Natuur, landschap, groen en een vitaal platteland
Ecologische hoofdstructuur
Sinds 1 januari 2007 voeren de provincies de maatregelen uit om de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) in 2018 gerealiseerd te hebben. De EHS is een netwerk van
natuurgebieden van in totaal ruim 700.000 hectare. In 2008 wordt bekeken welke
gevolgen de keuze van minder aankoop en meer beheer voor de realisering heeft.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en van Verkeer en
Waterstaat leveren jaarlijks een bijdrage aan de aankoop van bufferzones (groene
gebieden in de stedelijke omgeving met de bedoeling deze te bestemmen voor natuur
en recreatie), de verbetering van de milieukwaliteit van de EHS en van de kwaliteit van
de waterbodem en bodemsanering.
Natura 2000
Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden die beschermd moeten
worden. In 2008 worden, net als in 2007, Natura 2000-gebieden aangewezen en
worden beheerplannen opgesteld. Beheerplannen leggen vast hoe en op welke termijn
de natuurdoelen in een bepaald gebied worden gerealiseerd.
Leefgebiedenbenadering
Het behoud van de soortenrijkdom (biodiversiteit) is een belangrijk element van het
natuurbeleid. Niettemin neemt het aantal soorten af en verandert de samenstelling van
de populaties binnen die soorten: bijzondere soorten worden zeldzamer, terwijl
‘gewone’ algemener worden.
Het natuurbeleid is erop gericht de achteruitgang van de soortenrijkdom te stoppen en
te verbeteren. Om verschillende soorten tegelijk te kunnen beschermen, is gekozen
voor de leefgebiedenbenadering. Deze biedt zowel ruimte voor ecologische als
economische ontwikkelingen. Na een aantal proefprojecten in 2007 wordt de
leefgebiedenbenadering in 2008 op grotere schaal toegepast.
Platteland
Het platteland wordt gewaardeerd om de rust, het groen en de cultuurhistorische
waarde. Een groene leefomgeving is onderdeel van een aantrekkelijke (woon- en)
leefomgeving, een goed investeringsklimaat voor ondernemers, verbetering van de
luchtkwaliteit. Er is sprake van een groeiend gevoel van verbondenheid met de woonen leefomgeving. Maar ook van andere eisen aan het landelijk gebied als gevolg van de
vergrijzing en het toenemende aantal Nederlanders van niet westerse, allochtone
afkomst. De doorgaande verstedelijking en het feit dat de agrarische sector niet langer
de enige economische motor van het buitengebied is, hebben eveneens gevolgen voor
(de vitaliteit van) het landelijk gebied.
Groen en de stad
Voldoende groen en dan ook nog dicht in de buurt staat soms op gespannen voet
met wensen op het gebied van wonen, werken en recreatie. Met name in de Randstad
zal de druk op de ruimte sterk blijven toenemen en daarmee de druk op groene
gebieden in en om de steden. Met die spanning en die druk moet op een juiste manier
worden omgegaan. De baten die investeren in groen en landschap (euro’s en geluk!)
oplevert gaan boven de kosten uit. LNV gaat die investeringen daarom stimuleren. LNV
zal zich ervoor inspannen om de afgesproken nagenoeg 16.000 hectare groen rond de
grote steden in 2013 gerealiseerd te hebben. Dit is afgesproken in het Coalitieakkoord.
Dit ‘grootschalig groen’ moet intensief gebruikt kunnen worden en goed bereikbaar

zijn vanuit de woonomgeving. Dit kan worden gerealiseerd met wandel- en fietspaden,
die volledig opengesteld en gratis toegankelijk zijn.
Ook zal het tekort aan groen in de steden worden aangepakt. Met 31 grote steden zijn
hierover afspraken gemaakt.
Om te voorkomen dat kinderen en jongeren in de stad steeds verder verwijderd raken
van de natuur wordt in 2008 in de praktijk begonnen met het programma ‘Jeugd,
natuur, voedsel en gezondheid’. Hierbij wordt uitgegaan van de manier waarop de
jeugd natuur beleeft.
Groen en de stad
Om de doelstelling van de circa 16.000 hectares openbaar grootschalig groen om de
stad te bereiken, wordt meer geïnvesteerd in verwerving en inrichting van groene
gebieden via het Provinciefonds. Het Rijk moet daarnaast 50% van de beheerskosten
voor de zogeheten ‘Groen en de Stad gebieden’ financieren. Voor 2008 wordt hiervoor
€ 2 miljoen extra uitgetrokken.
Versterken netwerk veelzijdig platteland
Het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzame ontwikkelingen op het
platteland is erg versnipperd, waardoor zowel kennis als ervaringen onvoldoende
worden benut. LNV gaat met een budget van € 2 miljoen de ontwikkeling van een
(inter)nationaal kenniscentrum voor veelzijdig platteland ondersteunen.
Groene partners
Meer, kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk groen in en om de stad draagt bij aan
een aansprekend en duurzaam woon- en werkmilieu in stedelijke gebieden. Bij de
ontwikkeling van groene gebieden gaat het er vooral om dat bijv.
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en sportorganisaties betrokken zijn.
LNV heeft € 2 miljoen per jaar uitgetrokken om partijen te stimuleren de verhouding
tussen ‘rood’ en ‘groen’ beter in balans te brengen.
Recreatie
De recreatiesector groeit uit tot een belangrijke pijler onder de economie en heeft een
zonnige toekomst. Voor deze sector zullen regeldruk en overige beperkingen worden
verminderd. De verdere professionalisering wordt ondersteund. Het aanbod van
recreatieve voorzieningen moet worden vergroot, om aan de maatschappelijke
behoeften en wensen te kunnen voldoen. De plannen voor grootschalige
recreatiegebieden in en om steden dragen eraan bij om dit tekort op te heffen.
Het Rijk wil een hoogwaardig voorzieningenniveau in recreatiegebieden en financiert
daarvoor onder meer maatregelen van Staatsbosbeheer en het recreatieschap Midden
Delfland. Voorwaarde is dat de betreffende gebieden volledig opengesteld en gratis
toegankelijk zijn.
De toegankelijkheid van het landelijk gebied voor recreatief medegebruik wordt
versterkt door het realiseren en instandhouden van landelijke aaneengesloten
routenetwerken, voor wandelen (4822 km), fietsen (4502 km) en varen (4400 km) en het
stimuleren van wandelen over boerenland in 2013.

