Positionpaper ‘Sport en recreatie in de natuur? Ja graag!’
Dagelijks genieten vele Nederlanders, en ook buitenlanders, van de Nederlandse natuur. Een
aantrekkelijke en afwisselende natuur is essentieel voor de sport- en recreatiesector. Toegankelijke
natuur is noodzakelijk om breed draagvlak voor natuurbescherming te hebben. Recreatieve
routenetwerken zorgen voor de belevingsmogelijkheden van de natuur én bieden mogelijkheden voor
natuurbescherming. In de regiegroep recreatie en natuur worden de krachten gebundeld van diverse
belangenorganisaties op het gebied van sport en recreatie in de natuur.
Wet natuurbescherming
De belangrijkste wetten die de natuur beschermen zijn de Natuurbeschermingswet, de Flora- en
faunawet en de Boswet. Men gaat de deze samenvoegen tot één wet: de Wet Natuurbescherming.
Het kabinetsvoorstel hiertoe wordt naar verwachting in april gepresenteerd .
De Regiegroep is van mening dat natuurorganisaties en recreatie-aanbieders een gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben voor optimaal rentmeesterschap: beschermen, benutten én beleven. We
zien graag dat de nieuwe Wet Natuurbescherming ‘Ja, mits’ uitademt als het gaat over de omgang
met recreatieve activiteiten en de ontwikkeling daarvan. Natuurbescherming kan hand in hand gaan
met sport en recreatie in de natuur. De Regiegroep zet daarom in op het volgende:
Alleen beschermingswaardige natuur wettelijk bewaken
1. De Europese natuurwaarden moeten gebiedsgericht beschermd worden; de natuurlijke
kenmerken van het gebied zijn leidend. Voor soorten zal de gunstige staat van instandhouding
Europees en daarnaast op landelijk niveau worden vergeleken. Er is geen plaats voor toetsing
van een activiteit uitsluitend aan één soort
2. De intrinsieke (op zichzelf staande) waarde van natuur dient in het voorwoord van de wet te
blijven en niet in een aparte doelbepaling. Alle maatregelen van de wet zelf onderstrepen
deze waarde van de natuur al voldoende.
3. Alvorens wettelijke regels te bedenken, dienen deze ook getoetst te worden op haalbaar- en
betaalbaarheid (proportionaliteit cfm. artikel 191 lid 3 van het Europees Werkingsverdrag).
Regeldruk voor verenigingen en ondernemers verminderen door heldere keuzes
4. Voorkom stapeling van gebiedsbeleid en programma’s. Wettelijke natuurregels moeten
éénmaal (en uitputtend) in één wettelijk domein geregeld worden en worden bij voorkeur
geregeld door één overheidslaag om stapeling van beleid en regeldruk te voorkomen.
5. Wat er binnen het domein natuur en landschap buiten de natuurwet, al in andere wetten is
geregeld (o.m. voor het ruimtelijk spoor, milieu, water- en dierenbescherming) moet in deze
wetten te blijven.
6. Een Natuurvergunning of- ontheffing komt aan de orde als het bestaand feitelijk gebruik (t/m
maart 2010) niet indringend is veranderd. De effecten op de natuur van bestaande recreatieve
handelingen zijn al opgegaan in de omgeving.
7. Extra (investeren in) natuur mag niet leiden tot het opleggen van extra beschermingsregels.
8. Voorzie regelgeving van een goede uitleg op nationaal niveau en laat dit door de gebruikers
mee vormgeven. Voorkom grove indicatieve instrumenten en – modellen.
Natuur beleven, ondergaan
9. Het verantwoord benutten/oogsten uit de natuur moet mogelijk blijven.

