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21 maart 2015

Geachte fractie,
U gaat u wederom het belangrijke werk doen van
volksvertegenwoordiging voor de komende 4 jaar. Iedereen
weet dat in een democratie elke stem telt; vandaar dat de
recreatiesector, samenwerkend in de Regiegroep Recreatie
en Natuur 1 , nu alle fracties oproept om de volgende
aanbevelingen mee te nemen in het nieuwe
Collegeprogramma en de komende Statenperiode in het
algemeen.

REGIEGROEP RECREATIE & NATUUR

Met vriendelijke groet,
namens de Regiegroep Recreatie & Natuur (RRN)

A. ( Fred) A.M. Bloot, voorzitter

1. PAS beleid
De recreatiesector veroorzaakt nauwelijks tot geen uitstoot van stikstof. De gekozen systematiek lijkt
onvoldoende waarborgen op ontwikkelingsruimte te bieden aan recreatiebedrijven en organisaties2.
De RRN vraagt daarom om een preferente positie in uw provinciaal PAS beleid .

2. Legaal bestaand

(gewijzigd)

gebruik niet achteraf belasten

Een recreatiebedrijf is geen boerderij. Onze sector stoot vrijwel geen stikstof uit. Bij het PAS beleid (2009-2015)
en voor de opname in het Natura beheerplan staat het recreatief gebruik bij sommige provincies in het
verdachtenbankje en wil men alsnog met terugwerkende kracht een vergunning vragen in het kader van de
Natuurbeschermingswet; met alle bijkomende dure ecologische bewijsonderzoeken van dien.
De RRN vraagt om een generieke vrijstelling voor de recreatieondernemers op dit punt.

3. Vaarroutenetwerken en waterrecreatie
Naast het bieden van recreatie- en sport mogelijkheden, draagt het recreatieve vaarroutenetwerk wezenlijk bij aan
D
geïnvesteerd in het knelpuntenvrij maken van het landelijke recreatietoervaartnet (BRTN).

1

Een samenwerkingsverband van Hiswa vereniging, Platform Waterrecreatie, RECRON, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond en de Kon.
Jagersvereniging om een natuurbeleid in Nederland te bepleiten dat ruimte laat voor beleven, benutten en beschermen.
2 De gereserveerde depositieruimte voor grenswaarden
. Wanneer het stikstof
grenswaardensegment al voor 95 % is toebedeeld, wordt recreatieve bedrijvigheid al b
N -wet
voor stikstof, hetgeen als onredelijk wordt gevoeld in vergelijking met de uitstoot van industrie en agrarische sector.

Het is van belang dat het ontwikkelde toervaartnet en bijbehorende voorzieningen goed worden
onderhouden en verder worden benut voor de ontwikkeling van de gastvrijheideconomie. Dit vraagt onder
andere om het slim koppelen aan landrecreatie. Ook het bevaarbaar houden van waterwegen is - door
steeds meer waterplantengroei of te weinig baggeren - een belangrijk aandachtspunt.
Om deze toeristische infrastructuur te bewaken vergt dit een aantal acties vanuit uw provincie:

De RRN roept op tot
a. een gegarandeerde uitvoering van het resterende BRTN routenetwerk .
b. het bewaken dat niet teveel van deze toeristische infrastructuur onnodig afgesloten wordt vanwege
mogelijke verstoring van de natuur. Daarbij ook nadrukkelijk af te wegen wat de gevolgen zijn voor
de vrijetijdseconomie in uw provincie .
c. het tijdig baggeren door provincie i.s.m. het waterschap en RWS.
d. voldoende reservering van (co) financiering voor onderhoud, aanleg steigers etc.
e.
waterrecreatie gezamenlijk aan te pakken.

4. Provinciale natuurregelgeving
De nieuwe Wet Natuurbescherming komt waarschijnlijk dit jaar tot een afronding. De afgelopen jaren zijn er
vele conflicten ontstaan doordat er teveel nadruk lag op individuele soortbescherming en een vaak rigide
hantering van het voorzorgprincipe.
Gelukkig waait er nu een andere wind: de nieuwe Rijksnatuurvisie zegt dat de inzet moet zijn gericht op de
algehele gebiedsconditie en soortenrijkdom, waarbij ecologie en economie in balans worden bekeken.
De RRN is van menig dat zonder beleving ( en benutting) er geen draagvlak voor bescherming ontstaat.

De RRN roept u op om
a. de gebiedsgerichte aanpak zo simpel mogelijk te maken door geen extra gebiedsetiketten toe te
voegen( voorkomen van stapeling van verschillend gebiedsbeleid). Met de aanwijzing van het
Nationale Natuur Netwerk (vroeger E HS), de PAS gebieden en het Natura netwerk is het al
ingewikkeld genoeg. Streef daarbij naar een beheerplan waarin maatregelen, uitvoering en
rangorde voldoende duidelijk zijn.
b. niet alleen bovenstaande punten in te brengen maar vervolgens ook nauwlettend te (blijven) volgen
op de uitvoering.
c. te garanderen dat het oogsten uit de natuur, uiteraard op verantwoorde wijze, mogelijk blijft of het
nu plukken, jagen of vissen betreft.

Natuurlijk blijven wij graag betrokken bij uw inzet en zijn te allen tijde bereid bovenstaande wensen nader
toe te lichten. Neem daarvoor gerust contact op met ons secretariaat, bereikbaar op 058-2131287.

