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Inleiding
Wie of wat kwetsbaar is en niet voor zichzelf op kan komen verdient
bescherming van de overheid. Natuur is een van die kwetsbare zaken en
zal dan ook beschermd moeten worden. Uit solidariteit met toekomstige
generaties zijn we het verplicht om onze planeet beter achter te laten dan
we haar aantroffen.
Natuur en landschap staan in de top tien van publieke waarden, laten we
er dan ook voor zorgen dat er duurzaam in natuur en landschap geïnvesteerd wordt. Ook in deze economische crisistijd willen we als PvdA geld
beschikbaar stellen voor natuur en landschap, het is immers een investering in
het economische kapitaal van de toekomst. Natuur heeft een belangrijke
waarde voor het welzijn van mensen:
het levert grondstoffen, het heeft een
regulerende functie op bijvoorbeeld het
klimaat, en een culturele functie voor
recreatie, mooie omgeving en educatie.
Om Nederland mooi te houden is het
nodig de natuur te beschermen en waar
nodig uit te breiden. De verschraling
van de natuur moet gekeerd worden.
De biodiversiteit holt nog steeds achteruit, ondanks alle aandacht voor verduurzaming, zowel in Nederland als
wereldwijd. De overgebleven
Nederlandse natuur is vanuit een internationaal gezichtspunt waardevol
door zijn unieke karakter. Het is nodig dat kwaliteit en diversiteit meer
voorop komen te staan, bovendien is er een duidelijke visie op natuurbeheer nodig.

1. Toegankelijke natuur
Wij willen natuur die toegankelijker is en dichter bij de mensen staat.
Natuur en platteland moeten toegankelijk zijn voor bewoners en recreanten, bijvoorbeeld om ommetjes te kunnen maken. Alleen vanwege het
broedseizoen zouden gebieden dan tijdelijk gesloten moeten zijn. Hierbij
geldt dan wel dat dit duidelijk gemaakt moet worden aan de gebruikers
van deze gebieden. Een goede fiets- en wandelinfrastructuur zijn van
wezenlijk belang om de belevingsmogelijkheden van onze landschappen
te versterken.
De PvdA zet zich in voor een toegankelijker platteland met fietspaden en
langeafstandswandelpaden. De PvdA is voorstander van het recht van
overpad. Wandelaars staan te vaak teleurgesteld voor prikkeldraad of een

gesloten hek. Die laatste boer overtuigen tot medewerking blijkt voor
bewonersorganisaties vaak een enorme klus. Het is niet de bedoeling dat
al het boerenland openbaar gebied wordt, het gaat vooral om het in ere
herstellen van oude historische paden en het opnieuw openstellen van
schouwpaden en waterschappen.

2. Natuur voor iedereen
Groen in en om de stad is wat de PvdA betreft een speerpunt. Om inwoners weer bij de natuur te betrekken en jongeren respect bij te brengen
voor al wat groeit en bloeit horen natuurbeleving en natuureducatie een
vast deel uit te maken van ons natuurbeleid.

3. Ecologische hoofdstructuur
afmaken met kwaliteit
Planten en dieren hebben ruimte nodig om te overleven. Die mogelijkheid
komt er met de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Afgesproken is dat de EHS in 2018 af is, inclusief de robuuste verbindingen. Om tijd te hebben om gebieden in te richten en in beheer te nemen
moet in 2015 de verwerving gereed zijn. De EHS moet planologisch vastgelegd worden. Om realisatie in 2018 voor elkaar te krijgen zien we onteigening als laatste, maar wel reële mogelijkheid.
De PvdA vindt dat, om de natuurlijke dynamiek zijn gang te laten gaan, de
wetgeving op het gebied van natuurbescherming minder gericht hoort te
zijn op aantallen van te
beschermen dieren en
soorten en meer op
robuuste, natuurlijke,
systemen.
Natuur is momenteel
ook nog te veel versnipperd. De PvdA wil
meer aandacht voor
maatregelen die zorgen
voor ontsnippering, bijvoorbeeld door het
aanleggen van faunapassages of vistrappen.
Het particulier natuurbeheer komt nog niet
erg van de grond.
Particulier beheer is voor de PvdA geen doel maar een middel. Als particulieren geïnteresseerd zijn om natuur in een deel van de EHS te realiseren,
dan moet dat wel op basis van de natuurdoelen waarvoor het gebied is

