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Datum: dinsdag 15 juni 2021 

 

1. Opening vergadering  

Koos Biesmeijer opent de bijeenkomst en heet een aantal nieuwe deelnemers welkom. 

 

Koos benoemd de governance van deze werkgroep: er zijn diverse projectteams actief waarin 

leden van de werkgroep aan diverse activiteiten werken. De bijeenkomsten voor de gehele 

werkgroep vinden eens in de 4 tot 5 maanden plaats. Tijdens deze bijeenkomsten koppelen 

we terug wat er in de diverse projectteams is gebeurd, en toetsen we de vervolgplannen. Ook 

is er ruimte voor kennisuitwisseling, vaak in de vorm van presentaties door leden en/of 

externen. Als nieuwe deelnemers graag participeren in één van de projectteams, of een keer 

een presentatie voor de gehele werkgroep willen verzorgen, maak dit dan kenbaar bij Judy. 

 

2. Verslag vorige vergadering  

De vorige bijeenkomst van de gehele werkgroep was op 14 januari 2021. Er zijn geen vragen 

n.a.v. het verslag. Verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Terugkoppeling projectteam borging, opschaalbaarheid en flexibiliteit  

Afgelopen maanden is het projectteam borging, opschaalbaarheid en flexibiliteit driemaal 

bijeen geweest. Gedurende die maanden is men begonnen met schrijven aan een position 

paper over de randvoorwaarden voor KPI-ontwikkeling. Op het moment wordt er nog gewerkt 

aan de paper, deze zal in september tijdens een volgend projectteam-meeting verder worden 

uitgewerkt. Paper dient als achtergrondinformatie voor de workshop, en zal in ieder geval op 

de website van het Deltaplan worden gedeeld. 

 

Naast de position paper, is in opdracht van het projectteam door Judy en Léon een workshop 

‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ gemaakt. Doel van deze workshop is om partners van het 

Deltaplan, toekomstige beloners en gebruikers meer inzicht te geven in het herstellen van 

biodiversiteit met behulp van KPI's. Tijdens de workshop wordt uitgelegd wat KPI’s zijn, en 

nemen we deelnemers mee in het proces om tot een integrale set van KPI’s te komen. De 

workshop is inmiddels 3 keer getest, op de projectteams KPI’s en biodiveristeit van het 

Deltaplan. Met de feedback opgehaald uit de testworkshop, zijn we gekomen tot een 

definitieve versie van de workshop, waar de presentatie van is bijgevoegd.  

 

De werkgroep geeft aan enthousiast te zijn, en met de workshop in deze vorm verder te 

willen. Daarmee is de workshop definitief vastgesteld, en gaan Léon en Judy verder met het 

geven van de workshop aan diverse groepen. N.B. de workshop is inmiddels één keer voor 

geïnteresseerde partners van het Deltaplan gegeven, en één keer tijdens een 

partnerevenement van het LIFE IP All4Biodiversity project. De workshop wordt de loop van 

2021 vaker aangeboden. 
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4. Terugkoppeling diverse projectteams KPI’s Biodiversiteit  

Afgelopen maanden zijn de drie projectteams, die zich bezighouden met verder invulling te 

geven aan de KPI’s binnen de monitoringstructuur van het Deltaplan, bijeengekomen.  

 

4.1 KPI’s biodiveristeit en landbouw 

Naar aanleiding van verschillende bijeenkomsten van het projectteam KPI’s biodiversiteit en 

landbouw, blijft de discussie over de rol van het Deltaplan en de opdracht zoals geformuleerd 

voor het projectteam een terugkerend thema. Zaak is om hier met elkaar een knoop over 

door te hakken, zodat het projectteam met een duidelijk mandaat zijn werkzaamheden kan 

voortzetten.  

 

Dit leidt tot de volgende vragen voor de werkgroep: 

1. Of, en zo ja wat, zou de rol moeten zijn van het Deltaplan zijn met de doorontwikkeling van 

de KPI’s van de Biodiversiteitsmonitormelkveehouderij zijn? Duidelijk is dat het Deltaplan zich 

in ieder geval de komende tijd inzet voor promotie van het gebruik van de 

biodiversiteitsmonitor. Dit loopt o.a. via de werkgroep verdienmodellen. 

