
1

partner worden Deltaplan biodiversiteitsherstel

Partner worden 
van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel 



2

Het Deltaplan Biodiversiteits herstel 
is een beweging waarin bedrijven, 
 boerenorganisaties, banken, natuur
organisaties, wetenschappers, 
over heden en burgers intensief 
 samenwerken aan het ombuigen van 
biodiversiteitsverlies naar biodiver
siteitsherstel, om zo een systeem
verandering te realiseren.

ONZE AMBITIE 
• Openbare ruimte
  Uitbreiding van bebouwing en infrastructuur 

zo worden uitgevoerd dat ze lokaal meer  
biodiversiteit opleveren dan er was voor  
de ingreep.

• Natuur
	 	De	lokale	habitat-specifieke	biodiversiteit	in	

de Nederlandse natuur is hersteld en wordt 
optimaal beheerd. 

•  Landbouw
  Dierlijke en plantaardige productiesystemen 

zijn duurzaam en hebben een gezonde bodem 
in biodiverse landschappen. 

Het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel

onze Aanpak 
De kern van onze aanpak is om samenwerking 
tussen alle relevante actoren op gebiedsniveau 
te realiseren. Zo willen we grondgebruikers sti-
muleren, inspireren en waarderen voor 
inspanningen die bijdragen aan biodiversiteit. 
Hiertoe wordt ook nadrukkelijk de samenwerking 
met overheden gezocht zowel op lokaal, regio-
naal als landelijk niveau. Doen, leren, beter doen 
staat daarbij centraal.

Succesfactoren
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vijf 
succesfactoren	gedefinieerd	die	het	voor	grond-
gebruikers aantrekkelijk maken een bijdrage 
te leveren aan herstel van biodiversiteit. De vijf 
succesfactoren zijn: 
1. Draagvlak en gedeelde waarden;
2. Verdienmodellen;
3. Coherente wet- en regelgeving;
4. Kennis en Innovatie;
5. Gebiedsgerichte samenwerking.

Naast de succesfactoren wordt er binnen het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel ook gewerkt aan 
de thema’s Monitoring, Infranatuur en Biodi-
versiteit in de bebouwde omgeving. Voor elke 
succesfactor en thema bestaat er een werkgroep 
die met het onderwerp aan de slag is en waarin 
partners gezamenlijk stappen zetten.

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/doen-leren-beter-doen
http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/themas
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Centraal in het Deltaplan Biodiversiteits-
herstel staan onze partners. Als partner heeft u 
 verschillende kansen en mogelijkheden:
•  U treedt toe tot een uniek netwerk van 

 boerenorganisaties, bedrijven, kennis-
instellingen, natuur- en milieuorganisaties en 
overheden; 

•  U heeft de kans om strategisch mee te denken 
over de verdere invulling en realisatie van het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel; 

•  U heeft de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een of meerdere van onze werkgroepen, 
waar u kennis kunt opdoen en ervaringen kunt 
delen met andere partners; 

•  U krijgt het recht op het uitdragen van uw 
partnerschap in uw eigen communicatie-
uitingen; 

•  U krijgt een prominente vermelding op de 
partnerpagina van onze website; 

•  U kunt drie keer per jaar deelnemen aan 
 partnerdagen, waar verschillende onder-
werpen rondom biodiversiteitherstel aan bod 
komen en partners van gedachten kunnen 
wisselen; 

•  U kunt nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangaan op het gebied van biodiversiteit met 
andere partners;

•  U blijft op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen rondom biodiversiteitsherstel en krijgt 
mede door ervaringen van andere partners 
beter inzicht in hoe u zelf kunt bijdragen aan 
biodiversiteitsherstel.  

Toelating als partner
De toelating als partner vindt plaats op basis van 
een formele toets door het bestuur van de 
stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel op basis 
van de onderstaande criteria: 
•  U onderschrijft de doelstellingen en de aanpak 
van	het	Deltaplan	Biodiversiteitsherstel; 

•  De bevordering van biodiversiteit is een 
beleidsdoelstelling van uw organisatie en u 
draagt dit publiekelijk uit. 

•  U geeft een concreet en actueel commitment af;  
•  Uw organisatie is bereid om jaarlijks te rappor-

teren over de voortgang van uw commitment;
•  Uw organisatie is bereid om actief kennis op 

het gebied van biodiversiteit te delen én in te 
zetten binnen het netwerk van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel; 

•  Uw organisatie beschikt over een concreet 
actieplan of stelt dit op.

•	 	U	levert	als	partner	een	financiële	bijdrage	(zie	
tabel 1 en 2);

•  Als gemeente wordt u automatisch lid van 
Stichting Steenbreek. 

Richtlijnen partnercommitment
Als partner vragen wij u een commitment op te 
stellen waarin u aangeeft wat uw bijdrage is en 
wordt aan biodiversiteitsherstel. Op basis van 
dit  commitment wordt uw toetreding als partner 
van het  Deltaplan beoordeeld. De richtlijnen voor 
het commitment zijn: 
•  Het bevat een ambitie of doelstellingen in de 

geest van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel;  
•  Het draagt bij aan ten minste één van de 

succesfactoren of thema’s van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel;

•	 Het	past	bij	de	omvang	van	uw	organisatie;  
•  Het beschrijft concrete doelen en te nemen stap-
pen	op	het	gebied	van	biodiversiteitsherstel.	 	 	
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https://steenbreek.nl


4

partner worden Deltaplan biodiversiteitsherstel

Rapportage partnercommitment
Alle partners rapporteren elk jaar in februari 
over de uitvoering van het afgegeven partner 
commitment. 

Partners die voor 31 juni partner zijn geworden 
rapporteren voor het eerst in februari van het 
nieuwe jaar. Partners die na 1 juli partner zijn 
geworden, slaan het eerste rapportagemoment 
in februari over en rapporteren na iets meer dan 
een jaar voor het eerst.  
Deze rapportage wordt gedeeld binnen het net-
werk van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Financiële bijdrage

Tabel 1. Financiële	bijdrage	per	jaar	voor	orga-
nisaties	vallend	in	categorie	1:	Overheid	(d.w.z.	
ministerie,	provincie,	gemeente	of	waterschap) 

Type overheid Financiële 
bijdrage per jaar

Gemeenten,  
waterschappen

€ 1.550

Provincies € 4.640

Nationale overheden € 6.700

Tabel 2.	Financiële	bijdrage	per	jaar	voor	or-
ganisaties vallend in categorie 2: Bedrijfsleven, 
kennisinstelling, maatschappelijke organisatie of 
andere	organisatie	niet	vallend	onder	categorie	1. 

Jaarlijkse omzet  Financiële 
bijdrage per jaar 

Organisaties met omzet  
< € 100.000

€ 260

Organisaties met een  
omzet tussen de  
€	100.000	-	€	500.000 

€ 1.030

Organisaties met een  
omzet tussen de  
€ 500.000 - € 50 miljoen

€ 2.580

Organisaties met een 
omzet tussen de  
€ 50 - € 500 miljoen

€ 4.640

Organisaties met een 
omzet > € 500 miljoen 

€ 6.700

Opzeggen partnerschap
Als u uw partnerschap wilt opzeggen, doet u dit 
uiterlijk twee maanden voor het einde van het 
kalenderjaar.  

Doet u met ons mee?
We hopen u als partner te mogen verwelkomen 
en kijken uit naar een mooie samenwerking 
waarbij we gezamenlijk werken aan het biodiver-
siteitsherstel in Nederland.  

Mocht u nog vragen hebben,  
neem dan contact met ons op via  
info@samenvoorbiodiversiteit.nl. 


