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Natuurtop 2022 in Flevoland

Datum

23 september 2021
Kern mededeling:

In 2022 wordt de vierde Natuurtop gehouden. Flevoland zal de gastprovincie zijn
voor deze Natuurtop, die zal plaatsvinden op het terrein van de Floriade. De top
staat in het teken van de presentatie van de Agenda Natuurinclusief. Deze
agenda is het initiatief van de Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provin
cies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL en gericht op de
omslag naar een natuurinclusieve samenleving.
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Mededeling:

De BAC VP heeft op 23 september definitief besloten om in 2022 de vierde Na
tuurtop te organiseren. Flevoland heeft eerder aangeboden om op te treden als
gastprovincie en om de Natuurtop te laten plaatsvinden op het terrein van de
Floriade. De natuurtop is een grootschalig tweejaarlijks event dat door één van
de provincies wordt georganiseerd. Voorgaande edities zijn verzorgd door de
provincie Utrecht, Noord-Holland en Groningen. De Floriade leent zich, mede
vanwege de binding met het thema van de Floriade 'growing green cities' en de
internationale context, bij uitstek voor de Natuurtop.
De BAC VP heeft tevens besloten om de landelijke Agenda Natuurinclusief als
hoofdonderwerp te kiezen voor het programma van de Natuurtop 2022. De
Agenda Natuurinclusief heeft als horizon 2050: naar een natuurinclusieve sa
menleving. De agenda richt zich op het versterken van de basiskwaliteit natuur:
op de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. Ook in de
provincie Flevoland wordt gewerkt aan het programma Flevoland Natuurinclusief.
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De Natuurtop is een uitgelezen mogelijkheid om de landelijke Agenda Natuurinclusief te presenteren, samen met de partners die bij de agenda betrokken zijn
op de zeven domeinen die binnen de agenda worden onderscheiden. Dit betreft
de domeinen: landbouw, water, bouw, financiële sector, energie, infrastructuur,
de stad en vrijetijdseconomie. De Agenda Natuurinclusief sluit aan bij de inter
nationale initiatieven op het gebied van onder meer natuurinclusiviteit, biodi
versiteit en vergroening en het thema 'growing green cities’, De provincie Flevo
land neemt samen met het IPO de organisatie van de Natuurtop ter hand.
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