Nieuwsbrief Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Beste deelnemers en geïnteresseerden,

Brabant, april 2021

U ontvangt hierbij de eerste nieuwsbrief van het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
(BBM) met daarin relevante informatie voor u als deelnemer of als geïnteresseerde in BBM. Het projectteam
BBM* en de collectieven ANB Brabant wensen u veel leesplezier.
Mooi om te zien dat er grote belangstelling is vanuit de melkveehouders om deel te nemen aan BBM. Er waren
ruim 200 aanmeldingen in een maand tijd. Helaas kan niet iedereen deelnemen aan dit project. Voor de groep die
wel wil, maar niet kan deelnemen zoeken we andere mogelijkheden.
In de maanden maart/april zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd o.a. voor het invullen van het aanvraagformulier. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Wat staat er op de planning?

De eerste periode gaat alle aandacht naar het invullen van het aanvraagformulier. Alle formulieren moeten
uiterlijk 1 juli bij de Collectieven ingediend zijn. Voor het invullen van de vier Groene Indicatoren neemt een
gebiedsmedewerker van de Collectieven contact met u op. Eind april starten zij met het benaderen van
deelnemers.

Hoe vult u het aanvraagformulier in?

In de afgelopen weken zijn een vijftal webinars georganiseerd om deelnemers te informeren over het project
BBM en het invullen van het aanvraagformulier. Deze online bijeenkomsten waren goed bezocht.
Op ANBBrabant.nl kunt u een webinar terugluisteren en u vindt er een Q&A met de meest gestelde vragen.
Voor hulp bij het invullen van het vragenformulier kunt u zich wenden tot onderstaande helpdesks:
• Indicatoren Kringloopwijzer: Evy Kras (bedrijfsadviseur ZLTO): 06-21517487; evy.kras@zlto.nl
• Groene indicatoren: Agrarische Collectieven: bbm@anbbrabant.nl
• Maatregelen en prognose: Dorieke Goodijk: 06-30564553; info@koningboer.nl

KoningBoer Award – 4 X € 2.500 beloning!

De BBM is een geheel nieuwe manier om als melkveehouders, overheden, waterschappen, (agrarische)
natuurorganisaties en nog vele andere betrokken organisaties gezamenlijk te werken aan dezelfde doelen. Met
de BBM-methode heeft het project Brabants Bodem haar nek uitgestoken om melkveehouders te belonen voor
goede prestaties op het gebied van duurzaamheid.
Dorieke Goodijk was met haar bedrijf ‘KoningBoer’ pionier voor de ontwikkeling van het praktijkproject BBM.
Nu stelt zij een extra beloning beschikbaar voor melkveehouders die hun nek durven uit te steken en stappen
durven te zetten. De vier melkveehouders, die in 2022 de grootste stap hebben gezet, worden onderscheiden
met een ‘KoningBoer-Award’, vergezeld van een geldbedrag van € 2.500. Hun stappen zijn meetbaar in de
puntenscore ten opzichte van 2021. De KoningBoer-Awards worden in 2023 uitgereikt.

“Alleen door uitdagingen aan te durven gaan, komen we samen verder,” zegt Dorieke Goodijk
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Ja ik wil Zon op mijn Dak!

Heb je voldoende dakoppervlakte op je stallen en schuren om zonnestroom op te wekken, maar komt het er
maar niet van? Je bent niet de enige agrariër die daarmee zit. Vanuit Brabants Bodem zijn we op zoek naar drie
ondernemers die stappen willen zetten. Daarbij willen we helpen belemmeringen voor de aanleg van een
zonnedak op te lossen en een verdienmodel te ontwikkelen voor de extra stroom die je opwekt. Uiteraard beslis
je uiteindelijk zelf of je al dan niet gaat investeren in een zonnedak.
Voor meer informatie over deelname:
• Meer info: Klik hier
• Of neem contact op met ton.van.korven@zlto.nl

