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Op 15 september 2003 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied zijn advies 'Ruimte voor natuur' aangeboden 
aan de heer Van der Zande, Directeur-Generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. In zijn advies stelt de raad dat de overheid bij de realisatie van nieuwe natuur te weinig 
gebruik maakt van de mogelijkheden die natuurbeheerders zelf bieden. De aanleg van nieuwe natuur 
makkelijker moet worden door de regelgeving en subsidies te vereenvoudigen zodat naast de 
terreinbeherende organisaties ook particulier en agrarisch natuurbeheer een bijdrage kunnen leveren aan de 
realisatie van de EHS.  
De raad wil subsidies voor beheer bij voorrang toekennen aan die beheerders die een grote eigen inzet 
leveren. Dat stimuleert de natuurbeheerders om een beroep te doen op burgers en bedrijven voor bijdragen 
aan het beheer, in de vorm van meedenken, vrijwilligerswerk en geld. Die betrokkenheid verankert het 
draagvlak voor natuur in de samenleving en geeft de beheerders de rol van volwaardige partner van de 
overheid. De overheid moet de financiering van de Ecologische Hoofdstructuur garanderen om het 
vertrouwen van beheerders te herwinnen.  
Door de klimaatverandering neemt het belang van de Ecologische Hoofdstructuur sterk toe. De hogere 
temperaturen dwingen soorten zich naar de koelere streken in het noorden te verplaatsen. Het steeds vaker 
optreden van perioden met extreme droogte en neerslag bedreigt de overleving van soorten binnen en buiten 
natuurgebieden. Aanpassing van de EHS is noodzakelijk. Op dit moment gaat de klimaatverandering sneller 
dan de herinrichting van het landelijk gebied zodat op korte termijn, al in 2005, op basis van onderzoek over 
de benodigd aanpassingen beslist moet worden. 

Eerste reactie ministerie LNV 

Van der Zande gaf bij het in ontvangst nemen van het advies alvast een voorschot op de komende 
beleidsreactie van minister Veerman: 'LNV blij is met de extra financiële prikkel die dit Kabinet wil geven aan 
natuur. Het Kabinet toont daarmee aan dat, zelfs in tijden van zware bezuinigingen, natuur iets is dat 
bescherming behoeft, dat natuurbehoud geen vrijblijvende 
opgave is en investeringen vereist'. Hij merkt hierbij op dat 'het Rijk dit niet alleen zal kunnen waarmaken'.  
LNV onderschrijft het advies van de RLG om de financiering van de EHS bij de Rijksoverheid te houden, en 
de middelen van andere overheden aan te wenden voor natuur buiten de EHS en voor extra kwaliteit binnen 
de EHS. Om natuur- en landschapsbeheer te kunnen realiseren stelt de raad dat inzet van alle potentiële 
natuurbeheerders (terreinbeherende organisaties, boeren en particuliere natuurbeheerders) noodzakelijk is. 
Door ingewikkelde regelgeving leggen deze beheerders nauwelijks natuur aan. 'Bureaucratie schrikt mensen 
af,' zegt van der Zande. 'Het Kabinet stelt zich ten doel regelgeving te vereenvoudigen.' Het voorstel van de 
raad om de eigen inbreng van beheerders mee te laten wegen bij het toekennen van beheersubsidie, sprak 
hem erg aan. 
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