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1. Inleiding

De achteruitgang in de biodiversiteit is een onderwerp dat in toenemende mate in de maatschappelijke en 
politieke aandacht staat. Evenals de (negatieve) gevolgen van klimaatverandering, verontrust de achteruitgang 
van biodiversiteit grote delen van de bevolking. Diverse wetenschappelijke rapporten geven een zorgwekkende 
ontwikkeling aan over het verlies aan biodiversiteit. De maatschappelijke verontrusting is echter niet eenduidig. 
Naast de brede maatschappelijk zorg worden er ook vraagtekens geplaatst bij maatregelen en investeringen die 
gericht zijn op het tegengaan van klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit. 

Waterschappen hebben op veel terreinen invloed op de biodiversiteit. Het waterschap brengt enerzijds schade 
toe aan de biodiversiteit door het maaien van watergangen en door herinrichtingsprojecten (vergravingen).  
Anderzijds draagt het waterschap in belangrijke mate concreet bij aan het behoud of de versterking van natuur 
en biodiversiteit. Dit zijn maatregelen zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, beekherstel projecten, het 
realiseren van vistrappen, verschralingsbeheer of peilbeheer ten behoeve van natuur. Ook het emissiebeleid voor 
de agrarische sector (DAW en GLB) draagt met regelmaat positief bij aan biodiversiteit.

In ons huidige coalitieakkoord heeft het onderwerp dan ook een plek gekregen. ‘We stellen een beleidsnotitie op 
die duidelijk maakt wat we als waterschap bijdragen aan het verbeteren, herstellen en in stand houden van de 
biodiversiteit. Aan de hand hiervan bepalen we als bestuur of we een uitvoeringsprogramma opstellen’.

1.1. Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de biologische diversiteit en omvat het totaal aan soorten planten en dieren in een 
bepaald gebied. Het gaat om de verschillende planten, dieren, micro-organismen, evenals de 
levensgemeenschappen en ecosystemen die zij vormen (zowel in het water als op het land en in de bodem)  en 
de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken. 

Biodiversiteitsherstel is van belang voor natuurbehoud en past binnen de samenwerking tussen de overheden en 
de agrarische sector inzake agrarisch waterbeheer en emissiebeleid (DAW en GLB). Binnen een samenhangende 
gebiedsaanpak kunnen waterschappen hierin een – ook voor de agrarische sector – belangrijke rol spelen.  

Het waterschap levert reeds een aanzienlijke en concrete bijdrage aan het behoud en herstel van biodiversiteit. 
Ons waterschap zou zich hiermee echter meer kunnen profileren. Dit kan bijdragen om ook andere (water)doelen 
beter onder de aandacht te brengen en zo makkelijker te verwezenlijken. 

1.2. Kader

Het nationale beleid voor de bescherming van biodiversiteit is gebaseerd op afspraken en richtlijnen vanuit de 
Verenigde Naties en de Europese Unie. De Rijksoverheid heeft het VN Biodiversiteitsverdrag en de Europese 
Biodiversiteitsstrategie voor de Nederlandse situatie uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. In 
de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal staan de actiepunten die moeten bijdragen aan behoud en duurzaam 
gebruik van biodiversiteit. Het doel is om het verlies aan biodiversiteit tot staan te brengen. Dit nationale beleid 
vormt mede de kaders voor o.a. de volgende wet- en regelgeving is: 

 Wet Natuurbescherming 
 Omgevingswet
 Kaderrichtlijn Water
 Tweede nota Duurzame Gewasbescherming en mestbeleid

In bijlage 1 is een beschrijving opgenomen van de bovenstaande wet- en regelgeving.

Biodiversiteitsbehoud en -herstel is een onderdeel van het (provinciale) natuurbeleid. Voor de biodiversiteit in 
het oppervlakte water dragen de waterschappen daarvoor ook (mede) verantwoordelijkheid door als 
waterkwaliteitsbeheerder te sturen op ecologische waterkwaliteit. Het vastleggen van ambities en doelen in 
relatie tot de biodiversiteit valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies. Deze beperking in de 
verantwoordelijkheid, maakt dat het waterschap zelf een keuze kan maken in welke mate zij verder wil bijdragen 
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aan biodiversiteitsmaatregelen. Het waterschap kan kiezen om bij te dragen aan biodiversiteit, binnen een 
samenhangende gebiedsaanpak vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft het 
waterschap mogelijkheden om binnen de eigen bedrijfsvoering van het waterschap de biodiversiteit te 
bevorderen. Het waterschap is door het beheer van de infrastructuur in het landelijk gebied zichtbaar en heeft als 
overheid een voorbeeldfunctie.   

1.3. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de rollen en verantwoordelijkheden van diverse overheden binnen de soortenbescherming 
beschreven. Naast de wet- en regelgeving is er een maatschappelijk speelveld en hierin worden akkoorden 
gesloten. De relevante akkoorden voor biodiversiteit zijn benoemd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 lichten we 
enkele werkzaamheden toe die het waterschap uitvoert bovenop haar wettelijke kerntaken om de biodiversiteit 
te bevorderen. 
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2. Rollen en verantwoordelijkheden  

2.1. Wet en regelgeving: wie doet wat en wie zijn de spelers

Op grond van de internationale biodiversiteitsafspraken is het Rijk verplicht tot behoud en duurzaam gebruik van 
biodiversiteit. Om dit te bereiken heeft de overheid onder meer de Wet natuurbescherming vastgesteld. Deze 
wet heeft de taken en verantwoordelijkheden als volgt verdeeld.

