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Geachte heer Van Dam,

Allereerst onze hartelijke gelukwensen met uw aanstelling als staatssecretaris van Landbouwen
Natuur. Eenmooie baan in een cruciale periode, waarin Nederland het voorzitterschap van de Europese
Unie op zich zal nemen. U kunt Nederland mooier, rijker en leefbaarder maken.

Fitness check Vogel- en Habitatrichtlijnen
Eenvan de onderwerpen die tijdens het Nederlands voorzitterschap aan de orde zal komen, is de
huidige evaluatie (fitness check) van beide Europese Natuurrichtlijnen: de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Bescherming die hard nodig is als fundament voor de bescherming van Europese en Nederlandse
natuur. Uit meerdere Europese en Nederlandse onderzoeken blijkt immers dat de natuur onder druk
staat én dat de bescherming - daar waar toegepast- effectief is. Bovendien toont het recordaantal
steunbetuigingen uit de publieksconsultatie aan hoe groot het draagvlak is voor natuurbescherming in
Nederland en de EU.

Oproep van negen Lidstaten
Redenom niet te tornen aan die bescherming, maar om juist te zoeken naar verbetering van de
uitvoering ervan. Inmiddels hebben negen Europese Lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en
huidig EU-voorzitter Luxemburg de Europese Commissie opgeroepen om de Vogel- en
Habitatrichtlijnen in hun huidige vorm te behouden. Herziening zou leiden totjarenlange onzekerheid
voor alle betrokkenen, een ongewenste vertraging in het bereiken van natuurdoelen en een grote
verspilling van geld en energie. Deze energie zien wij liever in een verbetering van de implementatie
van de Richtlijnen.
Onze organisaties werken hard en met liefde aan het bereiken van de biodiversiteitsdoelen. Wij
merken echter dat ook in het nationale debat veel energie weglekt, omdat Nederland zich nog niet
helder heeft uitgesproken voor behoud van de Richtlijnen.
Het zou goed zijn om ook in Nederland duidelijkheid te verschaffen aan alle partijen, zodat we samen
op zoek kunnen gaan naar verbetering van de implementatie.



Wij vragen u, om in navolging van uw buitenlandse collega's een brief te sturen aan Commissaris Vella
waarin ook Nederland zich uitspreekt vóór het behoud van de Richtlijnen in hun huidige vorm.

Uiteraard kent de toepassing en uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in elke Lidstaat andere
uitdagingen, afhankelijk van de karakteristiek van het land en de staat van instandhouding van de
natuur. Dit vraagt dus ook om nationaal maatwerk in de verbetering van de uitvoering. Daar denken wij

graag over mee.

Hoogachtend, mede namens LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, SoortenNL, Savon,
Vlinderstichting, Eis kenniscentrum insecten, Floran, RAVON, Zoogdiervereniging,
Paddenstoelenvereniging, Waddenvereniging en Greenpeace

Fred Wouters
Directeur

Johan van de Gronden
Directeur

Marc van den Tweel
Directeur

,~..
WWF

~f ~7 Natuurmonumenten
~~ .........

Vogelbescherming
NEDERLAND

Bijlage: brief van negen Europese Lidstaten aan Commissaris Vella d.d. 26 oktober 2015


