Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderrij

GROENER
BOEREN
LOONT!
Gezocht: Brabantse melkveehouders
die aan de slag willen met bodem-,
waterkwaliteit en biodiversiteit
op hun bedrijf en hiervoor beloond
willen worden voor de bovenwettelijke prestaties die zij leveren!
Met de Brabantse Biodiversiteits
monitor Melkveehouderij (BBM)
ontvang je een beloning voor je
prestaties, bijvoorbeeld het verlagen
van stikstof-bodemoverschot,
weidegang, verhogen van het aandeel
kruidenrijk grasland en (agrarisch)
natuurbeheer. In 2021 is de BBM
gestart met 200 melkveehouders,
dit jaar kunnen nieuwe melkvee
houders meedoen.

Groen ondernemerschap beloond

een gestapelde beloning. De gezamenlijke inzet:

De beloning, van maximaal €5.000 per jaar drie jaar

een robuust verdienmodel voor melkveehouders

lang, ontvangt een melkveehouder op basis van de score

die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied.

op een integrale set van 13 duurzaamheidsindicatoren.
De ondernemer bepaalt zelf welke maatregelen er

Deelnemen aan de BBM?

worden genomen om de scores op de indicatoren te

De regeling BBM wordt uitgevoerd door de Collec

verbeteren. Hoe hoger de score hoe hoger de beloning.

tieven voor agrarisch natuurbeheer (coöperaties met
overwegend boeren als lid). Iedere melkveehouder

Stapelen van beloning

mag zich inschrijven voor de regeling. Inschrijven 

De BBM omvat de indicatoren uit de landelijke

kan tot 28 februari 2022. Als er meer inschrijvingen

Biodiversiteitsmonitor die FrieslandCampina, Rabobank

zijn dan beschikbare plaatsen dan zal een selectie

en WNF hebben ontwikkeld en is aangevuld met enkele

plaatsvinden. Melkveebedrijven in de groenblauwe

Brabantse indicatoren die belangrijk zijn voor de

mantel, attentiezones waterhuishouding of grond

kwaliteit van het gebied.

waterbeschermingsgebieden krijgen voorrang.

Naast de driejarige beloning vanuit het BBM project

Meld je aan! Klik hier!

kan een ondernemer via deze indicatoren b.v. via
PlanetProof of weidegang extra melkgeld ontvangen,
rentekorting van de Rabobank of voordeel krijgen bij
pachtuitgifte van provincie en waterschappen in Brabant.
De BBM vormt ook de basis van de handreiking Natuur
inclusieve landbouw om gebruik te kunnen maken van
de uitzonderingsregel stalaanpassingen van de Interim
Omgevingsverordening in Brabant. Bovendien is er een
directe relatie tussen hoger scoren op de BBM en de
ecoregelingen van het GLB. Marktpartijen, overheden
en maatschappelijke organisaties werken zo samen aan

Nu voor heel Brabant, geïnitieerd door:

