Grondgebondenheid van veehouderijbedrijven
Een veehouderijbedrijf is in ieder geval grondgebonden wanneer het minimaal voldoet aan één of meerdere van de volgende voorwaarden:
-

voor het vee benodigde ruwvoer is voor ten minste de helft afkomstig van de
bij het bedrijf behorende landbouwgrond én de dierlijke mest kan voor tenminste de helft op/voor bij het bedrijf behorende landbouwgrond worden afgezet/benut;

-

het bedrijf heeft een veebezetting van ca. 3 grootvee-eenheden (GVE1) of
minder per hectare gras en voedergewassen.

Onder de bij het bedrijf behorende landbouwgrond wordt verstaan landbouwgrond in
de directe omgeving van het bedrijf waar het bedrijf structureel, bij voorkeur op
basis van eigendom of langdurige pacht, over kan beschikken. In de regel is 20 km
een afstand waarbinnen een agrarisch bedrijf nog adequaat de bijbehorende grond
kan verzorgen en benutten, en daarop toezicht kan uitoefenen.
Voor het berekenen van het aantal grootvee-eenheden worden de volgende omrekeningsfactoren gebruikt:

1

GVE = Groot Vee Eenheid, rekeneenheid voor het vaststellen van de veebezetting zoals vastgelegd
door de Europese Commissie (EU 2009, L329/3). Melkkoe = 1,0 GVE, kalf = 0,4 GVE, paard = 0,8
GVE, schaap of geit = 0,1 GVE).

Indien een bedrijf niet aan één van de eerder genoemde voorwaarden kan voldoen
dan kan per veehouder bij het beoordelen van de mate van grondgebondenheid verschillende combinaties van indicatoren worden betrokken:
-

voldoende areaal grond in de omgeving voor ruwvoerproductie, mestafzet en
weidegang,

-

ligging van stallen ten opzichte van aangrenzende gronden,

-

type stalsysteem en feitelijke inrichting van de stal,

-

milieuvergunning/-melding,

-

landbouwtellingen.

Ook gemiddelde verhoudingsgetallen van het aantal dieren per hectare of gemiddelde
grondoppervlak per bedrijf kunnen indicaties geven; fijnregulering vindt vervolgens
plaats via de mest- en milieuregelgeving. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden
met het feit dat in geval van een groeiend bedrijf soms niet meteen over de benodigde grond wordt beschikt. In dat geval zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat
het bedrijf binnen redelijke tijd over de grond kan beschikken. Dit kan op basis van
het bedrijfsplan.

