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Samenvatting
Onze natuurlijke leefomgeving is belangrijk voor de samenleving - niet alleen in de vorm van beschermde 
natuurgebieden in Nederland of daarbuiten maar ook dicht bij huis, in de stad en in het landelijk gebied. 
Soortenrijkdom is een vooraanstaand onderdeel van die natuurlijke omgeving. In ons eigen land en 
mondiaal hechten we daaraan omdat we die rijkdom graag aan volgende generaties willen doorgeven. Dat 
vraagt om een economie waarin een veelzijdige natuur duurzaam is verweven: natuur midden in de 
samenleving. Deze natuurvisie presenteert in grote trekken de wijze waarop het kabinet in de komende 
vijftien tot twintig jaar samen met de provincies vorm wil geven aan het publieke belang van natuur. Daarbij 
wordt voortgebouwd op ideeën die ook leven bij provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties.

Energieke samenleving centraal
De afgelopen decennia is de regie over het beschermen van natuur steeds meer in handen van de 
rijksoverheid gekomen. Daarbij lag een sterk accent op natuur als waarde in zichzelf. Dat heeft successen 
opgeleverd, maar ook een afkalvende betrokkenheid van de samenleving. 
Tegelijk viel een toenemend aantal initiatieven van burgers en bedrijven te zien om de natuur te behouden 
of te laten groeien. Initiatieven die laten zien dat natuur en economie heel goed samen kunnen gaan en 
profijt van elkaar kunnen hebben. De basis daarvoor ligt in welbegrepen eigenbelang bij een sterke natuur. 
Burgers, niet in de laatste plaats jongeren, hebben behoefte aan groen in de directe omgeving om te 
ontspannen, te sporten, vrijheid te ervaren en op verhaal te komen. Ondernemingen zien natuur en 
biodiversiteit steeds meer als onderdeel van hun productievoorwaarden en duurzaamheid als kans om te 
concurreren op de wereldmarkt.

Het kabinet vindt het van groot belang om aan te sluiten bij deze groeiende betrokkenheid van burgers en 
de verdere ontwikkeling van groen ondernemerschap, en stelt in zijn natuurbeleid dan ook de makende en 
verantwoordelijke mens, en daarmee de energieke samenleving, centraal. 
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Omslag in het natuurbeleid voortzetten
Voor het natuurbeleid betekent dit een omslag. Wat sturing betreft is die omslag al gaande met onder meer 
de overdracht van grote delen van het natuurbeleid naar de provincies, en het voornemen om agrarisch 
natuurbeheer in handen te geven van gebiedscollectieven. Aan deze twee bestuurlijke transities hecht het 
kabinet veel waarde. Ook stimuleert het kabinet betrokkenheid van burgers en bedrijven door Green Deals 
te sluiten en Groene Tafels te organiseren, en streeft het naar ruimere mogelijkheden voor Staatsbosbeheer 
om zijn maatschappelijke positie te versterken en met bedrijven samen te werken. De komende Wet 
natuurbescherming legt de basis voor een geactualiseerd en beter werkbaar juridisch kader. Het 
kennisnetwerk van de rijksoverheid wordt omgevormd naar een open netwerk waar andere overheden, 
maatschappelijke organisaties en ondernemingen volop toegang toe hebben. 

Naar een veelzijdige natuur midden in de samenleving
De richting die het kabinet met kracht wil vervolgen is naar een robuuste en veelzijdige natuur, die de 
invloed van de samenleving niet alleen kan verdragen maar daar juist ook bij kan gedijen. Er is het kabinet 
veel aan gelegen het beeld van natuur als hindermacht in te ruilen voor een beeld van natuur als bron van 
maatschappelijke en economische ontwikkeling. Voor de voorwaardenscheppende rol van de overheid, die 
in deze visie wordt aangeduid als ‘het fundament’, betekent dat meer aandacht voor natuurlijke systemen 
en voor de landschappelijke schaal, zodat er minder focus nodig is om specifieke soorten en habitats te 
behouden op de plaats waar ze eerder zijn aangetroffen. Door het natuurbeleid op deze manier te bevrijden 
van de neiging tot detaillering ontstaan betere kansen voor een sterke natuur en voor een meer ontspannen 
samengaan met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het gaat er niet om de laatste 
vleermuis te redden, maar om te investeren in gezonde natuur, voor mensen, planten en dieren.

