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• Geen onderscheid naar diersoorten

• Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet 

onbegrensd

• Alleen ontwikkeling bij zorgvuldige veehouderij

 Invulling via BZV

Veehouderij: basisregels



• Voor veehouderij geldt:

– Maximale omvang 1,5 hectare

– Verplichte dialoog

– Gebiedsnormen voor geur en fijn stof

– Landschappelijke inpassing

– Uitbreiding bebouwing binnen bouwvlak  BZV

– Geen etagebouw

• in ‘Gebied Beperkingen Veehouderij’
‘slot op de muur’ tenzij grondgebonden veehouderij  BZV

Ontwikkeling zorgvuldige veehouderij



Wat is zorgvuldig?

Objectiveren met 
de BZV



Basisgedachte

• Waardeert bovenwettelijke inspanningen

• Ruimte voor de ondernemer

• Fysieke inrichting èn bedrijfsvoering

• Thema’s:

– Gezondheid (mens en dier)

– Dierenwelzijn

– Fysieke leefomgeving

• Transparant – dialoog

• Groeit mee met steeds zorgvuldiger veehouderij



Ideaalbeeld

Eén certificaat

maakt duidelijk dat een veehouder zorgvuldig is

Eén certificaatEén certificaatEén certificaatEén certificaat



Realiteit

• Diverse certificaten beschikbaar (EKO, MDV, 

IKB, etc)

• Geen enkel certificaat volledig

Dus

• Gebruik maken van bestaande certificaten

– Gezondheid, dierenwelzijn, vooral management

– Punten per certificaat

• Aanvullen met bestaande gegevens van 

gemeenten en min EZ

– Fysieke inrichting bedrijven

– Punten per maatregel

• Ruimte voor innovatie



1. Geuremissie

2. Geurimpact

3. Fijn stof/endotoxinen

4. Ammoniakemissie

5. Biodiversiteit

6. Verbinding

7. Grondgebondenheid

8. Fysieke maatregelen 
Gezondheid

Panel Zorgvuldige 
Veehouderij

Dispensatie voor 
innovatieve zorgvuldige 
bedrijfsconcepten die via 
de andere twee blokken 
onvoldoende punten 
halen

Inrichting&Omgeving Innovatie

Per geborgd certificaat 
punten

SKAL, MDV, IKB, 
Milieukeur, etc.

managementmaat-
regelen: 

1. zoönosen
/diergezondheid

2. antibioticagebruik
3. dierenwelzijn
4. fosfaatefficiëntie
5. energie
6. brandveiligheid

Certificaten



Scoren

6 7 10

BZV

Certificaten

Inrichting & 

Omgeving
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Wettelijke eisen

helft van de bedrijven in steekproef kan voldoen



Grondgebondenheid

• Gebieden Beperkingen Veehouderij

(Extensiveringsgebieden)

• 75% fosfaat in mest op eigen bedrijf aanwenden



Ontwikkelen met de BZV

• Plan voor ontwikkeling

– Dialoog

• Webapplicatie

• Score over hele bedrijf in 

nieuwe situatie

• Gemeente beoordeelt

• BZV-versie op moment 

volledige aanvraag 

bepalend



Webapplicatie BZV

• webapplicatie beschikbaar via bzv.brabant.nl

• Besloten deel voor:

– aanvragen (veehouders en adviseurs) 

– toetsing (gemeenten)

– monitoring (provincie)

• Openbaar gedeelte voor iedereen







Versie 1.1

• In maart 2014 BZV 1.0

• BZV periodiek bijstellen:

– In maart versie 1.1; in zomer 2015 in werking

– Ten hoogste eens per jaar nieuwe versie



Grondgebondenheid en mestbewerking

Grondgebondenheid

• Ambitienivo onveranderd, wel andere mogelijkheden.

Mestbewerking

• Geen eensluidend standpunt, komt daarom niet in BZV 

1.1

• Nader overleg, tzt in volgende versie.



Gezondheid en Certificaten

• Onderzoek naar maatregelen t.b.v. humane 

gezondheid. Met deskundigen van veterinaire en 

humane gezondheid én diersectoren.

• Nu 2 wijzigingen m.b.t. certificaten in BZV en kleine 

wijziging mbt maatlat Fysieke maatregelen gezondheid.

• Provinciale raad gezondheid, GGD en ZLTO overleggen 

met certificerende instanties. Zal op termijn leiden tot 

gewijzigde en/of nieuwe certificaten.

• Certificaten: actuele ontwikkelingen worden nog bezien 

(Melkvee, Kip van Morgen, Varken van Morgen)



Brandveiligheid en Energie

• Aantal certificaten krijgen extra punten voor 

maatregelen t.b.v. energie en brandveiligheid.

• In maatlat Verbinding extra maatregel; punten als bedrijf 

via eigen website productie duurzame energie laat zien.



Meer weten

www.brabant.nl/BZV

bzv.brabant.nl

ruimtelijkeplannen.brabant.nl

http://www.brabant.nl/BZV
http://www.brabant.nl/BZV
http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl

