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Op 25 februari 2020 heeft het AB kennis genomen van de ‘Notitie Biodiversiteit’ 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 het AB 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 het
AB in deze motie om over 2 jaar te rapporteren welke stappen zijn gezet voor behoud en herstel van
biodiversiteit. Middels deze memo wordt aan deze afspraak uitvoering gegeven.

Rapporteren over biodiversiteit
Op 19 januari 2021 heeft het AB besloten WDODelta aan te melden als partner van de stichting
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De Unie van Waterschappen heeft samen met de stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel het initiatief genomen voor het opstellen van een ‘raamwerk biodiversiteit’. Dit
raamwerk is een hulpmiddel voor waterschappen om te laten zien wat ze doen voor biodiversiteit en
wat de toestand is van de biodiversiteit binnen hun werkterreinen.
In voorliggende terugkoppeling gebruiken wij dit ‘raamwerk biodiversiteit’ omdat hiermee de verzoeken
uit de motie op overzichtelijke wijze beantwoord kunnen worden. Het raamwerk onderscheidt deze
indicatoren:
 Beleidsindicatoren waarmee gerapporteerd kan worden over het verzoek van het AB om in
beleidsvoorstellen mogelijkheden voor behoud en herstel van biodiversiteit te betrekken.
 Maatregelen en bedrijfsvoering waarmee gerapporteerd kan worden over het verzoek van
het AB om biodiversiteit integraal te betrekken bij de uitvoering van de bedrijfsvoering.
De Unie van Waterschappen heeft in 2020 het Positionpaper Biodiversiteit (bijlage A) vastgesteld.
Hierin worden doelen voor het versterken van biodiversiteit genoemd:
 Waar mogelijk de natuur versterken.
 Negatieve impact mitigeren en niet te vermijden negatieve impact compenseren.
De doelen en de indicatoren vormen samen de basis van het ‘raamwerk biodiversiteit’. De combinatie
van doelen en indicatoren leidt tot een indeling in vier categorieën, zoals weergegeven in figuur 1.
Maatregelen en bedrijfsvoering Beleid - Versterken
Versterken
Maatregelen en bedrijfsvoering Beleid - Compenseren/Mitigeren
Compenseren/Mitigeren
Figuur 1: raamwerk biodiversiteit Unie van Waterschappen (vereenvoudigde weergave).
Hieronder wordt per categorie een terugkoppeling gegeven van de stappen die zijn gezet.

