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Samenwerkingsverband
Nationale Parken

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
t-a.v. Minister C. Schouten
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Oldemarkt, 18 september 2019 Onderwerp: Reactie brief Nationale Parken

Excellentig Geachte Mevrouw Schouten,

Uw brief aan de Tweede Kamer van26 juli 2019 is een belangrijke erkenning van de
grote betekenis van de Nationale Parken als pronkstukken van de natuur en een
waardering voor de werkzaamheden die de afgelopen decennia zijn verricht.
"Natuur is de basis van ons hestaan en natuur verclient onze aandacht en
bescherming" schrijft de minister. Met deze invalshoeken zijn we ingenomen.
Stelsel verantwoordelijkheid met passende regierol belangrijk
We zijn verheugd dat u stelselverantwoordelijkheid neemt voor de Nationale Parken
en de regierol weer wil oppakken door de ambities in de standaard serieus te nemen
en de koppeling met educatie en onderzoeksprogramma's te leggen.
Onder regierol verstaan we ook zorgen voor afspraken met andere ministeries,
provincies en mede overheden en deelname in de regiegroep Nationale Parken en
andere passende betrokkenheid bij de realisatie van de kwaliteitsontwikkeling van
Nationale Parken nieuwe stijl. We nodigen het ministerie van LNV samen met het
IPO uit om deel te nemen in de Regiegroep ,rran overheden en maatschappelijke
partijen die de realisatie van deze doelen begeleidt en regie voert over de uitvoering

door het uitvoeringsbureau. Dit Nationale I'arken Bureau (NPB) is in opdracht van
het ministerie van LNV opgericht. Op die wijze kunnen we gezamenlijk de sclrouders
eronder zetten.

Verankering van de nationale Parken in het omgevingsbeleid nodig
De door u genoemde passende verankering van het stelsel van Nationale Parken in
het omgevingsbeleid vinden we belangrijk en we zijn verheugd met de aandacht voor
de Parken in de concept Nationale Orngevingsvisie (NOVI). We vragen cok aan de

provincies en gemeenten om voor zo'n verankering van de betreffende parken in hun
omgevingsbeleid zorg te dragen en vragen u dat te bevorderen; in ruimtelijk beleid
en - instrumentarium moet het Park-inclusieve denken een plaats krijgen.
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Koppeling met regelingen en pïogramma's kans
Ook kunt u en uw ministerie een belangrijke rol spelen bij koppelingen met
regelingen en Programma's. Naast de in uw brief genoemde programma's

wagen we aandacht voor de koppeling rnet de invulling van het stikstofbeleid en
de samenhang met de gebiedsuitwerking van de door de minister genoemde
van de LNV-visie 'Waardevol en verbonden'. Er zijn nu al meerdere Parken
die mee (willen) gaan doen in trajecten als regiodeals, de landbouwtransitie of andere
opgaven.
Steun voor de beoogde kwaliteitssprong
is belangrijk dat u de kwaliteitssprong zoals beoogd met het door de Kamer
aangenomen Amendement Jacobi en van Veldhoven (Kamerstuk 34 000 XIIi Nr.56)
en de ingediende motie Jacobi-Van Veldhoven uit 2014 (Kamerstuk 34 000-XIII, nr.
76) van harte ondersteunt. U spreekt in de brief over de doelery gericht op het
verhogen van de kwaliteiten van de Parken omschreven in de Nationale Parken Deal
(20L6) en onderschreven door alle betrokken partners, waaronder het ministerie van

ËZ (nu LNV) en IPO, en uitgewerkt in de werkversie van de standaard Nationale
Parken nieuwe stijl, gezamenlijk vorm te willen geven met die partners. U vindt het
van belang dat "we een duidelijke, gezamenlijke lijn afspreken hoe we de overgang
vorm geven. Daarbij houd ik rekening met het feit dat het gaat om complexe
gebiedsprocessen en een en ander tijd kost."

