
GROENER BOEREN 
LOONT!

Groen ondernemerschap wordt beloond

De beloning is gebaseerd op 13 verschillende 

duurzaamheidsindicatoren waaronder ammoniak -

uitstoot, weidegang, blijvend grasland en stik-

stof-bodemoverschot. De ondernemer zit zelf 

aan de knoppen en bepaalt welke maatregelen  

er worden genomen om de scores op de 

 indicatoren te verbeteren. Hoe hoger de score  

hoe hoger de beloning. Melkveehouders  

ontvangen 3 jaar een beloning van maximaal 

€5.000 per jaar voor hun bovenwettelijke  

prestaties. 

Stapelen van beloning

De BBM omvat de indicatoren uit de landelijke 

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij die 

FrieslandCampina, Rabobank en WNF hebben 

ontwikkeld en is aangevuld met enkele Brabantse 

indicatoren die belangrijk zijn voor de kwaliteit 

van het gebied. Ook Europees, landelijk, 

 provinciaal en lokaal zijn er initiatieven om via 

(deze) indicatoren te belonen op prestaties.  

In de 3 jaar dat de BBM-regeling loopt zullen 

deze initiatieven zich doorontwikkelen. Met de 

BBM haken we hierbij aan en tegelijkertijd zetten 

we vanuit Brabants Bodem en de betrokken 

 partijen vol in om kansen die zich lokaal 

 voordoen te benutten. Zo werken we samen  

aan een gestapelde beloning en daarmee een 

robuust verdienmodel voor melkveehouders  

die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied. 

Deelnemen aan de BBM? 

De regeling BBM wordt uitgevoerd door de 

 Collectieven ANB Midden- en West-Brabant. 

Ook melkveehouders die geen lid zijn van de 

agrarische collectieven kunnen zich aanmelden.

Iedere melkveehouder mag zich inschrijven. 

 Inschrijven kan tot 26 februari 2021. Als er meer 

inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen dan 

zal een selectie plaatsvinden. Melkveehouders 

in het Van Gogh National Park i.o. krijgen voorrang. 

Voor meer informatie over de BBM, indicatoren, 

beloning en de selectiecriteria en aanmelden 

voor de BBM: Klik hier!

*  Brabants Bodem is een project in het Van Gogh Nationaal 

Park i.o. waarbij elf partijen samenwerken om een 

 robuuster verdienmodel te ontwikkelen voor die onde-

nemers die bijdragen aan het verbeteren van water- en 

bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit  Voor meer  

informatie: www.brabantsbodem.nl 

Het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant  

en de Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en  

Aa en Maas, financieren de BBM regeling. 

De eerste stap in Brabant is gezet naar een 

robuuster verdienmodel voor melkveehouders 

die maatschappelijke diensten leveren, zoals 

verlagen van stikstof- en broeikasgasuitstoot, 

verhogen van het aandeel kruidenrijk grasland 

en (agrarisch) natuurbeheer. Het praktijk-

project Brabantse Biodiversiteitsmonitor 

Melkveehouderij (BBM) is onderdeel van 

Brabants Bodem* in het Van Gogh Nationaal 

Park i.o.. Samen met 55 melkveehouders is 

een regeling opgesteld en in de praktijk getest 

om melkveehouders te belonen voor goede 

prestaties. Dit jaar kunnen we groeien naar 

200 deelnemers. 145 nieuwe melkveehouders 

kunnen zich aanmelden om mee te doen.

https://anbbrabant.nl/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/

