
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tevens per fax verzonden: 026-3599480 
 

 
Namens de Stichting Das en Boom gevestigd te Beek-Ubbergen (hierna: Das en Boom),  
vraag ik uw aandacht voor het volgende.  
 
Uw college is met grote voortvarendheid gestart met de uitvoering van het 
Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur (hierna: akkoord) en heeft in dat kader 
inmiddels overeenstemming bereikt met de Gelderse ‘manifestpartners’ over de herijking 
van de Ecologische hoofdstructuur.  
 
Deze voortvarendheid heeft Das en Boom bevreemd, omdat deze afspraken over de 
herijking van de Ecologische hoofdstructuur in strijd zijn met internationale verplichtingen:  
• van een samenhangend netwerk van natuurgebieden geen sprake meer is; 
• ecologische verbindingen voor bedreigde soorten niet worden gerealiseerd; 
• de leefgebieden voor soorten onvoldoende beschikken over de wezenlijke kenmerken 

die nodig zijn voor het overleven, en 
• voorbij wordt gegaan aan de noodzaak om de herijking af te stemmen op het ter zake 

gevoerde beleid in de aangrenzende provincies Overijssel, Noord Brabant, Utrecht en 
Limburg en het buurland Duitsland. 

 
Zoals bekend is de totstandkoming van een samenhangend netwerk van natuurgebieden dat 
tesamen de Ecologische Hoofdstructuur zal vormen noodzakelijk om te voldoen aan de uit 
de Vogel- en de Habitatrichtlijn voortvloeiende verplichtingen. Die richtlijnen beogen 
immers niet alleen de aanwijzing en bescherming van Natura 2000-gebieden (deze gebieden 
maken nog niet de helft uit van de oorspronkelijk beoogde EHS), maar  hebben daarnaast tot 
doel om alle in het wild levende vogelsoorten en de ingevolge de Habitatrichtlijn 
beschermde planten- en diersoorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden 
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en waar nodig te herstellen. In een op verzoek van de Tweede Kamer door het 
Planbureau voor de leefomgeving en de Universiteit Maastricht opgestelde 
beleidsstudie is dit als volgt verwoord:  
 
‘De te realiseren doelstelling van de Vogel- en Habitatrichtlijnen kunnen echter niet 
alleen met het instrument van de Natura 2000-gebieden worden gehaald. Er bestaat 
dus ook een europeesrechtelijke noodzaak om voor de doelen relevante natuur ook 
buiten de Natura 2000-gebieden te beschermen en te herstellen, met name in de EHS’1

 
 

In het licht van het voorgaande zijn de gemaakte afspraken over de herijking van de 
ecologische hoofdstructuur bij lange na niet toereikend om te voldoen aan de uit de Vogel- 
en Habitatrichtlijn voortvloeiende verplichtingen. Wegens strijd met het recht horen de 
gemaakte afspraken daarom geen verdere uitwerking en uitvoering te krijgen.   
 
De voortvarendheid in de vaststelling van de herijkte EHS heeft Das en Boom temeer 
bevreemd omdat er nog geen instemming door het parlement was verleend voor het 
Onderhandelingsakkoord. De maatregelen die u neemt zijn op dit akkoord gebaseerd. Of die 
instemming er ooit komt is uiterst onzeker. Gelet op de recente val van het kabinet is er een 
zeer reële kans dat de Tweede Kamer de regelgeving inzake dit akkoord controversieel zal 
verklaren en met een nieuw kabinet de besluitvorming over de decentralisatie van het 
natuurbeleid en de bezuinigingen op natuur zal heroverwegen.  
 
Bij die heroverweging zal dan ongetwijfeld een belangrijke rol spelen dat de doelstellingen 
van het natuurbeleid (die als zodanig niet ter discussie staan, omdat zij door de richtlijnen 
worden voorgeschreven) nu al niet worden gehaald. Het Planbureau voor de Leefomgeving 
concludeerde vorig voorjaar nog dat  80% van de strikt beschermde soorten en habitattypen 
in een zogenoemde ongunstige staat van instandhouding verkeert en dat deze staat van 
instandhouding voor sommige habitats en soorten nog steeds verder verslechtert.2

 

 
Europeesrechtelijk bezien is Nederland dus verplicht tot een extra inspanning om te voldoen 
aan de richtlijnverplichtingen. Een beleid - zoals overeengekomen in het 
Onderhandelingsakkoord en in de Gelderse afspraken met de Manifestpartners - dat 
voorziet in het juist verminderen van deze inspanning is daarom zonder meer als 
onrechtmatig te bestempelen. Alleen al hierom valt niet te verwachten dat een nieuw 
kabinet zal voortgaan op de weg die het huidige kabinet met het Onderhandelingsakkoord is 
ingeslagen.  

