
Van: Jos van Lent  
Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 15:58 

Aan: Bart Kuijer 

CC: STATENGRIFFIE 
Onderwerp: RT RE: Technische vragen PvdD: StaVaZa BZV 

 
Beste heer Kuijer, 
 
Hieronder staan de antwoorden op uw vragen. 
 
Met vriendelijke groet, Jos van Lent 
 

Van: Bart Kuijer  
Verzonden: vrijdag 26 mei 2017 15:30 

Aan: STATENGRIFFIE 
CC: Marco van der Wel 

Onderwerp: Technische vragen PvdD: StaVaZa BZV 

 
Beste griffie, 

 

kunnen onderstaande technische vragen uitgezet worden? Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Kuijer 

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant 

*** 

De tussentijdse evaluatie en het advies van BrabantAdvies wijzen uit dat de Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij in de huidige vorm ongeschikt is voor de gestelde doelen. 

Een aangepaste versie van de BZV wordt naar verwachting in het huidige kwartaal 

vastgesteld. 

  

De webapplicatie van het BZV-register dient inzicht te geven in welke bedrijven een BZV-

score hebben. In praktijk blijkt het slechts in enkele gevallen mogelijk te zijn na te gaan met 

welke maatregelen en certificaten de betreffende score is gehaald. De webapplicatie is ons 

inziens bovendien niet vriendelijk in het gebruik. 

  

Wij hebben enkele vragen over de huidige stand van zaken aangaande de BZV. 

  

1. Wanneer kunnen PS kennis nemen van de nieuwe BZV-versie? 
Gedeputeerde Staten stellen binnenkort het ontwerp van de nieuwe BZV versie vast, dit is 
gepland op 13 juni aanstaande. Daarna gaat deze zo snel mogelijk naar PS. 

 

2. Is het volledig te wijten aan het niet meewerken van gemeenten dat in veel gevallen 

niet is te zien met welke maatregelen en certificaten de score van een bedrijf is 

behaald? Zo nee, waar is dit verder aan te wijten? 



In het openbare gedeelte van de webapplicatie is de BZV score zichtbaar, dit geldt alleen voor 
bedrijven met een BZV aanvraag die door de gemeente is goedgekeurd in de webapplicatie. 
Een veehouder kan in de BZV extra punten verdienen als hij/zij toestemming geeft om de 
detailscore te publiceren via de webapplicatie.  
Indien een veehouder daarvoor kiest dan wordt zichtbaar welke certificaten hij heeft en wat de 
score is op de afzonderlijke maatlatten, bijvoorbeeld de score op de maatlat ammoniak, de 
maatlat fijnstof etc.  
De afzonderlijke maatregelen zijn niet zichtbaar. 

 

3. Is het de bedoeling dat van elk bedrijf, dat is opgenomen in het register, is te zien 

dankzij welke certificaten en maatregelen de BZV-score is behaald? Zo ja, staat het in 

de planning om het register op dat vlak bij te werken? 
Het voorstel is om dit gedeeltelijk te wijzigen in de nieuwe BZV. GS moeten hier echter nog een 
besluit over nemen. 

 

4. Wordt bij de wijziging van de BZV ook de gebruiksvriendelijkheid van de 

webapplicatie verbeterd? Zo nee, waarom niet? 
We streven naar een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Wij inventariseren continu de wensen 
van gebruikers, deze komen veelal van adviseurs, veehouders, gemeenten en 
omgevingsdiensten. Bij iedere wijziging van de BZV, maar ook tussentijds, worden wijzigingen 
doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Binnenkort komt er weer een nieuwe 
release waarin diverse aanpassingen worden doorgevoerd waar gebruikers om gevraagd hebben.  

 

5. Wij hebben vernomen dat de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) in de 

‘wachtkamer’ staat om als certificaat aan de BZV te worden toegevoegd. Klopt dit en 

wordt de KDV, naar verwachting, opgenomen in de aangepaste versie? 
GS moeten hier nog een besluit over nemen. GS nemen certificaten op die verdergaande 
maatregelen bevatten op de duurzaamheidsthema’s die in de BZV zijn benoemd. Voorwaarden 
voor opname van certificaten in de BZV is dat de criteria van het certificaat openbaar zijn en dat 
een onafhankelijke derde partij borgt dat aan de eisen in het systeem is voldaan.  

 
 

 

*** 

 


