Toelichting Bedrijfsnatuurplan – On the way to
PlanetProof
Wat?
Bij criterium 2.7 van On the way to PlanetProof is opgenomen:
De melkveehouder stelt in het eerste jaar van deelname een bedrijfsnatuurplan
op.* Het plan is opgesteld door of onder verantwoording van een deskundige
met een relevante MBO-/HBO opleiding (agrarisch/tuin- en
landschap/plattelandsvernieuwing) en met aantoonbare ervaring met het
opstellen van bedrijfsnatuurplannen. Dit kan ook de melkveehouder zelf zijn. Er
zal een (dynamische) lijst met erkende cursussen/opleidingen op de website van
SMK worden gepubliceerd.
Het plan bestaat minimaal uit:
- Een inventarisatie van alle aanwezige en mogelijk nog te realiseren natuur- en
landschapselementen.
- Een kaart van het erf en de percelen waarop de natuur- en
landschapselementen, inclusief aantallen en oppervlakte maten staan
aangegeven.
- Een ingevulde versie van de meest recente Rekentool Natuur en landschap On
the way to PlanetProof (dit kan ook de meest recente versie van Melkweb van
RFC zijn). Hierin moeten minimaal de voor On the way to PlanetProof relevante
natuur- en landschapselementen zijn opgenomen. De oppervlakte maten
stemmen overeen met de oppervlakte maten van percelen in GDI.
- Het plan is ondertekend door de melkveehouder en de opsteller.
* Melkveehouders die het Natuur en Landschapscriterium van On the way to
PlanetProof volledig invullen met ANLb en/of SNL-beheerpakketten (met
uitzondering van erfpakketten) zijn vrijgesteld van de verplichting van een
bedrijfnatuurplan.

In deze toelichting wordt nader toegelicht voor wie het bedrijfsnatuurplan wordt
vereist, wat het doel er van is, waar het plan uit bestaat en waar de opsteller aan
moet voldoen.

Voor wie vereist?
Vanaf 2022 is het voor nieuwe deelnemers een verplichting om een
bedrijfsnatuurplan te laten opstellen binnen de eerste 12 maanden jaar van
deelname. Dit plan is niet verplicht voor nieuwe bedrijven waar de norm voor On
the way to PlanetProof volledig wordt behaald op basis van ANLb/SNL
beheerpakketten (BBM-erfpakketten tellen daarin ook mee).
Wat is het doel?
Het doel van de bedrijfsnatuurplan is:
- Een overzicht geven van het natuur en landschapsbeheer op het bedrijf
dat voldoet aan de BBM beheerpakketten (en/of gelijkwaardige ANLb/SNL
pakketten;
- De opsteller checkt ook of de natuur en landschapelementen voldoen aan
de uitgangpunten van de BBM-pakketten (bijvoorbeeld door telling van het
minimum aantal vereiste plantensoorten bij bepaalde
graslandbeheerpakketten) en of in het plan aangeven
aantallen/lengte/oppervlaktes in overeenstemming zijn met praktijk in het
veld en de aanmelding in de Gecombineerde opgave (GDI-kaarten van
RVO).
- Het met behulp van de rekentool in beeld brengen of het bedrijf voldoet
aan de basis of topnorm van On the way to PlanetProof voor Natuur en
landschap. Waarnodig wordt aangeven welke aanvullende natuur en
landschapsmaatregelen er nog moeten worden genomen om te voldoen in
2022 en/of te voldoen aan 2024.
- Uitvoering van beheer en eventuele aanleg van natuur en
landschapelementen moet bijdragen aan het behoud en zo mogelijk aan
de verbetering van de bestaande biodiversiteitssituatie.
Wenselijk is dat aanvullend:
- Wordt aangegeven welke aanvullende natuur en landschapsmaatregelen er
eventueel nog moeten worden genomen om te voldoen in 2024.
- Wordt aangeven welke aanvullende mogelijkheden voor natuur en
landschapsbeheer er mogelijk zijn.
o Dit kan gaan om aanvullende kwantitatieve mogelijkheden.
Bijvoorbeeld extra aanleg van natuur en landschapselementen.
o Maar ook aanvullende kwalitatieve mogelijkheden. Dit kan gaan
over zwaarder beheer, betere aansluiting of inpassing op
beheermaatregelen aansluitend op natuur en landschapelementen
binnen het bedrijf en het landschap/de streek.
o Aandacht voor inpassing van de natuur en landschapelementen in
de streek.
Waar bestaat het plan uit?
- schriftelijk overzicht van bestaande beheerpakketten en eventueel nog te
implementeren beheerpakketen (oppervlakte/lengte/aantallen). De
randvoorwaarden van de pakketten zijn opgenomen in het plan. In het
plan is aangegeven hoe voldaan wordt aan de normen voor On the way tO
PlanetProof en wat doorvoor eventueel nog gedaan moet worden.

-

-

-

ondertekening van het bedrijfsnatuurplan door de opsteller en de
melkveehouder. De opsteller moet erkend zijn door SMK. Erkende
opstellers zijn opgenomen in een lijst op de website. Door ondertekening
wordt verklaart dat het bedrijfnatuurplan naar waarheid is uitgewerkt. De
melkveehouder verklaart bekend te zijn met de inhoud van het plan en
met met de randvoorwaarden van het beheer. Bij ondertekening wordt
een datum aangeven.
Een ingevulde versie van de meest recente Rekentool Natuur en landschap
On the way to PlanetProof (dit kan ook de meest recente versie van
Melkweb van RFC zijn). Hierin moeten minimaal de voor On the way to
PlanetProof relevante natuur- en landschapselementen zijn opgenomen.
De oppervlakte maten stemmen overeen met de oppervlakte maten van
percelen in GDI.
duidelijk kaartmateriaal met de aangegeven natuur en
landschapelementen en de uitgevoerde beheer. Kaartjes geven een goed
inzicht welke beheerpakketten (BBM/ANLb/SNL) waar worden uitgevoerd
(leesbare schaal/noord-zuidas/ligging erf tov percelen). Bij meerdere
verspreide percelen is het gewenst dat er een overzichtkaart is.
Voor de kaartjes kunnen bijvoorbeeld uitdraaien van ScanGis kaartjes of
overzichten van GDI/RvO worden gebruikt.

Waar moet de opsteller aan voldoen
- Opstellers voldoen aantoonbaar aan de volgende kwalificatie-eisen vanuit
het certificatieschema: ‘Het plan is opgesteld door of onder
verantwoording van een deskundige met een relevante MBO-/HBOopleiding (agrarisch/tuin- en landschap/plattelandsvernieuwing) en met
aantoonbare ervaring met het opstellen van bedrijfsnatuurplannen.”
- Een belangrijk aandachtpunt bij ‘relevante’ kennis en ervaring is dat men
kennis en ervaring heeft van ecologie en agrarisch natuurbeheer.
- SMK zal een lijst publiceren van organisaties/personen die erkend zijn voor
het opstellen van bedrijfsnatuurplannen.
- Voor erkenning kunnen opstellers zich aanmelden via smk@smk.nl (o.v.v.
‘erkenning opsteller bedrijfsnatuurplan’) waarbij een relevant CV met
kopieën/scans van de relevante diploma’s en/of certificaten digitaal wordt
aangeleverd. Bij een organisatie met meerdere personen die
bedrijfsnatuurplannen kunnen opstellen kan de aanvraag voor erkenning
in één keer bij SMK worden aangemeld.
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