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Ingrid van Huizen nieuwe voorzitter Stichting Biodiversiteitsmonitor  

Ingrid van Huizen wordt de nieuwe onafhankelijke voorzitter van de Stichting 

Biodiversiteitsmonitor. Deze stichting houdt zich bezig met het beheren en door ontwikkelen van 

de Biodiversiteitsmonitor. Per direct neemt Van Huizen het stokje over van de ad interim 

voorzitter Carin van Huët. Van Huët blijft bestuurslid. Stichting Biodiversiteitsmonitor geeft aan 

dat het bestuur unaniem akkoord was met de benoeming.  

“Ik ben zeer gemotiveerd om samen met de partijen die zich inzetten voor het behoud en herstel van 

biodiversiteit, vanuit de sterke basis die er nu ligt met de Biodiversiteitsmonitor, deze verder uit te 

dragen en door te ontwikkelen”, zegt Van Huizen over haar nieuwe functie. Van Huët geeft aan dat 

met Van Huizen de Stichting Biodiversiteitsmonitor een voorzitter krijgt met een sterke 

verbondenheid aan de agrarische sector én biodiversiteit. Tevens is zij thuis in het werken met 

Kritische Prestatie Indicatoren in relatie tot herstel van de biodiversiteit.  

Biodiversiteitsherstellende en behoudende maatregelen inzichtelijk via Biodiversiteitsmonitor 

De Biodiversiteitsmonitor is een systematiek die het mogelijk maakt de impact en prestaties van 

individuele agrarische bedrijven op biodiversiteit meetbaar te maken en te monitoren over meerdere 

jaren. Het principe achter de Biodiversiteitsmonitor is dat er integraal wordt gestuurd op doelen, in 

plaats van sturen op maatregelen of het verbeteren van het bestaande. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld 

melkveehouders inzicht in wat er nodig is om het doel te behalen, namelijk biodiversiteitsherstel en - 

behoud. Door te sturen op doelen hebben ondernemers de vrijheid over welke maatregelen zij 

toepassen om hun doelen te behalen. Door te werken via de Biodiversiteitsmonitor wordt er op een 

eenduidige manier gemeten en kan er gestapelde beloning plaatsvinden voor zijn/haar prestaties op 

biodiversiteitsherstel en -behoud door meerdere partijen. Tevens biedt het partijen een 

verantwoordingssystematiek om aan te tonen dat zij aan verduurzamingsdoelen voldoen in relatie 

tot wet- en regelgeving.  

 

Betrokken, ervaren en onafhankelijke voorzitter 

Van Huizen is voorheen onder meer betrokken geweest bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel vanuit 

haar toenmalige functie bij LTO Nederland. Tevens is zij betrokken geweest bij de succesvolle 

doorontwikkeling en professionalisering van het Agrarisch Collectief Noardlike Fryske Wâlden 

(Noordelijke Friese Wouden). Na programmamanager circulariteit vanuit Noord Nederland te zijn 

geweest bij Wageningen Universiteit, is zij aan de slag gegaan als strategisch beleidsadviseur public 

affairs landbouw en voedselproductie bij Provincie Friesland. Daarnaast heeft zij diverse bestuurlijke 

functies bekleed bij verschillende organisaties.  

 

Voor meer informatie over de Biodiversiteitsmonitor, zie www.biodiversiteitsmonitor.nl of stuur een 

e-mail naar contact@biodiversiteitsmonitor.nl.  
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