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Beste deelnemers en geïnteresseerden, 
 
Welkom bij de tweede nieuwsbrief Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM).  
In deze nieuwsbrief treft u relevante informatie aan over de beloning voor prestaties op de Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPI’s), over subsidieregelingen en bijeenkomsten voor deelnemers en 
geïnteresseerden BBM. Het projectteam BBM en de collectieven ANB Brabant wensen u veel 
leesplezier.   
 
 
BBM basis uitzonderingsregeling stalaanpassing 
De provincie Noord-Brabant heeft een ‘Handreiking Natuurinclusieve Melkveehouderij’ ontwikkeld. Deze is 
gebaseerd op de score van ondernemers op de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 
Natuurinclusieve Melkveehouders, die voldoen aan de eis van maximaal 2 GVE per hectare, kunnen daarmee 
onderbouwen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim 
omgevingsverordening.  

• Meer informatie en handreiking 
 
 
Voordeel bij pachtuitgifte provincie Noord-Brabant 
Vanaf 2020 geeft jouw score op de biodiversiteitsmonitor voordeel bij de uitgifte van de 1200 ha. provinciale 
pachtgrond. Bij de gunning van de gronden, die via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) worden 
verpacht, is niet alleen de hoogste prijs bepalend, maar ook de duurzaamheidscore van het bedrijf telt mee.  
Naast andere certificaten zoals Skal en Planetproof zijn nu ook de punten BBM vertaald naar een duurzaam-
heidsscore. Hoe hoger je BBM-score, hoe hoger je duurzaamheidsscore. Upload je BBM-score bij je bieding 
en krijg automatisch voordeel bij de provinciale pachtuitgifte.  

• Meer over wat je score op BBM waard is bij pachtuitgifte en hoe de duurzaamheidsscore werkt 
 
 

Rabobank rentekorting voor duurzame melkveehouders 
In juli is de Rabobank gestart met een testfase van negen maanden waarbij zij een rentekorting van 0,2 % 
geeft aan melkveehouders. Het aanbod is bestemd voor duurzame koplopers in de melkveehouderij die bij 
Rabobank in duurzaamheidsscore A vallen, gebaseerd op de indicatoren van de biodiversiteitsmonitor én 
een financiering van meer dan één miljoen euro hebben.  

• Meer over rentekorting voor duurzame melkveehouders 
 

  

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/nieuws+home/2075286.aspx?t=Handreiking-voor-natuurinclusieve-melkveehouders-
https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/nieuws+home/2075286.aspx?t=Handreiking-voor-natuurinclusieve-melkveehouders-
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/duurzaamheidsscore
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/homepage/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/duurzaamheidsscore
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210714-start-testfase-met-rentekorting-voor-duurzame-melkveehouders.html
https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210714-start-testfase-met-rentekorting-voor-duurzame-melkveehouders.html
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Gratis kennissessies Agrifirm over biodiversiteit 
Agrifirm biedt de deelnemers van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor 3 gratis kennissessies aan. In deze 
kennissessies wordt ingegaan op de praktische toepassingen van de biodiversiteitsmonitor KPI’s, die bij 
kunnen dragen aan het verdienmodel. Hiermee wil Agrifirm boeren ondersteunen om biodiversiteit op het 
bedrijf te vergroten en bij te dragen aan een toekomstbestendig inkomen. De sessies zullen begin 2022 
gegeven worden en hebben de volgende focusthema's:  

1. Bodem: bodemgezondheid in de praktijk 
2. Voer: beter ruwvoer, minder krachtvoer 
3. Natuur en omgeving: inzet natuurland, natuurlijk grasland en natuurbeheer 

Meld je alvast aan voor de interesselijst en blijf op de hoogte:  
• Interesselijst kennissessies 

 
 
Oproep: ZLTO Ambassadeurs Biodiversiteitsmonitor 
ZLTO zoekt ‘Ambassadeurs Biodiversiteitsmonitor’ die met het ZLTO-bestuur in gesprek willen gaan en zich 
samen met ZLTO willen inzetten voor een duurzame melkveehouderij.  
ZLTO is partner in de BBM omdat het belangrijk is dat groener boeren loont. ZLTO gaat hierover graag in 
gesprek met een aantal enthousiaste deelnemers aan de BBM. Ben je enthousiast over biodiversiteit op je 
bedrijf, vind je het leuk om dit met anderen te delen en ga je graag met ZLTO hierover in gesprek? Meld je 
dan aan bij marjon.krol@zlto.nl. De rol van ‘Ambassadeur Biodiversiteitsmonitor’ wordt in overleg ingevuld 
en natuurlijk ontvang je een passende vergoeding. 
 

