Aanvullende besluiten
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Onderdeel
Biodiversiteit
Criterium 2.5 Beheer Natuur en landschap

Besluit
BBM 129 Bosje
Als instapeis zijn reeds aanwezige uitheemse soorten tijdelijk toegestaan, indien deze
binnen 3 jaar gefaseerd vervangen worden door inheemse beplanting. Om na 3 jaar de
flora en fauna voldoende dekking te kunnen bieden dient in het eerste jaar ongeveer de
helft van het areaal omgevormd te te worden naar inheemse beplanting.
BBM 220 Nest- en broedgelegenheid en BBM 230 Opgaande beplanting op erf:
wordt met factor 0,1 (licht) en 0,2 (zwaar) meegewogen waarbij er een standaard
erfoppervlak van 1 ha wordt meegerekend.
BBM 146 Solitaire boom op landbouwgrond
100 m2 en weging 25 wordt een weging van 5. Randvoorwaarden aan solitaire bomen is
dat deze 1,30 m hoogte een omvang van minimaal 150 cm (of minimaal 50 cm
doorsnede) hebben. De boom moeten vrijstaand zijn in het landbouwperceel en
permanent afgeschermd zijn tegen schade door
begrazing en maaien. Er kunnen maximaal 5 bomen per hectare worden meegerekend.
In Gis systemen worden solitaire bomen met 1 m2 ingetekend.
In de rekentool moet steeds het aantal bomen aangeven dat onder een pakket valt.
BBM 121 Beheer van losse bomen en bomenrijen
Alle overige losse bomen en bomenrijen vallen onder dit pakket. Hierin krijgt een boom
een weging van 5 en er wordt gerekend met 5 m2. In Gis systemen worden bomen en
bomen in een rij ingetekend met 1 m2. In de rekentool moet steeds het aantal bomen
aangeven dat onder een pakket valt.
BBM 100 Productief kruidenhoudend grasland
Toelichting: Er is enige onduidelijkheid ontstaan over de (wettelijke randvoorwaarden van)
toepassing en beschikbaarheid van inheems of uitheems zaaigoed. Productief
Kruidenhoudend grasland (BBM100) is gewaardeerd op basis van de toepassing van
inheems zaaigoed.
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Als u al heeft ingezaaid (ook al is dat met uitheems zaaigoed) dan is het mooi dat u al iets
gedaan heeft. Vanwege de droogte dit voorjaar wordt geadviseerd om nu niet meer
zaaien. Inzaai heeft alleen zin dit najaar, dan is er ook kans dat het gewas aanslaat.
Uiterlijke eind juni zal een besluit genomen worden over wanneer en hoe, welke mengsels
daarvoor gebruikt kunnen worden. Mogelijk wordt bij gewijzigde randvoorwaarden van het
pakket een gewijzigde of gedifferentieerde waardering van het pakket vastgesteld.
Overgangspakket Kruidenrijkgrasland (extensief (BMM 141)
Als vanzelfsprekend is het bij dit pakket een randvoorwaarde dat het gaat om meerjarig
beheer van dezelfde percelen. Om het einddoel van extensief kruidenrijk grasland te
bereiken binnen de gestelde 6 jaar, dient er zoveel mogelijk voor al wat minder
productieve percelen te worden gekozen.
Cumulatie
Stapeling (cumulatie) is in een aantal gevallen toegestaan. Hiervoor geldt dat deze
maatregelen ook in de praktijk toegepast kunnen worden op één en hetzelfde oppervlak.
In de rechter kolommen van de rekentool op de website is aangegeven in welke gevallen
cumulatie mogelijk is.
Algemeen

Voor de herziening van On the way to PlanetProof melk wordt een extra jaar de tijd
genomen. Voorzien was om het herziene schema per 1 januari 2021 in te laten gaan. Dit
wordt hiermee opgeschoven naar 1 januari 2022.

Biodiversiteit

Bij extreme kweekproblematiek kan een door SMK erkende graslandtaxateur gevraagd
worden een taxatie te maken. Op basis van deze beoordeling neemt SMK een besluit of
eenmalige toepassing van glyfosaat of het betreffende perceel is toegestaan. Deze
uitzondering zal worden gebaseerd op basis van de volgende schadedrempels:

Criterium 2.6 Gewasbeschermingsmiddelen

Op zand en klei gronden:
> 30% kweek (Regelmatig verspreid)
> 20% kweek (in haarden)
Op veengronden:
> 35% kweek (Regelmatig verspreid)
> 25% kweek (in haarden)
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Nieuwe instromers voldoen indien men voldoet vanaf de datum van instroom.

