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De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA, Stientje van Veldhoven van D66 en Jesse Klaver van 

GroenLinks, willen met de Nota Mooi Nederland hun visie geven op de natuurbescherming in Nederland en 

komen met concrete voorstellen voor de praktijk. 

Totstandkoming Nota Mooi Nederland 

De afgelopen anderhalf jaar hebben de fracties aan de Nota Mooi Nederland gewerkt. Dit oorspronkelijk als 

“antwoord” op de koers die werd ingezet met het vorige kabinet, zoals later verwoord in het wetsvoorstel 

Natuurbescherming van voormalig staatssecretaris Bleker. Vanuit die positie zijn de voorstellen in eerste 

instantie uitgewerkt als initiatiefwetsvoorstel. Met de totstandkoming van het nieuwe regeerakkoord is 

door het kabinet Rutte II een koerswijziging aangekondigd. De nieuwe regering heeft aangekondigd het 

eerdere voorstel van Bleker te gaan wijzigen. In het regeerakkoord staat dat de gehele Ecologische 

Hoofdstructuur zal worden gerealiseerd. Dit biedt nieuw perspectief voor een goed stelsel van 

natuurbescherming in Nederland.  

 

Op basis van dit nieuwe perspectief hebben de initiatiefnemers besloten de voorstellen niet als 

initiatiefwet, maar als initiatiefnota in te dienen. Op deze wijze menen de initiatiefnemers zo goed mogelijk 

bij te dragen aan het in de komende maanden te voeren maatschappelijk en politiek debat, dat uiteindelijk 

moet leiden tot een voldoende breed gedragen natuurwet. Indieners zetten met deze nota in op een open 

en inhoudelijke discussie met de andere fracties in de Tweede Kamer, en hopen daarbij een zo breed 

mogelijk draagvlak voor deze voorstellen te verkrijgen. 

De initiatiefnota Mooi Nederland is gebaseerd op de grondgedachte dat onze natuur drie fundamentele 

waarden heeft: 

 Natuur heeft een intrinsieke waarde, los van het belang voor mens of economie;  

 Natuur heeft een ecologische waarde als onontbeerlijk onderdeel van onze leefomgeving; 

 Natuur heeft een belevingswaarde en recreatieve waarde als schoonheid, rust en stilte. 

Daarnaast zijn de partijen van mening dat natuur een maatschappelijke en economische waarde heeft, 

voor gezondheid, vestigingsklimaat en waterbeheer. 

Voorstellen: 

 In de voorstellen van deze initiatiefnota wordt de “lappendeken” van verschillende soorten 

gebieden drastisch ingeperkt door deze in te delen in slechts twee categorieën, beide met een 

eigen beschermingsniveau. 

o Categorie 1 is de ‘Top Natuur’. Dit zijn de klassieke natuurgebieden, voorheen bekend als 

Natura 2000. Voorbeelden hiervan zijn de Veluwe en de Wadden. 

o Categorie 2 is ‘Mooi Nederland’. Dit zijn de vele gebieden in Nederland met buitengewone 

schoonheid en/of historie, die typisch Hollands zijn of kenmerkend voor een bepaalde 

regio. Deze gebieden herbergen vaak specifieke soorten planten en dieren. Voorbeelden 

hiervan zijn Kinderdijk, het Groene Hart en het Limburgs Heuvellandschap. Ook de overige 



delen van de Ecologische hoofdstructuur, buiten de “Topnatuur”, valt hieronder. Door dit 

“Natuurnetwerk Nederland” kunnen dieren en planten zich makkelijk verspreiden van het 

ene naar het andere natuurgebied. Het Natuurnetwerk krijgt een wettelijke basis.  

 Deze initiatiefnota Mooi Nederland beschrijft een wettelijk stelsel dat is bedoeld om de huidige , 

versnipperde natuurbeschermingswetgeving te vereenvoudigen en effectiever bij te dragen aan 

behoud en versterking van de biodiversiteit in Nederland. De Natuurbeschermingswet 1998, de 

Flora- en faunawet, en de Boswet worden vervangen door één nieuwe natuurwet. 

 De verantwoordelijkheid voor natuur komt bij de provincies te liggen en het Rijk schept de kaders 

waarbinnen zij het natuurbeleid kunnen vormgeven. 

 Jacht is geen sport, maar een middel dat alleen indien nodig op professionele wijze, wordt ingezet 

in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer. De wildlijst (lijst met vrij 

bejaagbare soorten) wordt afgeschaft.  

 Iedere Nederlander heeft een zorgplicht ten opzichte van natuur. Door een basisbescherming voor 

de Natuur wordt natuurvandalisme tegengegaan.  

 Deze initiatiefnota legt de nadruk op actieve natuurbescherming: niet alleen bepalen wat niet mag 

worden beschadigd of vernietigd, maar vastleggen dat actief maatregelen genomen worden voor 

herstel van onze natuur. 

 Natuur- en landschapswaarden van Mooi Nederland worden gekoesterd omdat we het willen 

behouden, niet om te voldoen aan de Europese eisen.  

 

De indieners willen de volgende doelstellingen in de wet opnemen om de visie en benaderingswijze van 

Mooi Nederland te verankeren: 

 Het bevorderen van een respectvolle omgang met natuur en landschap. 

 Het waarborgen en versterken van de biologische diversiteit door het in een gunstige staat van 

instandhouding behouden of herstellen van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. 

 Het waarborgen en versterken van de kenmerken van het landschap, met inbegrip van de 

cultuurhistorische kenmerken, door het beschermen, beheren en verbeteren van waardevolle 

gebieden . 

 Het beschermen , beheren en ontwikkelen van het natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). 

 Het behouden en versterken van de recreatieve, educatieve en belevingswaarde van natuur en 

landschap.  

 

 