Rijksoverheid
Het Rijk is verantwoordelijk voor het beleid van de grote wateren en internationaal beleid. In dat kader ziet het 
Rijk toe op de staat van instandhouding van soorten. Het Rijk moet tevens een natuurvisie opstellen waarin in 
grote lijnen het natuurbeleid voor de komende jaren is vastgesteld.

Provincies
De provincies hebben in 2012 een groot deel van het natuurbeleid van het rijk overgenomen. De provincie is het 
bevoegd gezag voor de meeste vergunningen en ontheffingen en voor de handhaving van de verleende 
vergunningen. De provincie toetst de werkzaamheden en activiteiten bij Natura 2000- gebieden en dier en 
plantensoorten. Onder andere de programmatische aanpak stikstof (PAS) die nu veelvuldig in het nieuws is.  

De provincies stellen de natuurvisies op met de hoofdlijnen van het te voeren provinciaal beleid. In de provinciale 
natuurvisies wordt beschreven, hoe invulling wordt gegeven aan de Rijksnatuurvisie. De natuurvisie is een 
beleidsdocument met een relatief ‘zachte’ juridische status, er mag gemotiveerd van af worden geweken.

 Provincie Drenthe: Gastvrije natuur, Natuurvisie 2040 Drenthe 
In deze visie streeft Drenthe naar natuur die tegen een stootje kan, die beleefbaar is voor mensen en die 
bijdraagt aan de economische ontwikkeling. Daarnaast blijft er aandacht voor het behoud van de soortenrijkdom 
binnen en buiten de grote natuurgebieden. Samen met maatschappelijke organisaties en betrokken 
ondernemers wil de provincie de bestaande plannen voor een grotere en beter functionerende natuur uitwerken, 
waar ruimte is voor recreëren en ondernemen. 

 Provincie Overijssel: Koersdocument Natuur voor elkaar, Overijssel
Het koersdocument brengt aan de hand van vier thema’s (natuur dichtbij, 
economie, landschap en soortenbescherming) in beeld hoe het landelijk beleid is 
veranderd. Het gaat niet alleen op natuur beschermen, maar ook om natuur 
beleven en benutten. Het dagelijks bestuur van WDODelta heeft op hoofdlijnen 
ingestemd met het Koersdocument  op 12 september 2017. 

2.2. De rollen van het waterschap gerelateerd aan biodiversiteit

Het waterschap is in diverse rollen actief en heeft vanuit die rollen met 
biodiversiteit te maken. Onderstaand overzicht is geen uitputtend beeld wat het 
waterschap in haar rollen en functies kan en moet doen. Het bijdragen aan 
biodiversiteit en de kansen voor een betere bijdrage doen zich met name voor als 
het waterschap actief is in de volgende rollen.
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Het waterschap is beheerder en vaak ook eigenaar van circa 1020 km aan waterkeringen (primair, 
regionaal en overig), meer dan 6100 km aan oppervlakte wateren (categorie A 4700 km en B 1400 km), 
ca 400 ha waterbergingen, 16 Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en 343 gemalen. De manier 
waarop het waterschap deze elementen inricht en beheert is van essentieel belang voor de verschillende 
functies die het bedient: voor de land- en tuinbouw, natuur, wonen en werken. Maar dat niet alleen, de 
inrichting en het onderhoud hebben ook invloed op het landschap en op de biodiversiteit. Omdat de 
meeste waterschapeigendommen in het buitengebied liggen, is onze invloed hier het grootst. 



 
1. Het waterschap is als waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk voor schoon en gezond water. Het 

waterschap stelt vanuit haar verantwoordelijkheid in samenwerking met de provincies doelen en 
maatregelen vast voor KRW waterlichamen en voor overige wateren zoals Waardevolle kleine wateren. 
Daarmee wordt bijgedragen aan biodiversiteit van het oppervlaktewater

2. Het waterschap voert als beheerder het beheer en onderhoud uit van waterkeringen, oppervlakte- 
wateren in landelijk en stedelijk gebied, waterbergingen en overige waterschapsterreinen (zoals RWZI’s 
en gemalen). Dit beheer kan zowel een positief als negatief effect op de biodiversiteit hebben. Het 
waterschap houdt als beheerder rekening met de Wet Natuurbescherming (Wnb) door te werken met 
de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen 2019 die door de Unie van 
waterschappen1 is opgesteld. Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden die het 
waterschap uitvoert in het kader van beheer en onderhoud op locaties waar beschermde soorten 
voorkomen. Het werken volgens deze derde gedragscode van de Unie is in 2019 verwerkt in de 
protocollen (DB 15 januari 2019). De implementatie van de gedragscode in de maaiplannen wordt vóór 
het maaiseizoen van 2020 afgerond. De afspraken die gemaakt worden voor de Gedragscode Wnb 
gelden voor de locaties met beschermde soorten. 
Tot slot is er nog de zorgplicht vanuit de Wnb. Of dieren en planten nu beschermd zijn of niet: de Wet 
natuurbescherming schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. 
We moeten zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen2. 
Het is een soort vangnet, bedoeld om onnodige schade aan meer algemene soorten te voorkomen. 

3. Het waterschap is eigenaar van gronden. Een groot gedeelte van de eigendommen heeft het waterschap 
zelf in beheer en onderhoud, slechts een deel wordt verhuurd of verpacht. Als verhuurder of verpachter 
van eigendommen aan derden kunnen middels voorschriften eisen worden gesteld aan de wijze van het 
beheer en onderhoud.  

