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Bedoeling en reikwijdte visie

Kernvragen voor effectief en robuust beleid:

Doen we de morgen nog steeds de goede dingen?
En doen we de dingen dan nog goed? 
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De triade van het 
natuurbeleid
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Vanwaar een natuurvisie?

�Bezuinigingen en decentralisatie

�Veel bereikt, maar effectiviteit moet beter en breder

�Beeldvorming over natuur 

(tussen hindermacht en 

basiskracht)

�Energieke samenleving

�Maatschappelijke betekenis

en rol natuur herwaarderen



“maatschappelijke 
betekenis”



Strategische analyse

�Veel bereikt, maar effectiviteit 

moet beter 

�Natuurbeleid werd specialisme

�Scheidingsgedachte centraal

�Beeldvorming: natuur als hindermacht

�Maatschappelijke betekenis en rol natuur veranderd 

�Decentralisatie staat

�Brede bereidheid tot inzet
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Dijksma: kanteling in sturingsfilosofie

• Om natuurdoelen te bereiken is meer nodig dan 

huidige inzet – is óók andere inzet nodig

• Natuur versterken door de samenleving

• Meer vertrouwen op verantwoordelijke burgers & 

bedrijven

• Natuur als kapitaal (niet als kosten)

• Meer dynamiek in kaders toestaan





Van visie(s) naar uitvoering

• Rijksinzet in natuurvisie “Natuurlijk verder”

• Samenwerking met provincies 

• Essentie: stimuleren natuurcombinaties door 

sterkere maatschappelijke betrokkenheid

• Aansluiten bij energieke samenleving

• Agenda als palet van vernieuwende initiatieven



Contact

www.rijksnatuurvisie.nl
@Natuurvisie2014

h.rutten@minez.nl
@harutt

Visie in een notendop

Context:

• Urgenties:Biodiversiteit onder de maat, Natuurlijk kapitaal 
onderbenut

• Speelveld: Energieke samenleving, Nieuwe allianties 

Verbindend perspectief: 

Natuur midden in de samenleving 

Omslag: 
Naar natuur versterken door de 
samenleving (komend van natuur 
beschermen tegen de samenleving)



Bronnen van natuurwaarden maximaal benutten

+ Natuurpact
EHS + N2000

+ Natuur-
combinaties}
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“Biodiversiteit”“Biodiversiteit”
“Toegang/nabijheid”

“Dynamiek”
“Hectares”

“Diensten” etc

Historische trend

Gewenste trendbreuk

Meekoppelende belangen via natuurcombinaties

• Landbouw: maatschappelijke waardering (license to operate), 
grondstoffenvoorziening, bodemkwaliteit

• Bedrijven: idem, first mover advantage, 
vestigingsplaatsvoordeel

• Gastvrijheid: verblijfswaarde

• Energie: grondstoffen, maatschappelijke 
waardering/acceptatie

• Woon- en leefomgeving: vastgoedproposities, gezondheid, 
klimaatadaptatie, sociale cohesie

• Drinkwater: maatschappelijke waardering, kwaliteit (schoon), 
kwantiteit (voorziening)

• Grote wateren: veiligheid, openbaar nut



Kennisvragen bij natuurcombinaties

• “Wat levert het voor natuur op?”

• “Over wat voor natuur gaat het?”

• “Wie vergaart de informatie?”

• “Hoe kunnen we de natuurwinst van al die 
natuurcombinaties optellen?”

• “Hoe kunnen we het ‘natuurrendement’ van 
natuurcombinaties vergroten?”


