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Mot¡e Concretisering aanpak Biodiverciteit:

Het Aþemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 4 december
20L9,

Overwegende:
- Dat Brabantse Delta het Deltaplan Biodiversiteit heeft ondertekend;
- Dat in het bestuursakkoord 'Samen Beter ' ¡s vastgesteld dat Brabantse Delta biodiversiteit

inbrengt bij alle projecten én bij het beheer;
- Dat inzetten op biodiversiteÍt van groot belang is voor een gezonde natuur, een goed

functionerende landbouw en níet in de laatste plaats voor het welbevinden en de
gezondheid van de mens, dus ook voor de inwoners van het gebied van Brabantse Delta,

Spreken u¡t dat:
¡ We hier in het AB nog geen concrete plannen over gepresenteerd hebben gekregen, maar

dat er dagelijks welvolop aan projecten en met beheermaatregelen wordt gewerkt,

Stellen voor:
o Om een Meerjarenaanpak Biodiversiteit op te stellen 2O2O -2O23, metdaarin opgenomen de

mogelijkheden om in projecten en bij beheer biodiversiteit in te brengen;
o Hierin ook de mogelijkheden op te nemen voor een combinat¡e van dijkversterking die benut

wordt voor'bloemr'ljke dijken'(zie Hollandse Deha voor goede voorbeelden en zie factsheet
Stowal hierover);

o HierbÜ expliciet aandacht te besteden aan een behulpzaam maaibeheer dat meebeweegt
met de actual¡te¡t van het seizoen; maaibeheer dus dat flexibelgenoeg is opgezet om met
b'tjv. sinus-maaien voldoende schuilplaatsen voor dieren en planten (op de oevers, maar
zeker ook onder water) te behouden en zonder dat vissen, reekalfes of andere dieren
daarbij onnodig worden verontrust of gedood;

o HierbÛ zeker ook te zoeken naar kansen voor meer biodiversiteit ¡n stedelük gebied, waarbij
een win-win ontstaaü het waterschap levert dan tegelijkertijd een bijdrage aan een
klimaatbestendige stad of dorp en vergroot direct de zichtbaarheid van het waterschap b¡j

onze inwoners;

o Hierbrj de beschikbare middelen uit de provinciale regelingen 'STUW' en 'GOB' maximaalte
benutten;

o Ðit te implementeren ¡n onze totale uitvoering,

' https:/Âvlvw.stowa.nlldeltafacts/waterveiligheid/innovatieve-diikconcepten/bloemrijke-
sterke-dijken



En dragen het dagelijks bestuur op:
o Deze meeriarenaanpak op te laten stellen ¡n het eerste hafiaar van 2OZA,te bespreken in het

AB en over de voortgang te rapporteren bij de jaarlijkse managementrapportages.
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