4. Het waterschap is uitvoerder van ruimtelijke projecten waarmee zowel een positief als negatieve effect  
op de biodiversiteit kan worden verkregen. WDODelta toetst projecten altijd aan de afspraken die 
gemaakt zijn ten behoeve van de Kader Richtlijn Water, de Wet natuurbescherming (Wnb) en aan het 
provinciale natuurbeleid.  Vanuit de Kaderrichtlijn Water neemt het waterschap maatregelen om de 
toestand van de aangewezen waterlichamen op orde te krijgen vóór 2027. Dit zijn maatregelen zoals het 
aanleggen van vistrappen, natuurvriendelijke oevers, variatie in het profiel en gefaseerd en 
gedifferentieerd beheer. Deze maatregelen worden middels het WOM programma met daarin de KRW 
opgaven uitgevoerd. Het waterschap levert tevens een bijdrage aan de provinciale opgave vanuit de 
Wnb die volgt uit de N2000 en het Natuur Netwerk Nederland (NNN) . Denk hierbij aan onze 
waterhuishoudkundige bijdragen in projecten zoals project Boetelerveld en Dwingelderveld.   

5. Toezichthouder  
Het waterschap controleert of de kleinere sloten en duikers in het beheergebied door aanwonende en 
aanliggende gebruikers goed worden schoongemaakt via de zogenaamde schouw. Het beleid van het 
waterschap is voor deze watergangen bepalend. Het waterschap houdt daarnaast toezicht op het 
gebruik van bestrijdigingsmiddelen en bemesting daar waar het een risico is voor de waterkwaliteit.

6. Samenwerkingspartner  
Het waterschap werkt samen met andere partijen om waterschapsdoelstellingen (met name 
waterkwaliteit en vasthouden van water) te realiseren. Zowel in de landbouwsector, het bedrijfsleven, 
natuurorganisaties als bij de gemeenten groeit het besef van het belang van  biodiversiteit. 

1 Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, voldoet het waterschap aan de voorwaarden om vrijstelling te krijgen 

van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming en hoeft niet telkens ontheffing te worden aangevraagd.
2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen
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3. Akkoorden met betrekking tot biodiversiteit

Het bewustzijn van het belang van biodiversiteit neemt toe. Biodiversiteit is dan ook functioneel op tal van 
terreinen, denk aan bestuiving en plaagbestrijding in de landbouw, beheersing van de eikenprocessierups voor de 
volksgezondheid,  recreatie. Initiatieven voor biodiversiteit kunnen verbindingen leggen tussen overheden en 
burgers en samenhang aanbrengen. 

3.1. Ondertekende intentieverklaringen

Er zijn op allerlei niveaus talrijke initiatieven ter bevordering van de biodiversiteit, 
waarvoor het waterschap wordt benaderd: convenanten, Beedeals en greendeals, 
platforms. Met name de landelijke en provinciale natuurvisies zijn hier de katalysator van. 

Er is dus enerzijds een wettelijk speelveld en anderzijds zogenaamd maatschappelijk 
speelveld met betrekking tot biodiversiteit. Onder dat laatste vallen de verschillende 
deals en initiatieven vanuit de stakeholders om gemeenschappelijke belangen te 
verbinden en te realiseren.

Hieronder volgt een opsomming van de deals en akkoorden met betrekking tot 
biodiversiteit die landelijk of in de regio zijn gesloten. Ze hebben geen harde juridische 
status.

- Intentieverklaring ecologisch bermbeheer Drenthe – samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en 

oevers. Op 29 november 2018 is de ambitie uitgesproken om de biodiversiteit te verbeteren door 
ecologisch beheer van bermen, taluds, oevers en overhoeken. Samen met de Drentse gemeenten en 
waterschappen is een convenant ondertekend, waarin de partijen hebben afgesproken om d.m.v. 
samenwerking te streven naar bijdragen aan biodiversiteit middels het beheer van bermen, taluds en 
overhoeken. Het initiatief wordt ondersteund door: Vlinderwerkgroep Drenthe, Natuur en 
Milieufederatie Drenthe, Agrarisch natuur Drenthe, IVN Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Bloeiend 
Benneveld, Boermarken, ProRail en LTO Noord. Uitwerking vindt momenteel plaats.

- Heel Drenthe Zoemt (Natuur en Milieufederatie Drenthe). Heel Drenthe Zoemt is een platform voor 

biodiversiteit in de bermen en het boerenland van Drenthe. Door kennis te delen en te inspireren tot 
ecologisch beheer willen we de biodiversiteit behouden en vergroten. Het waterschap is ambassadeur 
van de Wilde Kievitsbloem (motie AB 27 november 2018). 

- In de provincie Overijssel is de Provinciale bijenagenda Overijssel op 11 november 2016 ondertekend 

door het bestuur van WDODelta. Naar aanleiding hiervan is het waterschap deelnemer geworden van  
Bijendeal Deventer / Salland (CLM) die op 30 augustus 2017 is ondertekend.

- Op 22 januari 2018 vond de ondertekening plaats  van de nationale bijenstrategie. De Unie van 

Waterschappen heeft deze strategie namens de waterschappen ondertekend. Het hoofddoel van de 
bijenstrategie is dat bestuivers en bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn. De 
bijenstrategie is door 43 partners ondertekend  en de uitvoering wordt door het ministerie van LNV 
gefaciliteerd. 

