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Natuur en milieu
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zie www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons/bestuur-projectbureau voor een overzicht 
van het volledige bestuur.

info@samenvoorbiodiversiteit.nl



De stichting heeft als doel: 
1. Het inspireren en verbinden van (markt)partijen met als gezamenlijk einddoel het 
herstel van biodiversiteit voor een rijkere natuur en daarmee de basis voor ons welzijn 
en onze welvaart, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel 
uitmaken van organen van de stichting.  
2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het (onafankelijk) 
monitoren van de biodiversiteit en vanuit daaruit sturen op te treden waarmee een 
plan-do-check-leer-plan wordt gerealiseerd. 
De stichting richt zich hierbij, in eerste instante, op een rijke biodiversiteit in Nederland 
waarbij landschappen herkenbaar zijn aan hun inrichting/begroeiing en mensen zich 
hiermee kunnen identiferen en hier ook op trots zijn. 

Zie beleidsplan 

Financiële middelen worden verkregen vanuit jaarlijkse bijdrages van partners. De 
hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de jaarlijkse omzet van de partnerorganisatie. 
De minimale jaarlijkse bijdrage is €1000, de maximale jaarlijkse bijdrage is €6500.  
Ook ontvangt Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel financiële ondersteuning vanuit 
verschillende subsidies. We hebben subsidies ontvangen van het Ministerie van LNV, 
de Postcode Loterij, LIFE IP en Adessium. 
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