Stappen die zijn gezet voor behoud en herstel biodiversiteit in periode 2020-2022
Om met deze terugkoppeling adequaat aan te sluiten op het AB-besluit van 25 februari 2020 maken
wij onderscheid tussen eigen beleid, maatregelen of aanpassingen in bedrijfsvoering én beleid of
maatregelen van derden waarbij wij actief meedoen of dat wij ondersteunen.
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Beleid voor versterken van natuur
Eigen beleid
Op 14 december 2021 heeft het AB het Waterbeheerprogramma vastgesteld. Over biodiversiteit is het
volgende opgenomen:
WDODelta werkt aan herstel en behoud van biodiversiteit in oppervlaktewater, bodem en op land In
de planperiode van het WBP stellen wij een biodiversiteitsagenda op en voeren deze uit [K1.1] .
Daarmee zijn we aangesloten op het Deltaplan Biodiversiteit.
Maatregelen die genoemd worden in het WBP die de natuur versterken zijn:
 het opstellen van een aandachtssoortenlijst met soorten waar wij gericht maatregelen voor
kunnen en willen nemen; we brengen de meekoppelkansen in beeld;
 we maken structureel de afweging of meekoppelen van maatregelen voor flora en fauna in
onze plannen en projecten mogelijk is;
 we dragen samen met onze partners met maatregelen bij aan een netwerk voor biodiversiteit
wanneer dit binnen onze bedrijfsvoering past;
 we werken doelen en maatregelen uit voor de Waardevolle Kleine Wateren (WKW).
Voor de KRW zijn in 2021 de stroomgebiedsbeheersplannen vastgesteld. Hierin zijn maatregelen
vastgesteld die in de komende jaren zullen worden gerealiseerd. Een deel van deze maatregelen
zullen direct positief effect hebben op biodiversiteit. Voor ons gebied gaat het daarbij om:
 aanleg natuurvriendelijke oevers/ moeraszones (86,4 km)
 aanleg bypass (2 km)
 aanleg leefgebieden voor vis (2)
 herinrichten watergang/ hermeanderen (19 km)
 inbrengen hout (5)
 inrichting uiterwaarden (25 ha)
 ontstening oevers (6 km)
 vispasseerbaar maken kunstwerken (81)
Initiatieven van derden
WDODelta is sinds 2021 aangesloten bij de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hiervoor is een
commitment vastgelegd:
Als WDODelta werken wij, in relatie tot onze andere doelstellingen en binnen de beschikbaar gestelde
middelen, aan herstel en behoud van biodiversiteit in oppervlaktewater, land en bodem:
De volgende punten uit het commitment dragen bij aan het versterken van natuur en biodiversiteit:
 Wij leggen op doeltreffende locaties natuurvriendelijke oevers en migratievoorzieningen voor
land en waterdieren aan.
 Wij werken vanuit de gedachte ‘natuur-inclusief’ door bij planvorming en realisatie van o.a.
inrichtingswerken en civieltechnisch werk, waar mogelijk, biodiversiteit in te passen.
 Wij dragen bij aan behoud en herstel van (aandacht)soorten en hun leefgebied.
 Wij gebruiken onze assets om samen met netwerkpartners bij te dragen aan
biodiversiteitsnetwerken.
Biodiversiteit kan ook versterkt worden door beleid dat door derden wordt ontwikkeld te beïnvloeden
zodat daarbinnen ook aan behoud en herstel van biodiversiteit invulling wordt gegeven. Drie
voorbeelden van actuele beleidsontwikkelingen waarin hiertoe mogelijkheden liggen, zijn: beleid ten
aanzien van hittestress, klimaatbeleid en de bossenstrategie.
WDODelta is partner in verschillende ‘Beedeals’ zoals beschreven in de Notitie Biodiversiteit uit 2020.
In de afgelopen 2 jaar is hieraan invulling gegeven en gaan we dus verder op de ingeslagen weg.
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Beleid om negatieve impact te mitigeren of compenseren
Eigen beleid
In het WBP worden ook maatregelen genoemd die negatieve impact op biodiversiteit mitigeren of
compenseren:
 het aanpassen van het maaibeheer van watergangen, keringen en waterbergingen waar dit
nodig en mogelijk is voor belangrijke flora en fauna;
 we brengen de genomen maatregelen in beeld zodat consequent en passend beheer
uitgevoerd kan worden.
In het stroomgebiedsbeheerplan zijn maatregelen vastgesteld die de negatieve impact op biodiversiteit
mitigeren of compenseren:
 Vaststellen onderhoudsplan/extensief onderhoud (248,5 km)
 Fosfaat reductie RWZI (in 2 waterlichamen)
 Verwijderen eutrofe sedimentlaag (in 1 waterlichaam)
 Optimalisatie ammonium RWZI (in 5 waterlichamen)
 Faciliteren en/of stimuleren Deltaplan Agrarisch Waterbeheer m.b.t. nutriënten en/of
ammonium (in alle waterlichamen)
Het IBOOM beleid maakt het mogelijk om maatregelen ten aanzien van biodiversiteit te nemen. Welke
maatregelen dat op dit moment zijn, is weergegeven op de biodiversiteitskaart (bijlage B) en worden
hieronder besproken bij ‘maatregelen of aanpassingen in de bedrijfsvoering’.
Verschillende doelen uit het WBP kunnen elkaar ook negatief beïnvloeden. Deze zorg bestaat voor
het negatieve effect dat recreatief medegebruik kan hebben op de biodiversiteit. In april zal het beleid
van recreatief medegebruik worden geëvalueerd, hierin wordt de volgende uitdaging genoemd:
Recreatief gebruik kan kwetsbare natuur verstoren en daarmee de biodiversiteit. Betreding, zwerfafval
en uitwerpselen kan vegetatie verarmen. Door het gebruik kunnen weide- en broedvogels en wild
worden verjaagd. Dit effect wordt door (loslopende) honden versterkt. Ook de frequentie van gebruik
heeft invloed op de mate van overlast.
Exoten, zoals de rivierkreeft en de japanse duizendknoop, kunnen woekeren waardoor gebiedseigen
soorten geen of minder kans krijgen. Hierdoor kan de biodiversiteit ernstig worden aangetast. Namens
de waterschappen doet STOWA onderzoek naar effectieve methoden om exoten te bestrijden.
Resultaten van dit onderzoek kunnen overgenomen worden in beleid voor bestrijding van exoten en
dit onderzoek draagt daardoor indirect bij aan herstel en behoud van biodiversiteit.
Initiatieven van derden
Het volgende punt uit het commitment van WDODelta aan de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
draagt bij aan het mitigeren of compenseren van negatieve effecten op de biodiversiteit:
 wij beheren onze watergangen, keringen en bergingen natuurvriendelijk conform de hier op
aangepaste integrale onderhoudsplannen.

Maatregelen en bedrijfsvoering voor versterken van natuur
Eigen maatregelen en bedrijfsvoering
Bij aanpassingen in het watersysteem worden kansen benut voor migratievoorzieningen of
habitatcreatie. Figuren 1 en 2 tonen kaarten met daarop vispassages bij stuwen en gemalen. Er zijn
ook otterpassage aangelegd door het waterschap (figuur 3). Deze figuren tonen alle vispassages en
otterpassages die door het waterschap zijn gerealiseerd. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt op
basis van het jaar van realisatie.