3.2. Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (zie toelichting bijlage 2) wordt een oproep gedaan aan alle betrokken 
partijen om bij te dragen aan de biodiversiteit. 

- Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is door 18 organisaties uit de land- en tuinbouw, retail, 

agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties vastgelegd om samen te werken om de 
afname in biodiversiteit te keren. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk droombeeld van de betrokken 
organisaties en een aanpak gebaseerd op een brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders, 
particulieren, onderzoekers en overheden op gebiedsniveau. De kern van die aanpak is om individuele 
grondgebruikers te belonen voor hun bijdrage aan het creëren van gunstige omstandigheden voor 
biodiversiteit. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel beschrijft drie werkroutes die samen 90% van het 
Nederlandse landoppervlak beslaan: natuurgebieden, de openbare ruimte en het landbouwareaal.
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Werkroute natuur De aanpak voor deze werkroute is het bevorderen van de biodiversiteit in de natuurgebieden 
door een combinatie van gebiedsgerichte samenwerking rondom de natuurgebieden. Hierbij wordt gekeken naar 
de verbinding met natuurgebieden door een ander beheer van landbouwgrond en openbare ruimte. 

Werkroute openbare ruimte Na de landbouw is de openbare ruimte de grootste grondgebruiker van Nederland, 
waarbij het gaat over de inrichting, het beheer en onderhoud van infrastructuur als wegbermen, spoorbermen, 
dijken, watergangen en dergelijke. De inrichting, de bouw en het beheer van de openbare ruime draagt nu nog 
onvoldoende bij aan biodiversiteit. Binnen deze werkroute wordt gekeken of de uitbreidingen van bebouwing en 
infrastructuur in de openbare ruimte de natuur in het omliggende landelijke gebied versterkt en stadsnatuur 
verrijkt.  

Werkroute landbouw De landbouw kan als een van de grootste grondgebruikers en drukfactor op biodiversiteit 
een belangrijke rol spelen in herstel. Centraal in deze werkroute staat het vergroten van de functionele 
agrobiodiversiteit met een levende en weerbare bodem als uitgangspunt, en een inzet van bestuivers en 
natuurlijke plaagbestrijding die bijdraagt aan gezonde en duurzame teelten. Bovendien kan landbouw gunstige 
biotopen produceren voor wilde dieren en planten en nutriënten- en biomassa kringlopen zoveel mogelijk 
sluitend maken. In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de regionale uitwerking hiervan.

3.3. Regionale uitwerking Deltaplan biodiversiteitsherstel 

Regionaal zijn de in de provincie Drenthe en Overijssel uitwerkingen voor de werkroute landbouwareaal 
opgesteld en voorgelegd aan de Provinciale Staten. 

In Overijssel is het pamflet ‘De tijd is rijp en groen’ opgesteld. Hierin wordt uiteengezet wat nodig is om de 
productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor het landschap, biodiversiteit en 
vruchtbare bodems. Aan de provincie wordt voorgesteld om een Lab Natuurinclusieve landbouw en een 
stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel  op te richten. Naast LTO Noord regio Oost zijn de deelnemende 
partners Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Collectief Noord West Overijssel Agrarisch 
Natuurbeheer, IJssellandschap, Overijssel Particulier Grondbezit, Boer en Natuur, Natuur en Milieu Overijssel, 
Natuurmonumenten, Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, De Waard Eetbaar Landschap, AERES 
Hogeschool Dronten en Staatsbosbeheer.

Het Lab Natuurinclusieve landbouw is bedoeld om de zoektocht naar ecologische en economische 
verdienmodellen voor boeren te stimuleren. De stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel moet de 
opzet krijgen van een vrijwillige, zes jaar durende regeling, waarbij boeren een deel van hun grond omzetten in 
landbouwgrond met natuur waarvoor zij een vergoeding ontvangen. De regeling betekent publieke betaling voor 
groene maatschappelijke diensten naast betaling uit de markt. In het plan wordt uitgegaan van een 
fundamentele ombuiging van het huidige landbouwsysteem. Dat vergt een langdurig proces waarbij een 
financiële impuls van 6 miljoen euro per jaar wordt gevraagd aan de provincie, voor de komende 6 jaar. Op 20 
november 2019 is het plan positief ontvangen in de commissievergadering van de provinciale staten van 
Overijssel.

In Drenthe is de notitie ‘Agenda, boer, burger en biodiversiteit’ opgesteld in samenwerking met LTO Noord, 
Agrarische Natuur Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Drentse 
Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten. Hierin geven alle betrokken 
partijen aan om zich in te spannen om de neerwaartse trend van biodiversiteit en landschapskwaliteit om te 
buigen naar een opwaartse lijn. Hiermee wordt beoogt dat 500 melkveebedrijven en 250 akkerbouwbedrijven  
een duurzaam bedrijfsplan, inclusief uitwerking van het onderdeel biodiversiteit en landschapskwaliteit, hebben 
opgesteld en uitvoeren. De ambitie is dat alle grondgebruikers en –eigenaren op gebiedsniveau samenwerken 
aan het realiseren van biodiversiteit en landschapskwaliteit in de gebieden die daartoe kansen bieden. De 
partijen willen een systeem van gedifferentieerde pachtregels die biodiversiteit en landschapskwaliteit 
bevorderen en ziet hiertoe een rol voor het waterschap weggelegd. Het doel van de Regio Deal Natuurinclusieve 
landbouw is om samen met alle betrokken partijen tot een gebiedsgerichte aanpak te komen tot een economisch 
sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit, aan een gezonde bodem en een gevarieerd en 
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(be)leefbaar platteland. De drie Noordelijke provincies en de DG van het ministerie hebben afgelopen maand 
samen 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit plan te realiseren. 

