
Regels ten aanzien van een zorgvuldige veehouderij conform 

Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014 en de Nadere regels 

Verordening Ruimte 2014 – Brabantse Zorgvuldigheidsscore 

Veehouderij 
 

Regels ten aanzien van veehouderijen conform Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014, vastgesteld 
op 17 februari 2014 
 
7.3 Veehouderijen 

1. Een bestemmingsplan gelegen in gemengd landelijk gebied kan voorzien in een uitbreiding van, een 
vestiging van of een omschakeling naar een veehouderij, mits:  
a. is geborgd dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij is toegestaan; 
b. het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;  
c. de ontwikkeling vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten als benoemd in artikel 3.1, 

derde lid, inpasbaar is in de omgeving; 
d. is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige 

objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger is dan 20 
%, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages- 
maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de 
achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de 
achtergrondbelasting compenseert; 

e. is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een 
jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 
µg/m

3
; 

f. de landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel omvat; 
g. de toelichting een verantwoording bevat dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het 

betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling. 
2. Een bestemmingplan gelegen in gemengd landelijk gebied bepaalt voor een bestaande veehouderij 

dat:  
a. een toename van de bestaande bebouwingsoppervlakte alleen is toegestaan indien:  

I. maatregelen worden getroffen en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige 
veehouderij; 

II. de ontwikkeling vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten als benoemd in artikel 
3.1, derde lid, inpasbaar is in de omgeving; 

III. is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige 
objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger is dan 
20 %, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages- 
maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de 
achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de 
achtergrondbelasting compenseert; 

IV. is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, 
een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van 
maximaal 31,2 µg/m

3
; 

V. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving 
in de planontwikkeling. 

b. binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren, 
met uitzondering van voliëre- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen 
gebruikt mogen worden; 

c. bij een gebruikswijziging van bestaande gebouwen, gericht op het in gebruik nemen van bebouwing 
voor de uitoefening van de veehouderij, wordt voldaan aan de bepalingen zoals opgenomen onder 
a.  

3. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels over de inzet van maatregelen die bijdragen aan de 
ontwikkeling naar zorgvuldige veehouderij als bedoeld in het tweede lid, sub a, onder I; 

4. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan binnen het bouwperceel voorzien in een niet-
agrarische functie overeenkomstig artikel 7.10 tot en met artikel 7.15.  



7.4 Afwijkende regels veehouderij 

1. In afwijking van artikel 7.3, eerste lid onder b, kan een bestemmingsplan uitbreiding van een 
zorgvuldige veehouderij boven de 1,5 hectare mogelijk maken indien er sprake is van één of meer van 
de volgende situaties:  

a. de veehouderij blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per 
hectare grond of minder. 

b. er sprake is van de sanering van een overbelaste situatie waarbij:  
I. er elders feitelijk en juridisch een veehouderij wordt opgeheven; 
II. er per saldo geen groei plaatsvindt van het vergunde aantal dieren. 

c. dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een zorgvuldige veehouderij vanwege een 
vernieuwend bedrijfsconcept, mits:  

I. de noodzaak daartoe blijkt een advies van deskundigen; 
II. het bestemmingsplan borgt dat het vernieuwende bedrijfsconcept deel uitmaakt van de 

zorgvuldige veehouderij.  
2. Er is sprake van een overbelaste situatie als bedoeld in het eerste lid onder b indien:  

a. er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aanzienlijke 
overschrijding bestaat van de in artikel 7.3, eerste lid onder d en e, opgenomen normen 
waardoor geen goed woon- en leefklimaat geborgd kan worden; of 

b. er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aantasting van in de 
nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt. 

3. In afwijking van artikel 7.3, eerste lid onder b, kan een bestemmingsplan bepalen dat de omvang van 
het bouwperceel met ten hoogste 0,5 hectare wordt vergroot indien:  

a. het bedrijf vanwege de bedrijfsvoering in overwegende mate is aangewezen op de opslag van 
ruwvoer; 

b. de ruimte binnen het bouwperceel niet aanwezig is;  
c. het bestemmingsplan borgt dat deze 0,5 hectare uitsluitend gebruikt wordt ten behoeve van 

voorzieningen -geen gebouwen zijnde- voor de opslag van ruwvoer.  
4. In afwijking van artikel 7.3, tweede lid, onder a, kan een bestemmingsplan voorzien in een toename van 

de bestaande bebouwingsoppervlakte indien:  
a. is geborgd dat de bebouwing niet gebruikt wordt voor de uitoefening van de gevestigde 

veehouderij; of 
b. het voorzieningen betreft -geen gebouwen zijnde- voor de opslag van ruwvoer. 

