Praktijkproject Biodiversiteitsmonitor Zuidwestelijke Delta
Kritische Prestatie Indicatoren testen en ontwikkelen om duurzaamheid te tonen en belonen
De opgave
We staan voor de uitdaging om de voedselproductie
te verduurzamen op een manier die past bij de
ondernemer en zijn omgeving. Onderwerpen zoals
duurzaam bodembeheer, biodiversiteitsherstel,
verbeteren van waterkwaliteit en klimaatverandering
vragen om bedrijfsaanpassingen. Doelen voor de
lange termijn en het tonen en belonen van bijdragen
aan het halen van deze doelen zijn daarbij essentieel.

Onze ambitie
Door lange termijn duurzaamheidsdoelen vast te stellen
krijgen ondernemers duidelijkheid. Via KPI’s (Kritische
Prestatie Indicatoren) kunnen ondernemers meten of ze
goed presteren op duurzaamheidsdoelen. Sturen op
doelen biedt ondernemers vrijheid in hoe deze doelen
te bereiken. Afnemers, maatschappelijke partijen,
leningverstrekkers en de overheid kunnen deze
prestaties vervolgens belonen (gestapeld belonen).

De KPI’s
We zetten de 0.1 lijst KPI’s vanuit de BO Akkerbouw
centraal:
• OS-balans
• Stikstofoverschot
• %Bodembedekking
• % Rustgewassen in rotatie
• Regionale kringloop
• % Natuur- en landschapsbeheer
• Milieubelasting GBM
• Carbon Footprint

Het plan van aanpak
We zijn het project van start gegaan met een online
kennisuitwisselingstraject ‘De Deltasprint’. Dit is inmiddels
afgerond en de input vanuit de deelnemers (telers,
ketenpartijen, adviseurs, beleidsmakers etc.) is
uitgewerkt. De vervolgstap is het verder uitwerken van
de volgende doelen en werkpakketten:
WP1: Testen duurzaamheidsdoelen en KPI’s met
akkerbouwers
Samen met een groep gemotiveerde akkerbouwers aan de
slag met de KPI’s, dataverzameling en het testen.

Onze opdracht
Samen met de praktijk testen van een integrale set
KPI’s die prestaties op duurzaamheidsdoelen toont
en geschikt is voor een beloningsregeling voor de
Zuidwestelijke Delta. Betrekken van sleutelpartijen
bij de ambitie, aanpak en vervolg.
Onze inzet:
Jaar 1: 30 bedrijven belonen voor prestaties
Jaar 2: 130 bedrijven belonen voor prestaties
Jaar 3: > 300 bedrijven belonen voor prestaties

WP2: Werken met eenduidige bedrijfsdata uit
teeltregistratiesystemen
Hierin zitten de “data-nerds” die bekijken hoe we de data
over de KPI’s efficiënt kunnen verzamelen en ervoor zorgen
dat de boer eigenaar blijft van zijn data.
WP3: Testen natuur & landschapsdoelen en KPI’s met de
boer
Hier sluiten we aan bij het registratie- en
beoordelingssysteem van de collectieven.
WP 4: Bedrijfsadvies op maat
Pool van objectieve adviseurs die boeren ondersteunen hun
KPI scores en duurzaamheidsdoelen te verbeteren.
Aansluiting bij BAS register en SABE regeling.

Meer informatie en/of aanhaken bij een van de
werkpaketten? Contact: frank@boerenverstand.nl.

Dit project is een samenwerking van:

WP5: Ontwikkelen systeem van systeem belonen voor
prestaties Ontwerp beloningsregeling, juridische toets,
aanhaken van potentiële beloners.
WP6: Projectorganisatie en draagvlak sleutelpartijen
Gericht op opschaling van de beloningsregeling. Aansluiten
bij overheden, provincie, LNV etc. en CEO’s “de beweging”.
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