Biodiversiteit

Een stevige vaas voor meer biodiversiteit in Nederland

Deltaplan
Biodiversiteitsherstel

Na veel overleg is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
gepresenteerd. Plaats van handeling was Nieuwspoort direct
naast de Tweede Kamer. De overheid zelf vormt geen partij,
maar stiekem hebben de kwartiermakers wel verwachtingen
van de politiek. Tekst Leen Janmaat | Foto Froukje Rienks

L

ouise Vet is voorzitter van de kwartiermakersgroep en voorspelt bij de
presentatie dat het Deltaplan kabinetten
zal overleven. Het verrijken van onze
biodiversiteit vraagt veel tijd en een lange
adem. Het huidige Deltaplan zet hiervoor
de lijnen uit. “Het is een stevige vaas waar
vele biodiversiteitsbijdragen in passen” aldus Louise Vet. Enerzijds wordt er ingezet
op het opzetten van een nieuwe structuur
waarbinnen alle partijen zijn verbonden,
ze noemt dit governance-structuur. Het
vraagt om een interdepartementale aan-
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Het instrument meet met Kritieke Prestatie
Indicatoren (KPI’s) de prestaties op het
gebied van biodiversiteit van een melkveebedrijf en geeft inzichten voor mogelijke
verbeteringen voor de bedrijfsvoering. De
KPI’s zijn: broeikasgasuitstoot, stikstofbodembalans, ammoniakemissie, aandeel
eiwit van eigen land, aandeel blijvend
grasland en het aandeel natuur- en landschapsbeheer.
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pak waarbij dus meerdere ministerie zijn
betrokken. Tegelijkertijd stelt Louis Vet
dat het echte werk in het gebied zelf moet
plaatsvinden, dat vraagt om samenwerking tussen de grondgebruikers. In Nederland zijn dat natuurorganisaties, landbouwers en de beheerders van openbare
ruimte. De laatstgenoemde groep zat nog
niet aan tafel, de kwartiermakers willen
verder verbreden en iedereen uitnodigen
om aan te haken.
Om in de toekomst tot redelijke vergoedingen te komen, is het noodzakelijk eerst
de veranderingen te monitoren. Aan een
monitoringsysteem wordt nu gewerkt, het
zal in 2020 worden ingeregeld. Tegelijkertijd zijn dan ook de Kritieke Prestatie
Indicatoren (KPI) voor landbouwers,
natuurbeheerders en beheerders van de
openbare ruimte vastgesteld. Deze KPI’s
vormen vervolgens een grondslag om
beheerders te gaan belonen voor inspanningen die bijdragen aan de biodiversiteiteis-doelen. De wens hierbij is dat
er een Deltaplanfonds ontstaat waaruit
vergoedingen voor concrete bijdragen aan
biodiversiteit worden betaald.

Ook de rol van de markt
kwam tijdens de discussie ter sprake,
landbouwers willen immers graag worden
beloond voor hun inspanningen en een
goede boterham verdienen. Of de consument hiervoor de prijs wil betalen, blijft
de vraag. Marc Jansen van CBL liet weten
dat supermarkten steeds hogere eisen
gaan stellen aan hun toeleveranciers. Bij
groenten en fruit worden straks de boeren en tuinders getoetst of ze voldoen aan
planet proof. Of dit uiteindelijk bijdraagt
aan een gezond verdienmodel blijft de
vraag. Welke bijdrage biologische boeren
kunnen leveren aan de opgave van het
herstelplan komt aan de orde in de workshop biodiversiteit.

Workshop 2 & 4
2-Hoe onderscheidend blijft biologisch
wo 23 jan | 11.30 uur | Hanzezaal
Met Natasja Oerlemans
4-Deltaplan Biodiversiteitsherstel
wo 23 jan | 15.15 uur | Hanzezaal
Met Louise Vet
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