Criterium 2.6 Gewasbeschermingsmiddelen

Biodiversiteit
Criterium 2.6 Gewasbeschermingsmiddelen

Klimaat
Criterium 3.2 Duurzame energie

Bij de fysieke controle door de ketenregisseur wordt bij een ronde over het bedrijf
gekeken naar signalen van chemische onkruidbestrijding. Wanneer deze er zijn wordt bij
de deelnemer nagevraagd wat de werkwijze is geweest (welke middelen zijn toegepast)
en gecheckt of dit overeenkomt met de registratie. Indien dit niet of onvoldoende
overeenkomt met registratie dan kan hiervoor een afwijking worden geschreven. Bij
twijfel/discussie kan direct een monster van het onkruidmateriaal worden genomen.

Administratieve controle 1 x per 2 jaar op het bedrijf is toegestaan. Wanneer tijdens de
controle blijkt dat eerder niet is voldaan, moet deze afwijking met terugwerkende kracht
hersteld worden, bijvoorbeeld via groencertificaten.

Dierenwelzijn en diergezondheid

Jaarlijks vinden er 2 dierenartsbezoeken plaats op het bedrijf gericht op het KoeKompas;
eenmaal om het volledige KoeKompas in te vullen en eenmaal om de actiepunten uit het
voorgaande KoeKompas te evalueren. Voor een KoeKompas ingevuld in 2019 geldt dat er
eerst een evaluatie gedaan mag worden voor het nieuwe KoeKompas ingevuld wordt in
2020. Hierbij moet de termijn van maximaal 9 maanden tussen KoeKompas en evaluatie
worden aangehouden.

Algemeen

De toetsing en selectie op de kengetallen uit de KringloopWijzer (eiwit van eigen land,
stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie en broeikasgasemissie) kan dit jaar later dan 1
april plaatsvinden. Dit lopende de analyse ten aanzien van de aangevraaagde
calamiteitregelingen voor droogte- en muizenschade in 2019. Het besluit dat hierover
wordt genomen heeft mogelijk effect op de beoordeling van de bovengenoemde
kengetallen uit de KringloopWijzer. Na besluitvorming, worden de betreffende
KringloopWijzer-kengetallen getoetst en vindt selectie plaats op een nader te bepalen
termijn.

Criterium 4.2 Diergezondheidsmonitoring
melkkoeien

Toetsing
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Algemene Eisen certificatie On the
way to PlanetProof

Het stikstofbodemoverschot kan over 2019 worden gecorrigeerd met:

5.2 Calamiteiten

Regionale
• -10 kg:
• -10 kg:
• -20 kg:

correctie stikstofbodemoverschot kg/ha
voor het Westelijk veenweidengebied
voor het Oostelijk zand
voor het Zuidelijk zand

Gebruik deze link voor de regio-informatie met postcodegebieden, of klik op het kaartje

https://smk.nl/Public/PlanetProof_2de_map/PlanetProof_Kaart_regio_Calamiteitenregeling_2019.pdf
Nader toelichting regio-indeling Bij de analyse voor de calamiteiten regeling maakt het College
gebruik van een regioindeling gebaseerd op de LLM 14 indeling, die gebaseerd is op
hoofdgrondsoort. Deze indeling wordt door WUR, RIVM en CBS toegepast in het Landelijk Meetnet
effecten Mestbeleid (LMM). De grenzen van de regios sluiten aan op postcode 4-indeling (de 4
cijfers). De postcode van het bedrijf bepaalt dus in welke regio dit bedrijf valt. De koppeling
regioindeling bedrijf wordt gebaseerd op hoofdadres.

De broeikasgasemissie kan over 2019 worden gecorrigeerd met:
Landelijke correctie CO2 eq-emissie per kg melk
•

-70 gram

De toetsing dient uiterlijk 1 september 2020 te worden doorgevoerd.
De vastgestelde correcties voor 2019 worden in de berekening van de
meerjarengemiddelden meegenomen. Deze calamiteitenregeling geldt voor alle
(potentiële) deelnemers aan het On the way to PlanetProof keurmerk.
Biodiversiteit