 
€ 1.700.000 om ambities melkveehouders BBM te belonen 
De collectieven ANB Midden- en West-Brabant hebben in augustus een subsidieaanvraag van ruim  
€ 1.700.000 aangevraagd om 191 melkveehouders te kunnen belonen voor hun prestaties op 13 kritieke 
prestatie-indicatoren (KPI’s) van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Op 21 oktober 
hebben de collectieven een subsidiebeschikking voor de 3-jarige beloningsregeling ontvangen.  
De ambities van de melkveehouders zijn groot. Ze willen een gemiddelde groei van 500 punten t.o.v. de 
nulsituatie in 2020. Dit is behoorlijk ambitieus. 

• Meer over de ambities BBM en toekenning van de subsidie  
 

 
Save the date! 27 januari 2022: ‘Groener boeren verdient beter!’  
Noteer in uw agenda en meld u vast aan voor de inspiratiebijeenkomst ‘Groener boeren verdient beter! – 
Belonen met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij’. 
Locatie: Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch. Tijd: 13:30u. tot 16.00u. (netwerklunch vanaf 12u) 

• Aanmelden voor de inspiratiebijeenkomst  
  

https://c.spotler.com/ct/m17/k1/OvgvM_Cp8b7CKUVbKowF1a47gRce7LxyocjmB0r0Hh5xF46x7EBCYlTKwJdNeLFm/6WAUIF5Qvg4JWMb
mailto:marjon.krol@zlto.nl
https://anbbrabant.nl/2021/11/04/e-1-700-000-om-ambities-melkveehouders-bbm-te-belonen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Zi1AA4VwhvFRjKmVMMurm-HRznKYP_Tv13wEgItxslU1Qg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Zi1AA4VwhvFRjKmVMMurm-HRznKYP_Tv13wEgItxslU1Qg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Subsidie voor Inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw  
De provincie Noord-Brabant wil kennisuitwisseling tussen agrarisch ondernemers stimuleren.  
Op ‘Inspiratiebedrijven NatuurInclusieve Landbouw’ (NIL) wordt praktijkkennis gedeeld over NIL-maat-
regelen, de financieel-economische kant en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap. 
Er is maximaal €25.000 subsidie voor een periode van drie jaar beschikbaar voor zes bedrijven.  
Deel jij graag je kennis over je natuurinclusieve bedrijf, lees dan verder of dit interessant voor je is: 

• Paragraaf 6 subsidieregeling inspiratiebedrijven. Aanmelden vanaf 23 november 2021.  
 

 
Excursie kruidenrijk grasland: 10 november 
Op 10 november a.s. organiseert ZLTO, vanuit het project MELK! in samenwerking met Pure Graze, een 
excursie om kennis op te doen over kruidenrijk grasland in relatie tot diergezondheid, bodem en verdien-
model. De excursie vindt plaats op het bedrijf van Paul Schots 

Biologisch melkveebedrijf ‘De Hofstad’ 
Olen 13, 5694 NP Son en Breugel 
10 november as. van 13.30u. tot 15.30u. 
 

Paul is deelnemer aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Hij is zeer enthousiast over 
kruidenrijk grasland en heeft hier veel ervaring mee.  

• Meer info en aanmelden 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Colofon 

• Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door het projectteam Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de 

Collectieven Agrarisch Natuurbeheer West- en Midden-Brabant. Het projectteam BBM bestaat uit Andrea Almasi  
( aalmasi@brabant.nl ), Carlo Braat (Brabants Landschap), Annelies Balkema (Waterschap de Dommel), Marjon Krol (ZLTO).  
Erik van Moorsel ( bbm@anbbrabant.nl ) is projectleider namens de Collectieven West- en Midden-Brabant voor de uitvoering 

van  de subsidieregeling. 
• Dankzij financiering van het Ministerie van LNV, de waterschappen ‘De Dommel’, ‘Aa en Maas’ en ‘Brabantse Delta’ en de 

provincie Noord-Brabant, kunnen deelnemende melkveehouders drie jaar lang beloond worden voor hun prestaties voor 

bodem, water, natuur en landschapskwaliteit. 
• Alle informatie over de BBM: Klik hier 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/natuurinclusieve+landbouw/2065989.aspx?t=Regeling-inspiratiebedrijven-natuurinclusieve-landbouw-opnieuw-open
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/masterclass-kruidenrijkgrasland
mailto:aalmasi@brabant.nl
mailto:bbm@anbbrabant.nl
https://anbbrabant.nl/projecten-overzicht/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/