Voor wat betreft de maatschappelijke betrokkenheid, die in deze visie behoort tot ‘het bouwwerk’, zal het 
gevolg zijn een bredere en meer doorleefde natuur die de samenleving dooradert en die wordt gedragen 
door de inzet van burgers, bedrijven en particuliere organisaties. Een natuur die geen bescherming tegen de 
samenleving nodig heeft, maar daar een onmisbaar en onlosmakelijk onderdeel van is. De betrokkenheid 
zal niet alleen de maatschappelijk gewaardeerde natuur ten goede komen, maar juist ook de biodiversiteit 
en de daaraan verbonden nationale en internationale doelen. Het streven naar natuur midden in de 
samenleving is gebaseerd op de visie van het kabinet dat de samenleving wordt vormgegeven door mensen 
en niet door overheden. Dat betekent ook dat in deze visie de beschreven toekomstbeelden en de gestelde 
doelen niet altijd een op een gepaard gaan met maatregelen van overheden. Waar de samenleving zelf 
steeds meer in staat blijkt om natuurdoelen dichterbij te brengen, past het de overheid om zich 
terughoudend op te stellen en vooral een voorwaardenscheppende en stimulerende rol op zich te nemen.

Groen ondernemerschap speelt een centrale rol in de visie van het kabinet op de toekomstige natuur in ons 
land. Natuur moet door middel van onder meer duurzame handelsketens en duurzame consumptie en 
innovatie een vooraanstaand onderdeel worden van groene groei. Dat kan als maatschappelijke partijen 
investeren in natuur, en het kan door van natuur een integraal onderdeel van een bedrijfsstrategie of 
productieketen te maken. De rijksoverheid en de provincies zullen hierbij faciliterend optreden.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
http://vimeo.com/67058054
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Natuurcombinaties
Nederland heeft zich in Europa en daarbuiten verbonden aan natuurdoelen. De primaire strategie is daarbij 
die van ruimtelijk gescheiden functies, met het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige Ecologische 
Hoofdstructuur, EHS) als exponent. Dit netwerk wordt, zoals in het Natuurpact met de provincies 
afgesproken, zonder oponthoud gerealiseerd. Toch kunnen op langere termijn de beleidsdoelen op het 
gebied van het behoud van biodiversiteit alleen worden gehaald als daarbij meer bronnen van biodiversiteit 
kunnen worden aangesproken dan die het Natuurnetwerk biedt. Dat kan door het nastreven van 
natuurcombinaties met landbouw, landgoederen, recreatie, waterwinning, steden, bedrijventerreinen, 
waterwegen, enzovoorts. Weliswaar kunnen we er niet 100% zeker van zijn dat deze bronnen voldoende 
resultaat op zullen leveren, maar het is zeker dat er goede en nog onbenutte kansen liggen. Zulke 
natuurcombinaties hebben alleen kans van slagen als zij voor die andere maatschappelijke functies 
meerwaarde bieden, en om die te realiseren is het een vereiste dat we de relatie tussen natuur en die andere 
functies anders gaan bekijken: niet als tegenpolen, maar als complementair aan elkaar. 

Naar natuurinclusieve landbouw
Natuurcombinaties kunnen veel maatschappelijke winst opleveren. Dit geldt bij uitstek voor een van de 
belangrijkste opgaven op wereldschaal: de verduurzaming van landbouw en voedselproductie. Wereldwijd 
staan we voor de taak, de productiviteit zó te verhogen en het grondstoffengebruik zodanig terug te 
brengen dat tegelijk wordt voldaan aan de hogere vraag naar voedsel, de kwaliteit van de leefomgeving 
verbetert en de voorraad natuurlijke grondstoffen in tact blijft. Meer landbouw én meer natuur kortom. 
Dat zal alleen kunnen als we naar een natuurinclusieve landbouw toewerken, dus een manier van 
voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds voordeel is verweven met natuur. Voor de 
Nederlandse landbouw biedt deze weg op termijn grote kansen. Het kabinet stimuleert daarom de 
ontwikkeling van deze natuurinclusieve landbouw en van efficiënter grondstoffenketens, daarbij 
voortbouwend op het werk van koplopers op deze terreinen. 
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Sturen op condities
Op termijn leiden natuurcombinaties tot een nieuw natuurbouwwerk waarvan de bouwstenen door 
verschillende partijen worden aangeleverd: burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
overheden, van lokaal tot mondiaal. Net als elk bouwwerk vereist ook dit een stevig fundament. Onmisbaar 
onderdeel daarvan zijn wetten en regels, die echter in de huidige toepassing teveel doel op zich lijken te zijn 
geworden. In deze natuurvisie stelt het kabinet de vraag ‘Waar doen we het ook alweer voor?’ aan de orde, 
met op termijn de volgende accentverschuivingen tot gevolg:

• Er wordt op een hoger schaalniveau gestuurd op het bereiken van Natura 2000-doelen. Verwacht mag 
worden dat sturen alleen op de schaal van het beschermde gebied minder natuur oplevert tegen hogere 
inspanningen dan wanneer dat op een hoger, bijvoorbeeld regionaal schaalniveau gebeurt. Ook ligt 
winst in het verschiet wanneer de te bereiken doelen worden bepaald voor biogeografische regio’s in 
plaats van voor individuele lidstaten.

