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Onderwerp: Biodiversiteit 

Nummer: Bestuursstukken\3205 

Agendapunt: 11 

 

DB: Ja 

20-10-2020 

BPL: Ja  

25-11-2020 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Ja 

25-11-2020 

AB: Ja 

9-12-2020 

 

Opsteller:  

Paul Hendriks, 0598 693604 

Beleid, Projecten & 

Laboratorium 

Opdrachtgever:  

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Inge Eshuis 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Biodiversiteit is een actueel thema waar veel partijen op dit moment aan werken. Het landelijke 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel is hiervoor een belangrijke aanleiding geweest. Met het recente 

positionpaper Biodiversiteit geeft de Unie van Waterschappen richtlijnen om te werken aan 

biodiversiteit. Ook bij ons is biodiversiteit in beeld. In ons Coalitieakkoord geven wij aan dat we de 

biodiversiteit willen stimuleren. Om dit te kunnen, hebben we ons eerst georiënteerd op het onderwerp 

en bepaald waar wij de biodiversiteit al stimuleren binnen ons werk en onze eigendommen. 

Vervolgens hebben we gekeken waar er verdere kansen liggen om dit te doen. Dit is uitgewerkt in de 

voorliggende beleidsvisie Biodiversiteit. Deze is afgestemd met medewerkers van de afdelingen VVW, 

SW en BPL. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Ja 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Instemmen met de beleidsvisie Biodiversiteit. 

 

Bijlagen: Ja 

- Beleidsvisie Biodiversiteit. 

 

Ter inzage DB: Nee 

Onderwerp(en):  
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Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  

 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Introductie op beleidsvisie Biodiversiteit 

Wij willen ons inzetten voor biodiversiteit. In het Coalitieakkoord ‘Door water verbonden’ stellen we ons 

tot doel de biodiversiteit van onze eigendommen en assets te stimuleren. Biodiversiteit is een groot 

maatschappelijk thema op het moment. Ook binnen de grenzen van waterschap Hunze en Aa’s is dat 

zo. Dat dit leeft werd duidelijk in de gebiedsbijeenkomsten voor Waterdrager. Hier vroeg de omgeving 

ons te richten op biodiversiteit en deze te versterken. Ook worden wij betrokken bij steeds meer 

initiatieven op het vlak van biodiversiteit en hebben wij ook al de eerste maatregelen genomen. Het 

grootste deel van het budget van € 30.000,- in 2020 voor biodiversiteitsmaatregelen is gebruikt voor 

het inzaaien met bloemenmengsels van verschillende keringen. Komend jaar worden nog meer 

keringen ingezaaid. 

Biodiversiteit is een zeer ruim begrip en in veel gevallen wordt verlies ervan gekoppeld aan ons 

voortbestaan. Daardoor is de discussie rondom biodiversiteit in een stroomversnelling geraakt. Veel 

partijen werken dan ook aan initiatieven voor verbetering daarvan. Om te kunnen bijdragen aan 

biodiversiteit, is het belangrijk te weten wat de biodiversiteitswaarde van onze eigendommen en 

assets is. Daarnaast hebben wij allerlei taken en opgaven waarbij de biodiversiteit al gestimuleerd 

wordt. Inzicht hierin stelt ons in staat veel gerichter te benoemen waar er nog kansen liggen om aan 

vergroting van de biodiversiteit te werken. Ook geeft het ons de mogelijkheid om met partijen veel 

betere afspraken te maken over samenwerking op dit vlak. In de voorliggende beleidsvisie is er dan 

ook bewust voor gekozen om te kijken hoe het is gesteld met de biodiversiteitswaarden binnen onze 

eigendommen en assets en hoe wij vanuit onze taken en opgaven deze waarden al vergroten. Vanuit 

deze basis hebben we gekeken waar kansen liggen voor het aanvullend stimuleren van de 

biodiversiteit. In een aantal gevallen komen daaruit gerichte acties voort.  

Belangrijk is dat het stimuleren van biodiversiteit toch vooral begint bij een bewustwordingsproces. 

