Vraag 98
p. 23: Actualisatie BZV ligt op planning: De actualisatie van verleden jaar is recent in werking
getreden.
a) Op welke wijze heeft het recente inwerkingtreden effect op het aantal BZV-aanvragen?
b) Hebben ondernemers tot inwerkingtreding van de actuele versie aanvragen kunnen
indienen op basis van de laatste versie?
c) Hoeveel BZV-aanvragen zijn er in 2018 gedaan en hoeveel daarvan zijn gehonoreerd?
d) Welke concrete bijdrage heeft de BZV in 2018 geleverd aan het zorgvuldiger maken van
de Brabantse veehouderij?
e) Graag vernemen wij welke certificaten, maatlatten en innovaties door ondernemers vooral
worden aangewend om een voldoende BZV-score te behalen en welke certificaten,
maatlatten en innovaties juist weinig worden aangewend.

Antwoord 98
a) Het aantal BZV aanvragen is afgenomen n.a.v. de besluitvorming over de Versnelling Transitie
Veehouderij door PS op 7 en 8 juli 2017. Dit is ook het algemene beeld bij
vergunningaanvragen voor veehouderijen. Het inwerkingtreden van BZV versie 2.0 lijkt tot
dusverre geen effect te hebben op het aantal BZV aanvragen.
b) Ja.
c) In 2018 zijn tot dusverre 39 BZV aanvragen ingediend. Hiervan is 1 aanvraag goedgekeurd
en 1 aanvraag heeft de status 'in behandeling'. Van de overige aanvragen is de status niet
bekend bij ons.
d) en e) Wat betreft de certificaten doen alle bedrijven mee aan de Ketenkwaliteitssystemen mee
zoals IKB (Varken, Kip, Ei, Kalveren en Rund) en Ketenkwaliteit Melk. Daarnaast werd over
201 8 bij BZV versie 2.0 met name het Keurmerk Zoönosen ingezet (25 % van het aantal
Grootte Eenheden; dit is een maat voor de bedrijfsomvang), Maatlat Duurzame Veehouderij
(23 %) en Beter Leven 1 ster (6 %). Wat betreft de maatlatten in de pijler Inrichting å
Omgeving scoorden melkveebedrijven in 2018 met BZV versie 2.0 met name op gezondheid,
mineralenkringlopen en verbinding å biodiversiteit. Varkensbedrijven scoorden met name op
geur, fijnstof en gezondheid. Voor de andere diersoorten waren in 2018 nog te weinig
aanvragen om een goed beeld van de score op de maatlatten te kunnen geven. Er zijn dit
jaar geen aanvragen geweest voor het Panel Zorgvuldige Veehouderij. Eerdere resultaten
over de effecten van de BZV vindt u in paragraaf 3.5 van de tussentijdse evaluatie van Lysias.
Aanvullende vraag PvdD
Media 201 6 was er een tussentijdse evaluatie van de BZV. Daaruit kwam o.m. naar voren dat de
totale kosten van de BZV tot die tijd (dus na een periode van ruim twee jaar) í 970.000 en 8,6 FTE
bedroeg. Ondertussen zijn we twee jaar verder.
1. Hoeveel heeft de BZV sinds 1 juni 2016 tot nu gekost (in euro's en FTE's)?
2. Wanneer kunnen we de eerst volgende (tussen)evaluatie van de BZV verwachten?
Antwoord op aanvullende vraag 98
1) De kosten van de BZV zijn vanaf 1 jan 2016 tot heden 293.000 euro. In 201 6 t/m aug 2018
hebben we ongeveer 2,8 fte besteed.
2) In de nadere regels BZV is vastgelegd dat de BZV iedere vier jaar, of zoveel eerder als daartoe
aanleiding is, wordt geëvalueerd. De eerste volgende (tussen)evaluatie is gepland in 2020.

