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Bilthoven, 13 mei 2014
Betreft: reactie Regiegroep Recreatie en Natuur op de Rijksnatuurvisie 2014
Geachte mevrouw Dijksma,
Sinds de start van de evaluatie van de natuurwetgeving heeft de Regiegroep Recreatie en Natuur1
(RRN) een consequent pleidooi gehouden dat stoelt op de volgende uitgangspunten:
 Veerkrachtige, dynamische natuur is een essentiële kapitaalfactor voor de recreatiesector.
Focus daarbij meer op vitaliteit van het geheel in plaats van behoud van individuele, vooraf
aangewezen soorten.
 Recreatief toegankelijke natuur (w.o. de routenetwerken) en de daarbij behorende
ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector, verhogen het draagvlak voor
natuurbescherming.
 Natuurorganisaties, recreatieondernemers én consumenten moeten samen werken aan een
optimaal rentmeesterschap: beleven, beschermen én benutten.
 De grondhouding voor de omgang met recreatieve activiteiten in het natuurbeleid zal een ‘ja
mits’ zijn.
Wij kunnen ons dan ook goed vinden in de brede benadering van natuur zoals die is beschreven in de
Rijksnatuurvisie 2014. In het bijzonder zijn wij verheugd dat onze inbreng voor een bredere
ecosysteembenadering, minder focus op behoud van individuele soorten en meer focus op de
balans tussen economie, cultuur, beleving en ecologie in gebieden is opgenomen in de visie.
Wij zijn tevreden dat de visie nadrukkelijk de routenetwerken benoemt als de ruggengraat van het
recreatief‐toeristisch beleid. De visie onderstreept dat recreatie en toerisme een uitgelezen
mogelijkheid bieden om economie en natuur te verbinden.
Wij zijn verheugd dat uw ministerie bereid is om bij de ‘Fitness Check Natura 2000’ een aantal zaken
betreffende het detailniveau en de navenante druk van regelgeving kritisch voor te leggen aan
‘Brussel’.
Aandachtspunten
Graag vernemen wij uw reactie op de volgende punten uit de visie die wat ons betreft meer
uitwerking verdienen.
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In de Regiegroep Recreatie en Natuur zijn de krachten gebundeld van diverse belangenorganisaties op het gebied van
buitensport en recreatie.

1. De RRN signaleert dat een brede waaier van maatschappelijke doelen is benoemd, maar ook
dat het instrumentarium veelal indirect is: kenniscreatie, kennis delen, ‘stimuleren’, tucht
van het maatschappelijk oordeel etc. Het ministerie van Economische Zaken reduceert
zichzelf daarmee tot een netwerkspeler. Dat is ons inziens onvoldoende om de
systeemverantwoordelijkheid van uw ministerie voor het natuur‐ en landschapsbeleid
inhoud te geven.
2. De komende Wet Natuurbescherming lijkt in zijn huidige opzet haaks te staan op de integrale
intenties van de Rijksnatuurvisie. Wij vinden dat de visie moet doorwerken in de wettelijke
definiëring en in het loslaten van de individuele soortenfixatie door te gedetailleerde
aanwijzingsbesluiten. Anders zal de visie in de praktijk een papieren tijger blijken. Wij stellen
derhalve voor om de essentie van de visie op te nemen in de Memorie van Toelichting bij de
Wet Natuurbescherming en daarnaast te betrekken bij de uitvoerende regelgeving.
3. De integrale inzet van de natuurvisie vergt niet alleen samenwerking van maatschappelijke
partijen, maar ook van de departementen Infrastructuur en Milieu, Onderwijs Cultuur en
Wetenschap, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De RRN is dan ook benieuwd naar de
inzet van deze departementen ‐ zowel financieel als beleidsmatig ‐ en de wijze waarop men
gezamenlijk deze natuurvisie gaat implementeren.
4. Hoewel de natuurvisie bij herhaling benadrukt dat recreatie onderdeel moet zijn van de
grote natuurbeleidsprojecten (Noordzee, Grote Wateren, Klimaatadaptatie e.d.), constateren
wij dat (water)recreatie onvoldoende wordt meegekoppeld in deze opgaven. Wij zien graag
dat dit ook in de visie wordt geborgd.
5. De discussie over betaling voor en zeggenschap over gebruik van natuur zal de komende
periode urgenter worden. De RRN vindt dat het verblijven in de natuur een vrij collectief
goed is. De RRN is benieuwd in hoeverre de ministeries van EZ en Financiën deze discussie in
een open en afgewogen traject gaan vormgeven.
6. De RRN is benieuwd op welke wijze de Fitness Check Natura 2000 wordt aangepakt en of
inbreng op inhoud en lobbykracht van de maatschappelijke organisaties gewenst is.
Samenvattend
De RRN is van mening dat er een inspirerende visie is voorgelegd die het draagvlak voor natuurbeleid
in Nederland kan vergroten. Voor een effectieve doorwerking van deze visie naar provincies en
gebieden moeten ons inziens bovenstaande punten adequaat geadresseerd worden. Graag
vernemen wij uw reactie.
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