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Sinds 2018 werkt een brede maatschappelijke coalitie samen binnen het Deltaplan Biodiversiteit

(zie bijgaand plan). Dit Deltaplan heeft als doel de biodiversiteit te versterken. De Stichting

Deltaplan Biodiversiteit is op zoek naar andere partners die willen aansluiten. 

 

Het Deltaplan Biodiversiteit is een integraal plan gericht op de verbetering van de biodiversiteit in

Nederland. Het plan raakt vele onderwerpen, waaronder economie (circulair), infrastructuur

(groenen bermen), woningbouw (groenblauwe woningbouw) en natuurinclusieve landbouw.

Verder heeft het Deltaplan Biodiversiteit een belangrijke relatie met soortenbeleid,

icoonsoortenaanpak en biodiversiteitsversterking. De genoemde relatie is een belangrijke

motivatie om als provincie Zuid-Holland hieraan mee te willen werken.

 

Via de recente samenwerking met Naturalis, prof. dr. Koos Biesmeijer, werken wij al samen met

de Stichting Deltaplan Biodiversiteit. Aansluiting van de provincie Zuid-Holland als partner van de

stichting Deltaplan Biodiversiteit is een logisch vervolg op deze samenwerking. Aanvullend heeft

het aansluiten van de provincie Zuid-Holland als partner van de Stichting Deltaplan Biodiversiteit

een meerwaarde. De provincie is namelijk op veel fronten al betrokken bij de uitwerking van

Deltaplan Biodiversiteit, zoals via Groene Cirkels en Voedselfamilies. 

 

De stichting Deltaplan Biodiversiteit is eveneens betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor

de gesignaleerde stikstofproblematiek. Het versterken van de biodiversiteit draagt bij aan het

oplossen van de stikstofproblematiek, wat zorgt voor een hogere kwaliteit natuur. Door de

samenwerking met de stichting Deltaplan Biodiversiteit wordt alle bestaande kennis en ervaring

gebundeld en ontstaat voor het stikstofdossier aan belangrijke meerwaarde. 
 

Voor overheden als het Rijk en de provincies is een eigen categorie voorgesteld van "publiek

partner". Deze categorie houdt in dat de partner achter het doel van het Deltaplan staat en een

actieve bijdrage levert aan de organisatie en de uitvoering. Echter, de publieke partner houdt het
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recht om zich te onthouden van onderdelen van de uitvoering, besluitvorming, communicatie en

andere zaken wanneer dit niet in lijn is met het eigen beleid. Van het Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) was al bekend dat zij als partner bij de stichting Deltaplan

Biodiversiteit zijn aangesloten. 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland staan positief tegenover het voorstel om partner te

worden van de stichting Deltaplan Biodiversiteit. Partner worden van de Stichting heeft een grote

toegevoegde waarde voor de provincie omdat het goed aansluit op lopende initiatieven. De

provincie stelt zich daarbij op als een constructieve partner, waarbij de provincie als publiek

partner niet ieder punt uit het Deltaplan automatisch tot provinciaal beleid maakt. Met deze brief

willen wij Provinciale Staten informeren over deze ontwikkeling. Eind januari 2020 zal de

samenwerking worden bekrachtigd en wordt hierover gecommuniceerd. 

 

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 

Bijlage: Deltaplan Biodiversiteitsherstel


