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Geachte heer Timmermans, 

Het Wurmthai, het Geuldal en de Brunsummerheide, wellicht hebt u ze vele malen op de fiets 
doorkruist. Het zijn enkele voorbeelden van Natura 2000 gebieden. Gebieden waar we belangrijke 
resultaten boeken, met de terugkeer van de bever, oehoe en wilde kat als aansprekend bewijs. Als 
ruggengraat van de Europese natuurbescherming zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen onontbeerlijk 
voor deze successen. 

U hebt samen met Commissaris Vella aangekondigd om de resultaten van de Fitness Check van de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen deze herfst te publiceren. Geiet op het feit dat u binnenkort in het College 
van Commissarissen de uitkomst van de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen zult 
bespreken, roepen wij u dringend op om uw steun te geven aan het intact laten van deze richtlijnen en 
om initiatieven vast te stellen voor een betere uitvoering en handhaving van deze richtlijnen. 

Een besluit over de toekomst van deze cruciale "grondwet voor de natuur" is een lakmoesproef voor de 
Europese Unie om aan te tonen hoe serieus de EU is over de VN 2030 agenda voor duurzame 
ontwikkeling, een 'ambitious plan for people, planet, prosperity, peace, and partnership'. 

De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn een succesverhaal van de Europese Unie. Ze worden alom erkend 
als de hoeksteen van de grote inspanningen om het verlies van biodiversiteit te stoppen en te keren. Ze 
zorgen voor een doeltreffende bescherming van Europa's zeldzame en bedreigde soorten, en hebben 
geleid tot de oprichting van het grootste netwerk van beschermde gebieden in de wereid - het Natura 
2000-netwerk. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat de natuurrichtlijnen de natuur effectief 
beschermen als ze correct worden uitgevoerd. 

Niet alleen profiteren planten en dieren van deze natuurrichtlijnen, maar ook onze economische 
welvaart is gebaseerd op de diensten die natuur biedt. De Europese economische voordelen van het 
Natura 2000-netwerk worden gewaardeerd op € 200-300 miljard per jaar. Het Natura 2000-netwerk 
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levert naar schatting tussen de 4,5 en 8 miljoen banen in de recreatie- en toerismesector (Bio 
Intelligence Service, 20U). 

Echter, een groot dee I van de Europese biodiversiteit staat onder druk omdat de Richtlijnen nog niet 
goed worden geïmplementeerd door de lidstaten en als gevolg van niet-duurzame landbouw en siecht 
ingepaste infrastructuur. 

Onze organisaties zetten zich allang in voor de goede uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 
Wij zijn ook actief geweest in het Fitness Check proces en hebben praktische voorstellen gedaan om 
zowel de Europese Unie als de lidstaten te helpen met een goede en voortvarende uitvoering van de 
richtlijnen en het bereiken van de biodiversiteitsdoelen voor 2020. 

In Nederland heeft dit geleid tot het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht 
vooruit!'. Dit plan is ook aan uw Commissie aangeboden. 

Er is brede publieke en politieke steun voor het behoud van de Europese natuurrichtlijnen en voor hun 
volledige en effectieve uitvoering: 

• Vorig jaar namen meer dan een half miljoen EU-burgers deel aan de openbare raadpleging 
over de richtlijnen - de grootste deelname in de geschiedenis. Meer dan 94% van de 
respondenten heeft u gevraagd om de richtlijnen ongewijzigd te handhaven. 

• In december 20~5 hebben de lidstaten unaniem de conclusies van de Milieuraad goedgekeurd. 
De Milieuraad onderstreepte het belang van "het niet verlagen van de 
natuurbeschermingsstandaard van de Vogel- en Habitatrichtlijnen", "het behouden van de 
rechtszekerheid voor aile belanghebbenden" en bevestigde dat de effectiviteit "afhankelijk is 
van consistente uitvoering en voldoende financiële middelen, alsmede de integratie van 
biodiversiteit in andere beleidsterreinen". 

• Een grote meerderheid van lidstaten uit de hele EU heeft ook rechtstreeks een beroep gedaan 
op uw Europese Commissie om het huidige wettelijke kader te behouden en in te zetten op 
een betere uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

• In Nederland is een motie van uw partijgenoot de heer Leenders (en mevrouw Koser Kaya) ter 
zake aangenomen die vertaald is in een zogenoemde blauwe brief aan de Europese 
Commissie, waarover staatssecretaris Van Dam het parlement heeft gemeld: 

"lk heb de Commissarissen bericht dat bij de nadere gedachtenvorming in het 

kader van de Fitness Check de focus niet gericht moet zijn op wijziging van de 

richtlijnen. De focus moet gericht zijn op verbetering van de implementatie van 

de Vogel- en Habitatrichtlijnen, waarbij de beschermingsdoelen niet ter discussie moeten worden 
gesteid." 

• Het Europees Parlement heeft in februari van dit jaar onderkend dat de richtlijnen het 
probleem niet zijn en heeft met een overweldigende meerderheid verklaard zich te verzetten 
tegen een herziening van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

Bovendien, stelt het recente "Evaluatieonderzoek ter ondersteuning van de Fitness Check van de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen" [] klip en klaar dat: "the Directives are fit for purpose, clearly 
demonstrating EU added value". 

Wij verzoeken u dan ook met klem een positieve en actieve rol te speien bij het waarborgen van het 
behoud van de huidige natuurrichtlijnen. 
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De focus van toekomstige acties moet liggen op de uitvoering van de richtlijnen, het aanpakken van 
niet-duurzame landbouw en schadelijke infrastructuur, de belangrijkste oorzaken van het verlies aan 
biodiversiteit. Dit zal de EU-burgers (waarvan 67% een actievere roi van de EU verwacht bij het 
beschermen van het milieu (Eurobarometer 1/7/2016), bewijzen dat deze Commissie betrokken is en 
luistert en dat de EU zieh daadkrachtig verbindt aan duurzame ontwikkeling met respect voor ons 
natuurlijk erfgoed. 

Hoogachtend, 

Fred Wouters 
Vogelbescherming Nederland 

Nederland 

Mare van den Tweel 
Natuurmonumenten 

mede namens de volgende organisaties: 
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Vogelbescherming Nederland 

Wereid Natuur Fonds 

Natuurmonumenten 

De Faunabescherming 

De Vlinderstichting 

Dierencoalitie 

EIS Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden 

Floran 

Greenpeace 

IUCN NL 

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 

KNNV Vereniging voor Veldbiologie 

Landschappen NL 

Milieudefensie 

Natuur&Milieu 

Natuur en Milieu federaties 

Nederlandse Mycologische Vereniging 

Ravon 

SoortenNL 

Stichting AAP 

Stichting De Noordzee 

Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief / Dutch Montagu's Harrier Foundation 

Stichting WAD 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

Vissenbescherming 

Waddenvereniging 

Zoogdiervereniging 


