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Met genoegen heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur kennis genomen van
uw voornemen zijn advies "Onbeperkt Houdbaar, naar een robuust natuurbeleid" persoonlijk in
ontvangst te nemen. Het advies zal aan u worden aangeboden op 16 mei tussen 14.30 en 15.00
tijdens een minisymposium in de Foyer van uw departement te Den Haag.
Voorafgaand aan de officiele aanbieding willen wij u met deze brief graag informeren over
de inhoudelijke kern van het advies, welk effect de raad beoogt op het politieke en publieke debat en
hoe de raad het advies onder de aandacht brengt van uw collegabewindslieden.
advies als bijlage bij deze brief.

U treft het volledige

In het advies constateert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid te weinig ambitieus is en
onvoldoende toegerust om de gestelde natuurdoelen te realiseren.
De Rli herbevestigt op basis van zelf ge'initieerde onderzoeken en verkenningen het belang van het
hoofddoel van het natuurbeleid (instandhouding van biodiversiteit) en de oorspronkelijke ambities
van het natuurbeleidsplan uit 1990 (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990).
De Rli ziet een onverminderd grote maatschappelijke betrokkenheid bij natuurbehoud maar een
verminderd draagvlak voor het natuurbeleid zoals dat momenteel wordt uitgevoerd. Oat beleid is te
technocratisch en ingewikkeld en benut onvoldoende de synergie met andere maatschappelijke
belangen. Het advies geeft aanbevelingen voor vernieuwing van de uitvoering van het natuurbeleid
en legt daarbij de nadruk op effectiviteit en maatschappelijke betrokkenheid.
De raad stelt een natuurbeleid voor dat vasthoudt aan langetermijndoelen,
ook bij tijdelijke
financiele tegenwind. Regionale natuurnetwerken vormen de basis voor het bereiken van die doelen,
met daarbij de nadruk op oppervlaktevergroting
en verbetering van de kwaliteit van bestaande
gebieden. Bij de uitvoering van het beleid hebben de provincies het voortouw. Door niet te sturen op
gedetailleerde doelen, maar op de randvoorwaarden ten aanzien van oppervlakte, milieu en
waterhuishouding zorgt de natuur op eigen kracht voor behoud en ontwikkeling van ecosystemen en
landschappen, ook op lange termijn. De maatschappelijke betekenis van natuur wordt beter benut

natuurbeleid sterker te verbinden met beleid voor onder meer gezondheid, economisch
vestigingsklimaat en waterveiligheid. Het agrarisch natuurbeheer is toe aan een drastische
herziening, onderzoek wijst uit dat dit instrument slechts beperkt effectief is.
De noodzakelijke continu'lteit in het natuurbeleid wordt bereikt met een nadrukkelijker

publieke

verantwoordelijkheid
voor natuur, nieuwe maatschappelijke arrangementen en een betere
koppeling tussen kosten en baten van natuur. De raad bepleit natuur dichter bij de mensen te
brengen door te investeren in natuur op de overgang van stad naar buitengebied. Voor duurzaam
maatschappelijk
basisonderwijs.

draagvlak is het noodzakelijk am extra te investeren in natuureducatie

in het

De raad constateert met genoegen dat u een proces gestart bent dat moet leiden tot een natuurvisie
waarin natuur middenin de samenleving staat. Met dit advies wil de Rli bijdragen aan de versterking
van de wetenschappelijke basis en de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid.
De bewindspersonen voor het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz
van Haegen en mevrouw Mansveld, worden per brief in kennis gesteld van de inhoud van
het advies en de aanbieding aan u op 16 mei.
Beiden bewindslieden zijn uitgenodigd voor een onderhoud met de raad over hoe zij
vanuit hun beleidsverantwoordelijkheid
kunnen bijdragen aan het realiseren van
een robuust natuurbeleid in Nederland.
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief ontvangen waarin aandacht wordt
gevraagd voor het benutten van de synergie met andere maatschappelijke functies van natuur zoals
het Programma Ruimte voor de Rivier (advies 3, p. 16) en de aandacht voor de mogelijkheden am de
aandacht voor de ontwikkeling van regionale natuurnetwerken
(zie advies 1, p. 13) mee te nemen in
de ontwikkeling van omgevingsvisies zoals bedoeld in de Omgevingswet.
De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu ontvangt een brief waarin met name
aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheden van synergie tussen het milieubeleid en het advies
am in het natuurbeleid niet langer te sturen op gedetailleerde doelen maar op condities voor water,
milieu en oppervlakte (advies 2, p. 15).
Wij zien er naar uit am het advies persoonlijk aan ute overhandigen, en zullen te zijner tijd uw
officiele reactie op het advies graag ontvangen. Macht u een rol voor de raad zien bij de uitwerking
en het operationeel maken van het advies in de richting van de natuurvisie die u in het voorjaar van
2014 naar de Kamer wilt sturen, dan gaan we daar graag met u over in gesprek.
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