Ook om een andere reden is dat buitengewoon twijfelachtig. De vraag is immers welk doel 
redelijkerwijs is gediend met het over de twaalf provincies versnipperen van nationale en 
internationale verplichtingen en natuurdoelstellingen (nog daargelaten de vraag hoe de 

                                                      
1 Natura 2000 in Nederland, Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen, Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2011 C.W. Backes et al, Den Haag, blz. 12. 

2 Idem, pagina 9 en hoofdstuk 3 
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provincies een en ander  moeten bekostigen, nu het rijk hieraan maar 105 
miljoen euro van de benodigde 280 miljoen aan kosten wil bijdragen). Eerder al 
heeft Das en Boom  u samen met Natuurmonumenten bij brief van 6 juni 2011 
en later nog eens bij brief van 5 oktober 2011 gewezen op de praktische 
onuitvoerbaarheid van de decentralisatie van het natuurbeleid en het 
soortenbeschermingsbeleid naar de twaalf provincies.  
 
Zonder rijkssturing immers zullen de provincies ertoe gehouden zijn om iedere 
ruimtelijke ingreep die de gunstige staat van instandhouding van soorten in 
gevaar kan brengen met elkaar te bespreken en in gemeenschappelijk overleg af te wegen. 
Soorten leven immers soms in meerdere provincies. Alleen wanneer provincies voortdurend 
hun populaties monitoren en gegevens daaromtrent samenbrengen kunnen afwegingen 
gemaakt worden en beleidsbeslissingen veilig genomen worden. Maar ook de herijking van 
de EHS, waarvan bij voorbaat vast staat dat deze ernstige gevolgen zal hebben voor de veelal 
toch al ongunstige staat van instandhouding van tal van bedreigde soorten3

 

, kan alleen in 
gezamenlijkheid worden uitgevoerd om de schadelijk gevolgen überhaupt enigszins binnen 
de perken te houden. Zowel gebiedsaankopen, ecologische verbindingen, beheer- en 
inrichtingstypen hangen nauw samen met het behoud en voortbestaan van soorten. Daarom 
ook zijn er soortspecifieke beheerdoelen. Zo zal ook bij iedere inbreuk daarop overleg 
moeten plaatsvinden tussen aan elkaar grenzende provincies of provincies die specifieke 
soorten herbergen. De in dat kader noodzakelijke afwegingen kunnen alleen gebeuren met 
behulp van een landelijk overzicht over populatiebeheer en –ontwikkeling. 

Volledigheidshalve merk ik tot slot nog op dat Das en Boom thans wegens het vergaand 
tekort schietend natuurbeschermingsbeleid een procedure voorbereidt tegen de staat. In die 
procedure zal Das en Boom betogen dat de staat in strijd met de uit de Europese 
natuurbeschermingsrichtlijnen en uit internationale verdragen zoals het Verdrag van Bern 
voortvloeiende verplichtingen handelt, door onder andere de herijking van de ecologische 
hoofdstructuur, de decentralisatie van het soortenbeschermingsbeleid, het schrappen van 
de beschermde natuurmonumenten, de nationale parken en de landschappen en de 
voorgenomen nieuwe natuurwetgeving, omgevingswet etc. Inmiddels heeft Das en Boom ter 
zake al een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Zo nodig zal Das en Boom niet 
aarzelen om ook uw provincie in rechte te betrekken.     
 
 
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens Das en Boom om de verdere uitwerking 
van het Onderhandelingsakkoord en de met de manifestpartners gemaakte afspraken, te 
staken en deze uitwerking niet voor te leggen aan Provinciale Staten. In ieder geval dit 

                                                      
3 Het PBL concludeerde tenslotte al dat de strikt beschermde soorten voor ongeveer 50% en habitattypen voor  
ongeveer 40% afhankelijk zijn van de EHS buiten Natura 2000 gebieden en dat het beheer al voor de herijking 
van de EHS onvoldoende was.  
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proces te staken tot het moment dat het akkoord de instemming krijgt van de 
(nieuwe) Tweede Kamer en Eerste Kamer.   
 
 
Uiteraard is Das en Boom bereid om dit verzoek nader toe te lichten en 
hierover met u het gesprek aan te gaan.  
 
 
 
Mede namens advocaat J. Veltman te Amersfoort,  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A.H. Jonkhoff  
 
 
 
Cc De leden van Gedeputeerde- en Provinciale Staten van alle twaalf provincies 
 
 


