
Voorstel 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op onderstaand voorstel aan AB: 

 

- Instemmen met het beleidskader biodiversiteit.  

 

Inleiding 

Als waterschap delen we de zorg over de sterk teruglopende biodiversiteit en de effecten 

daarvan, die uit veel studies spreekt. Verbetering is urgent. Bij de behandeling van de 

voorjaarsbrief 2020 is een beleidskader biodiversiteit aangekondigd. Met het inmiddels 

ontwikkelde beleidskader (zie bijlage) wordt duidelijk hoe we als waterschap bijdragen 

aan het versterken van de biodiversiteit. Het beleidskader is de start voor de verankering 

in de programma’s in deze komende bestuursperiode.  

 

Beoogd effect 

Met de uitvoering van het beleidskader wordt voor de lange termijn een bijdrage 

geleverd aan de biodiversiteit zelf, de kwaliteit van het landelijk en stedelijk gebied en 

het realiseren van de BOVI2050 doelen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk 

toegevoegde waarde voor de biodiversiteit te creëren. Op de korte termijn – de eerste 

helft van deze bestuursperiode – ligt de prioriteit op het stapsgewijs steeds biodiverser 

maken en uitvoeren van onze plannen, projecten en het beheer en onderhoud.  
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Argumenten 

1.1 Biodiverser maken van het werk van het waterschap.  

Met het instemmen met het beleidskader biodiversiteit wordt gestart met het uitwerken 

van een uitvoeringsprogramma en het integreren van biodiversiteit in het werk en het 

handelen van de medewerkers van het waterschap. 

 

1.2 Het beleidskader (en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma) levert een 

essentiële bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk en stedelijk gebied.  

Door het biodiverser maken van het werk van het waterschap wordt de kwaliteit van het 

landelijk en stedelijk gebied vergroot. Dit op alle plekken waar het waterschap actief is 

(en kan worden in samenwerking met partners).  

 

1.3 Houvast richting partners  

Het beleidskader geeft duidelijkheid op het moment dat partners op ons afstappen op het 

gebied van biodiversiteit en hoe het waterschap als partner opereert.  

 

1.4 Houvast voor het waterschap 

Het beleidskader geeft het waterschap duidelijkheid op welke wijze het aspect 

biodiversiteit in de plannen, projecten en het beheer en onderhoud te verwerken.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Biodiversiteit en functie uitoefening kan botsen  

Biodiversiteit en de uitoefening van onze functie kan schuren en/of botsen. Om hiermee 

op een afgewogen wijze om te gaan zijn drie sporen uitgewerkt.  

 

1.2 Biodiversiteit heeft een grote samenhang met andere beleidsterreinen van het 

waterschap waarbij de doelen strijdig kunnen zijn.  

Hierbij valt te denken aan thema’s als klimaatadaptatie en energietransitie. In veel 

gevallen kunnen de doelen van deze beleidsterreinen elkaar versterken, maar in 

sommige gevallen kan het ook voorkomen dat deze strijdig zijn en er maatwerkkeuzes 

gemaakt moeten worden.  

 

1.3 Biodiverser werken vraagt soms om experimenteerruimte en lef.  

Niet alle effecten van benodigde maatregelen zijn bekend en daarmee zullen we ervaring 

moeten opdoen. Hiermee ontwikkelen we kennis en ervaring voor het integreren van 

biodiversiteit in de werkwijze.  

 

Financiën 

De uitvoering van het beleidskader kan binnen de bestaande middelen van het 

programma. Indien er zich ontwikkelingen voordoen die de huidige middelen 

overschrijden wordt het gesprek aangegaan met het bestuur. Het algemeen bestuur 

wordt conform de bestaande BBP cyclus over de uitvoering geïnformeerd. Over 2 jaar 

wordt de uitvoering van het beleidskader geëvalueerd.  
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Vervolg 

- Bestuurlijke behandeling: besluitvorming vindt plaats in het AB van 4 maart.  

- Het beleidskader wordt na besluitvorming uitgewerkt in een 

uitvoeringsprogramma met maatregelen en activiteiten. Hierover wordt in de 

reguliere BBP cyclus gerapporteerd.  

- Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur wordt zowel intern als extern 

gecommuniceerd over het beleidskader. 

 
 

Bijlagen 

Beleidskader biodiversiteit  

 

Ondertekening 

 

Dijkgraaf en heemraden. 
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