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Onderwerp 
Startnotitie Actieplan Biodiversiteit 2020 - 2025 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Het plan van aanpak vast te stellen zoals in bijgaande Startnotitie Actie-
plan Biodiversiteit 2020 – 2025 is uiteengezet, bestaande uit: 

i. Aanleiding 
ii. Doelstelling 
iii. Samenwerking met de gebiedspartners 
iv. Focus van het actieplan 
v. Samenhang met andere trajecten 
vi. Betrokkenheid van Provinciale Staten 
vii. Financiën 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Het actieplan biodiversiteit valt onder het programmaonderdeel 2.2 Natuur 
en landelijk gebied. En heeft als algemene doelstelling: de kwaliteit van de 
natuur en de biodiversiteit in het landschap is verbeterd, waarbij combinaties 
worden gezocht met natuurinclusieve landbouw en met recreatie en toe-
risme.  

 
3. Eerdere behandeling  

Het actieplan biodiversiteit is 13 mei beeldvormend besproken in de commis-
sie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. De vragen uit de uitvraag zijn schrifte-
lijk beantwoordt en de input wordt meegenomen bij het opstellen van het 
actieplan. Op de volgende punten is de tekst aangepast:  
- Deelname Deltaplan biodiversiteit in 2020 (voornemens) 
- Lijst partners (bijlage 2) niet limitatief 
- Afkortingen uitgeschreven 
- Aanpak stikstof toegevoegd bij trajecten voor afstemming 
- Verschillende scenario’s gekoppeld aan het ambitieniveau toegevoegd bij 

financiën 
- Enkele kleine tekstuele aanpassingen 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

De vaststelling van het actieplan biodiversiteit en het hiervoor beschikbaar 
stellen van de middelen om de opdracht uit te kunnen voeren. Bij het opstel-
len en vaststellen van het actieplan biodiversiteit hoort een begroting voor 
de periode t/m 2025, deze wordt onderbouwd op basis van de inhoud. Ver-
schillende scenario’s afhankelijk van het ambitieniveau worden voorgelegd. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na de zomer 2020 wordt er een tweede beeldvormende sessie met de com-
missie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid georganiseerd om de ambitie en in-
houdelijke input vanuit Provinciale Staten op te halen. De Staten zullen eind 
2020 worden gevraagd het actieplan biodiversiteit vast te stellen.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De startnotitie schetst het traject om te komen tot een actieplan biodiversi-
teit en de inhoudelijke richting daarvan. Het te vormen Actieplan Biodiversi-
teit bouwt voort op de huidige werkzaamheden van het natuurbeleid. Het 
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actieplan richt zich op de versterking van biodiversiteit in de hele provincie, in de volgende ge-
bieden en de verbindingen hiertussen:  

a. Biodiversiteit in natuurgebieden 
b. Biodiversiteit in landelijk gebied 
c. Biodiversiteit in stedelijk gebied 

 
Het actieplan biodiversiteit bestaat uit de volgende de drie onderdelen: 

– Visie en toekomstbeeld: waar richten wij ons gezamenlijk op in de bovenstaande gebie-
den? 

– Acties: wat gaan wij de komende periode als provincie en gezamenlijk met de partners 
doen? 

– Instrumenten: welke middelen zijn daarvoor nodig? 
Om op de korte termijn al resultaten te boeken, zal al vóór de afronding van het actieplan ge-
start worden met maatregelen en effectieve projecten of pilots van derden. 

 
7. Beoogd effect 

Het hoofddoel van het actieplan is het versterken van de biodiversiteit in Flevoland. De nadruk 
hierin ligt in het creëren van condities die biodiversiteit bevorderen. Waarbij alle overheden, 
organisaties en burgers zich gezamenlijk inzetten om de biodiversiteit te versterken. 

 
8. Argumenten 

1.1. Behoud en herstel van de biodiversiteit is een opgave voor Flevoland, Nederland en op 
wereldschaal 
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld 
voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van plan-
ten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. 
 

1.2. In lijn met het Coalitieakkoord 2019-2023 
In het Coalitieakkoord 2019-2023 is afgesproken dat provincie Flevoland samen met be-
trokken gebiedspartners een actieplan biodiversiteit gaat opstellen. 
 

1.3. Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en daarmee voor behoud 
en herstel van de biodiversiteit in Flevoland 
Het actieplan richt zich op de versterking van biodiversiteit in de hele provincie. Het 
doel ligt in het creëren van condities aantrekkelijk voor biodiversiteit. 

 
1.4. Vanuit de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid voert de provincie de regie om 

gezamenlijk te komen tot een actieplan biodiversiteit 
Verschillende organisaties in de provincie werken op dit moment aan visies, agenda’s en 
plannen om de biodiversiteit te versterken.  
 

9. Kanttekeningen 
Versterking van de biodiversiteit vraagt niet om een natuur-technocratische aanpak. Het is na-
melijk één van de vele opgaven waar de provincie en de gebiedspartners voor staan. Alleen met 
breed draagvlak en integraliteit is succes te behalen.  

 
10. Bijlagen 
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