2. Het projectteam vervult nu bij de ontwikkeling van de biodiversiteitmonitor akkerbouw de 

rol als inhoudelijk klankborden voor aansluiting op andere relevante systemen. Voorstel is om 

deze rol te continueren.  

3. Als andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de bollenteelt en vollegrondsteelt, een 

biodiversiteitmonitor voor hun sector willen opzetten, dan kan het projectteam een rolspelen 

om zaken inhoudelijk te toetsen en ervaringen vanuit de andere monitors uit te wisselen. 

 

Conclusie: het projectteam KPI’s biodiversiteit en landbouw is de plek waar gesproken wordt 

over verbeteringen voor KPI’s uit biodiversiteitsmonitoring melkveehouderij en input gegeven 

kan worden voor KPI’s biodiversiteitsmonitor akkerbouw. Ook is het projectteam beschikbaar 

om KPI-ontwikkeling voor andere sectoren in de landbouw te ondersteunen. Bas Tinhout 

haakt graag aan om verbinding te leggen met ontwikkeling van de KPI systematieken voor 

fruitteelt en bollenstreek. 

 

4.2 KPI’s biodiveristeit en openbare ruimte 

Opgave voor het projectteam KPI’s biodiveristeit en openbare ruimte is een set van KPI’s te 

ontwikkelen voor openbare ruimte, die samenwerking en prestaties voor biodiversiteitsherstel 

op gebiedsniveau inzichtelijk maakt. De komende maanden zal op basis van de systematiek 

zoals gepresenteerd in de workshop, door worden gewerkt aan de ontwikkeling van de set 

KPI’s. Dit zal gebeuren in hechte samenwerking met een dedicated medewerker vanuit het 

programmabureau van het Deltaplan. Doel is om in november van dit jaar een eerste set KPI’s 

biodiversiteit en openbare ruimte beschikbaar te hebben. Werkgroep gaat hiermee akkoord. 

 

4.3 KPI’s biodiveristeit en natuur 

Uitgaande vande voorgestelde monitoringsystematiek, willen wij met dit projectteam ook voor 

natuur invulling geven aan concrete KPI’s. Tijdens de workshop KPI ontwikkeling voor 

biodiversiteit kwam het duidelijke signaal naar voren dat deelnemers van het projectteam zien 

dat de Subsidiestelstel Natuur en Landschap, het subsidiestelsel waarmee de provincies 

subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) 

natuurgebieden en landschappen verlenen, eigenlijk al goed vangen wat 

KPI’s voor natuur kunnen zijn. Advies is dan ook, niet een volledig nieuwe set 

KPI’s te ontwikkelen, maar te kijken of reeds beschikbare indicatoren van SNL 

overgenomen kunnen worden.  
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De werkgroep gaat akkoord met het voorstel om te verkennen of voor KPI’s natuur SNL te 

vertalen, evenals aanvullende KPI’s voor sociaalmaatschappelijke thema’s en proces-KPI’s.  

 

5. Terugkoppeling projectteam verbetering landelijke monitoring  

Het projectteam verbetering landelijke monitoring is één keer bijeengeweest. Deelnemers 

gaven tijdens de bijeenkomst aan deze als nuttig te hebben ervaren, zeker de discussie over 

combineren van verschillende maatschappelijke doelen met nieuwe, innovatieve monitoring. 

Men vindt dit een interessant onderwerp voor de toekomst, maar men geeft aan voor nu niet 

te weten of projectteam doorgezet moet worden in verband met het ontbreken van een 

duidelijke opdracht, en ook het ontbreken van een directe vraag vanuit LNV of vanuit het 

NEM. Het voorstel is dan ook om dit projectteam in dit gremia op te heven, met de 

kanttekening dat bij de ontwikkeling van de KPI’s goed aangesloten moet worden bij reeds 

bestaande systemen als SNL, ANLb en NEM. De werkgroep gaat hiermee akkoord. 

 

6. Presentatie over Open Bodem Index  

Jip Welkers van Vitens presenteert over de Open Bodem Index, een meetmethodiek om 

kwaliteit van landbouwbodems te meten. Vitens heet de OBI samen met Rabobank en ASR 

ontwikkeld.  

 

De volgende bijeenkomst van de werkgroep monitoring wordt op korte termijn ingepland. 

https://openbodemindex.nl/