Structurele lange termijn afspraken oveÍ visie, aanpak en financiering nodig
Bovengenoemde uitgangspunten onderschrijven we van harte. Het gezamenlijk de
schouders er onder zetten, zoals u schrijft, spreekt ons zeer aan. We plaatsen wel
enkele belangrijke kanttekeningen. We zijn blij met de genoemde financiële steun
voor de periode 2OZA-2022. Evenwel natuurbeleid en beleid in het landelijkgebied in
het algemeen moet uitgaan van lange termijn doelstellingen, moet consistent zijn en
continuïteit hebben. Het is een zaak van lange adem. Tijdelijke budgetten zijn daarbij
onvoldoende. Ee:rder (2016) werd, ook donr uw ministerie, in het Programrna
Nationale Parken gesproken over een visie gericht op 2030. Daarbij werd gesproken
over Nationale Parken die ieder een eigen verhaal vertellen, zich gezamenlijk
presenteren en samen vertellen ze het verhaal over Nederland.
Een periode van 3 jaar is te kort. We vinden het nodig en gaan er van uit dat, voordat
de genoemde periode van 3 jaar afloopt, er mede op basis van de ervaring met
implementatie van de gezamenli.ike doelen in de Nationale Parken structurele
afspraken over aanpak en financiering voor de langer:e termijn worden gemaakt
tussen rijk, provincies en partners.
Hierbij vinden wij het van belang aan te geven dat een toekomstige centrale regie
nodig is voor aansturing van de Nationale Parken, om toenemende ongelijkheid in
financiering tegen te gaan en samenhang in governance van de Nationale Parken
Nieuwe Stijl in het stelsel te bevorderen.
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financiering voor educatie en onderzoek nodig
geeft in uw brief aan dat de verbondenheid met de regionale gemeenschap en
en onderzoeksprogramma's van belang is. Dat onderschrijven we.
is dat op basis van de evaluatie van educatie- en communicatieactiviteiten in
Nationale Parken en de in ontwikkeling zijnde nieuwe educatie strategie in 2020

over aanvullende financiering van het educatieprogramma worden
Dit mede in het licht van de verbrede en ambitieuze aanpak bij de aanpak
ationale Parken nieuwe stijl.
wordt op dit moment ook gewerkt aan de start van een gezamerÍijke
die ook vragen bevat voor het stelsel van Nationale Parken. Ook
zal uw ministerie worden gevraagd een bijdrage te leveren.

met steun van een adviescommissie belangrijk
We zijn verheugd dat er over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Rijk
en Provincies en over de aanpak van het omgaan met de standaard overéénstemming
bestaat" We vragen om op korte terrnijn concrete afspraken over de irrvulling daarvan
met het IPO te maken.
Omdat wij de transitie van de Nationale Parken langs de lijn van de standaard
serieus nemen, bereidt het kernteam het instellen een adviescommissie voar. Zo'rt
commissie kan parken (i.o) adviseren bij de implementatie van de standaard. Ook
zort zo'n commissie de verschillende partners betrokken bij de ontwikkeling van het
stelsel Nationale Parken desgevraagd kunnen adviseren.

Middelen éénvoudig en snel beschikbaar stellen
We gaan er van uit dat de door u beschikbaar gestelde middelen met een eenvoudige
aanpak en op een snelle manier beschikbaar komery voor de Parken die zich willen
ontwikkelen richting ambities van de standaard. Het Kernteam wil daarover
uiteraard meedenken en het proces faciliteren.

Hendrik R. Oosterveld,

Kemteam Nationale Parkenl en voorzitter §amenwerkingsverband
Nationale Parken

cc. Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Bestuurlijke delegatie van vertegenwoordigers van Partners Nationale Parken Deal, w.o. ANWB,
Federatie Particulier Grondbezit, Gastvru Nederland, Natuurmonumenten, Samenwerkingsverband
Nationale Parken.

