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Het Kernteam1 Nationale Parken is de vertegenwoordiging van de maatschappelijke
partners die gezamenlijk werken aan de transitie naar Nationale Parken Nieuwe Stijl.
Hierbij veranderen de Nationale Parken van sec natuurkernen naar (inter)nationaal
belangrijke natuurkernen in samenhang met cultuurhistorisch waardevolle
landschappen. Nationale Parken met een sterke identiteit, met ruimte voor zonering
en een afgestemde duurzame ontwikkeling van natuur, waterbeheer, economie,
landbouw en toerisme.
Het Kernteam is verheugd met de ontwerp-NOVI en de daarin gehanteerde
prioriteiten, afwegingsprincipes en voorgestelde samenwerking. Deze sluit aan bij de
aanpak die we in de Nationale Parken volgen om ontwikkelingen in de gebieden met
de meest waardevolle natuur en landschap in Nederland te realiseren voor huidige
en toekomstige generaties. Met het accent op natuur, landschap en een groene, veilige
en gezonde leefomgeving, zoals genoemd in de NOVI, zoeken we naar wegen om een
bijdrage te leveren aan de transitie waar Nederland als geheel aan werkt.
Veel van wat er in de Nationale Parken gebeurt sluit aan op regionaal en lokaal
beleid. En zijn ook aspecten die het niveau van een individueel Nationaal Park
overstijgen. Grote opgaven op het gebied van klimaat, natuur, landschap, cultureel
erfgoed, energie, toerisme, landbouw, stikstof vragen om een landelijke visie en
aanpak. In samenwerking met provinciale, regionale overheden en maatschappelijke
organisaties zullen we samen met het Rijk de handen ineen moeten slaan om tot een
duurzame en circulaire maatschappij te komen met bijbehorende fysieke inrichting.
In de NOVI lezen we aanzetten om duurzame economische groei samen te laten gaan
met het behoud, versterken en ontwikkelen van waardevolle landschappen, waar
onder de Nationale Parken. Dit zodat we van ons (culturele) erfgoed kunnen blijven
genieten.

1Bestuurlijke delegatie van vertegenwoordigers van Partners Nationale Parken Deal, wo. ANWB,
Federatie Particulier Grondbezit, Gastvrij Nederland, Natuurmonumenten, Samenwerkingsverband
Nationale Parken.

Stchting Samenwerkings
verband Nationale Parken
Postbus 2527
8375 ZP Oldemarkt
T +31 (o)6 22928976
sn p steenwij kerla nd nI
www. nationaal park. n 1
KvK Den Haag: 27282643
.

----.--.--.----..

Samenwerkingsverband
Nationale Parken

Wij onderschrijven dit van harte en werken in meerdere Parken (in ontwikkeling)
hieraan door met regionale partners vanuit een gezamenlijke visie een duurzame
toekomst te realiseren en hierin duurzame circulaire landbouw, klimaat-, toeristische
en andere grote opgaven te combineren met versterking van natuur-, erfgoed- en
landschappelijke kwaliteiten.
Betrokkenheid van het Rijk en een actieve rol om al deze opgaven en ontwikkelingen
landelijk te koppelen en af te stemmen zorgt ervoor dat in het landelijk ruimtelijk
instrumentarium het Nationaal Park-inciusieve denken wordt geïncorporeerd.
We vragen van het Rijk om
onderop

—

naast het stimuleren van kleinschaligere initiatieven van
te kiezen voor een aantal waardevolle landschappen waarin het Rijk deze brede
—

duurzame ontwikkeling actief stimuleert met inzet van middelen en koppeling van
financieringsstromen (klimaat, landbouw, stikstof, erfgoed) op landschapsschaal. Op
deze manier kunnen we gebiedsidentiteit behouden die anders verloren zou gaan.
Het Rijk geeft hiermee invulling aan zijn stelsel- en systeemverantwoordelijkheid
voor waardevolle landschappen, waar onder de Nationale Parken. Zo kunnen de
Nationale Parken Nieuw Stijl een aanzienlijke bijdrage gaan leveren aan de
transitieopgaven en biodiversiteitsopgaven waar Nederland voor staat. Dergelijke
Nationale Parken geven een impuls aan de regionale duurzame economie.
Onlangs is het advies gepubliceerd van de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur over toerisme en leefomgeving. De raad richt zich in dit advies op de
vraag hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en
binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de economie, de samenleving en de
leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Er wordt gepleit voor het
formuleren van een nationaal toerismebeleid met passend instrumentarium. Dit
gezien de grote en groeiende economische waarde van binnenlands en inkornend
toerisme en de kansen en bedreigingen daarvan op de omgeving. Wij steunen de
aanbevelingen van dit advies, zoals meer regie en capaciteit vanuit de Rijksoverheid.
De aanbeveling om de regio’s een toeristische strategie op te laten stellen zou
gecombineerd moeten worden in de hierboven genoemde koppeling van opgaven op
landschapsschaal. Daarmee zou het ambitieuze programma om een stelsel van
Nationale Parken op te bouwen van (inter)nationale allure geborgd zijn.
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De door u genoemde passende verankering van de Nationale Parken in het omgevingsbeleid
vinden we belangrijk. We vragen het Rijk om te bevorderen dat de doorwerking
ervan in het omgevingsbeleid van provincies en gemeenten geborgd wordt; in
ruimtelijk beleid en instrumentarium moet het Park-inciusieve denken worden
opgenomen.
-

Wij hopen op en verwachten ook de komende jaren een vruchtbare samenwerking.

Hendrik R. Oosterveld,
Nationale Parken
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