Algemene informatie Web-BVB
Wat is Web-BVB?
Web-BVB is een database en webapplicatie, waarin gegevens uit de vergunningen
meldingen van veehouderijbedrijven worden geregistreerd.
Welke informatie is in Web-BVB te vinden?
Web-BVB bevat informatie uit de omgevingsvergunningen en meldingen van
veehouderijbedrijven. Per bedrijfslocatie wordt o.a. de vergunningsdatum en de soort
vergunning of melding geregistreerd. Op stalniveau worden de diersoorten,
dieraantallen en stalsystemen ingevuld. Met behulp van deze gegevens berekent WebBVB de (vergunde) emissies van ammoniak, fijnstof en geur. Omdat in Web-BVB ook
de (x,y)-coördinaten van de locaties worden genoteerd, kunnen de bedrijven met de
bijbehorende informatie worden getoond op een Web viewer. Het unieke van Web-BVB
is dat er over de informatie historie wordt opgebouwd. Over de periode dat Web-BVB
is bijgehouden zijn alle vergunningen of meldingen terug te vinden, met bijbehorende
gegevens, zoals dieraantallen, stalsystemen en bijbehorende emissies. Web-BVB biedt
de mogelijkheid om verschillende rapportages te maken.
Waar kan informatie uit Web-BVB voor worden gebruikt?
Informatie uit Web-BVB kan o.a. gebruikt worden voor:
- Beleidsontwikkeling bij provincie, gemeenten en RUD’s.
- Informatiebron voor Landelijk beleid.
- Monitoring (vergunde) emissies ammoniak, fijnstof en geur.
- Handhavingsprojecten bij provincies, gemeenten en RUD’s.
- Informatie voor geurkaarten bij gemeenten/RUD’s.
- Informatie voor burgers en adviseurs en andere geïnteresseerden.
Waar vind ik Web-BVB?
Provincie
Internetadres
Noord-Brabant https://bvb.brabant.nl/webbvb/
Gelderland
https://gelderland.vaa.com/webbvb/
Limburg
https://limburg.vaa.com/webbvb/
Overijssel
https://overijssel.vaa.com/webbvb/

Openbare informatie
Ja
Ja
Nee
Nee

In Web-BVB worden momenteel alleen milieuvergunningen en meldingen
geregistreerd. Gemeentes en/of RUD’s (Regionale Uitvoeringsdiensten) voeren deze
gegevens in.
Welke informatie is openbaar toegankelijk?
De gegevens van Web-BVB van Overijssel en Limburg zijn nog niet openbaar
toegankelijk. De gegevens van de provincies Brabant en Gelderland zijn wel voor
iedereen te raadplegen. Via het startscherm van Web-BVB is het mogelijk om
bedrijven te raadplegen, de Web viewer te bekijken en bepaalde rapportages te
maken.

Hoe betrouwbaar is de informatie in Web-BVB?
Het invoeren van de vergunningen en meldingen in Web-BVB is niet wettelijk verplicht.
De gemeenten en RUD’s vullen Web-BVB op verzoek van de provincies. Bij veel
gemeenten is Web-BVB betrouwbaar en actueel. Andere gemeenten daarentegen
hebben een achterstand. Sommige gemeenten hebben een eigen systeem waarin de
vergunningen worden geregistreerd. De gegevens worden periodiek overgezet in WebBVB en op deze wijze aangevuld.
Voor informatie over de betrouwbaarheid en actualiteit is het aan te raden om contact
op te nemen met de betreffende gemeente of provincie.
De provincie Overijssel voert momenteel geen gegevens in, waardoor hun gegevens
niet actueel zijn sinds 2011.
Welke bedrijven worden ingevoerd?
Alleen bedrijven waar landbouwhuisdieren worden gehouden moeten worden
ingevoerd (dus geen honden, katten, regenwormen, vissen e.d.).
Is er een ondergrens voor het aantal dieren dat wordt ingevoerd?
De ondergrens zijn inrichtingen die niet bestemd zijn voor uitsluitend of in hoofdzaak
houden van landbouwhuisdieren:
- 10 schapen
- 5 paarden
- 10 geiten
- 25 st pluimvee
- 25 konijnen, of
- 10 overige landbouwhuisdieren
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