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Kern mededeling:

Gezamenlijke provincies zetten in op vergroten biodiversiteit.
Op v/oensdag 2 oktober is door de gezamenlijke provincies de 2-jaarlijkse na
tuurtop georganiseerd. Onderdeel van deze natuurtop was een bestuurlijk mo
ment. De voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Landelijk Gebied zette
namens de 12 provincies een handtekening onder het Deltaplan Biodiversiteit.
Daarnaast zijn tijdens de natuurtop ook het ambitiedocument Nederland Natuurpositief en de vijfde voortgangsrapportage Natuur uitgebracht.
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Woensdag 2 oktober vond in Groningen de 2-jaariijkse natuurtop plaats. Deze bij
eenkomst is georganiseerd door het IPO, onder auspiciën van de Bestuurlijke Ad
viescommissie Landelijk gebied (BAC VP).
Deze natuurtop stond voor een groot deel in het teken van de biodiversiteit.
In de ochtend werd een presentatie gegeven van het IPBES (Intergovernmental
r
Platform on Biodiversity and Ecosystem Servicesj-rapport; een rapport over de
r
achteruitgang van biodiversiteit op wereldschaal dat begin 2019 is gepubliceerd.
Het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies hebben het ambitiedocu
ment Nederland natuurpositief uitgebracht. Na een prikkelend gesprek in DWDDsetting hebben Johan Osinga, de DG van het ministerie van LNV, Peter Drenth, als
voorzitter van de BACVP en Louise Vet, voorzitter van het collectief dat het Del
taplan Biodiversiteit is gestart, hun handtekening gezet voor een verdere samen
werking om het tij te keren.
Dat de provincies hier op allerlei manieren ook al mee bezig zijn, wordt verder
geïllustreerd door de rapportage Natuur in Nederland, de vijfde voortgangsrap
portage natuur. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid, wordt jaarlijks in
zicht gegeven in de voortgang van het natuurbeleid. Ook hierin wordt benadrukt
dat de overheid in nauwe samenwerking met diverse partners de schouders zet
onder biodiversiteitsherstel binnen natuurgebieden, maar ook in steden, op het
platteland en in grote wateren. In Flevoland willen we hier een extra impuls aan
geven met een integraal actieplan biodiversiteit, dat in het coalitieakkoord is
aangekondigd. In het voorjaar van 2020 zult u hier verder over geïnformeerd wor
den.
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Nederland Natuurpositief, Ambitiedocument voor een gezamen

https://\vww.riiksoverheid.nl/actu-

lijke aanpak in natuurbeleid

eel/nieuws/2019/10/02/nederland-natuurposi-
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tief

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

https://wv7w.samenvoorbi0diversiteit.nl/wp-

ja

content/uploads/2018/12/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel.pdf

Natuur in Nederland. Vijfde voortgangsrapportage Natuur

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rap-
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porten/2019/10/03/viifde-voortgangsrappor53g|^nêtyy£

IPBES-rapport

https://www.ipbes.net/svstem/tdf/ipbes 7 10 add.1 en 1.pdPfile=1&tvpe=node&id

=35329
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