25.1 Beperkingen veehouderij 

 

1. In afwijking van artikel 5.1, eerste lid onder c (bescherming ecologische hoofdstructuur), artikel 6.3 en 
artikel 7.3 (veehouderij) bepaalt een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'Beperkingen 
veehouderij' dat:  

a. uitbreiding van, vestiging van en omschakeling naar een veehouderij niet zijn toegestaan; 
b. toename van de bestaande bebouwing, met uitzondering van de bestaande bedrijfswoning(en), 

niet is toegestaan. 
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien er sprake is van een grondgebonden 

veehouderij, waarop artikel 6.3 of artikel 7.3 van toepassing is. 
3. In afwijking van artikel 2, derde lid, wordt onder bestaande bebouwing in het eerste lid verstaan de 

bebouwingsoppervlakte van de: 
a. bebouwing die op 21 september 2013 legaal aanwezig of in uitvoering was; of 
b. bebouwing die mag worden gebouwd krachtens een verleende vergunning; of 
c. bebouwing die is gebaseerd op een vóór 21 september 2013 ingediende volledige en 

ontvankelijke aanvraag voor omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder 
a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die in overeenstemming is met het geldende 
bestemmingsplan. 

4. Artikel 7.12, derde lid, (mestbewerking) is ter plaatse van de aanduiding Beperkingen veehouderij niet 
van toepassing. 

5. Artikel 3.3 (afwijking in geval van maatwerk), is alleen van toepassing indien er sprake is van een 
veehouderij die blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per hectare 
of minder. 

 



25.2 Wijziging van de begrenzing op verzoek 
 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing 
van de aanduiding 'Beperkingen veehouderij' te wijzigen, mits: 
a. het een ondergeschikte wijziging van het gebied betreft; 
b. is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat mede gelet op aspecten 

vanwege milieu en volksgezondheid; 
c. er geen aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt. 

2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van 
toepassing. 

 
25.3 Nadere regels door GS 
 
Gedeputeerde Staten stellen nadere regels vast inzake de voorwaarden waaraan een grondgebonden 
veehouderij moet voldoen, als bedoeld in artikel 25.1, tweede lid.  
 

 

Regels ten aanzien van een zorgvuldige veehouderij conform de Nadere regels Verordening ruimte 2014 

- Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, vastgesteld op 18 maart 2014 

 

Artikel 3 Toepassingsbereik 
 

1. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij geeft invulling aan de nadere regels als bedoeld in 
artikel 6.3, derde lid, artikel 7.3, derde lid en artikel 25.3 van de Verordening ruimte 2014. 

2. De nadere regels kunnen buiten toepassing blijven bij het oprichten van bebouwing van ten hoogste 
100 m2 per periode van tien jaar gerekend vanaf 21 september 2013. 

 
Artikel 4 Zorgvuldige veehouderij 
 

1. Een veehouderij die ten minste 7 punten behaalt overeenkomstig de bij deze nadere regels horende 
BZV, treft voldoende maatregelen inzake de (ontwikkeling naar een) zorgvuldige veehouderij als 
bedoeld in artikel 6.3 en 7.3, tweede lid, onder a sub I van de Verordening ruimte 2014, waarbij geldt 
dat ten minste 0,2 punten behaald moet worden via de pijler Certificaten en minimaal 0,6 punten via de 
pijler Inrichting & Omgeving. 

2. Een biologische veehouderij voldoet in afwijking van het eerste lid aan de BZV indien zij 40 punten 
scoort op de maatlat Fysieke maatregelen gezondheid. 

3. Indien voor een bepaalde diersoort geen certificaten in de BZV zijn opgenomen, zijn de in het eerste lid 
genoemde minimumscores niet van toepassing. Indien een veehouderij voor deze diersoort 
onvoldoende mogelijkheden heeft de vereiste normscore te realiseren is deze veehouderij zorgvuldig 
indien dit blijkt uit een verklaring van het deskundigenpanel, bedoeld in artikel 6. 

4. Ingeval van innovatieve bedrijfsconcepten is er in afwijking van het eerste lid sprake van een 
(ontwikkeling naar) een zorgvuldige veehouderij indien dit blijkt uit een verklaring van het 
deskundigenpanel, bedoeld in artikel 6. 

 
Artikel 5 Grondgebonden veehouderij 
 
Een veehouderij als bedoeld in artikel 25.1, tweede lid, van de Verordening ruimte 2014 is grondgebonden 
indien het op de maatlat P-lokaal van de BZV tenminste 75 punten scoort bij % P-aanwending mest lokaal t.o.v. 
P mest totaal op het onderdeel “op grond in eigen gebruik binnen straal van 15 km van productielocatie”. 
 
Artikel 6 Instelling Panel Zorgvuldige Veehouderij 
 
Gedeputeerde Staten stellen een deskundigenpanel in dat bij innovatieve ontwikkelingen en/of vernieuwende 
bedrijfsconcepten vaststelt in welke mate de ontwikkeling bijdraagt aan een ontwikkeling naar zorgvuldige 
veehouderij; 
 
 



6 Fosfaat lokaal 
 

 
 
Bij de fosfaatproductie mag het bedrijf uitgaan van de forfaitaire fosfaatuitscheiding of de daadwerkelijke 

excretie. Wanneer de daadwerkelijke excretie wordt gehanteerd dan moet dat onderbouwd worden met 

bijvoorbeeld de excretie van afgelopen jaren. Bedrijven doen vooraf een berekening voor de gewenste situatie, 

daarin motiveren zij de te behalen score. Gemeenten kunnen dit desgewenst aan de AAB voorleggen. 

 

 


