Motie Deltaplan Biodiversiteit
Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, in vergadering bijeen op
29 januari 2019,
Overwegende dat
•
•
•

•
•

•

•

bij de door het AB in juli en oktober 2018 vastgestelde aanpak waterschapszorg de zorg voor
biodiversiteit een van de thema’s is die betrokken worden bij de integrale beoordeling;
biodiversiteit op dit moment al aandacht krijgt bij de uitvoerende werkzaamheden van het
waterschap;
echter alleen voor dit thema nog geen expliciete bestuurlijke visie bestaat, en dat het DB bij
monde van de portefeuillehouder op 16 oktober heeft toegezegd om dit thema bestuurlijk te
agenderen;
inmiddels een landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel (https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/)
is opgesteld op initiatief van een brede coalitie van partijen*1;
de aanpak beoogt grondgebruikers te stimuleren en te waarderen voor prestaties die bijdragen
aan herstel van biodiversiteit, zoals ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en groen-blauwe
diensten beogen;
betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van de inspanningen van grondgebruikers
het biodiversiteitsverlies kunnen ombuigen naar herstel, zodat de natuur zich beter kan aanpassen
aan klimaatverandering, en individuele grondgebruikers worden gestimuleerd om acties te
ondernemen die ook bijdragen aan klimaatdoelstellingen;
de kwartiermakers*2 een beroep doen op overheden, bedrijven en (belangen)organisaties om aan
te sluiten bij dit Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en gezamenlijk natuur en economische ontwikkeling te verbinden en zo onze kwaliteit van leven – en die van toekomstige generaties – te borgen;

Is van mening dat
•
•
•
•

dat (herstel van) biodiversiteit van belang is voor een rijkere natuur én de basis voor ons welzijn en
onze welvaart, dus een rijker Nederland;
herstel van biodiversiteit kan bijdragen aan de doelstellingen van klimaat en duurzaamheid;
waterschappen binnen de eigen waterschapstaken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
versterking en herstel van biodiversiteit
de verbinding met de omgeving het waterschap ook op dit thema zichtbaarder kan maken;

Verzoekt het DB
aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Deltaplan te betrekken bij de op te stellen
bestuurlijke visie op biodiversiteit voor Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De leden van het Algemeen Bestuur,

*1 Initiatiefnemers: (Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland,
Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie,
Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, SoortenNL, Stichting Natuur en Milieu,
Unilever, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief)
*2 Kwartiermakers: Agrifirm, BoerenNatuur, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Duurzame Zuivelketen, LTO Nederland,
Naturalis Biodiversity Center, Natuur en Milieu Federaties, Natuurmonumenten, Netherlands Ecological Research Network
(NERN), Rabobank, Stichting Veldleeuwerik, Vlinderstichting en het Wereld Natuur Fonds

