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Kennisnemen van
Het besluit van ons college de Nadere regels Verordening ruimte Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 1.2 vast te stellen.
Aanleiding
Van 6 januari tot en met 1 februari 2016 heeft het ontwerp van BZV versie 1.2
ter inzage gelegen (zie de Statenmededeling over het ontwerp). Nu stellen wij
BZV versie 1.2 vast met enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Op 4
december 2015 bent u in een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de
BZV. In de procedurevergadering heeft u besloten dat een nadere bespreking
niet nodig was. Wij informeren u nu over de inspraak en de vastgestelde BZV
versie 1.2.
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. Ondanks dat deze bevoegdheid bij de
provincie en ons college ligt is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore een
gezamenlijk product van de partners in het Brabantberaad. Het is via een
intensief proces met deze partners tot stand gekomen.
Kernboodschap

1. Inspraak afgerond
Drie 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.

Certificaten beter in de BZV
In het ontwerp zijn de certificaten Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)
toegevoegd en de waardering van de certificaten Maatlat Duurzame
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Veehouderij (MDV) en Milieukeur zijn gewijzigd. Daarnaast zijn voor pluimvee
drie perspectiefvolle technieken in de BZV opgenomen die uitstoot van fijnstof
verminderen. Zie pagina 46 in de bijgesloten BZV.
Naast deze voorgenomen wijzigingen is het criterium voor weidegang bij
melkvee in de BZV gewijzigd. De BZV sluit hiermee aan op een wijziging van
het certificaat van de Stichting weidegang. De Stichting eiste tot voor kort dat
de dieren minimaal 120 dagen én minstens 6 uur per dag in de wei liepen. Nu
wordt het certificaat ook verleend als de dieren 720 uur weidegang toepassen
op minimaal 120 dagen. De uren weidegang mogen nu over een langere
periode worden uitgesmeerd. Zie pagina 19 in de bijgesloten BZV.

Mestbewerking
Mestbewerking wordt niet opgenomen in BZV 1.2. In het voorjaar van 2016 is
de dialoog over een nieuw mestbeleid en veedichtheid gestart. Naar
verwachting is de dialoog voor de zomer van 2016 afgerond. Op dat moment
beoordelen we samen met de partners of mestverwaarding wordt opgenomen
in een volgende versie van de BZV. Eventueel wordt de vaststelling van de
volgende versie van de BZV naar voren gehaald.

Technische en tekstuele punten verbeterd
Naar aanleiding van de inspraak voeren wij enkele technische verbeteringen
en tekstuele verduidelijkingen door.

2. Ambitieniveau
De BZV ondergaat in deze versie een beleidsarme wijziging. De
minimumscores -waar een veehouderij met een BZV aanvraag aan moet
voldoen- blijven deze versie gelijk.
In het voorjaar van 2016 wordt een evaluatie van de BZV uitgevoerd. Daarbij
gaan we na of de BZV effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van een
zorgvuldige veehouderij en onderzoeken we of het ambitieniveau kan worden
bijgesteld. Het ambitieniveau moet uitdagend en stimulerend zijn én alle
sectoren een realistisch handelingsperspectief bieden.
Een eventuele wijziging kan dan in een volgende BZV versie (die van 2017 of
later) worden verwerkt, dit leidt dan mogelijk tot een omvangrijkere aanpassing
van de BZV.

Consequenties
De BZV draagt bij aan de ambitie dat in 2020 de 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 1.2 rond het moment dat deze in
werking treedt.
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Vervolg
BZV aanvragen moeten verplicht via een webapplicatie worden voorbereid.
Deze moet na ons besluit nog worden aangepast. Daarom treedt de BZV 1.2
in werking zodra dit gebeurd is, naar verwachting in juli 2016.
Bijlagen
1. Wijziging Nadere regels Verordening ruimte – Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
2. Nadere regels, bijlage Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 1.2
3. Nota van Inspraak
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