Algemeen Bestuur
Vergadering
Agendapunt
Documentnaam

2.

30 januari 2019
…… mededelingen

Convenant ecologisch bermbeheer

In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 december is door de fractie Water Natuurlijk een
vraag gesteld over het convenant ecologisch waterbeheer en specifiek waarom deze niet is
meeondertekend door het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft op 17 december 2018 dit onderwerp nogmaals besproken en het besluit
bekrachtigd om het convenant niet te ondertekenen.
Zoals toegezegd worden inhoud en overwegingen, naast plaatsing op bestuursnet (op 19 december
2018), ook via een schriftelijke mededeling voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27
februari 2019 geagendeerd.

Afsprakenkader ecologisch bermbeheer provincie Drenthe
De provinciale staten van provincie Drenthe heeft in 2017 de motie ‘Boerenlandvlinders’ van
initiatiefnemer GroenLinks aangenomen. In deze motie zijn verschillende activiteiten opgenomen om
de biodiversiteit in de provincie te verbeteren. Een van die activiteiten is gericht op het ecologisch
beheren van bermen en het ontwikkelen en behouden van bloemenweides en bloemstroken.
De provincie heeft dit opgepakt door een afspraken kader op te stellen. Hiervoor zijn de Drentse
gemeenten, waterschappen en enkele andere partijen voor twee bijeenkomsten uitgenodigd. In de
bijeenkomsten is het voorstel voor de afspraken toegelicht en besproken. De provincie heeft
bestuurders uitgenodigd om het afsprakenkader op 29 november jl. te ondertekenen.
Wij zijn voorafgaand aan de bijeenkomsten uitgenodigd door de Provincie Drenthe. De provincie is erg
geïnteresseerd in onze strategie voor het beheer van de watergangen: Onze ecoloog heeft daarover
uitleg gegeven. Ons onderhoud richt zich al een aantal jaren op het vergroten van de biodiversiteit
door daar waar het kan, zoveel mogelijk vegetatie te laten staan. Met de provincie hebben wij onze
strategie en onze ervaringen gedeeld. Wij zijn het eens met de intentie om de biodiversiteit in de
provincie Drenthe te vergroten maar zien geen meerwaarde in de afspraken voor onze taakuitvoering
als waterschap. Uiteraard blijven wij open staan voor kennisdeling zoals ook in de beginfase van dit
“project”.

Afsprakenkader/convenant
Het afsprakenkader richt zich op het verbeteren van het ecologisch beheer binnen het natuurnetwerk
Drenthe. Hiermee wordt een bijdrage geleverd voor het vergroten van de biodiversiteit en het behoud
en herstel van populaties bijen, vlinders en andere insecten. De partijen maken jaarlijks de ambities en
middelen voor het ecologische beheer kenbaar. Ook maken ze jaarlijks bekend welke acties er zijn
ondernomen ter verbetering van de biodiversiteit. De partijen werken waar mogelijk samen en delen
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kennis ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het ecologisch bermbeheer. Jaarlijks
worden de gemaakte afspraken geëvalueerd. De kennis en ervaring wordt gedeeld op een platform en
jaarlijks worden kennisbijeenkomsten en excursies georganiseerd. Partijen worden ondersteund met
inhoudelijke kennis (beheer en onderhoud) en specifieke kennis (contracten en verzekeringen) en
gebruik van materieel. Lokale partijen worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van ecologisch
bermbeheer. In de uitvoering wordt gezocht naar mogelijkheden voor het verbeteren van de
biodiversiteit, zoals aanpassen van besteksvoorschriften, samenwerking en terugdringen van
stortkosten. De effecten van de maatregelen worden in beeld gebracht door monitoringsgegevens van
organisaties samen te voegen.
De afspraken behelzen overleg (kennisplatforms en ecologieloket), monitoren, verzamelen en delen
van informatie en het geven van cursussen.
Veel van de genoemde acties krijgen onze aandacht in het beheer en onderhoud rondom
watergangen, waterkeringen en onze terreinen. Wij richten ons op een gebiedsaanpak en minder op
de aanpak van specifieke soorten.
Onze inzet voor natuur en behoud van biodiversiteit zou een reden kunnen zijn om de overeenkomst
wél te ondertekenen. Wij lopen echter sinds jaar en dag tegen de situatie aan dat partijen het er over
eens zijn hoe ecologisch berm- en watergangbeheer er uit zou moeten zien, maar dat een praktische
invulling daarvan gehinderd wordt door onder andere natuurwetgeving (en/of wetgeving rondom afvalen meststoffen).
Veelal is het sparen van het individu in strijd met het behoud van de populatie van de soort. Heel vaak
wordt daarbij de ecologische discussie daarover een juridische discussie. Inmiddels is de provincie
bevoegd gezag en zijn wij op een aantal dossiers in gesprek over de invulling van ons beheer en
onderhoud in relatie tot natuurwetgeving (beverbeheerplan, generieke ontheffing beheer en
onderhoud en ontheffing groene glazenmaker, etc.). Het samen met de provincie praktisch regelen
van het beheer en onderhoud voor deze soorten, zorgt voor een balans in de samenwerking waarbij
er grote stappen gezet kunnen worden voor behoud en versterking van biodiversiteit in ons
beheergebied. Het afsprakenkader regelt de samenwerking op deze wettelijke onderdelen niet,
waardoor de meerwaarde van het convenant voor ons niet direct zichtbaar is en vooral in de sfeer van
uitwisseling het nodige vraagt.

Conclusie
Het dagelijks bestuur vindt het een goed initiatief om de biodiversiteit door middel van ecologisch
bermbeheer te vergroten. Wij richten ons in het onderhoud op de leefomgeving benadering waarbij we
leefruimte maken en houden voor alle soorten, en niet op specifieke soorten (zoals de
boerenvlinders). Hiermee houden we ons beheer en onderhoud praktisch en uitvoerbaar voor onze
organisatie.
Het afsprakenkader verplicht ons om meer administratieve activiteiten op te pakken met een toename
in overleg, gegevensverzameling en evaluaties. Wij richten ons op de mogelijkheden om ecologisch
beheer in de praktijk verder uit te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze beheerstrategie
een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in de breedste zin.
Ondanks het niet ondertekenen van het afsprakenkader blijven wij altijd bereid onze kennis en
ervaring te delen met onze omgeving.
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