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Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, 
 
Met deze brief willen wij u attenderen op de risico’s voor uw provincie van de ontwikkelingen 
op het gebied van de decentralisatie van het natuurbeleid.  
 
Rijk en provincies werken momenteel aan de zogenaamde herijking van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Dat leidt tot de nodige discussie over geld, aanpak en verantwoordelijkheden. 
Staatssecretaris Bleker en het IPO hebben vijf werkgroepen ingesteld die adviezen 
aandragen om de herijking vorm te geven. Los van onze mening over de overige adviezen, 
vragen wij nu speciaal uw aandacht voor een door het rijk voorgestelde maatregel met 
betrekking tot decentralisatie van rijkstaken naar de provincies. 
 
Wij hebben sterke aanwijzingen dat het rijk overweegt om de verantwoordelijkheid voor het 
natuurbeleid grotendeels bij de provincies neer te leggen.  Provincies krijgen dan de 
verantwoordelijkheid om op hun grondgebied te zorgen voor het behoud van biodiversiteit en 
voor het treffen van passende maatregelen, met name voor instandhouding van soorten en 
habitats waarvoor Nederland EU-verplichtingen heeft. Dit terwijl het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft aangetoond dat het rijksbudget en het rijksbeleid nu al onvoldoende zijn 
om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, laat staan na de voorgenomen 
bezuiniging van 60%. Om aan die verplichtingen te voldoen zijn kostbare maatregelen nodig. 
 
De Europese Commissie zal financiële sancties opleggen bij het niet nakomen van de 
Europese verplichtingen. Dat kan gaan om enkele tonnen per dag. Niet uitgesloten is dat het 
rijk deze boete uiteindelijk op het bordje van de provincies legt, op grond van de 
overeengekomen decentralisatie. Daarnaast lopen provincies het risico dat derden hen 
juridisch aansprakelijk gaan stellen voor het niet realiseren van internationale verplichtingen 
ten aanzien van biodiversiteit. 
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Het komt er dus op neer dat het rijk probeert haar verantwoordelijkheid voor achterstallig 
onderhoud bij de provincies neer te leggen, inclusief de bijbehorende kosten en eventuele 
boetes. Een opvatting over besturen die niet de onze is, die ten koste kan gaan van de natuur 
en die voor de provincies grote financiële risico’s met zich mee brengt. 
 
Wij adviseren u daarom alleen met bovenstaand rijksvoorstel in te stemmen als daarvoor 
volledige financiële dekking is. Dit in het belang van uw provincie, maar vooral ook in het 
belang van de natuur die daar anders de dupe van wordt.  
 
 
Namens Natuurmonumenten,     Namens Das & Boom, 
 
 
 
 
ir. J.J. de Graeff                 Jaap Dirkmaat 
Algemeen Directeur       Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc:  
IPO – heer G. Beukema 
EL&I – staatsecretaris H. Bleker 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 


