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Onderwerp
Provincie Zuid-Holland partner stichting Deltaplan Biodiversiteit

Advies
1 . Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het
voornemen van Gedeputeerde Staten om partner te worden van de stichting Deltaplan
Biodiversiteit;
2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voornemen van de provincie ZuidHolland om partner te worden van de stichting Deltaplan Biodiversiteit.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS op p.2 expliciet
op te nemen dat de provincie zich als een constructieve partner zal opstellen, maar dat partner
worden van de Stichting Deltaplan Biodiversiteit niet betekent dat de provincie ieder punt uit het
Deltaplan automatisch tot provinciaal beleid maakt..

Bijlagen
1 . GS-brief aan Provinciale Staten
2. Deltaplan Biodiversiteitsherstel
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1

Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan PS.
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.
Belangrijkste redenen voor de provincie Zuid-Holland om partner te worden van Stichting
Deltaplan Biodiversiteit:
·

Speelt in op tal van ontwikkelingen binnen de provincie die al lopen, onder andere groene cirkels.

·

Maakt gebruik van een breed netwerk achter Deltaplan Biodiversiteit.

·

Maakt het mogelijk om betrokken te zijn / worden bij nieuwe ontwikkelingen, voorbeeld is de LIFE
IP aanvraag All4Biodiversity.

·

Overgang Deltaplan Biodiversiteit van planvorming naar uitvoering. Voor een succesvolle
uitvoering is een nauwe samenwerking met alle genoemde partners die onderdeel uitmaken van
het Deltaplan belangrijk.

·

Aansluiten van het Rijk waarmee de samenwerking wordt versterkt. Het partnerschap past goed bij
deze samenwerking.

·

Brengt de ontstane samenwerking met Naturalis verder, uit deze samenwerking zijn al meerdere
initiatieven ontstaan.

Financieel en fiscaal kader
·
·

Bedrag exclusief BTW: n.v.t.
Programma: programma 1 , ambitie 5 versterken natuur

·

Financiële risico’s: Er zijn geen financiële consequenties. Stichting Deltaplan
Biodiversiteit vraagt overheden om een financiële jaarlijkse bijdrage. Vanwege
betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland bij de uitwerking van een EU-aanvraag
LIFE IP is overeengekomen dat de bijdrage van de provincie Zuid-Holland op deze wijze
in-kind plaatsvindt.

Juridisch kader
Er zijn nu nog geen juridische consequenties. Het proces is erop gericht om tot een nadere
invulling van het partnerschap te komen, waarbij voor de provincie geen afdwingbare
verplichtingen zullen ontstaan. Het daadwerkelijk aangaan van het partnerschap zal te zijner tijd
ter besluitvorming worden voorgelegd.

2 Voorafgaande besluitvorming
Er heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden.
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3 Proces
Zoals in de GS-brief aangegeven geeft het partner worden van de stichting Deltaplan
Biodiversiteit een grote verbreding van externe organisaties die betrokken zijn met ontwikkelingen
in het landelijk gebied bij de verbetering van de biodiversiteit. Daarmee raakt het partnerschap
ook aan een aantal nationale dossiers zoals de stikstofproblematiek.

4 Participatie
De samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteit is volledig gebaseerd op participatie. Bij een
complexe opgave zoals de verbetering van de biodiversiteit zijn kennisinstellingen,
maatschappelijke partijen, bedrijfsleven, overheden en inwoners allemaal nodig om tot
oplossingen te komen. Het is belangrijk om de kracht en creativiteit van alle partijen te benutten
en te versterken. De uitgangspunten van het Deltaplan Biodiversiteit voldoen daarmee aan het
participatieprincipe van de provincie. Volgens het participatiekompas bevindt deze samenwerking
zich vooral in het derde en vierde kwadrant (samenspel en meewerken).

5 Communicatiestrategie
In overleg met de afdeling communicatie zal een communicatiestrategie worden ontwikkeld bij de
ondertekening van de samenwerking met de stichting Deltaplan Biodiversiteit. Bij de
communicatie aanpak wordt onder meer gedacht aan de volgende invulling:
·

een moment op locatie, waar we kunnen laten zien wat de samenwerking oplevert voor
mens en natuur. Bijvoorbeeld bij een van de Groene Cirkels;

·

aanwezigheid van de gedeputeerde bij deze bijeenkomst inclusief een actieve rol in
aanwezigheid van aantal journalisten;
voorbereiden nieuwsbericht, Zuid-Holland eerste provincie die zich aansluit bij coalitie

·

Deltaplan Biodiversiteitsherstel’.
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