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- Verplichtend beleid voor de hele keten bevatten, waarin de boer weer een 
verdienmodel krijgt in plaats van het verdienmodel is.  
 

Uitvoeringskracht is macht 
De opgave van het NPLG is er niet alleen een die stevige Haagse politieke keuzes vraagt, 
dat is slecht de eerste drempel op weg naar succes. Het is daarna - wanneer doelen, kaders 
en budgetten helder zijn - met name een forse logistieke exercitie. Per provincie wordt het 
werk georganiseerd via de gebiedsgerichte aanpak (GGA). Er zijn straks in het land tientallen 
zo niet meer gebiedsprocessen. En die zijn ook nodig; elk gebied kent een eigen opgave met 
verschillende te nemen maatregelen voor van elkaar verschillende natuurgebieden, met 
verschillende landbouwstructuren, waterhuishouding, stakeholders, draagvlak en ga zo maar 
door. Daarom is het essentieel dat enerzijds de opdracht van de zijde van de overheid (Rijk 
en provincies) glashelder is, er ruimte bestaat voor maatwerk, maar tegelijkertijd dat er op tijd 
door het Rijk wordt ingegrepen waar dat nodig is. 
 

Dat betekent ook dat deze aanpak moet worden gefaciliteerd met voldoende capaciteit – in 
Den Haag en in het land - om alle opgaven te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld ecologische en 
waterhuishoudkundige kennis, projectleiders en aandacht voor communicatie. Bedenk dat al 
het werk voor het NPLG bovenop datgene komt dat jaarlijks al aan werk wordt verzet voor het 
beheer en bescherming van onze natuur. Goed instrumentarium helpt daarbij. Een voorbeeld 
van een belemmering waar men nu tegenaan loopt is het gebrek aan een door Rijk en 
provincies gecoördineerd grond instrumentarium om de ruimtelijke impact van de 
maatregelen op het gebied van onder meer landbouwtransitie, waterhuishouding en 
overgangsgebieden rondom Natura 2000 optimaal te faciliteren. Concreet: als de buurman 
stopt, wil je die grond afwaarderen en in een gebiedsproces brengen. Om vanuit daar de 
juiste keuzes, met elkaar, te kunnen maken over waar die grond heen moet. In tegenstelling 
tot de populaire beeldvorming is voor natuurorganisaties de overbuurman die wil extensiveren 
een enorm belangrijke hoeder van het landschap, die daarvoor de noodzakelijke grond tot 
zijn beschikking moet hebben. 

 

 

Van het geitenpad naar het moeras: Nederland heeft een handhavingsprobleem 

Nederland heeft een handhavingsprobleem. De volksaard in politiek Den Haag lijkt om altijd 
te zoeken naar verzachtende omstandigheden: laten we nog een onderzoek doen. Of toch 
nog wat extra tijd nemen. Geitenpaadjes zoeken. Gedogen. En hoe kun je dan verwachten 
dat als dat de mores is, mensen in het land zich wel aan jouw wet- en regelgeving gaan 
houden?  

 

Of het nu gaat over het mest-, stikstof- of het waterdossier: Nederland lijkt consequent naar 
geitenpaadjes te zoeken om gemaakte afspraken en wet- en regelgeving te omzeilen. En zo 
schieten we onszelf in de voet. Niks is zo onzeker voor een boer als een geitenpad dat blijkt 
te eindigen in een moeras.  

En dat moeras is inmiddels omvangrijk: we voldoen niet aan het verslechteringsverbod uit de 
Vogel- en Habitatrichtlijn, we komen onze eigen afspraken met de Europese Commissie ten 
aanzien van het mestbeleid al jarenlang niet na en de doelen voor 2027 uit de Kaderrichtlijn 
Water raken steeds verder uit het zicht. De naleving in de alledaagse praktijk in het land is 
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niet anders dan die van opeenvolgende kabinetten. Het versterkt en verergerd elkaar: 
gebrekkige handhaving van normen en het gebrek aan inzicht in de verleende vergunningen.  

 

De Nederlandse overheid moet veel serieuzer werk maken van de naleving van de 
verplichtingen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Inmiddels kampen we met een natuurcrisis, 
een te hoge stikstofuitstoot, grote maatschappelijke- en economische kosten én ligt en een 
watercrisis op de loer. Wat betreft stikstof is de afspraak in het coalitieakkoord klip en klaar: in 
2030 dient 74% van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura2000-gebieden onder de 
Kritische Depositiewaarde te liggen. Ook Remkes is helder in zijn advies ‘Wat wel kan’: zet 
niet langer in op het minimaal haalbare. We roepen dan ook op om in 2023: 

- Werk te maken van natuurherstel en stikstofreductie, te versnellen in plaats van te 
vertragen en te stoppen met het zoeken naar nieuwe geitenpaadjes; 

- Te zorgen voor goede monitorings- en registratiesystemen, dat helpt bij handhaving in 
de uitvoering van de gebiedsprocessen en bijbehorend beleid; 

-   het Remkesadvies om niet het minimale te doen ook over te nemen in de klimaat-, 
water- en biodiversiteitscrisis zodat er geen tweede of derde Remkes nodig is; 

-  Coalitievoornemens juridisch te waarborgen. 

 

Laten we dit jaar werken aan een heldere weg vooruit, in de wet, in beleid en in de praktijk. 
Op naar een succesvol 2023, 

 

Hoogachtend, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelleke Hijmans  

Teamleider (inter)nationale Lobby  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

