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Geachte heer Van Dam, geachte mevrouw Dijksma,

Tijdens de komende Milieuraad op 19 juni 2017 staat het Action Plan for Nature, People and
the Economy, van de Europese Commissie geagendeerd. Dit is de eerste concrete stap na de
fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn om de natuur in Europa beter te beschermen.
ln samenspraak met onze Europese collega's van BirdLife Europe, the European
Environmental Bureau, Friends of the Earth en VVWF verzoeken Vogelbescherming
Nederland, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten u in dit verband rekening te houden
met de inhoud van deze brief. Wij hopen dat Nederland gebruik zal maken van onze inbreng
in de voorbereiding van de Milieuraad.

De Europees waardevolle natuur kent nog veel bedreigingen en staat onder ernstige druk.
Helaas moeten we constateren dat ook de Nederlandse biodiversiteit zich eveneens nog
steeds in een kritieke toestand bevindt. Ter illustratie: in het EU-rapport Sfafe of Nature in the
EU' van 2015 valt te lezen dat Nederland het slechtst scoort op de kwaliteit van habitats.

Wij waarderen dat het Action Plan van de Europese Commissie belangrijke tekortkomingen in
de implementatie van de Europese natuunrvetten adresseert. Het Action plan geeft aan dat de
Europese Commissie (en niet in het minst Commissaris Timmermans) zich committeert om
bedreigde soorten en habitats te redden. Ook heeft de Commissie zich opnieuw verbonden
aan de realisatie van het Natura 2000 netwerk en de noodzakelijke maatregelen om dat
netwerk goed te laten functioneren. Dit verheugt ons niet in het minst omdat de Ecologische
Hoofd Structuur (nu Nationaal Natuur Netwerk) aan de wieg heeft gestaan van het Natura
2000 netwerk.

Om het Action plan een succes te laten worden is het noodzakelijk dat de lidstaten hun
inspanningen vergroten om zo natuur over het hele Europese continent op een effectieve
manier te beschermen. De Milieuraad van juni en de daaruit voortkomende conclusies zijn
een kans voor u om het Action plan en de daarin opgenomen acties te ondersteunen en
onderstrepen.
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Het Action plan alléén is echter onvoldoende om het biodiversiteitsverlies in 2020 te stuiten
conform de afspraken die zijn gemaakt in de Biodiversity Strategy 2Q2Q en de recente
Midterm review daarvan. Zoals u weet is in de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn
geconstateerd dat de cohesie met ander Europees beleid, met name met het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, onvoldoende is. Niet verbazingwekkend kwam dit feit
ook aan het licht bij de Mid Term Review van de Biodiversity Strategy 2020. Wij vragen u om
de Europese Commissie op te roepen de noodzakelijke complementaire maatregelen te
nemen waardoor het Action p/an optimaal kan werken en de biodiversiteitsdoelen kunnen
worden gehaald.

ln het
a

a

a
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bijzonder betekent dit:
het aanpakken van de diepgaande gebreken van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) zoals aan het licht gekomen bij de Fitness Check Vogel- en
Habitarichtlijn. Het GLB moet fundamenteel worden gewijzigd zodatzeker gesteld
wordt dat dat beleid coherent is met en complementair is aan de biodiversiteitsdoelen;
het realiseren van een nieuw raamwerk voor strategisch natuurherstel in de vorm van
een lrans-European Networkfor Green Infrastructure (TEN-G) omzo de gebrekkige
connectiviteit en veerkracht van het Natura 2000 netwerk te verbeteren;
het uitvoeren van een grondig onderzoek naar de financiën die nodig zijn om de
biodiversiteitsdoelen te bereiken almede het verzekeren van meer substantiële
financiering vanuit het EU budget. Ook moeten Natura 2000 uitgaven beter worden
gelabeld en worden getraceerd;

het opstarten van een EU-initiatief voor bestuivers om de dramatische afname van
bestuivers te keren en zo tevens de algemene biodiversiteit in het agrarisch gebied te
versterken.

Naar ons oordeel is het essentieel dat bovenstaande issues een plaats krijgen in de Council
Conclusions. Een dergelijke oproep sluit bovendien goed aan bij de uitkomsten van de
recente evaluatie van het Natuurpact door het PBL. De uitkomsten van de PBL evaluatie
maken zo'n actieplan ook in Nederland nodig. Wijjuichen een dergelijk biodiversiteitsplan toe
en helpen graag mee bij het maken van dit plan voor Nederland.

Hoogachtend,

Teo W
Directeur Natuurbeheer

Mede namens
Wereld Natuur Fonds
Vogelbescherming Nederland
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