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Er wordt hard gewerkt aan de voltooiing van het Biodiversiteit+ label. Het label dat kansen creëert
voor de agrariër die werkt aan behoud en verbetering van biodiversiteit. De afgelopen maanden
stonden in het teken van criteriaontwikkeling en de aanmelding van het Biodiversiteit+ GLBcertificaat in Brussel.
Ontwikkeling Biodiversiteit+ maatregelen
De maatregelen voor het Biodiversiteit+ label zijn deze
zomer verder uitgewerkt. Ze zijn gerangschikt in verplichte
maatregelen en keuzemaatregelen en er is een puntentoekenning ontwikkeld voor de keuzemaatregelen. Voor
het behalen van het Biodiversiteit+ label is een minimaal
aantal punten nodig. Deze (concept)puntentoekenning is
opgesteld door experts en getoetst in bijeenkomsten met
agrariërs. Ook richten we ons verder op het verkrijgen van
inzicht in de kosten en (financiële) baten van de
Biodiversiteit+ maatregelen voor de agrariër. Half september beoordeelt het College van Deskundigen van SMK
(Stichting Milieukeur) de maatregelen.
Aanmelding in Brussel
We hebben een selectie van de maatregelen van het
Biodiversiteit+ label aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel. Deze selectie geldt als alternatief
voor de ‘standaard’-vergroeningsmaatregelen voor het
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
die Nederland recent in Brussel heeft aangemeld. Na
goedkeuring betekent dit dat agrariërs die voldoen aan
deze biodiversiteitscriteria, aan de GLB-vergroeningseisen voldoen. Ze ontvangen daarvoor een speciaal
Biodiversiteit+ GLB- certificaat. Ondernemers hebben
daarmee meer mogelijkheden voor het invullen van
de GLB-vergroeningsmaatregelen.Over drie maanden weten we of de EU de aanmelding heeft erkend.
Agrariërs kunnen het Biodiversiteit+ GLB certificaat
los van het (meer uitgebreide) volledige Biodiversiteit+
label behalen. Bij het verkrijgen van het volledige
Biodiversiteit+ label moet de ondernemer wel minimaal
aan de GLB-vergroeningsvoorwaarden voldoen.
Marktkansen
In juni vond overleg plaats met een groep geïnteresseerde
marktpartijen over het Biodiversiteit+ label. Het was een
boeiende bijeenkomst waarin is gesproken over
marktontwikkelingen, marktkansen, samenwerking en
afzetstrategieën. Ook vonden gesprekken plaats met

individuele marktpartijen waarin specifiek werd in gegaan
op de mogelijkheden. Eind september vindt er een vervolgbijeenkomst plaats. Indien u als marktpartij hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich hiervoor aanmelden via:
rietgorsinfo@gmail.com.

Foto: akkervogel de rietgors

Feedback geven?
Op korte termijn organiseren wij nog een aantal bijeenkomsten met agrariërs waarin de maatregelen worden getoetst
aan de praktijk. Ook interviewen wij diverse agrariërs om te
kijken hoe zij scoren op het huidige maatregelenpakket. Alle
terugkoppeling helpt ons bij het afronden van het
Biodiversiteit+ label. Bent u geïnteresseerd om mee te
doen? Meldt u aan via atimmerman@najk.nl.
Wilt u weten of het label interessant voor uw bedrijf kan
zijn? Neem dan contact op met Janneke Zevenbergen van
Stichting Rietgors, rietgorsinfo@gmail.com,
tel 0186-573717 / 06-2328 6842.
Projectteam: Stichting Rietgors (Stichting voor agrarisch natuurbeheer
in de Hoeksche Waard), CREM, SMK en NAJK (Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt).
De ontwikkeling van het Biodiversiteit+-label wordt mogelijk gemaakt
dankzij bijdragen van de Europese Unie, het Ministerie van Economische
Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Het voortraject van het project is
gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