4. Wat doet het waterschap aan biodiversiteit 

In dit hoofdstuk beschrijven we eerst werkzaamheden die het waterschap uitvoert vanuit haar wettelijke taak. 
Daarna lichten we enkele werkzaamheden toe die het waterschap uitvoert bovenop haar wettelijke kerntaken 
om de biodiversiteit te bevorderen op basis van eigen beleid of naar aanleiding van intentieverklaringen. 
Daarnaast lift biodiversiteit regelmatig mee met  werkzaamheden in het kader van waterschapsopgaven.

4.1. Maatregelen in het kader van de Kader Richtlijn water (KRW)

Het waterschap realiseert nu de KRW-maatregelen uit de tweede planperiode (2016-2021). De voorbereidingen 
voor de derde planperiode (2022-2027) zijn inmiddels gestart. In het kader van de KRW worden maatregelen 
gerealiseerd zoals: 

- Aanleg van natuurvriendelijke oevers
- Herinrichting van watergangen (hermeandering, aanbrengen van variatie in het profiel)
- Extensief onderhoud in de KRW waterlichamen  
- Vispassages in de aangewezen waterlichamen
- Aanpassen van het zuiveringsproces zodat minder nutriënten worden geloosd.

De komende jaarlijkse investeringskosten voor de KRW zijn ingeschat op gemiddeld 5,7 miljoen3 tot en met 2027. 
Hierbij is geen rekening gehouden met subsidies die voor KRW maatregelen verkregen kunnen worden.

4.2. Beheren conform de Wet natuurbeschermingswet (Wnb)

Het waterschap voert beheerswerkzaamheden uit conform de gedragscode Wnb. Door te werken volgens de 
goedgekeurde gedragscode van de Unie van Waterschappen kunnen reguliere waterschapsactiviteiten op 
locaties met beschermde soorten zonder ontheffing worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een belangrijke 
gedragsregel uit de code is: laat minimaal 25% begroeiing staan waar beschermde soorten voorkomen. Als dat 
niet kan worden sparende technieken uitgevoerd, zoals het schudden van de maaikorf bij iedere haal. Doel van 
de gedragscode is om negatieve effecten op 
beschermde soorten zoveel mogelijjk te 
voorkomen. Daarnaast kent de Wet 
natuurbescherming de algemene zorgplicht 
die geldt voor alle in het wild levende planten 
en dieren, ook voor de algemenere soorten. 
Vanuit de zorgplicht worden houdt het 
waterschap op verschillende plaatsen 
rekening met het maaibeheer van niet (meer) 
beschermde soorten zoals orchideen of 
kievitsbloemen  en worden gemalen bij 
renovatie en nieuwbouw visvriendelijk 
gemaakt (dit is geregeld via het visbeleid). De 
zorgplicht is niet nader ingevuld, dat is aan 
het waterschap en aan de handhaver van de 
provincie om nader te bepalen.

Het laten staan van 25% begroeiing waar dat mogelijk is, leidt gemiddeld genomen niet tot verhoging van de 
beheerkosten. Conform onze maaikaart 2019 laten we in de eerste maaironde 3415 km van de begroeiing staan. 
In de laatste maaironde is dat 2445 km. Het uitvoeren van sparende technieken bij het onderhoud is wel 
kostenverhogend en wordt ingeschat op een ton per jaar (in het kader van de implementatie wordt dit nog nader 
onderzocht). 

3 NB De kostenkentallen in het WOM programma worden geactualiseerd. De ramingen zijn gebaseerd op de gemiddelde 

planvoorbereiding en planuitwerking voor de komende jaren.
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4.3. Maatregelen n.a.v. provinciaal en eigen beleid en intentieverklaringen

 In het kader van Duurzaam Doen is ook Natuur-inclusief denken en doen ingevoerd. Dit sluit aan op de  
Overijsselse natuurvisie  verwoord in het Koersdocument Natuur voor elkaar. In onze Water op Maat 
projecten4 worden sinds 2018 in planverkenningen kansen voor natuur-inclusieve maatregelen 
meegewogen. Dit zijn extra voorzieningen voor o.a. ijsvogels, oeverzwaluwen, kamsalamanders. Hiervoor 
is geen extra budget beschikbaar gesteld.  Dergelijke maatregelen kosten gemiddeld circa € 1.000,- tot 
€ 2.000,- per project.  

 In het kader van de nationale bijenstrategie (ondertekend door de UvW) en verschillende 
intentieverklaringen worden bijvriendelijke maatregelen genomen. Voorbeelden zijn het gefaseerd 
beheren van delen van de bloemrijke primaire keringen langs de IJssel en het Reeve Diep (totaal 14 km), 
het inzaaien met bloemrijk mengsel onderaan de dijk bij Buiten Reeve, aanplant van bij-vriendelijke 
beplanting op RWZI Zwolle en Deventer, en het bijvriendelijk onderhouden van overhoeken van RWZI’s. 

 Beleid vismigratie van niet KRW-Wateren. Op 15 mei 2018 heeft het AB besloten om ook kunstwerken 
(437) buiten de KRW-waterlichamen vispasseerbaar te maken waarmee ze mee kunnen liften met andere 
projecten. De totale kosten van het vispasseerbaar maken is circa €1.250.000. De vispassages worden 
meegenomen in projecten en de overige worden opgenomen in een apart uitvoeringsprogramma voor 
vismigratie. In de eerste jaren is circa € 100.000,- per jaar geïnvesteerd.

 Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de 
Rijksoverheid. Het doel is om de knelpunten van verontreiniging van het water met meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem en kringlopen en te veel of te weinig water te 
verbeteren. Het waterschap ondersteunt projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te 
verbeteren en door kennis en praktijkervaring van agrariërs te delen. Denk aan opvangen van 
kuilvoersappen. Hiermee wordt mede beoogd de waterkwaliteit verder verbeteren. Het waterschap heeft 
in beperkte mate initiatieven ondersteund. Jaarlijks is € 460.000,-- geraamd in de begroting.

4.4. Wateropgaven die als neven-effect een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit 

 Vanuit het WB215 beleid en GGOR6 zijn en worden kleine waterbergingen ingericht en beheerd (ca. 400 
ha). Doordat we hier in de meeste gevallen extensief maaien buiten de voortplantingsperiode, niet 
bemesten en het maaisel afvoeren, nemen in onze bergingen beschermde en rode-lijstsoorten in een 
aantal toe, onder andere de kruipende moerasscherm en de rietorchis en verder veel insecten, soms een 
otter of een roerdomp. In enkele waterbergingen voert het waterschap een aangepast beheer met een 
speciale ecologische doelstelling (bijvoorbeeld Gooiermars met kruidenrijk grasland). Dit betreft ca 3% 
van de totale bergingen in het zuidelijk gebied.

 Veilige, erosiebestendige dijken. Onze primaire dijken hebben een steviger grasmat gekregen door 
toepassing van hooilandbeheer. Dit heeft tevens geleidt tot een grotere soortenrijkdom aan kruiden op 
de dijk. 

 In de provincies Overijssel en Drenthe zijn er subsidiemogelijkheden voor Blauwe Diensten (i.k.v. het 
huidige Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van de EU). Belangrijkste Blauwe Dienst is 
momenteel  het aanleggen van bufferstroken langs watergangen, waar niet bemest en gespoten mag 
worden. Deze randen worden door agrariërs onderhouden. Deze  bufferzones kunnen goed 
gecombineerd worden met bloemrijke randen. Van deze maatregel wordt beperkt gebruik gemaakt.

 Om wateroverlast en hittestress in de stedelijke omgeving te voorkomen is het waterschap samen met 
gemeenten bezig om de watersystemen  aan te passen en regenwater langer vast te houden 
(Klimaatactief!). Dit gaat goed samen met het vergroenen van de bebouwde omgeving: stenen er uit, 
planten erin, natuurspeelplaatsen, groene gevels en daken, levende tuinen. Deze maatregelen dragen bij 
aan meer  biodiversiteit in de stad.

4 Water op Maatprojecten: WOM projecten zijn waterschapsprojecten waarin maatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van 

waterschapsopgave in het kader van een goed peilbeheer, wateroverlast en droogte.
5 WB21 beleid is Waterbeleid voor de 21ste eeuw waarin watersystemen robuust worden gemaakt om toekomstige 

klimaatveranderingen op te vangen (de trits vasthouden, bergen en afvoeren). 
6 GGOR staat voor Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime. In peilgebieden wordt het peilbeheer afgestemd op de functies 

die in een gebied aanwezig zijn.
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 Langs verschillende trajecten wordt maaisel afgevoerd. Bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, in 
samenwerking met gemeenten of buiten de bebouwde kom met agrariërs. Hierdoor ontstaan 
bloemrijkere taluds die bijdragen aan biodiversiteit.

 In Drentse boermarken en in de Vechtregio (pilot) wordt het maaisel van het waterschap als 
bodemverbeteraar toegepast waardoor het organisch gehalte van de bodem verhoogd wordt. Dit draagt 
bij aan de biodiversiteit van de bodem.

 Het bestrijden en beheersen van exoten (grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem) levert 
ook een bijdrage aan biodiversiteit.

4.5. Overige beheermaatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.  

 Bij cicra 1000 km aan watergangen met smalspoorpaden wordt de begroeiing op de taluds in principe 
niet geklepeld, maar gesneden met de natuurvriendelijke maaiharkcombinatie.

4.6. Samenvattend

Het waterschap beïnvloedt binnen haar bedrijfsvoering de biodiversiteit op verschillende manieren, zowel in de 
watergangen, waterbergingen, op de keringen, als op overige waterschapsterreinen. Er zijn negatieve en 
positieve effecten op biodiversiteit. Voor de negatieve effecten uit het verleden worden herstelmaatregelen 
uitgevoerd vanuit de KRW waarbij de focus ligt op de KRW waterlichamen. Dit zijn omvangrijke investeringen. 
Voor negatieve effecten in de bedrijfsvoering van het waterschap wordt (voor beschermde soorten) gewerkt 
volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen. Daarnaast voeren we activiteiten uit die 
de biodiversiteit bevorderen, hiervoor zijn nog kansen om dit meer te benutten. Deze maatregelen worden 
gerealiseerd met een beperkt budget

Met de in deze notitie beschreven activiteiten voldoen we aan de landelijke en provinciale doelstellingen en 
regelgeving ten aanzien van biodiversiteit. In aanvulling daarop is onze ambitie daar waar mogelijk 
meekoppelkansen te verder te benutten en intitiatieven van derden te ondersteunen. Dit blijft mogelijk op basis 
van de bestaande regelingen en in sommige gevallen met een zeer beperkt budget. De ontwikkelingen op het 
landbouwbeleid bieden tevens mogelijkheden voor de biodiversiteit. Het waterschap heeft daarmee 
mogelijkheden om de huidige activiteiten voort te zetten en aanvullende maatregelen in de bedrijfsvoering te 
nemen en optimaal in te spelen op initiatieven van derden.
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Bijlage 1 Wettelijk kader

