Provincie Zuid-Holland
Commissie Duurzame Ontwikkeling
T.a.v. voorzitter mevrouw M. Kip
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG
datum
Leiden, 21 december 2018

pagina
1/2

betreft

Relatie Deltaplan Biodiversiteit - Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
T.b.v. bespreking Visie Commissie Duurzame Ontwikkeling 23 januari 2019 resp. 23 februari 2019
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Geachte mevrouw Kip,
Woensdag 19 december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd door een groot
aantal partijen (Agrifirm, BoerenNatuur, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Duurzame
Zuivelketen, LTO Nederland, Naturalis Biodiversity Center, Natuur en Milieufederaties,
Natuurmonumenten, Netherlands Ecological Research Network (NERN), Rabobank, Stichting
Veldleeuwerik, De Vlinderstichting en het Wereld Natuur Fonds). Door middel van deze brief wil ik u
hierop attent maken en tevens aandacht vragen voor de belangrijke rol voor de provincies in de
vervolgstappen van het Deltaplan.
De snelle afname van biodiversiteit staat pas sinds kort hoog op de publieke agenda. Een
belangrijke aanjager van die belangstelling is een wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat
sinds 1991 in Duitsland ruim 75 procent van de biomassa aan insecten is verdwenen en dat onder
omstandigheden die vergelijkbaar zijn aan die in Nederland. Deze zorgen om de achteruitgang van
alledaagse insecten -die een cruciale positie innemen in de voedselketen- plaatste biodiversiteit
vorig jaar zomer in brede lagen van de samenleving definitief op de radar. Wetenschappers,
boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiers en ketenpartijen spraken kort daarna in
de Verklaring van Driebergen (november 2017) de noodzaak uit om samen te werken aan herstel.
Een aantal partijen nam het vervolgens op zich dit Deltaplan Biodiversiteit ook te formuleren. Met
maar één doel: een Nederland met een rijkere en gevarieerdere natuur. Met het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel willen de partijen onze kennis, welvaart en energie inzetten voor een Nederland
waar mensen én natuur zich volop kunnen ontplooien. Zo kan Nederland een voorbeeld worden van
een dichtbevolkte delta waar we biodiversiteit en economische ontwikkeling verbinden en daarmee
onze kwaliteit van leven -en die van toekomstige generaties- borgen.
In het Deltaplan zijn vijf succesfactoren gedefinieerd die het voor grondgebruikers eenvoudig en
aantrekkelijk maken een bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit: (1) draagvlak en gedeelde
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waarden, (2) het realiseren van nieuwe verdienmodellen, (3) stimulerende en coherente wet- en
regelgeving, (4) nieuwe kennis en innovatie, en (5) gebiedsgerichte samenwerking tussen alle
grondgebruikers in een regio.
Kern van onze aanpak is brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders, particulieren,
onderzoekers en overheden op gebiedsniveau én dat iedereen deze grondgebruikers kan
stimuleren, inspireren en waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan gunstige omstandigheden
voor biodiversiteit. Daarbij willen we bestaande initiatieven omarmen en waar nodig verder
uitbouwen én samen nieuwe initiatieven oppakken.
Binnen de provincie Zuid-Holland zijn de laatste jaren enkele belangrijke initiatieven ontplooid die als
voorbeeld voor het Deltaplan kunnen dienen. Ik denk aan het programma Groene Cirkels, de
provinciale voedselfamilies en de Landschapstafels waarin een groot deel van de kwartiermakers
voor het Deltaplan voor de biodiversiteit al met de provinciale overheid samenwerken
(wetenschappers, boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiers en ketenpartijen). In
de Groene Cirkel Heineken/Bijenlandschap en binnen de samenwerking op de landschapstafel
Haringvliet zijn al -juist door samenwerking van wetenschap, bedrijfsleven, NGO’s en overhedenbaanbrekende successen te melden.
In de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving zet u deze lijn voort. Hiermee heeft u een ambitieuze
Visie neergezet en geeft u aan veel meer dan voorheen te willen gaan samenwerken omdat de grote
maatschappelijke opgaves rond biodiversiteit, klimaat, energie, woningbouw, bodemvruchtbaarheid
en kringlooplandbouw dat vragen. Als Naturalis juichen wij dit toe en moedigen wij u aan om deze
lijn spoedig voort te zetten.
In het Deltaplan worden drie werkroutes benoemd (werkroute Natuur, Landbouw en Openbare
Ruimte) en subdoelen gegeven. Ik denk dat allen naadloos aansluiten op de visie Rijke Groen
Blauwe Leefomgeving en de benoemde provinciale initiatieven. In het proces van de totstandkoning
van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is er veel energie vrij gekomen bij de maatschappelijke
partners en zij staan te popelen om met de concrete uitwerking aan de slag te gaan. Ik voel dat er nu
momentum bestaat om het Deltaplan Biodiversiteitsherstel uit te werken, in de rest van Nederland en
Zuid-Holland. Zuid-Holland kan hier koploper in zijn, maar dan is snelheid geboden.
Mijn vraag aan u is om het komende jaar binnen deze visie en de bijbehorende Uitvoeringsagenda te
komen tot minimaal drie provinciale pilots als onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteit.
Op 8 en 15 januari 2019 vergaderen Gedeputeerden Staten over de Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving. Vervolgens is de Visie geagendeerd voor de vergadering van de Commissie
Duurzame Ontwikkeling op respectievelijk 23 januari en 13 februari 2019. Graag wil ik u verzoeken
deze brief ter kennis te brengen van genoemde vergaderingen.
Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. J.C. Biesmeijer

Wetenschappelijk Directeur Naturalis Biodiversity Center
Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal Universiteit Leiden
Tevens adviseur voor de leefomgeving bij uw provincie
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