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Bestuursverslag 

 

Het doel van stichting deltaplan 

biodiversiteitsherstel  
 

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft als statutaire doelstelling ‘Het inspireren en 

verbinden van (markt)partijen met als gezamenlijk einddoel het herstel van biodiversiteit voor een 

rijkere natuur en daarmee de basis voor ons welzijn en onze welvaart, en het verrichten van al wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.  

 

Om ons doel te realiseren werken wij aan zes succesfactoren. Deze succesfactoren moeten het 

eenvoudig en aantrekkelijk maken om een bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit. 

Doordat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan deze succesfactoren wordt het herstel 

van biodiversiteit een verantwoordelijkheid en zorg van ons allemaal. De zes succesfactoren zijn: 

draagvlak en gedeelde waarden, het realiseren van nieuwe verdienmodellen, stimulerende en 

coherente wet- en regelgeving, nieuwe kennis en innovatie, gebiedsgerichte samenwerking tussen 

alle grondgebruikers in een regio en monitoring. De kern van onze aanpak is om samenwerking 

tussen alle relevante actoren op gebiedsniveau te realiseren. Doen, leren, beter doen staat centraal 

bij onze aanpak.  

 

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.  
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Samenvatting activiteiten  
 

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die 

we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, bedrijven, particulieren, 

onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een 

Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een voorbeeld kan 

worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan.  

 

Met het Deltaplan bouwen we aan een maatschappelijke beweging voor biodiversiteitsherstel. Een 

beweging die we structureel willen verankeren in alle geledingen van onze samenleving. Het 

afgelopen jaar is onze beweging sterk gegroeid van 23 partners in 2019 naar 76 partners in 2021. 

Alle partners hebben een concreet commitment voor bevordering van biodiversiteit gegeven 

waarmee zij zelf mee aan de slag gaan. Jaarlijks zal de voortgang vanuit het Deltaplan worden 

getoetst. Ook het aantal supporters is sterk gestegen van 35 tot 72. De groei van het aantal 

partners en supporters laat zien dat het gedachtengoed van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

niet alleen door steeds meer partijen wordt onderschreven maar ook vertaald wordt naar concrete 

actie door al deze partijen. Dit verheugt ons bijzonder.  

 

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben we vijf succesfactoren voor biodiversiteitsherstel 

gedefinieerd: draagvlak en gedeelde waarden, nieuwe verdienmodellen, stimulerende en 

coherente wet- en regelgeving, kennis & innovatie en gebiedsgerichte samenwerking..  

 

Met elk van deze succesfactoren zijn we samen met onze partners het afgelopen jaar hard aan de 

slag gegaan. Zo hebben we in de tweede helft van 2020 de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ 

gelanceerd om de Nederlandse burger laagdrempelig te laten kennismaken met het begrip 

biodiversiteit en hun te inspireren om zelf bij te dragen aan een groene, biodiverse wereld.  

 

We hebben een leidraad voor gebiedsgerichte samenwerking ontwikkeld. Ook lanceerden we in 

2020 het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Dit fonds stimuleert de samenwerking tussen 

burgers, boeren en terreinbeherende organisaties. Daarnaast hebben we een Aanvalsplan 

Landschapselementen opgesteld dat in het voorjaar van 2021 is gepubliceerd. 

Op verzoek van het Deltaplan heeft Wageningen Economic Research in kaart gebracht wat de 

meerkosten zijn voor een meer biodiverse bedrijfsvoering voor melkveehouders en akkerbouwers. 

Het rapport vormt een belangrijke basis om samen met alle betrokken stakeholders aan de slag te 

gaan voor de realisatie van succesvolle verdienmodellen voor biodivers ondernemen.    

 

Vorig jaar is ook het zesjarige programma LIFE IP All4Biodiversity van start gegaan waarin het 

Deltaplan een grote rol vervult. Dit programma heeft als doel de kwaliteit van natuurgebieden in 

Nederland te verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van Natura 2000 gebieden 

inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen. Dit in samenwerking met alle landgebruikers.   
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Organisatiestructuur & bestuur  
 

We zijn in de tweede helft van 2019 van een structuur met de kwartiermakers overgegaan naar 

een nieuwe organisatiestructuur. De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is opgericht, met 

een bestuur en een projectbureau voor de coördinatie en organisatie van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel. Ook is er een Raad van partners, die via onze partnerbijeenkomsten en 

nieuwsbrieven van informatie wordt voorzien en gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies 

kan voorzien.  

 
 

 

 

 

 

Partners 

Centraal in het Deltaplan staan onze partners. Om deel te kunnen nemen aan het Deltaplan, 

vragen wij van al onze partners een commitment met oog op biodiversiteitsherstel. Dit houdt in 

dat zij een (afrekenbare) ambitie of doelstelling in de geest van het Deltaplan (specifiek in relatie 

tot ten minste één van onze succesfactoren) formuleren. Als partner zijn ze verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het eigen commitment aan het Deltaplan en verbinden ze zich eraan om over de 

voortgang hiervan te communiceren aan de stichting. 

 

Supporters 

Naast onze partners ondersteunen ook veel kleine ondernemers en regionale initiatieven het 

Deltaplan. Dit zijn onze supporters. Zij staan volledig achter de doelstelling van het Deltaplan en 

zetten zich lokaal in voor biodiversiteitsherstel. 

 

Bestuur 

Het bestuur van stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel bepaalt het beleid van de stichting en 

hoe we onze financiële middelen inzetten. Het bestuur vertegenwoordigt een goede afspiegeling 

van de bloedgroepen van de stichting (overheid, particuliere instellingen, waterschappen en 

onderwijs instellingen). Dit bestuur bestaat uit leden die vanaf het allereerste begin bij het 

Deltaplan betrokken zijn geweest aangevuld met leden die zich later hebben aangesloten bij de 

stichting. Het bestuur komt iedere zes tot acht weken bijeen voor een algemene vergadering.  
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Het bestuur bestond in 2020 uit:  

• Louise Vet  (voorzitter)    

Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW 

• Ruud Tijssens (penningmeester)      

Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm 

• Hank Bartelink (secretaris)   

Directeur-bestuurder bij LandschappenNL 

• Mariska Harte (adviseur)   

Senior beleidsadviseur bij Ministerie van LNV 

• Koos Biesmeijer (agemeen bestuurslid)  

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis 

• Natasja Oerlemans (algemeen bestuurslid) 

Hoofd Voedsel & Landbouw bij Wereld Natuur Fonds 

• Marcel Belt (algemeen bestuurslid) 

Bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland 

• Alex Datema (algemeen bestuurslid) 

Melkveehouder en voorzitter bij BoerenNatuur 

• Bas Rüter (algemeen bestuurslid) 

Directeur Duurzaamheid bij Rabobank 

• Ben Haarman (algemeen bestuurslid)   

Portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling LTO Nederland 

 

Projectbureau 

De coördinatie en organisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt uitgevoerd door het 

projectbureau. Dit bureau ondersteunt het bestuur en de werkgroepen en is verantwoordelijk voor 

het onderhouden van de contacten met alle partners en supporters en externe stakeholders. De 

administratie van de stichting wordt ook verzorgd door het bureau. Verder is het projectbureau 

verantwoordelijk voor de communicatie over het Deltaplan, organiseert zij de partnerdagen en de 

Partner- en Supporterdag en fungeert ze als vraagbaak voor (aspirant) partners en supporters. 

 




























