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1. Wat houdt de Biodiversiteitsmonitor in?
De biodiversiteitsmonitor is een systematiek die het mogelijk maakt de impact en prestaties van
individuele melkveebedrijven 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
melkveehouders inzicht in wat er nodig is om het doel te behalen, namelijk biodiversiteitsherstel. Door
te sturen op doelen hebben melkveehouders de ondernemingsvrijheid over welke maatregelen zij
toepassen om hun doelen te behalen.
De Biodiversiteitsmonitor werkt met zeven Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). KPI’s zijn indicatoren
voor prestaties die de voortgang op de impact op biodiversiteit en biodiversiteitsherstel inzichtelijk
maken. De KPI’s zijn zo gekozen dat de melkveehouder daar zelf invloed op uit kan oefenen, ze
afwenteling op andere doelen voorkomen (zoals klimaatverandering), en ze een duidelijke relatie
hebben met biodiversiteit. 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. De KPI’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Broeikasgasemissie in gram Co2eq per kg melk of per hectare
Stikstofbodemoverschot in kg per hectare
Ammoniakemissie in kg per hectare
Percentage eiwit van eigen land
Percentage blijvend grasland (als aandeel van het totale bedrijfsareaal)
Aandeel natuur- en landschapsbeheer (als aandeel van het totale bedrijfsareaal)
Aandeel kruidenrijkgrasland (als aandeel van het totale bedrijfsareaal)
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2. Hoe wordt de Biodiversiteitsmonitor geborgd?
Via een certificeringschema wordt de borging van de data gecontroleerd bij de zogenoemde beloners
(ook wel gebruikers genoemd). Beloners zijn bijvoorbeeld zuivelondernemingen, overheden, banken,
verzekeraars, verpachters, waterschappen, terreinbeheerders en andere maatschappelijke
organisaties. Bij de borging van de data wordt onder meer gekeken of de machtigingen in orde zijn, de
wijze waarop de controle op de data heeft plaatsgevonden, beoordeling van de KPI’s van de
deelnemers en het gebruik van een vastgestelde methodiek voor het berekenen van de KPI’s.
Eenduidig, onafhankelijk en betrouwbaar meten is waar wij voor staan. Op basis van een controle
protocol bepaalt een beloner de aannemelijkheid (van de data op basis waarvan) de KPI’s van de
Biodiversiteitsmonitor zijn vastgesteld. Vervolgens kent een beloner (gebruiker) de melkveehouder
een beloning toe, die aansluit bij de gerealiseerde resultaten. Via deze wijze van beloning willen we
melkveehouders stimuleren om zich in te zetten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in
Nederland.
De Biodiversiteitsmonitor wordt uitgelegd in het volgende filmpje (klik hier). Op dit moment is de
Biodiversiteitsmonitor alleen nog operationeel voor de melkveehouderij.

3. Waar zet de Stichting Biodiversiteitsmonitor zich voor in?
De stichting heeft als doel om de Biodiversiteitsmonitor te beheren en door te ontwikkelen. De
stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
1. Het borgen van betrouwbaarheid van KPI’s en het betrouwbaar meten van de KPI’s en de
integraliteit tussen de KPI’s. Het uitwerken van de (rekenkundige) systematiek van integraliteit
valt ook onder de taak van de stichting.
2. Het waarborgen dat middels de integrale set van KPI’s de prestaties die bijdragen de
biodiversiteit meetbaar worden gemaakt.
3. Het zorgdragen voor het monitoren en evalueren van de systematiek en de doorontwikkeling
van de biodiversiteitsmonitor.
4. Het informeren van potentiele gebruikers en deelnemers.
5. Het toezicht houden op de volledige, uniforme, onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van
certificatie-, audit- en controlewerkzaamheden in relatie tot de toepassing van de
biodiversiteitsmonitor. Hieronder valt het opstellen van een controlehandboek en het actueel
houden ervan.
6. Het communiceren van onafhankelijke wetenschappelijke inzichten op basis van
wetenschappelijke consensus met betrekking tot de impact op biodiversiteit (bijvoorbeeld de
score van de KPI’s en de verwachte neutrale en/of een positieve bijdrage aan de biodiversiteit).
Tevens het stimuleren van onderzoek voor de wetenschappelijke onderbouwing en de
financiering hiervan.
7. Het communiceren met overheden, NGO’s, maatschappelijke organisaties, instellingen actief
in productiketens, wetenschappelijke instellingen en alle andere partijen die bevorderlijk
zouden kunnen zijn om het hiervoor beschreven doel te bewerkstelligen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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4. Welke organisaties hebben de Stichting Biodiversiteitsmonitor
opgericht?
Wereld Natuur Fonds, Rabobank en ZuivelNL (via de samenwerking tussen LTO, NMV, NAJK en NZO in
de Duurzame Zuivelketen) hebben de Stichting Biodiversiteitsmonitor opgericht op 9 december 2019.
De akte van oprichting is openbaar inzichtelijk via de Kamer van Koophandel.

