
Uitvoering beloningsregeling 

praktijkproject Brabantse 

Biodiversiteitsmonitor 

Melkveehouderij

Carlo Braat, medewerker collectieven West- en Midden- en Oost-Brabant



3 Brabantse collectieven 

• Coöperaties met ledenraad of algemene 

ledenvergadering: in 2015 opgericht door ANV’s

- Collectief ANB West-Brabant

- Collectief ANB Midden-Brabant

- Collectief ANB Oost-Brabant

• 900 deelnemers, 3500 hectare agrarisch 

natuurbeheer en 1400 hectare agrarisch 

waterbeheer

• Verbreding activiteiten, b.v. BBM 



1e ronde: 190 

deelnemers



2e ronde:168 

deelnemers



Rol collectieven en planning

Verzamelen en verwerken aanvraagformulieren 168 

deelnemers (aanvraag voor half juli indienen bij 

collectieven)

Indienen subsidieaanvraag voor 168 deelnemers 

voor 3 jaar (eind augustus)

Subsidiebeschikking: deelnemersovereenkomst 

wordt definitief

Uitbetalen deelnemers (3 jaar)

Versturen mail met aanvraagformulier naar 168 

deelnemers  (half mei)

Collectieven brengen samen met 

deelnemers de groene indicatoren in 

beeld en tekenen deze in scan-office in



Integrale set indicatoren





% kruidenrijk grasland

• Beheerpakketten kruidenrijk grasland en 

botanisch wei- en hooiland: wegingsfactor

• Productief kruidenrijk grasland: wegingsfactor 

0,4

• Pacht en inscharing op natuurgronden met 

gewascode 100% Grasland natuurlijk. 

Hoofdfunctie landbouw: wegingsfactor 1



Voorbeeld % kruidenrijk grasland

• Bedrijfsoppervlakte: 40 hectare

• 5 hectare productief kruidenrijk grasland (wf 0,4)

• 10 hectare natuurgrasland (wf 1,0)

• % kruidenrijk grasland= 30%



% (agrarisch)natuurbeheer

• Beheerpakketten ANLB op grasland en 

bouwland met diverse wegingsfactoren

• Productief kruidenrijk grasland: wf 0,4

• Pacht en inscharing op natuurgronden met 

gewascode 100% Grasland natuurlijk. 

Hoofdfunctie landbouw: wf 1



% groenblauwe dooradering

• Landschapselementen (houtwal, (knot)bomenrij, 

poel,…..) met diverse wegingsfactoren

• Randen op grasland en bouwland met diverse 

wegingsfactoren



Voorbeeld % groenblauwe dooradering

• Bedrijfsoppervlakte: 40 hectare

• 1 km arb-rand van 4 meter breed: wf 0,96 

• 0,5 hectare houtwal (wf 5,0): telt voor 2,5 ha 

mee

• % groenblauwe dooradering= 7%





Onze gebiedsmedewerkers voor 
inventarisatie groene indicatoren 

• Ernst Verwer (West Brabant)

• Rinus van Koulil (Zundert, Rucphen en Etten-Leur)

• Toon Jansen ( Boxtel, Meijerijstad e.o.)

• Peter Kerkhofs (Eindhoven e.o.)

• Nelis Klaasen (ondersteuning)

• Martien Vinken (Zuidoost-Brabant)

• Jan Ottens (Noordoost-Brabant)

• Rene Westerlaken (Oss e.o.)



Invullen aanvraagformulier BBM

Hans Maathuis, administrateur namens de collectieven 

West-, Midden- en Oost-Brabant



Invullen aanvraagformulier (“nulmeting”)

• Puntenscore op basis van gegevens 

KringloopWijzer en Collectieven 2022

• Plannen voor te nemen maatregelen

• Prognose voor 3 jaar (2023 t/m 2025)



Gegevens verzamelen en verwerken



Gegevens uit KringloopWijzer

• De deelnemer vult deze zelf in op het 
aanvraagformulier

• De deelnemer machtigt JoinData om de gegevens 
door te geven aan de BBM module

Gegevens groene indicatoren
•Worden geïnventariseerd door gebiedsmedewerkers 
collectieven in overleg met deelnemer en deelnemer 
vult de info in op aanvraagformulier 



Maatregelen invullen

• Formaliteit i.v.m. 

subsidieregeling

• Geen rol bij 

uitbetaling 

vergoeding 



Prognose voor 3 jaar 

NB Op basis van de prognose wordt geld aangevraagd door 

collectieven. Collectieven betalen nooit meer uit dan het 

bedrag dat hoort bij uw prognose



‘Paspoort BBM’

BBM module (VAA)





Meer informatie:

Zie website collectieven: https://anbbrabant.nl/projecten-

overzicht/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-

melkveehouderij/

Vragen: beheer@anbbrabant.nl

https://anbbrabant.nl/projecten-overzicht/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/
mailto:beheer@anbbrabant.nl