Vergelijking GLB 2023 met Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Vanuit RVO is gevraagd of de GLB maatregelentabel voor 2023 getest kan worden met enkele melkveehouders
uit het project BBM. Zes melkveehouders hebben zich hiervoor aangemeld. Aan de hand van hun gecombineerde
opgave en de extra maatregelen die ze op het bedrijf nemen, is een berekening gemaakt van hun toekomstige
GLB-premie. Wat opvalt is dat de voorgestelde GLB maatregelen goed passen bij het behalen van hogere scores
op de BBM. Daarnaast halen de zes met kleine inspanningen zowel de basispremie voor het GLB als de premie
voor de ecoregelingen. Met deze praktijktest dragen we bij aan een beter uitvoerbare maatregelentabel voor het
GLB 2023. BBM sluit goed aan bij het GLB, zodat je als melkveehouder met dezelfde maatregelen op beide
regelingen voordelen kunt behalen.

Stimuleringsregeling Landschap voor versterking landschap en biodiversiteit

De nieuwe Stimuleringsregeling Landschap is de meest uitgebreide regeling in ons land voor de stimulering
van agrarisch en particulier landschapsbeheer. De regeling biedt mogelijkheden om de biodiversiteit en het
landschap te versterken. Dit kan door aanleg van bloemrijke randen, aanplant van bomen en struiken enz.
Echter niet in elke gemeente zijn de mogelijkheden hetzelfde. Wilt u meer weten over wat deze nieuwe
regeling voor uw bedrijf kan betekenen:
• Stuur een mail naar: cbraat@brabantslandschap.nl o.v.v. ‘info Stimuleringsregeling Landschap’

Subsidie voor Natuurinclusieve Inspiratiebedrijven

Ben je enthousiast over natuurinclusieve landbouw en deel je graag je kennis en ervaring met collegaondernemers, dan is de subsidieregeling ‘Inspiratiebedrijven Natuurinclusieve Landbouw’ misschien iets voor
jou! Er is namelijk behoefte aan inspirerende voorbeelden en uitwisseling van kennis.
Op deze ‘Inspiratiebedrijven Melkveehouderij’ wordt praktijkkennis gedeeld, over natuurinclusieve maatregelen, het verdienmodel en het rendement voor bodem, water, biodiversiteit en landschap.
De provincie wil deze intercollegiale kennisuitwisseling stimuleren en heeft €25.000 beschikbaar per
inspiratiebedrijf voor een periode van drie jaar.
• Meer info: aalmasi@brabant.nl
• Lees meer: paragraaf 6 subsidieregeling transitieveehouderij

Oproep: agrariërs die mee willen werken aan een interview

Masterstudent Hanneke Peeters heeft een vraag:
"Er zijn nationale biodiversiteitsdoelen gesteld voor de melkveehouderij, maar per regio kan verschillen wat
nodig is om deze doelen te halen. Mijn naam is Hanneke Peeters en ik schrijf mijn masterscriptie over hoe
nationale doelen naar regionale doelen vertaald kunnen worden en wat nodig is om deze doelen te
bereiken. Ik richt me hierbij op de Brabantse Biodiversiteitsmonitor en schrijf een advies voor het ministerie.
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Ik wil graag interviews houden met deelnemers van de BBM. De interviews zullen ongeveer 30 tot 45 minuten
duren en vinden plaats voor 31 mei. Het kan telefonisch of in persoon. Bent u geïnteresseerd, stuur dan
• een mailtje naar j.p.m.peeters@umail.leidenuniv.nl
• of een berichtje naar 0614394315

--------------------------------

* 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), Merijn van den Hout (BMF), Annelies Balkema (Waterschap de Dommel), Marjon Krol (ZLTO) en Erik van Moorsel
( bbm@anbbrabant.nl ), 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
* Praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij (BBM) is één van de projecten van Brabants Bodem in het Van Gogh
Nationaal Park i.o.’

*Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief bbm@anbbrabant.nl
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