5. Welke organisaties zitten in het bestuur van Stichting
Biodiversiteitsmonitor?
In het bestuur is ten minste:
- één bestuurder werkzaam bij of verbonden aan de primaire productie in de land- en tuinbouw. Deze
bestuurder wordt benoemd door het bestuur op voordracht LTO.
- één bestuurder werkzaam bij of verbonden aan de verwerkende industrie. Deze bestuurder wordt
benoemd door het bestuur op voordracht van NZO.
- één bestuurder werkzaam bij of verbonden aan een financiële instelling. Deze bestuurder wordt
benoemd door het bestuur op voordracht van Coöperatieve Rabobank U.A. (CRUA).
- één bestuurder werkzaam bij of verbonden aan een niet-gouvernementele natuurorganisatie. Deze
bestuurder wordt benoemd door het bestuur op voordracht van WNF-NL.
- één bestuurder werkzaam bij of verbonden aan een ecologisch instituut. Deze bestuurder wordt
benoemd door het bestuur op voordracht van NIOO-KNAW.
LTO en NZO zijn aangesloten vanuit de Duurzame Zuivelketen.
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6. Wat is de meerwaarde van de Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij voor de melkveehouder?
De Biodiversiteitsmonitor biedt de melkveehouder de volgende kansen:


Via de Biodiversiteitsmonitor krijgt de melkveehouder inzicht in de impact en prestaties van
zijn eigen bedrijf op biodiversiteit en kan hij/zij bepalen wat er nodig is om het doel te behalen,
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namelijk biodiversiteitsherstel. Door te sturen op doelen hebben melkveehouders de
ondernemingsvrijheid over welke maatregelen zij toepassen om hun doelen te behalen.
Door te werken via de Biodiversiteitsmonitor wordt er op een eenduidige manier gemeten.
Door eenduidige manier van meten / werken met de Biodiversiteitsmonitor hoeft de
melkveehouder zich één keer in te spannen en kan er gestapelde beloning plaatsvinden voor
zijn/haar prestaties op biodiversiteitsherstel door meerdere partijen.

7. Wat is de meerwaarde van de Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij voor de beloner?
Als beloner stimuleer je melkveehouders om bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Door
toezicht op de borging van de bepaling van de KPI’s ondersteunen wij beloners in het afleggen van de
verantwoording over de beloning. De stichting gaat niet over de hoogte en wijze van belonen.
Ook wil de Stichting faciliteren in de machtigingsstructuren om zodoende te werken conform de
richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het leveren van standaard
rapportages en (overzicht)dossiers en wil de Stichting organiseren dat melkveehouders hun prestaties
eenvoudig beschikbaar kunnen stellen met beloners. De melkveehouders geven hierbij uiteraard zelf
aan met wie zijn hun gegevens willen delen.
Daarnaast wordt er zorggedragen voor doorontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor op basis van
wetenschappelijke onderbouwingen en inzichten.
Bij beloners kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: zuivelondernemingen, overheden, banken,
verzekeraars, verpachters, waterschappen, terreinbeheerders en andere maatschappelijke
organisaties.

8. Waar kan ik terecht voor vragen over de stichting
Biodiversiteitsmonitor of de biodiversiteitsmonitor zelf?
Als u vragen heeft over de stichting Biodiversiteitsmonitor of over de biodiversiteitsmonitor zelf,
neemt u dan gerust contact op met het secretariaat via: contact@biodiversiteitsmonitor.nl.

9. Waar kan ik het certificatieschema Biodiversiteitsmonitor inzien?
Het certificeringsschema Biodiversiteitsmonitor is op moment van schrijven in ontwikkeling. Voor
meer informatie over het certificatieschema kunt u contact opnemen met het secretariaat via:
contact@biodiversiteitsmonitor.nl.
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