Wet Natuurbescherming (Wnb) 
De Wet Natuurbescherming (Wnb) bevat alle regelgeving rondom de bescherming van natuurgebieden en 
soorten. Het doel van de wet is het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het behouden en herstellen 
van de biologische diversiteit. Daarnaast kent de wet een algemene zorgplicht. Deze dient als vangnet voor 
soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek beschermingsregime geldt. Ook het bestrijden van exoten 
is opgenomen in de Wet Natuurbescherming als opgave voor de provincies.

Omgevingswet
De Wet Natuurbescherming wordt opgenomen in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt 
(naar verwachting 1 januari 2021). Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is de 
Omgevingsvisie. Met deze Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt richting gegeven aan de manier waarop 
transities in de leefomgeving vorm gaan krijgen. In de ontwerp-NOVI wordt als beleidskeuzes ingezet op: 
- De bescherming en versterking van de biodiversiteit en het duurzaam benutten van het natuurlijk kapitaal Het 

mogelijk maken van een duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op kringlopen en 
natuurinclusiviteit 

De rijksoverheid is bezig met een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke 
regels. Doel is om te onderzoeken of het huidige mestbeleid andere ontwikkelingen voldoende ondersteunt en 
waar dit niet zo is, daarop bij te sturen. Het gaat om verschillende ontwikkelingen, waaronder het verbeteren van 
de waterkwaliteit door verbeterde benutting van meststoffen en het realiseren van kringlooplandbouw in 
Nederland. Dit gaat voor aanpassingen zorgen in de subsidievoorwaarden van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en daarmee ook kansen voor de biodiversiteit.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Het waterschap heeft vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) de verantwoordelijkheid voor de ecologische 
kwaliteit in oppervlaktewater. Er zijn waterlichamen aangewezen en de goede toestand is bepaald en 
onderbouwd in de regionale waterplannen van de provincies. De goede toestand valt uiteen in een chemische en 
een ecologische component. Voor de ecologische toestand wordt gekeken naar de toestand van algen, vissen, 
macrofauna en waterplanten. 
De provincies zijn daarnaast verantwoordelijk voor het stellen van doelen voor de overig wateren buiten de KRW-
waterlichamen in samenwerking met de waterschappen. 

Van belang voor de waterkwaliteit van onze wateren is de Tweede nota gewasbescherming waarin gestreefd 
wordt om de effecten en risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken .
 
2de nota Duurzame Gewasbescherming
In 2013 is de tweede nota Duurzame Gewasbescherming vastgesteld door de Tweede Kamer. Het kabinet streeft 
ernaar de eventuele risico’s en effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de biodiversiteit zo 
veel mogelijk te voorkomen. In 2023 moet het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen ten 
opzichte van 2013 met 90% zijn afgenomen, ofwel nagenoeg geen normoverschrijdingen meer. Als 
tussendoelstelling is voor 2018 vastgesteld dat het aantal overschrijdingen teruggedrongen moet zijn met 50%.. 
De sector draagt bij door het maken van actieplannen voor het bevorderen van geïntegreerde 
gewasbescherming, en het nemen van technische maatregelen om drift te verminderen. Het kabinet wil het 
gebruik van ecosysteemdiensten stimuleren door vrijwillige aanleg door boeren en tuinders van akkerranden 
ingericht voor functionele agrobiodiversiteit en belangrijk voor de biologische plaagbestrijding.

Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de 
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het 
oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties in Nederland nog te veel gewasbeschermingsmiddelen. 
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Nitraatrichtlijn, Mestbeleid 
De Europese Nitraatrichtlijn is in 1991 opgesteld voor bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten 
uit agrarische bronnen. Elke lidstaat legt elke vier jaar in een actieprogramma vast welke maatregelen worden 
genomen om de gewenste waterkwaliteit te bereiken. De Nederlandse invulling van de Nitraatrichtlijn is met 
name vastgelegd in de Meststoffenwet (MSW). 
Verbetering van de waterkwaliteit lift in algemene zin mee op het mestbeleid. Uit de Evaluatie Meststoffenwet 
2016 - die de periode 2006-2014 beslaat – blijkt dat het mestbeleid de waterkwaliteit de afgelopen 10 jaar weinig 
heeft verbeterd. Het effect van aanscherping van het stikstofbeleid in 2014 is deels teniet gedaan door de 
toepassing van mestscheiding7. 

De rijksoverheid is bezig met een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke 
regels. Doel is om te onderzoeken of het huidige mestbeleid andere ontwikkelingen voldoende ondersteunt en 
waar dit niet zo is, daarop bij te sturen. Het gaat om verschillende ontwikkelingen, waarvan de volgende vier van 
belang zijn voor de waterschapstaken:

 Verbeteren waterkwaliteit: Het mestbeleid is bedoeld om de benutting van meststoffen te verbeteren, 
waardoor ook de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbetert.

 De Nitraatrichtlijn bevat een aantal concrete zaken die in het mestbeleid moeten worden verankerd. Dit 
betreft bijvoorbeeld gebruiksnormen en het bevorderen van goede landbouwpraktijken. 