aangewezen. Het beheer van één gebied door meerdere beheerders is niet
gunstig voor de kwaliteit in het gebied. Bij aaneengesloten gebieden wordt
bij nog te verwerven hectares de voorkeur gegeven aan aankoop en beheer
door de aangrenzende terreinbeheerder of landgoedeigenaar.
Realisatie van de EHS is een grote klus waarvoor tot 2018 veel geld is
gereserveerd voor aankoop, inrichting en beheer. De oplopende grondprijzen moeten, om de doelen niet los te laten, gecompenseerd worden.
Aardgasbaten worden ingezet voor de financiering van wegen: deze
zouden meer voor water, natuur, landschap, en milieumaatregelen ingezet
moeten worden als investering in een duurzame toekomst. Inzet door
boeren voor natuur en landschap kunnen in de toekomst gefinancierd
worden uit de omvorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
De PvdA ziet nog veel mogelijkheden in het, deels door de markt, financieren van natuur- en landschapsonderhoud.

4. Landschap
Het Nederlandse landschap is in onze ogen uniek en zeer waardevol.
De overheid heeft Nationale Landschappen aangewezen, maar beleid en
geld is er niet. Omdat elk Nationaal Landschap anders is, zou voor elk van
die gebieden een
visie gemaakt
kunnen worden
waarin wordt
aangegeven
welke ontwikkelingen wel en
niet wenselijk
zijn en welke
maatregelen
genomen moeten worden om
de waarden voor
de toekomst te
behouden.
De ketenbenadering kan bevorderd worden door de retail bij de landschapsontwikkeling te betrekken.
Dit kan door streekproducten beter te vermarkten en bij de supermarkt op
het schap te zetten. De juiste voorwaarden om het landschapsherstel op
te pakken en uit te voeren zijn nodig, dit kan door nieuwe financieringsconstructies zoals landschapsfondsen. Zo worden ook particulieren meer
betrokken bij natuur en landschapsontwikkeling. Aan nieuwe elementen in
het landschap, zoals windmolens en megastallen, worden inpassingseisen
gesteld.

5. Boer(en)natuur
Het is nodig dat boerennatuur effectiever wordt. Uit wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat voor effectief weidevogelbeheer een zwaardere
inzet nodig is dan tot nu toe wordt gedaan. Bij die zwaardere inzet hoort
een goede beloning en betaling. Voor beheermaatregelen in het platteland
worden in plaats van subsidies in de toekomst betalingen verricht, dit heet
betaling voor groene en blauwe diensten. Deze diensten kunnen worden
uitgevoerd door boeren en burgers, maar ook door bedrijven. De Europese
landbouwsubsidies moeten worden afgeroomd (modulatie) en worden
gebruikt voor betalingen voor onderhoud van het landelijk gebied. De historische referentie moet worden vervangen door een toekenning op basis
van productieomstandigheden. In die gebieden waar zonder belemmeringen grootschalige landbouw kan plaatsvinden is geen landbouwsubsidie
nodig, in die gebieden waar beperkingen op liggen vanwege natuurlijke
omstandigheden of milieuvereisten zou de landbouw een steuntje in de
rug moeten krijgen. Bedrijven die voor landbouwsubsidies in aanmerking
willen komen moeten voldoen aan bovenwettelijke milieueisen, bijvoorbeeld het vrij houden van teeltvrije zones langs akkerranden, die met de
afschaffing van de braakligpremie zijn verdwenen.

6. Compensatie
Nieuwe beleidsplannen moeten categorisch getoetst worden aan “welke
consequenties deze plannen hebben voor de natuur”. Bij deze afweging
dient natuur meer gewicht te krijgen dan nu gebeurt. Als ergens natuur
verdwijnt geldt de regel dat dit gecompenseerd moet worden. Helaas blijkt
deze compensatie van natuur sterk achter te lopen. De PvdA vindt dat
compensatie in het primaire plan opgenomen hoort te zijn en dat de

natuurcompensatie vóór de ingreep klaar moet zijn, zodat de natuurwaarden niet verloren gaan. Voor compensatie van een weg, is net als
voor de weg zelf, onteigening mogelijk. Die mogelijkheid moet dan ook
meer worden benut.
Liefst willen wij negatieve effecten op de natuur voorkómen. Neem bijvoorbeeld de aanpak van Almere, dat door te investeren in het robuuster
maken van de natuur in het IJmeer zorgt dat woningbouw geen negatieve
effecten meer heeft op de natuurwaarden.