Hiervoor is het nodig dat we kijken hoe we de biodiversiteit kunnen stimuleren binnen bestaande 

financiële en wettelijk kaders van te nemen maatregelen. Het is wenselijk dat onze toekomstige 

samenwerking met partijen gebaseerd is op het nemen van concrete maatregelen voor de 

biodiversiteit. In de beleidsvisie is een werkkader opgenomen om bij de samenwerking met partijen 

hierop te toetsen. 

 

Duurzaamheidsaspecten 

 

Geen spijtmaatregel  

Vergroting van de biodiversiteit verloopt waar mogelijk via het natuurlijker inrichten en beheren van 

onze waterhuishoudkundige infrastructuur en assets, maar moet onze (wettelijke) taken niet in de weg 

staan. Een meer natuurlijke en robuuste inrichting en daarbij passend beheer is daarmee geen 

spijtmaatregel 

 

Niet afwentelen tijd/ruimte/anderen  

Het stimuleren van de biodiversiteit moet niet leiden tot risicovolle situaties ten aanzien van onze 

anderen taken. Dit betekent dat we bij maatregelen voor het stimuleren van de biodiversiteit altijd de 

balans zullen zoeken tussen wat wenselijk is en wat vanuit onze (wettelijke) verplichtingen mogelijk is. 
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Natuurlijk gestuurd en functionerend 

Vergroting van biodiversiteit treedt op wanneer natuurlijke processen weer een kans krijgen. Wij 

stellen bij de invulling van onze (toekomstige) opgaven de vraag hoe we natuurlijke processen sturend 

kunnen laten zijn. Dit vergroot de kansen voor biodiversiteit. 

  

Gezond ecosysteem 

Een gezond ecosysteem heeft een bijpassende goed ontwikkelde biodiversiteit. Het stimuleren van 

biodiversiteit en een gezond ecosysteem gaan daarmee hand in hand. 

 

Verantwoord gebruik van (hulp)bronnen 

Wij zien er op toe dat de maatregelen voor biodiversiteit niet leiden tot een heel intensief beheer en 

onderhoud, maar kiezen vooral voor maatregelen die het natuurlijk functioneren van onze 

infrastructuur vergroten en daarmee ook de kansen voor biodiversiteit. Dit gaat dan samen met een 

extensiever beheer en onderhoud en daarmee een verantwoorder gebruik van hulpbronnen. 

 

Afstemming op gebruiksfuncties 

Bij het uitwerken van maatregelen voor het stimuleren van biodiversiteit houden we de 

gebruiksfuncties en onze taken nauw in het oog. Dit betekent dat we steeds de balans zullen zoeken 

tussen de gebruiksfunctie van een object of inrichting en de mogelijkheden de biodiversiteit te 

stimuleren. 

 

Meerwaarde voor andere dan taakbelangen 

Onze waterhuishoudkundige infrastructuur vormt een netwerk van groenblauwe dooradering in 

landelijke, stedelijke en natuurgebieden. Verbetering van de biosdiversiteit binnen deze infrastructuur 

is van zeer grote meerwaarde voor allerlei andere belangen, juist vanwege de verbinding en 

dooradering van eigendommen en infrastructuur van andere partijen.  

  

 

Communicatie over de beleidsvisie 

 

Niet alleen voor (mogelijke) samenwerkingsverbanden is het belangrijk om helder en duidelijk te zijn 

over onze beleidsvisie biodiversiteit. Juist ook voor onze omgeving, omdat deze vragen stelt en 

verwachtingen heeft van ons werk op dit gebied, is het goed om hier actief over te communiceren. In 

samenwerking met ons communicatieteam maken we daarvoor een plan. Te denken valt aan een 

publieksvriendelijke versie van onze beleidsvisie, die we delen via onze website en social media 

kanalen én - als de coronamaatregelen het weer toelaten - we kunnen verspreiden tijdens onze 

informatieve bijeenkomsten in ons gebied.  

 

 

Voorstel  

 

Instemmen met de beleidsvisie Biodiversiteit. 
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Namens het dagelijks bestuur, 

 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