 Naast de Nitraatrichtlijn gelden de doelen van de Kaderrichtlijn Water
 Visie LNV: Het toekomstige mestbeleid moet bijdragen aan het realiseren van kringlooplandbouw in 

Nederland. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt hierbij kansen. De 
doelstellingen voor het GLB richten zich op duurzame ontwikkeling van de landbouwsector en het 
platteland, en op het verbeteren van de milieu- en klimaatprestaties van de landbouwsector. 

7 Bron: BPL (2017) Evaluatie Meststoffenwet 2016: Syntheserapport, Den Haag PBL
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Bijlage 2 Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

In de vergadering van het algemeen bestuur van WDODelta van 29 januari 2019 is een motie ingediend door de 
fractie Water Natuurlijk om als waterschap aan te sluiten bij om het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en deze te 
betrekken bij de bestuurlijke visie op biodiversiteit. In de vergadering van 28 februari 2019 heeft de fractie de 
motie ingetrokken nadat de portefeuillehouder heeft toegezegd dat het onderwerp biodiversiteit terugkomt op 
de agenda.

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben 18 organisaties uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, 
wetenschap en natuur- en milieuorganisaties in de Verklaring van Driebergen vastgelegd samen te werken om de 
afname in biodiversiteit te keren. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk droombeeld van de betrokken organisaties 
en een aanpak gebaseerd op een brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders, particulieren, 
onderzoekers en overheden op gebiedsniveau. De kern van die aanpak is om individuele grondgebruikers te 
belonen voor hun bijdrage aan het creëren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel beschrijft drie werkroutes die samen 90% van het Nederlandse landoppervlak beslaan: 
natuurgebieden, het landbouwareaal en de openbare ruimte.

Werkroute landbouw De landbouw kan als een van de grootste grondgebruikers en drukfactor op biodiversiteit 
een belangrijke rol spelen in herstel. Centraal in deze werkroute staat het vergroten van de functionele 
agrobiodiversiteit met een levende en weerbare bodem als uitgangspunt, en een inzet van bestuivers en 
natuurlijke plaagbestrijding die bijdraagt aan gezonde en duurzame teelten. Bovendien kan landbouw gunstige 
biotopen produceren voor wilde dieren en planten en nutriënten- en biomassa kringlopen zoveel mogelijk 
sluitend maken. 

Werkroute natuur De aanpak voor deze werkroute is het bevorderen van de biodiversiteit in de natuurgebieden 
door een combinatie van gebiedsgerichte samenwerking rondom de natuurgebieden. Hierbij moet de verbinding 
met natuurgebieden verbeteren door een ander beheer van landbouwgrond en openbare ruimte. Ook een 
grotere waardering voor de inspanningen van natuurbeheerders zal leiden tot een verbetering van de 
biodiversiteit. 

Werkroute openbare ruimte Na de landbouw is de openbare ruimte de grootste grondgebruiker van Nederland, 
waarbij het gaat over de inrichting, het beheer en onderhoud van infrastructuur als wegbermen, spoorbermen, 
dijken, watergangen en dergelijke. De inrichting, de bouw en het beheer van de openbare ruime draagt nu nog 
onvoldoende bij aan biodiversiteit. Binnen deze werkroute wordt gekeken of de uitbreidingen van bebouwing en 
infrastructuur in de openbare ruimte de natuur in het omliggende landelijke gebied versterkt en stadsnatuur 
verrijkt. 

De minister van LNV heeft grote waardering voor het initiatief en heeft aangegeven belang te hechten aan het 
verkennen hoe bovenop de bestaande initiatieven de biodiversiteit versterkt kan worden via het Interbestuurlijk 
programma, onderdeel Vitaal Platteland. De minister wil de ideeën vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
betrekken bij de GLB-pilots en het Nationaal Strategisch Plan (Kamerstuk 33 576, nr. 135). In de pilots wordt 
getoetst hoe de landbouw in evenwicht kan komen met klimaatverandering en hoe dit samen kan gaan met het 
behoud van het boerenlandschap en versterking van de biodiversiteit. 

Regionaal zijn de in de provincie Drenthe en Overijssel uitwerkingen voor met name de werkroute 
landbouwareaal opgesteld en voorgelegd aan de Provinciale Staten. In Overijssel betreft het de notitie ‘De tijd is 
rijp en groen’ waarin wordt voorgesteld een Lab Natuurinclusieve landbouw op te richten die de vele wijzen naar 
economische en ecologische verdienmodellen stimuleert en een stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel. In 
Drenthe betreft het de notitie ‘Agenda, boer, burger en biodiversiteit’ en hierin wordt gevraagd om een 
organisatie in te richten voor een programmatische aanpak, waarbij doelen zijn beschreven.
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Gebruikte bronnen

- Rijksnatuurvisie

- Nieuwe Wet natuurbescherming 2017

- Koersdocument Natuur voor elkaar van Provincie Overijssel

- Natuurvisie 2040 Gastvrije natuur Drenthe

- Bijenagenda Overijssel

- Beedeal Deventer

- Intentieverklaring ecologisch beheer van bermen, taluds, oevers en overhoeken in Drenthe

- Brief UWV  ondertekening Nationale bijenstrategie

- Gedragscode soortenbescherming Unie van waterschappen februari 2019

- KRW-Agenda Rijn-Oost

- Deltaplan biodiversiteitsherstel

- Biodiversiteit  Samen werken aan herstel van biodiversiteit in en rond het water
in natuurgebieden, landbouwgebieden, stad en dorp

- Waterbeheerplan WDODelta
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