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VOORSTEL

Het AB besluit:
Kennis te nemen van de memo ‘Tussenrapportage behoud en herstel van biodiversiteit’.

SAMENVATTING

Op 25 februari 2020 heeft u kennis genomen van de ‘Notitie Biodiversiteit’ Hierop is in dezelfde 
vergadering de motie ‘Biodiversiteit’ ingediend en aangenomen. In deze motie verzoekt u onder 
meer om over 2 jaar te rapporteren welke stappen zijn gezet voor behoud en herstel van 
biodiversiteit. 
Middels bijgaande tussenrapportage infomeren wij u over welke stappen zijn gezet. De rapportage 
laat zien op welke manier biodiversiteit meer integraal onderdeel wordt van beleid en 
bedrijfsvoering. De rapportage toont ook dat zich nieuwe kansen aandienen o.a. door initiatieven 
vanuit de omgeving, door ervaringen binnen beheer en onderhoud en door nieuwe inzichten die 
worden opgedaan door samenwerking tussen waterschappen. 
Wij stellen voor om over twee jaar opnieuw een rapportage op te stellen.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Met de tussenrapportage komen wij tegemoet aan de motie die u 25 februari heeft aangenomen.

KADER

Het wettelijk kader ten aanzien van biodiversiteit is geschetst in hoofdstuk 2.1. van de ‘notitie 
biodiversiteit’ (AB-besluit 25 februari 2020). 

In uw bestuur is het onderwerp tot op heden als volgt aan de orde gekomen.

 In het algemeen bestuur van 16 oktober 2018 is gevraagd om kaders voor 
biodiversiteitsmaatregelen bij de bespreking van het onderwerp Waterschapszorg.

 In het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Samen duurzaam verder’ is afgesproken, dat er een 
beleidsnotitie over biodiversiteit wordt opgesteld, die duidelijk maakt wat we als waterschap 
bijdragen aan het verbeteren, in stand houden en herstellen van de biodiversiteit. Aan de hand 
van deze notitie bepaalt het bestuur of een uitvoeringsprogramma noodzakelijk is.

 In de vergadering van 29 januari 2019 heeft de fractie Water Natuurlijk een motie ingediend om 
aan te sluiten bij 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 algemeen bestuur van 25 februari 2020 is kennis genomen van de ‘Notitie Biodiversiteit’ 
en is de hiervoor genoemde motie aangenomen.

 Het algemeen bestuur heeft op 19 januari 2021 besloten om aan te sluiten bij het Deltaplan 
Biodiversiteit.

 Op 14 december 2021 heeft het algemeen bestuur het WBP vastgesteld met daarin doelen en 
maatregelen voor behoud en herstel van biodiversiteit.

Het waterschap kan kiezen om in samenwerkingsverbanden bij te dragen aan biodiversiteit. 
Daarnaast heeft het waterschap mogelijkheden om binnen de eigen bedrijfsvoering de biodiversiteit te 
bevorderen.

ARGUMENTEN

Op 25 februari 2020 heeft u kennis genomen van de ‘Notitie Biodiversiteit’ en besloten dat wij ‘de 
huidige activiteiten ten aanzien van biodiversiteit voortzetten, aanvullende maatregelen in de 
bedrijfsvoering nemen en optimaal in spelen op initiatieven van derden’. Hierop is in dezelfde 
vergadering de motie ‘Biodiversiteit’ ingediend en aangenomen. In deze motie verzoekt u om bij 
beleidsvoorstellen die betrekking hebben op inrichting en beheer de mogelijkheden voor behoud en 
herstel van biodiversiteit te betrekken, op voorwaarde dat dit geen functiewijziging tot gevolg heeft en 
biodiversiteit als integraal te betrekken bij de uitvoering van de bedrijfsvoering. Tevens verzoekt u in 
deze motie om over 2 jaar te rapporteren welke stappen zijn gezet voor behoud en herstel van 
biodiversiteit. 

Middels bijgaande tussenrapportage infomeren wij u over welke stappen zijn gezet. De rapportage laat 
zien op welke manier biodiversiteit meer integraal onderdeel wordt van beleid en bedrijfsvoering. De 
memo toont ook dat zich nieuwe kansen aandienen o.a. door initiatieven vanuit de omgeving, door 
ervaringen binnen beheer en onderhoud en door nieuwe inzichten die worden opgedaan door 
samenwerking tussen waterschappen. 

Wij hebben de rapportage aangemerkt als tussenrapportage, omdat maatregelen t.a.v. biodiversiteit in 
ontwikkeling blijven. Daarom stellen wij ook voor om over twee jaar opnieuw een rapportage op te 
stellen

FINANCIËN
n.v.t.
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JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S

We voldoen aan wettelijke kaders die relatie hebben met biodiversiteit: we voldoen aan eisen van de 
KRW en natuurwetgeving.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor biodiversiteit. Het waterschap krijgt als gevolg 
daarvan ook steeds vaker (kritische) vragen over de verantwoordelijkheid die het waterschap neemt 
ten aanzien van behoud en herstel van biodiversiteit. 

COMMUNICATIE 
n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
n.v.t.

BIJLAGEN

1. Memo ‘Tussenrapportage behoud en herstel biodiversiteit’ 
inclusief (3) bijlagen (A. Positionpaper Biodiversiteit, B. biodiversiteitskaart, C. 
maaiselstromenkaart)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


