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Geachte Voorzitter,  
 
In de brief van 23 april 2021 heeft u het handvest ‘Nederland Natuurinclusief’ 
ontvangen. Dit handvest was een oproep van de provincies en terreinbeherende 
organisaties aan het te vormen kabinet om werk te maken van een Agenda 
Natuurinclusief. Het doel van de Agenda is de natuur te verbinden met andere 
maatschappelijke domeinen. Deze oproep wordt in het handvest ondersteund door 
partijen uit onder meer de bouwsector, de financiële sector en het bedrijfsleven. 
 
De Agenda Natuurinclusief is opgenomen in het programma Natuur, onderdeel van 
de structurele aanpak stikstof. Samen met de provincies en terreinbeherende 
organisaties geef ik daar uitvoering aan. Naast onze inzet voor natuurherstel 
wordt gewerkt aan de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief. De Agenda 
Natuurinclusief heeft een tijdshorizon tot 2050 en beoogt de samenhang en 
integratie te vinden met andere inspanningen en maatschappelijke domeinen, wat 
moet leiden tot een meer natuurinclusieve samenleving.  
 
De totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief is in volle gang. De ambitie is 
om deze op de natuurtop van medio juni 2022 te presenteren. Als tussenstap 
hiernaartoe is bijgevoegde contourenschets opgesteld. Deze contourenschets is 
het resultaat van vele gesprekken in verschillende domeinen en laat zien wat tot 
nu toe de gedachten zijn in de samenleving over wat de agenda moet doen en op 
welke manier dat kan. De schets streeft niet naar volledigheid van wat er allemaal 
op het gebied van vermaatschappelijking van natuur en natuurinclusiviteit gebeurt 
maar is een weergave van de stand van zaken. Daarnaast geeft de 
contourenschets een doorkijk naar het vervolgproces om te komen tot een Agenda 
Natuurinclusief. 
 
 
 
 
Christianne van der Wal-Zeggelink 
Minister voor Natuur en Stikstof


