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Brabant streeft naar Zorgvuldige Veehouderij in 2020. Ondernemers produceren in
harmonie met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn,
milieu en de omgeving. Brabant kiest vol overtuiging voor kwaliteit. Met internationale
uitstraling. Het label ‘Brabantse kwaliteit’ maakt bedrijfseconomisch gezonde marges
mogelijk. Alle spelers in de keten werken in Brabant krachtig samen om deze unieke
positie te bereiken en te handhaven. De provincie stimuleert deze ontwikkeling naar
Brabantse topkwaliteit en draagt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een steentje bij.
Daarbij past ook het besluit dat in het vervolg alleen bedrijven die zorgvuldig zijn een
vergunning voor uitbreiding krijgen: ‘Ontwikkelruimte moet je verdienen’. Maar wat
is een zorgvuldig bedrijf ? Hoe meet je dat? Daarvoor is met alle betrokkenen de BZV
ontwikkeld.
WAT IS DE BZV?

De BZV is een (digitaal) instrument dat de handelingen van veehouderijen inzichtelijk
maakt. De BZV is opgebouwd op basis van drie thema’s:
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De BZV biedt veehouders keuzemogelijkheden
en handelingsperspectief. Zij kunnen zelf kijken
welke innovaties het best bij hun bedrijf passen
en daar gericht aan gaan werken. De BZV gaat
alleen over maatregelen die verder gaan dan de
wet voorschrijft. De BZV stimuleert zo een
transitie naar een zorgvuldige en duurzame
bedrijfsvoering met respect voor mens, dier en
milieu. De BZV baseert de scores op bestaande
bronnen, hoofdzakelijk certificaten en
vergunningen.

Deze drie lijnen ziet u terug in de scores. Het
uitgangspunt is simpel. Een veehouder die aan
de wettelijke eisen voldoet, scoort 6 punten op
een schaal van 1 tot 10. Bij een score van 7 of
hoger investeert een bedrijf voldoende in
zorgvuldigheid en verdient het ontwikkelruimte.
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HOE WERKT DE BZV?
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Een bedrijf kan punten scoren in de drie
genoemde blokken: Certificaten, Inrichting &
Omgeving, Innovatie. De opbouw binnen de
blokken zit u hieronder:
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echte vernieuwing past niet
altijd in pijler 1 of 2 maar kan
wel bijdragen aan de ambitie
zorgvuldige veehouderij. daarom
biedt de derde pijler ruimte om
voor deze ideeën dispensatie te
krijgen van de vereiste bzv-score.
het oordeel over een innovatie
is aan het panel zorgvuldige
veehouderij.
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De BZV is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste
pijler sluit aan bij het feit dat er in de sector al
veel gebeurt, wat met keurmerken wordt gecontroleerd. Deze gegevens tellen mee in de BZV.
In de tweede pijler zijn de punten opgenomen
die de maatschappij als probleem ervaart. Deze
hangen vooral samen met de fysieke inrichting
van een bedrijf. De derde pijler sluit aan bij de
ambitie een nieuwe standaard te ontwikkelen.
Dan zijn innovaties nodig. De derde pijler biedt
ruimte voor vernieuwende ideeën.

bzv-score

DE EXACTE OPBOUW VAN DE SCORE EN DE MANIER WAAROP DE UITEINDELIJK BZV-SCORE
TOT STAND KOMT, VINDT U IN DE CONSULTATIEVERSIE BZV OP WWW.BRABANT.NL/BZV.

