 23 en
30 juni 2017 heeft u in een themabijeenkomst gesproken over de BZV. Wij
informeren u nu over de inspraak en de vastgestelde BZV versie 2.0.
Bevoegdheid
Uw Staten hebben op 22 maart 2013 besloten koers te zetten naar een
zorgvuldige veehouderij in 2020. De Verordening ruimte (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. Ondanks dat deze bevoegdheid bij de provincie en ons
college ligt is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore een gezamenlijk product van
de partners. Het is via een intensief proces met deze partners tot stand gekomen.
Kernboodschap

1. Inspraak afgerond
Vijf organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze
op het ontwerp van de BZV in te dienen. Hierna bespreken wij de naar voren
gebrachte onderwerpen en de doorgevoerde wijzigingen kort, zie hieronder. De
Nota van inspraak in bijlage 3 geeft een totaal overzicht.

2. Algemene reacties op de wijziging
De voorgenomen wijzigingen in BZV versie 2.0 worden over het algemeen
gesteund door alle partijen. Enkele partijen zijn van mening dat de BZV nog
verder vereenvoudigd moet worden, anderen vinden dat er juist teveel
onderdelen komen te vervallen.
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Zo komt onder andere de maatlat ammoniak te vervallen in verband met de
aanscherping van de Verordening natuurbescherming. De eisen worden zodanig
dat er weinig mogelijkheden resteren voor bovenwettelijke maatregelen

3. Ambitieniveau wordt verhoogd
Vanuit de meeste partijen is er steun voor het verhogen van het ambitieniveau.
Belangenorganisaties en adviseurs van veehouders en een gemeente zijn echter
tegen een algemene verhoging, omdat deze voor bepaalde diersoorten moeilijk
haalbaar is. Zij vinden dat de score per diersoort verschillend moet zijn.
ZLTO heeft daarom en door de stapeling van regelgeving haar steun voor de
BZV ingetrokken.
Bij de vaststelling van het ontwerp van BZV versie 2.0 hebben wij aangegeven
dat met de verhoging van de normscore van 7,00 naar 7,25 de BZV een
volgende stap zet in de verdergaande verduurzaming van bedrijven die zich
ontwikkelen. De hogere score is naar onze mening 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. Wij willen daarom
vasthouden aan de voorgestelde normscore uit het ontwerp.
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4. Actuele wijzigingen in certificaten zijn verwerkt
Na de vaststelling van het ontwerp zijn de criteria van de Nieuwe AH Kip / De
Goed Nest Kip en Keten Duurzaam Varkensvlees openbaar gemaakt. Omdat
deze systemen ook door externe partijen geborgd zijn, voldoen deze aan de
voorwaarden om opgenomen te worden in de BZV. Verder zijn naar aanleiding
van het ontwerp nog enkele kleine wijzigingen in de score van enkele
certificaten doorgevoerd.
Consequenties
1. De BZV draagt bij aan de ambitie dat in 2020 de Brabantse veehouderij
zorgvuldig is.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Via diverse kanalen en platforms informeren wij gemeenten, veehouders en
adviseurs over de veranderingen in de BZV 2.0 rond het moment dat deze in
werking treedt.
Vervolg
BZV aanvragen moeten verplicht via een webapplicatie worden voorbereid.
Deze moet na ons besluit nog worden aangepast. Daarom treedt de BZV 2.0 in
werking zodra dit gebeurd is, naar verwachting eind 2017.
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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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