• Veranderingen van klimaat en samenleving doen steeds meer behoefte ontstaan aan sturen op condities 
voor natuurlijke processen in plaats van sturen op specifieke soorten en habitats. Tot die omstandig-
heden behoren de kwaliteiten van het bodemsysteem en de aanwezigheid van natuurlijke plaag-
bestrijders in landschapselementen, mogelijk in combinatie met maatschappelijke diensten zoals 
waterberging. Dit vraagt een aanpak op de schaal van landschappen en regio’s, waarbij stad en platteland 
in samenhang worden beschouwd. Het kabinet zal experimenten met deze meer regionale benadering 
ondersteunen, zowel in Nederland als elders.

 
 Het kabinet zal, uitgaande van de bestaande Europese doelen voor behoud en ontwikkeling van 

biodiversiteit, beide onderwerpen onder de aandacht brengen van de Europese Commissie en in 
Europees verband ter discussie stellen.

http://www.natura2000.nl/pages/wat-is-natura-2000.aspx
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Internationale inzet voor duurzaamheid
In de aanpak van onze natuurbescherming hebben we altijd te maken met de manier waarop andere landen 
dat doen, omdat natuur zich nu eenmaal van grenzen niets aantrekt. Internationaal afstemmen en 
samenwerken is dus nodig. Bovendien heeft onze economie, die sterk internationaal is georiënteerd, via de 
in- en uitvoer een relatief belangrijke invloed op het ‘natuurlijk kapitaal’ in andere landen. Het kabinet wil 
dan ook het handelen in Nederland en dat op wereldschaal verbinden. Acties die op het eerste oog gunstig 
zijn voor natuur in Nederland kunnen immers op wereldschaal negatief uitpakken. Zo levert het inzetten 
van Nederlandse landbouwgronden voor de teelt van biomassa wereldwijd gezien weinig op, terwijl het 
respecteren van de natuurlijke omstandigheden bij de teelt van gewassen maatschappelijk effectiever is.
Als we eraan kunnen bijdragen de druk op de internationale natuur te verminderen, bewijzen we haar een 
goede dienst en we zullen er onze positie als speler op de internationale markten mee kunnen versterken. 
Uiteindelijk hebben we weinig recht van spreken over de aantasting van tropische regenwouden en de jacht 
op walvissen als we in eigen land niet ons uiterste best blijven doen om het natuurlijk kapitaal te 
versterken. Het kabinet wil daarom zijn internationale inzet richten op het duurzaam beschermen en 
benutten van natuurlijk kapitaal. Verduurzaming van bijvoorbeeld de houtsector en de landbouw wordt 
verbonden met een sterkere natuur en een grotere biodiversiteit. 

Overheid geeft goede voorbeeld
Belangrijk is dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft. In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal 
heeft het kabinet een flink aantal nationale en internationale pilots aangekondigd om de natuur robuuster 
te maken. Voorbeelden zijn te vinden in Brazilië, Zuid-Afrika en de Sargassozee. De overheid kan ook het 
goede voorbeeld geven met natuurinclusief bouwen van wegen, waterwegen en dijken. Bij het ontwerpen 
van plannen voor infrastructurele investeringsprogramma’s van het Rijk zal de mogelijkheid van natuur-
combinaties worden betrokken. Het kabinet nodigt andere overheden en particuliere initiatiefnemers uit 
hetzelfde te doen. De Natuurambitie Grote Wateren , die rond de zomer van 2014 uitkomt, schets een 
inspirerend beeld van de robuuste natuur in 2050/2100 met kansen voor synergie met onder meer 
waterveiligheid, recreatie en voedselproductie. 

Maatschappelijk uitvoeringsprogramma
Na het verschijnen van deze visie volgt een consultatieronde met maatschappelijke partijen om te zien wat 
er nodig is om de gewenste ontwikkeling in een hogere versnelling te krijgen. Mede op basis daarvan wil 
het kabinet met provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties een maatschappelijk 
uitvoeringsprogramma opstellen.

http://infographics.pbl.nl/biomassa/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/22/kamerbrief-over-uitvoeringsagenda-natuurlijk-kapitaal.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-natuurambitie-grote-wateren-2050-2010.html