Criterium 2.5 Beheer Natuur en landschap

Bedrijven die aantoonbaar 10% of meer bestaand kruidenrijk grasland (extensief) hebben,
zijn tot komende herziening door een tijdelijke vrijstelling voor de norm op
broeikasgasemissie g CO2-eq/kg melk. Zowel g CO2-eq/kg melk als g CO2-eq/ha worden
wel berekend/geregistreerd en geborgd.
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Voor BBM pakket 100 Productief kruidenhoudend grasland seizoen 2020 wordt naast de
vereiste inzaai met inheems zaaigoed (kruiden en vlinderbloemigen) ook de inzaai met
uitheem zaaigoed geaccepteerd (kruiden en vlinderbloemigen).
Het pakket blijft daarbij zoals vastgesteld op 0,4 gewaardeerrd t.o.v. van de extensief
kruidenrijk grasland pakketten. Komende maanden wordt in samenspraak met experts en
stakeholders, en in afstemming met de Biodiversiteitsmonitor melkvee, de
randvoorwaarden van het BMM 100 pakket geëvalueerd. Op basis daarvan kunnen
randvoorwaarden en de waardering van dit BBM pakket aankomend jaar worden
aangepast.

Algemeen Kringloopwijzer
toetsing

Resultaten van een bepaald jaar worden na de indieningsdatum vastgezet.
Er is weleens een herberekening vanwege problemen vanuit KLW systeem (herberekening
data 2018 agv aangepaste CO2 methodiek/herberekening deel van de data CO2 emissie
2019 agv gedeeltelijk niet goed berekend. Dan is het mogelijk om data na akkoord van
SMK te herberekenen.
Vervolgens worden de data, na eventuele correctie vanuit het schema of
calamiteitenregeling, voor een bepaald jaar vastgezet. Resultaten worden niet met
terugwerkende kracht voor latere versies van de KLW herberekend.

Algemene certificatie voorwaarden
Nieuwe versie per 1 juni 2021

De algemene certificatievoorwaarden zijn per 1 juni 2021 gewijzigd. Hieronder de voor On
the way to PlanetProof melk relevante gewijzigde onderdelen:
• In artikel 17.3 zijn voorwaarden opgenomen als een certificaathouder wil
overstappen naar een andere certificatie-instelling. De voorwaarden voor
dossieroverdracht tussen certificatie-instellingen waren niet volledig, daarom is een
verwijzing naar de IAF MD 2:2017 opgenomen en artikel 3d toegevoegd.
• Een tekstuele verduidelijking bij de verwijzing naar de plek waar de
communicatievoorschriften per keurmerk te vinden zijn.
• Een redactionele wijziging in bijlage 1 met definities. Er stond “natuurlijke of
rechtspersoon”. Dit kan voor verwarring zorgen; het gaat om de twee juridische
entiteiten die een aanvraag kunnen doen. Namelijk een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon. Het is daarom redactioneel aangepast naar “natuurlijke persoon of
rechtspersoon”.
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Voor pakketten BBM 112, 127, 129, 132, 107 en 171 is mogelijk om in 2021 nog op basis
van de voorwaarden van 2020 te voldoen. In 2022 moeten de pakketten volgens de
randvoorwaarden worden uitgevoerd.
Toelichting: de beschrijvingen/randvoorwaarden van de BBM pakketten zijn in maart 2021
door Stichting Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij gewijzigd. SMK heeft deze
wijzigingen voor 2021 overgenomen en begin maart gepubliceerd. Voor een aantal
pakketten (BBM 112, 127, 129, 132, 107 en 171) is het niet meer/eenvoudig mogelijk om
in 2021 aan de randvoorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld omdat er voorafgaande aan de
uitvoering van de beheeractiviteit gemeld moet worden terwijl de betreffende activiteit al
eerder is uitgevoerd. Het is soms ook te laat om bepaalde pakketten nu nog aan te
melden, waardoor de keuze voor aanpassing van pakketten (te) beperkt is.
De volgende situaties komen in aanmerking voor BBM 121:
- elke knotboom buiten het erf (er is geen minimum aantal en/of omvang)
- laanbomen (dus gelegen langs een weg of pad) mits er minimaal 10 stuks staan: ofwel
10 op en rij aan één zijde of bv. 5 bomen aan weerszijden (dus in totaal ook minimaal 10
stuks)
Een dubbele rij laanbeplanting kan het collectief intekenen als 2 meter breed. Het totaal
ingetekende oppervlak in m2 staat dan gelijk aan het totaal aanwezige bomen.
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Bij BBM pakket 107 Bodemverbetering met ruige mest wordt naast ANLB pakket 39b ook
ANLB pakket 39a aangevuld in de 'sleutel'kolom als equivalentpakket.
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