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Handreiking 
beoordelingskader 
veehouderij 

 

 

http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/septemb
er/Handreiking_Beoordelingskader_Gezondheid_en_Milieu_veehouderij 

 



Doel: 

• begrip kweken voor elkaars zienswijzen 

• een bijdrage leveren aan de dialoog over 
veehouderij  

• het inzichtelijk maken van mogelijke effecten op 
de leefomgeving 

 

Samenbrengen van de stakeholders in een 
workshop en het uitwisselen van argumenten 

 

Het bereiken van consensus bij de deelnemers 
over de beslissing is géén doel 

 



• Maatschappelijke onrust 

• Onduidelijkheid over gezondheidseffecten 

• Aandacht vanuit de politiek en de media 

• Meerdere partijen betrokken met 
verschillende en controversiële meningen 

• Hinder in de omgeving 



1. Besluiten workshop 

2. Organisatie en voorbereiding 

3. Opstellen startnotitie voor workshop 

4. Workshop houden 

5. Verslaglegging en eindproduct 

6. Evaluatie 



• Omvang van de gezondheidseffecten 

• Ernst van de gezondheidseffecten 

• Waardering van de effecten 

• Mogelijke maatregelen en effectiviteit 

• Kosten en baten 

 

 inzicht hierin kan bevoegd gezag 

ondersteunen bij beslissingen 



Casus 



• Een ondernemer (verpleegkundige) is 
van plan om in het buitengebied van 
gemeente X een medisch 
kinderdagverblijf te starten 

 

• Bestemming perceel: voormalig 
agrarisch bedrijf 

 

• De ondernemer wil ook een 
kinderboerderij erbij starten met geiten, 
schapen, pluimvee en konijnen  



• Maximaal 40 kinderen 

 

• Reguliere en gespecialiseerde 
verpleegkundige kinderopvang 

 

• (ernstig) zieke kinderen met chronische, 
acute aandoeningen of lichamelijke 
en/of geestelijke beperkingen 



in straal van 500 m zijn 6 veehouderijen 
gevestigd:  

• 2 varkenshouderijen  

• 1 geitenhouderij 

• 1 melkveebedrijf  

• 1 pelsdierhouderij  

• 1 pluimveehouderij  



Workshop 
 



Voor de dialoog indelen in 8 groepen: 

• De ondernemer 

• De dierenarts 

• Omwonenden: burgers  

• Omwonenden: veehouders 

• GGD 

• Ouders  

• Actiegroep/milieugroepering 

• De gemeente 



• Lees beschrijving en bereid discussie voor op 
volgende 2 stellingen vanuit jouw rol (10 
minuten)  

• Centrale vraag: onder welke voorwaarden kan 
dit plan doorgaan? 

 

Stellingen 

1. Een medisch kinderdagverblijf hoort niet thuis 
in een veerijk gebied 

2. Veehouderijen in het gebied mogen niet verder 
uitbreiden 

 

 

 



Het medisch kinderdagverblijf moet tijdelijk 
sluiten bij uitbraak zoönose op omliggende 
bedrijven (vogelgriep, Q-koorts) 

 