Ook op onze RWZI’s en op onze dijken wordt door kruidenrijkbeheer de natuur en biodiversiteit
versterkt. De biodiversiteitskaart (bijlage B) laat zien op welke dijken kruidenrijk beheer wordt
toegepast.
Binnen projecten worden ook mogelijkheden benut om de biodiversiteit te versterken. Voorbeelden
hiervan zijn:
 Projectplan Waterwet Soestwetering & Breebroeksleiding (AB 15-12-2020): ijsvogelwanden,
behoud bomen en het aanbrengen van hoogteverschillen en zones langs de oever.
 Voorkeursalternatief Ruiner Aa (DB 21-09-2021): de te realiseren waterberging richten we
dusdanig in dat deze optimaal bijdraagt aan biodiversiteit.
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Voorkeursalternatief Boerenveensche Plassen (DB 14-12-2021): concreet besluit van DB om
voor ca. €200.000 extra te investeren in biodiversiteit door verflauwing van taluds en
aangepast maaibeheer.
Ontwerp Projectplan Waterwet Voorkeursalternatief Nieuwe Wetering Bovenloop (DB 25-122): extra impuls biodiversiteit door aangepast maaibeheer en verflauwen van talud en
creëren van gradiënten.
Voorkeursalternatief Nieuwe Wetering Benedenloop (DB 8-3-22): realiseren ijsvogelwand in
stapstenen, creëren van nestgelegenheden, rustplaatsen en jaaggebied voor fauna,
maaibeheer voor optimale ontwikkeling van kruidenrijk en insectenrijke vegetatie.
Ontwerp Projectplan/Ontwerp Peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre (DB 14-12-2021):
aanpassing van het peil gaat veenafbraak en zomerdroogte tegen wat gunstig is voor
biodiversiteit en we zoeken naar mogelijkheden om maaibeheer aan te passen.

Initiatieven van derden voor maatregelen en bedrijfsvoering
Regelmatig krijgt het waterschap verzoeken binnen van derden voor veranderingen in bedrijfsvoering,
zoals het afvoeren van maaisel of het verschralen van gronden of het ondersteunen van initiatieven.
Het waterschap gaat altijd in gesprek met de initiatiefnemers. Lang niet altijd sluiten verzoeken aan op
de mogelijkheden van het waterschap. Vaak kan het waterschap echter wel iets anders doen of is
meer uitleg over wat het waterschap doet aan biodiversiteit voldoende. Voorbeelden hiervan zijn:
 na een brief van natuurplatform Zwolle, waarin zij hun zorg uiten over het herstel van
biodiversiteit in de diverse hoogwaterbeschermingsprojecten (HWBP), is er intensief met deze
groep gesproken over de werkwijze van het waterschap bij het versterken van dijken en dat
wij daarin aandacht hebben voor meekoppelkansen waaronder ook biodiversiteit. Wij zijn
expliciet over de mogelijkheden van het waterschap en daar waar wij ons nog op kunnen
ontwikkelen.
 Een actueel burgerinitiatief is Salland Zoemt. Het waterschap heeft meegedacht en
meegewerkt bij dit initiatief om de biodiversiteit te versterken. Het waterschap heeft ook van
geleerd. De belangrijkste conclusies hieruit zijn:
o Door fijnmaziger onderhoud kan de biodiversiteit een sterke impuls krijgen. Dit
fijnmaziger onderhoud is in te passen en tegen beperkte (meer)kosten.
o Communicatie en uitleg geven over wat wij onder biodiversiteit verstaan en hoe wij
daar naar handelen is een belangrijke component. Hierdoor wordt zichtbaarder hoe
het waterschap bijdraagt aan behoud en herstel van biodiversiteit. Dit kan weer een
positieve impuls hebben op de omgeving.

Maatregelen en bedrijfsvoering om negatieve impact te mitigeren of compenseren
Er zijn maatregelen genomen en aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering om bij te dragen aan
herstel en behoud van biodiversiteit, deze zijn weergegeven op biodiversiteitskaart (bijlage 1). Het (ten
dele) laten staan van vegetatie op de oevers van watergangen vermindert de negatieve impact van
maaien op de biodiversiteit. Figuur 4 toont de mate waarin het waterschap de vegetatie laat staan op
oevers van primaire watergangen.
De keuze voor materiaal dat wordt gebruikt bij beheer en onderhoud bepaalt voor een deel de impact
op biodiversiteit. Binnen de organisatie groeit de bewustwording van de mogelijkheden om alternatief
materieel in te zetten om daarmee de negatieve impact op de biodiversiteit te verminderen. Een
voorbeeld hiervan is de keuze om te maaien i.p.v. te klepelen. Bij maaien hebben soorten meer kans
om het onderhoud onbeschadigd te overleven en deze methode heeft dus minder negatieve impact op
de biodiversiteit.
Na het maaien blijft het maaisel meestal achter langs de watergang. Het afvoeren van maaisel kan
een positief effect hebben op de biodiversiteit doordat er minder voedingsstoffen achterblijven en de
grond verschraalt waardoor andere soorten een kans krijgen. De maaiselstromenkaart (bijlage C) laat
zien bij welke watergangen maaisel achterblijft en waar het wordt afgevoerd.

