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Bijlage(n) 
2 Geachte Voorzitter, 

 
Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken rondom de statusaanvraag 
voor Van Gogh nationaal park i.o.  
 
Vorig jaar hebben gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant een 
aanvraag ingediend voor de statusverlening van nationaal park voor het gebied 
Van Gogh Nationaal Park i.o.   
De Commissie Nationale Parken, onder leiding van de Rijksadviseur voor de 
Leefomgeving, heeft de aanvraag beoordeeld en advies aan mij uitgebracht.  
De commissie kan niet positief adviseren. De aanvraag voldoet niet aan het 
wettelijk kader (Wet natuurbescherming) en evenmin aan de ambities die zijn 
neergelegd in de zogenoemde Standaard voor de gebiedsaanduiding nationale 
parken (werkversie 2018). Deze standaard bevindt zich in een ontwikkel- en 
leerfase en zal het komende jaar worden geëvalueerd. De evaluatie zal worden 
benut bij het vormgeven van het nieuwe beleids- en juridisch kader voor nationale 
parken.  
 
Om het brede bestuurlijk draagvak in de regio voor het Masterplan Van Gogh te 
behouden, hebben een bestuurlijke delegatie van de Regiegroep Van Gogh en het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken gemaakt over een 
twee-sporen aanpak.  
 
Het spoor van de statusaanvraag houdt in dat ik de aanvraag aanhoud; de 
ervaringen bij deze statusaanvraag worden benut bij de evaluatie van de 
standaard, de opstellers van het Masterplan leveren op een aantal punten een 
nadere onderbouwing aan en de statusaanvraag wordt getoetst aan het nieuwe 
beleids- en juridisch kader dat naar verwachting in 2022/2023 gereed kan zijn.  
 
Het tweede spoor is gericht op het nu al opstarten van een gezamenlijke 
verkenning hoe de samenwerking tussen van Gogh Nationaal Park i.o. en Rijk  
urgente onderdelen van het Masterplan kan helpen realiseren.   
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Mijn brief aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant en het Advies 
van de Commissie Nationale Parken ‘Adviesaanvraag statustoewijzing Nationaal 
Park Van Gogh i.o.’ treft u als bijlage aan. Het advies van de commissie wordt 
gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.  
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 


