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Ceachte heer Remkes,

ln september j.t. bereikten het kabinet en het IPO een akkoord over de wijze
waarop de provincies verantwoordetijk worden voor (met name) de reatisatie van
de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnenkort wordt het Deelakkoord
Decentratisatie Natuur besproken in de Tweede Kamer en in de Co[leges van
Provinciate Staten.

Een lijn in het deelakkoord is dat taken worden gedecentratiseerd naar de
provincies, maar dat het Rijk systeemverantwoordelijkheid btijft dragen voor
internationa [e verptichtin gen. Daa rbij worden feitetij k uitsluitend die
internationale verp[ichtingen benoemd die samenhangen met Natura-2ooo en de
Kader Richttijn Water.

Als verva[[en rijkstaak worden onder andere expliciet de nationale parken
genoemd, waarbij in het deelakkoord is aangegeven dat het een autonome
bevoegdheid van de provincies is of nog inzet op dit onderwerp wordt gepleegd.

Het stelsel van nationale parken is echter tot stand gekomen op grond van
internatjonate verplichtingen, in dit gevaI betreft het een overeenkomst tussen het
Rijk en de lnternational Union for Conservation of Nature (IUCN). ln de betreffende
IUCN resolutie 8ro wordt niet atleen gesproken over de verantwoordetijkheid van
"the highest competent authority in the country" voor het instelten van nationa[e
parken, maar ook over " the highest competent authority of the country has taken
steps to prevent or eliminate as soon as possibte exptoitation or occupation in the
whote area and to enforce effectivety the respect of ecotogica[, geomorphlogicaI or
aesthetic features". De Rijksverantwoordetijkheid voor een stelsel van nationale
parken houdt dus nadrukketijk niet op bij de instetting ervan!
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De uitspraak in het Deelakkoord Decentralisatie Natuur dat de nationale parken
niet meer tot de rijkstaken behoren, waarbij het een autonome bevoegdheid van
de provincies wordt of er nog invulling wordt gegeven aan een
verantwoordetijkheid voor nationatè parken, staat ilus op gespannen voet met
door het Rijk gemaakte internationa[e afspraken!.

ln onze contacten met Tweede Kamerleden, leden van Provinciale Staten en met
Co[leges van Gedeputeerde Staten zutten wij dit knelpunt naar voren brengen. De
Vaste Kamercommissie voor EL&l brengen wij tevens schriftetijk op de hoogte van
dit knelpunt met het verzoek het deelakkoord hierop aan te passen.

De afgelopen jaren hebben de nationale parken bewezen op effectieve wijze bij te
dragen aan verbeteren van natuurkwaliteit, stimuleren van natuurgerichte
recreatie, het tot stand brengen van een aansprekend pakket van educatieve
producten en (wetenschappetijk) onderzoek. De overlegorganen van de nationate
parken vormen een goed functionerende overtegstructuur die op veel draagvlak
mag rekenen. Doordat in het Deetakkoord Decentralisatie niet goed is geregeld
hoe in de toekomst vorm gegeven moet worden aan het beteidsveld nationale
parken bestaat ook het risico op het teniet doen van de met de twintig nationate
parken bereikte doelen. Wanneer de opgebouwde overtegstructuur, de daarbij
behorende netwerken en de onderlinge samenwerking verdwijnen, zaI er geen
sprake meer zijn van één kwaliteitsmerk Nationaal Park en zal een sterk merk
verdwijnen.

Uit diverse onderzoeken btijkt dat de nationale parken van grote betekenis zijn
voor de regionale economie. Investeren in nationale parken is dus niet alteen goed
voor mens, dier en natuu6 maar ook economisch een goede keuze!

Om ook in de toekomst een goed functionerend, samenhangend stelsel van
nationale parken te waarborgen, verzoeken wij u dan ook om ook van uw kant
aanpassing van het Deelakkoord Decentralisatie Natuur te bewerkstel[igen en
stellen daarbij voor bijgaande zinsnede op te nemen in het Deelakkoord
Decentralisatie Natu ur:
"Het Rijk is verantwoordetijk voor het voldoen aan internationate verplichtingen.
Daartoe behoort ook het stetsel van 20 nationale parken. Hieraan wordt invul[ing
gegeven door ondersteuning van het Rijk aan de samenwerking tussen de
nationale parken (5NP). De uitvoering van het nationale parkenbeleid is geen
Rijksopgave meer, maar wordt een verantwoordelijkheid van de provincies.
Adequate financië[e en personete ondersteuning door de provincies is noodzakelijk
om te kunnen votdoen aan de internationale verptichting waaraan het Rijk
gehouden is.

Hoogachtend,

Samenwerkingsverband Nationale Parken,
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