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Grondslag 
 

1. De recreatiesector heeft baat bij een mooi landschap en dynamische natuur. 
2. Natuurorganisaties, recreatieondernemers én consumenten moeten samen werken aan een  

optimaal rentmeesterschap: beleven, beschermen én benutten. 
3. Recreatief toegankelijke landschappen( w.o. de routenetwerken) en de daarbij behorende 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector verhogen het draagvlak voor natuur- en 
omgevingsbescherming in Nederland. 

4. Voor recreatief (ondernemend) Nederland is de één loketgedachte en het integraal benaderen van diverse 
wetten in één visie (incl. integrale uitvoering), een gewenste ontwikkeling.  

5.  De grondhouding voor de omgang met recreatieve activiteiten in het natuur-en omgevingsbeleid zal een 
“ja mits” zijn. 

 
Vormgeving  
 

1. De RRN  staat een juridisch zo flexibel mogelijk  regime voor  met een gebiedsgerichte 
afwegingsmogelijkheid> Weging i.p.v. toetsing. Richtwaarden i.p.v. absolute waarden. 

2. Gebiedsgericht riskmanagement in plaats van het voorzorgprincipe voor elke soort of activiteit 
3. Regel zaken uitputtend bij één bevoegd gezag 
4. Toezicht en regie door het Rijk op de uitvoering blijft, ondanks de Wet generiek toezicht,  onontbeerlijk(GW 

art.45 lid3). 
5. Voorzie regelgeving van een goede uitleg op centraal geregisseerd niveau. Betrek maatschappelijke 

actoren volop hierbij en voorkom grove indicatie instrumenten en – modellen. 
6. Eén loket is belangrijk, maar de organisatie erachter evenzo. 
7. De objectiviteit van de gegevens ( natuur en omgeving) dient wetenschappelijk geborgd te zijn/te worden. 
8. Maak in de zgn. Laan van de Omgevingsinformatie tevens een  ‘ombudsloket’. 
9. Alvorens een wettelijke regels te bedenken dienen deze  ook getoetst  te worden op  haalbaar en 

betaalbaarheid (proportionaliteit cfm. artikel 191 lid 3 van het Europees Werkingsverdrag)  
 
Inzet Omgevingswet en de implementatie ervan 
       
 Algemeen 

1. Het proportionaliteitsprincipe ( evenredigheidartikel 5 van het Verdrag van de Europese Unie en artikel 191 
lid 3 WVEU) komt bij de algemene bepalingen van de nieuwe omgevingswet tot uiting 

2. Het bevoegde gezag moet terughoudend zijn met teveel plan- en programma structuren ter  vermijding van 
tegenstrijdige stapeling in doelen en uitvoering en teleurgestelde bestuurders en burgers. 
 

Omgeving en natuur 
3. Borg de integrale overname van het Natura-beheerplan. 
4. Regel uitputtend in de Omgevingswet het landschapsbeleid met één bevoegd gezag. 
5. Breng op termijn al het natuurbeleid (EHS beheerplan, Naturabeheerplan, leefgebiedenbeleid etc) in één 

natuurbeheerplan van de Omgevingswet. 
 
Ruimtelijke borging routenetwerken 

 
6. Het Rijk is de ‘bewaker van de eenheid in beleid”(GW art.45 lid 3 ) en is voorwaardenscheppend  voor 

‘ruimte voor vrijetijdsbesteding’ (GW art 22 lid 3) . 
Daarom zal het Rijk de zgn. routenetwerken voor varen, wandelen en fietsen dienen te borgen. 


