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ONDERWERP Europese 15% norm biodiversiteitsdoelen in relatie tot KRW maatregelen 

 

Geachte commissieleden, 

 

Tijdens de bespreking van de voortgangsrapportage van het Waterplan en de KRW 2013 in de 

Commissievergadering van 15 september jl. stelde de heer De Heer, naar aanleiding van een bijeenkomst 

diezelfde dag over biodiversiteit, de vraag of de doelstelling om 15% van de waterecosystemen voor 2020 te 

verbeteren wel haalbaar is nu de effecten van de maatregelen achterblijven. Bovendien werd voorgesteld om 

deze concrete doelstelling expliciet in de jaarlijkse rapportages van de provincie mee te nemen. 

 

De door de heer de Heer genoemde doelstelling is één van de zes prioritaire streefdoelen uit de Europese 

Biodiversiteitsstrategie die de Europese Commissie in mei 2011 heeft aangenomen. Deze doelstelling heeft 

betrekking op het herstellingsvermogen (resilience) van ecosystemen. Het doel is om in 2015 minstens 15% van 

de aangetaste ecosystemen te herstellen. In de vijfde nationale rapportage over het biodiversiteitsbeleid van het 

Koninkrijk der Nederlanden van april 2014 is de stand van zaken met betrekking tot deze doelstelling als volgt 

verwoord: “verdere afname van bedreigingen van de biodiversiteit en afronding en goed beheer van het nationale 

natuurnetwerk, inclusief alle Natura 2000-gebieden, zal het herstellingsvermogen van ecosystemen vergroten en 

bijdragen aan de mitigatie van klimaatverandering”.  

 

Nederland onderschrijft dus de doelstelling van de Europese Commissie, maar de 15% is niet in de nationale 

wetgeving opgenomen en wordt ook niet genoemd in de nationale rapportage. Het is onduidelijk of de 15% geldt 

voor heel Europa of voor iedere lidstaat afzonderlijk. Feit blijft echter dat Nederland de achteruitgang van de 

biodiversiteit wil stoppen. Ook de provincie Utrecht zet zich in voor het behoud, dan wel verbetering van 

biodiversiteit. De maatregelen die de provincie neemt in de uitvoering van het natuurbeleid zoals neergelegd in 

Natuurbeleid 2.0 ( afronding van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS), grondverwerving, 

herstelmaatregelen, inrichting en beheer), zijn bedoeld om de achteruitgang van de biodiversiteit te verminderen. 

Daarnaast worden ook vanuit het provinciale waterbeleid (peilbeheer, KRW-maatregelen) en het provinciale 

milieubeleid (stikstofvermindering, ammoniakmaatregelen) maatregelen genomen die bijdragen aan het herstel 

van de biodiversiteit. De KRW-maatregelen zijn dus niet de enige graadmeter voor het behalen van de 

doelstelling, het gaat juist om een integrale aanpak met onderlinge afstemming. 

 

In 2015 zal een “midterm evaluatie” plaatsvinden van de Europese Biodiversiteitsstragie. Bij deze evaluatie 

worden de provincies (via het IPO) betrokken. De voortgang met de afronding van het Natuurnetwerk zal een 

graadmeter zijn voor het behalen van deze doelstelling. 

 

Omdat deze 15% doelstelling niet uitsluitend betrekking heeft op waterecosystemen en omdat de doelstelling niet 

in het provinciaal waterplan is opgenomen ligt het niet voor de hand deze mee te nemen in de jaarlijkse 

rapportage van de provincie. 


