Uitdagingen in Biodiversiteit
In Nederland worden onderwerpen zoals klimaatverandering, duurzaamheid en biodiversiteit
steeds belangrijker. De landbouw staat voor de uitdaging om hier in mee te ontwikkelen.
Het is van belang om deze uitdagingen integraal
te benaderen, waarbij biodiversiteit een cruciaal
schakelpunt is. Biodiversiteit is sterk gebonden
aan regio, grond, klimaat, bedrijf en
management. Hierdoor is de variatie tussen
bedrijven groot. Per bedrijf zullen de
inspanningen voor behoud en herstel van
biodiversiteit anders ingevuld worden. Met het
meetbaar maken van de impact van een
individueel bedrijf is er een basis om bedrijven te
waarderen voor hun prestaties t.a.v.
biodiversiteit.

Biodiversiteitsmonitor

Biodiversiteitsmonitor
- tool voor beloning van impact op
biodiversiteit;
- integrale sturing door boer op doelen;
- KPI’s wetenschappelijk onderbouwd;
- onafhankelijke toezicht op borging van
de KPI’s
- voorkomen van afwenteling;
- zorgen voor netto positieve impact;
- gebruik maken van bestaande
datasystemen;
- digitale inzage van de KPI’s per boer
- ontzorgen van beloners;
- governance voor (door)ontwikkeling
van de tool;
- landelijk toepasbaar dus basis voor
stapeling van beloning.

De Biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld om
verschillende soorten bedrijven via één systeem
te kunnen beoordelen en monitoren over
meerdere jaren op hun impact op behoud en
herstel van biodiversiteit. Op dit moment is deze
operationeel voor de melkveehouderij, die de grootste grondgebruiker in Nederland is. Deze sector
heeft dus een belangrijke invloed op de biodiversiteit in Nederland. Het principe van de
Biodiversiteitsmonitor is het integraal sturen op doelen, in plaats van sturen op maatregelen. Dit maakt
het voor de boer inzichtelijk wat er nodig is om het doel, biodiversiteitsherstel, te behalen. Bedrijven
kunnen op deze manier kiezen welke doelen het beste bij hun bedrijf passen.

KPI’s Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
Er wordt gewerkt met 7 ‘key performance indicators’ (KPI’s). Met de zeven KPI’s worden de impact en
prestaties van melkveebedrijven, zowel op het eigen bedrijf als daarbuiten, meetbaar gemaakt en in
beeld gebracht op het behoud en herstel van biodiversiteit. Via het prestatieplatform zijn de KPI’s van
individuele boeren inzichtelijk voor de beloners, mits deze daarvoor zijn gemachtigd.
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Hoe wordt de Biodiversiteitsmonitor gewaarborgd?
Om te kunnen sturen op doelen is het van belang dat de scores van de KPI’s van een boer geborgd zijn.
Via een certificeringschema is er onafhankelijk toezicht op het borgingssysteem van beloners
ingeregeld. Tijdens de audit wordt gekeken naar de wijze waarop de controle op de onderliggende
data heeft plaatsgevonden, beoordeling van de KPI’s en het gebruik van een vastgestelde methodiek
voor het berekenen van de KPI’s. Tevens wordt gekeken of de machtigingen in orde zijn. Verschillende
beloners
kunnen
samenwerken om zo de
borging van de KPI’s efficiënt
te organiseren, bijvoorbeeld
WIE ZIJN DE BELONERS?
door gebruik te maken van de
Elke organisatie die samenwerkt met boeren kan er voor zorgen
borgingssystematiek van de
dat boeren beloond worden voor hun inspanningen t.a.v.
zuivelonderneming.
biodiversiteit. Door middel van stapeling van beloning kunnen
Eenduidig, onafhankelijk en
boeren het verschil maken voor de uitdagingen waar we
betrouwbaar meten is waar
gezamenlijk voor staan. Samen kunnen zuivelondernemingen,
wij voor staan. Vervolgens
overheden, banken, verzekeraars, verpachters, waterschappen,
kent een beloner de boer een
terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties, etc., boeren
beloning toe, die aansluit bij
belonen voor doelen die ze op basis van de KPI’s behaald hebben.
de gerealiseerde resultaten.
Via deze wijze van beloning
willen we boeren stimuleren om zich in te zetten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in
Nederland.

Wat nog meer geregeld via de Biodiversiteitsmonitor?
Via een digitale omgeving kunnen boeren beloners
machtigen voor het beschikbaar stellen van hun KPI’s, zodat
ze beloond worden voor hun prestaties. Een beloner heeft op
deze manier een overzicht van alle boeren die meedoen, wat
hun KPI’s zijn en of de scores op deze KPI’s reeds geborgd zijn
door een andere partij. Tevens kan een beloner de impact
van het gehanteerde beloningssystematiek in de tijd volgen
op groepsniveau.

Hoe kunt u bedrijven
belonen?
De melkveehouder hoeft niet
altijd met geld te worden
beloond. U kunt een beloning
kiezen die passend is voor uw
bedrijfsvoering. Dit zou kunnen
zijn: rente korting bij een
lening, korting op pacht, gratis
advies etc.

Met de Biodiversiteitsmonitor is een tool ontwikkeld
waarmee de impact op biodiversiteit wetenschappelijk is
onderbouwd en waarbij rekening is gehouden met de
integraliteit van de 7 KPI’s. De Biodiversiteitsmonitor is in
basis toepasbaar voor alle bedrijven in Nederland en heeft
een breed draagvlak. Op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten of andere ontwikkelingen kan
de Biodiversiteit doorontwikkeld worden, waarbij de benodigde governance hiervoor al is ingeregeld.

Aanmelden en kosten
Bent u geïnteresseerd geworden om als beloner deel te nemen aan de Biodiversiteitsmonitor? Leuk!
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: contact@biodiversiteitsmonitor.nl
In onderstaande tabel staan de kosten voor de beloners weergegeven. Er is een standaard fee en een fee
voor het aantal deelnemers dat een beloner heeft, de variabele fee. 1 Voor de melkveehouders zijn er geen
verdere kosten om deel te kunnen nemen.
Fee

Kosten

Standaard fee

€ 2.500,00

Variabele fee: 1-49 deelnemers

€ 2.000,00

Variabele fee 50-499 deelnemers
Variabele fee 500-999 deelnemers

€ 6.000,00
€ 7.500,00

Variabele fee >1000 deelnemers

€ 9.500,00
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Wilt u meer weten? Kijk op onze website:
www.biodiversiteitsmonitor.nl

Exclusief kosten certificering en kosten tussen Gebruikers onderling.

