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VOORSTEL 
 
Het AB besluit: 
WDODelta aan te melden als partner van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.  
 

 
 

SAMENVATTING 
 
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief gericht op de verbetering van de biodiversiteit in 
Nederland. Het doel van het Deltaplan is om kennis te delen en samen te werken aan herstel van 
de biodiversiteit. Het deelnemen aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel en daarmee aansluiten als 
partner past binnen de huidige activiteiten zoals beschreven in de notitie ‘Biodiversiteit Samen 
duurzaam verder’ (Bestuursvergadering 25 februari 2020) en de watervisie van het waterschap. 
 
Voorgesteld wordt dat WDODelta zich aanmeldt bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel conform het 
voorstel van de motie van 17 november 2020 (welke niet in stemming is gebracht). Door deelname 
onderstrepen we het belang dat wij toekennen aan het versterken van de biodiversiteit. Daarnaast 
biedt het Deltaplan een landelijk en regionaal netwerk waar kennis en ervaring op dit gebied 
gedeeld kan worden. 
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT 
Partner worden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel geeft het recht om het partnerschap uit te 
dragen, welke aansluit bij onze eigen ambitie. We kunnen binnen het Deltaplan van elkaars kennis en 
ervaring gebruik maken (zoals bijvoorbeeld over migratievoorzieningen voor vissen, maaibeheer en 
duurzame beschikbaarheid van zoetwater). Daarnaast geeft het mogelijkheden om mee te denken 
over de verdere invulling van de realisatie van het Deltaplan biodiversiteitsherstel.  
 
KADER 
In de vergadering van 17 november 2020 hebben de fracties ChristenUnie, Water Natuurlijk en 
Natuurterreinen via een motie het Dagelijks Bestuur verzocht inspanningen te verrichten om ons 
waterschap toe te laten treden als partner van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel (bijlage 1). 
Het DB heeft toegezegd hier in de AB vergadering van 17 januari 2021 op terug te komen. Vervolgens 
is de motie niet in stemming gebracht. 
 
Het partnerschap voor stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel sluit aan bij de huidige activiteiten 
beschreven in de notitie ‘Biodiversiteit Samen duurzaam verder’ en op de vastgestelde motie van 25 
februari 2020 van Water Natuurlijk.  
 
Toelating als partner vindt plaats op basis van een formele toets door het bestuur van de stichting 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We verwachten dat we met ons huidige beleid voldoen aan de 
gestelde criteria. 
 
Op 13 november 2020 heeft de Unie van Waterschappen het Deltaplan ondertekend om de 
gezamenlijke inzet van de waterschappen te bekrachtigen. De Unie heeft daarbij benoemd dat zij op 
basis van hun rol het belang van de biodiversiteit uitdragen via het ondertekenen. Daarnaast gaat de 
Unie lobby voeren ten behoeve van subsidies, faciliterende regelgeving en wetgeving richting Den 
Haag en Brussel. Tevens gaat de Unie zorgen voor de monitoring (aquatisch) en het faciliteren van 
kennisuitwisseling tussen de waterschappen.  
 
ARGUMENTEN 
Belangrijkste redenen voor het waterschap om partner te worden van Stichting Deltaplan 
Biodiversiteit:  

 De doelstelling van het Deltaplan sluit aan bij onze watervisie 2030. 
 Deelname speelt in op de ontwikkelingen binnen het waterschap al lopen beschreven in de 

notitie Biodiversiteit Samen duurzaam verder.  
 Het waterschap kan gebruik maken van een breed netwerk achter Deltaplan Biodiversiteit om 

kennis en kunde te halen en te brengen.  
 We kunnen meedenken over de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan 

biodiversiteitsherstel.  
 
In onze watervisie 2030 streven wij er naar biodiversiteit als integraal onderdeel van ons werk te 
maken. Voeren we maatregelen op en rond onze assets uit die een bijdrage leveren aan een betere 
leefomgeving en biodiversiteit. Voorbeelden zijn de aanleg van vispassages of aangepast maaibeheer 
van watergangen, waterkeringen en bergingen, maar ook bij de aanleg van zonnepanelen. We werken 
daarbij graag samen met onze partners, benutten meekoppelkansen en ondersteunen daar waar 
mogelijk initiatieven van derden. Daar waar voorlichting wordt gegeven ten behoeve van het 
waterschapswerk dragen wij actief de mogelijkheden en baten uit van biodiversiteit. Ook intern geven 
wij aandacht aan de noodzaak van biodiversiteit door hier in werkgesprekken bij stil te staan. 
 

Op basis van een informeel overleg met de stichting is het de verwachting dat we voldoen aan de 
voorwaarden die de stichting stelt om toe te treden.  
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FINANCIËN 
Stichting Deltaplan Biodiversiteit vraagt waterschappen die deelnemen om een financiële jaarlijkse 
bijdrage van € 1.500  Deze kosten kunnen uit regulier budget worden bekostigd. 
 
 
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN 
Er zijn geen juridische consequenties. Het proces van het Deltaplan is erop gericht om tot een nadere 
invulling van het partnerschap te komen. Deelname voor het waterschap leidt niet tot afdwingbare 
verplichtingen.  
 
 
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S  
Het waterschap verwacht met de huidige activiteiten te voldoen aan de criteria.  
 
 
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK 
Partners die zich al hebben aangesloten zijn o.a. Provincie Drenthe, Gemeente Zwolle en negen 
waterschappen. Waterschap Vechtstromen en Waterschap Vallei en Veluwe zijn nu bezig met het 
aanvraagproces voor partnerschap.   
 
 
COMMUNICATIE   
Bij akkoord van de stichting zal in overleg met de afdeling communicatie een communicatiemoment 
worden gepland voor de ondertekening van de samenwerking met de stichting Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel.  
 
 
VERVOLG / UITVOERING 
Wanneer u instemt met dit voorstel wordt de aanmelding voor partnerschap bij de stichting Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel in werking gezet. We houden u op de hoogte van de voortgang. 
  

 

BIJLAGE 
- Bijlage 1: Voorgenomen Motie biodiversiteit van 17 november 2020 
 

 

 
 
 
 
 
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
 
 
de secretaris,  de dijkgraaf, 
ir. E. de Kruijk D.S. Schoonman 
 