7. Meervoudige waarde van natuur
Natuur vervult vele belangrijke functies. Natuur kan dienen als klimaatbuffer, het is een factor die zorgt voor waardevermeerdering van woningbouw,
het is een milieubuffer en het heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en dieren. Dit soort initiatieven verdient aanmoediging.
Natuur zou dan ook in alle beleidsvelden geïntegreerd moeten worden.
Zo kan bij de uitvoering van het advies van de Deltacommissie over de
bescherming van
Nederland tegen
de gevolgen van
klimaatverandering ook gekoppeld worden aan
waterbescherming en natuurrealisatie, zoals
nu al gebeurt
bij de aanpak
van de hoogwaterproblematiek in het
Rijksprogramma
Ruimte voor de
Rivier.

8. Communicatie over natuurbescherming
De natuurbeschermingswet biedt duidelijkheid aan omwonenden en
gebruikers van de gebieden rond natuur over wat er wel en niet kan.
Om die duidelijkheid te geven wordt de aanwijzing van Natura-2000
gebieden zo snel mogelijk afgerond. Ook op zee worden natuurreservaten
nu snel aangewezen. De aanwijzing en begrenzing van Natura-2000
gebieden wordt nu niet altijd begrepen door burgers en ondernemers.
De PvdA vindt dat er duidelijke communicatie moet komen over waarom

de gebieden begrenzing en bescherming nodig hebben, ook de gemeenten
en provincies worden hierbij betrokken. Omwonenden en gebruikers van
de gebieden moeten de natuurbescherming meebeleven: er is draagvlak
nodig om bescherming te kunnen realiseren.

9. Internationaal
Wereldwijd neemt de biodiversiteit in hoog tempo af. De mogelijkheid om
via soortenbeleid en
gebiedenbeleid de biodiversiteit beter te
beschermen kan nog
veel beter benut worden, niet alleen in eigen
land maar ook in andere landen. Een groot
deel van ons hout en
voedsel wordt elders op
de wereld geproduceerd
en voor die productie is
ruimte nodig. Wij vinden dat we onze ‘voetafdruk’ in het buitenland moeten beperken,
niet in de minste plaats omdat de armste mensen in de armste regio’s het
meest afhankelijk zijn van wat het regionale ecosysteem waarin zij leven
hun te bieden heeft aan bijvoorbeeld voedsel of brandstoffen. De PvdA
onderschrijft dan ook de Millenniumdoelen op dit gebied.

Wat kost natuur en landschap?
Een fors deel van de financiering van het natuurbeleid verloopt via het
ILG, het Investeringsbudget Landelijk Gebied.
Het totale bedrag dat aan plattelandsontwikkeling (met daarin natuur- en
landschapsbeheer) kan worden besteed in de periode 2007 tot en met
2013 is circa 7,5 miljard euro. Vier ministeries vullen het ILG voor wat
betreft de rijksbijdrage: een flink aandeel van LNV is aangevuld met bijdragen van VROM, OCW en V&W. Deze laatste drie ministeries maken hun
deel over naar de begroting van LNV. In totaal stellen de vier ministeries
van 2007 tot en met 2013 3,2 miljard euro van de rijksbegroting beschikbaar aan de provincies, om de afgesproken plannen voor het landelijk
gebied te financieren.
Daarnaast is 450 miljoen euro aanvullende rijksmiddelen beschikbaar; in
totaal is er dus bijna 3,7 miljard euro rijksgeld. Het overige deel van de

genoemde 7,5 miljard investeren provincies, de Europese Unie, gemeenten, waterschappen en lokale organisaties, zoals landbouw- of milieuorganisaties, in de gebieden.
Het ministerie van LNV maakt het rijksgeld over naar de provincies, op
hun rekening bij het Groenfonds. Het Groenfonds fungeert als bank.
De provincies krijgen ook rente over het geld.
(uit: milieu- en natuurcompendium 2008)
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