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MEDEDELING VAN EC:    Het actieplan voor de natuur, de mensen en de economie is  

goedgekeurd  

 

Context 

In het kader van haar streven naar betere regelgeving heeft de Commissie een evaluatie - de 

zogenaamde fitness check of geschiktheidscontrole - van de natuurrichtlijnen uitgevoerd. Hieruit 

is gebleken dat de natuurrichtlijnen, als onderdeel van het bredere biodiversiteitsbeleid van de EU, 

geschikt zijn voor het beoogde doel, maar dat de uitvoering ervan aanzienlijk moet worden 

verbeterd om de doelstellingen te bereiken. Om concrete resultaten te behalen, moet zowel de 

doeltreffendheid en efficiëntie van de richtlijnen als de samenwerking met verschillende 

groepen belanghebbenden worden verbeterd. 
Enkele belangrijke redenen voor de gebrekkige uitvoering zijn de beperkte middelen, een zwakke 

handhaving, weinig integratie van natuurdoelstellingen in andere beleidsgebieden, ontoereikende 

kennis van en toegang tot gegevens, slechte communicatie en weinig betrokkenheid van 

belanghebbenden, onvoldoende kennis van de verplichtingen van de richtlijnen en van de 

flexibiliteit en kansen die deze bieden in het bijzonder op regionaal en lokaal niveau.  Dit kan tot 

spanningen tussen natuurbescherming en economische activiteit leiden terwijl steeds meer wordt 

erkend dat de natuur van belang is voor verschillende economische sectoren. 

Ter opvolging is een concreet actieplan ontwikkeld voor verbetering van de uitvoering van de 

richtlijnen, de samenhang ervan met sociaal-economische doelstellingen, en het contact met 

nationale, regionale en lokale autoriteiten, belanghebbenden en burgers – in samenwerking met 

het Comité van de Regio's (CvdR). 

 

 

Inhoud van het actieplan  
Het actieplan omvat vijftien concrete maatregelen opgedeeld onder vier prioriteitsgroepen, met 

focus op acties die moeten gerealiseerd worden tegen eind 2019. In de ‘factsheets’ in de bijlage 

bij de mededeling van de Commissie wordt elk van de 15 acties verder toegelicht en de 

verantwoordelijke uitvoerders aangegeven (EC, lidstaat, doelgroepen). 

 

Prioriteit A: De richtsnoeren, kennis en samenhang met bredere sociaal-economische 

doelstellingen verbeteren 
1. Guidance documenten verbeteren, interpretatie wetgeving bevorderen 

2. Ondersteuning vergunnignsprocedures 

3. Stroomlijning monitoring, kennis en toezicht verbeteren – gebruik satellietbeelden 

 

Prioriteit B: Politieke betrokkenheid opbouwen en de naleving verbeteren 
4. Netwerk voltooien + beschermingsmaatregelen voor alle gebieden 

5. Ihkv. de Evaluatie van de uitvoering van EU milieubeleid (EIR) routekaarten ontwikkelen 

voor verbetering van uitvoering en versterking van overleg met grondbezitters en 

belanghebbenden 

6. Biogeografisch proces optimaliseren 

7. Voor meest bedreigde soorten en habitats actieplannen ontwikkelen + overlegplatforms met 

belanghebbenden 

 

Prioriteit C: Meer investeringen in Natura 2000 en betere synergiën met de financierings-

instrumenten van de EU 

8. Investeringen in de natuur stimuleren: actualisering PAFs, verhoging allocatie LIFE-

budget aan thema Natuur- en Biodiversiteit met 10% (wordt dan 65%), verhoging 

investering door particuliere sector 



9. Synergiën met GLB landbouwbeleid versterken voor : doeltreffend gebruik van Natura 2000-

betalingen en agro-milieu-klimaatmaatregelen, resultaatgerichte regelingen, 

landbouwadviesdiensten 

10. Financiering en synergiën onder cohesiebeleid versterken 

11. Synergiën en financieringsmogelijkheden versterken onder visserij- en maritiem beleid 

12. Richtsnoeren toepassing groene infrastructuur voor connectiviteit, ondersteuning van nature-

gebaseerde oplossingen 

 

Prioriteit D: Betere communicatie en voorlichting en grotere betrokkenheid van burgers, 

belanghebbenden en gemeenschappen 

13. Platformen voor uitwisseling kennis en versterking betrokkenheid van lokale/regionale 

autoriteiten 

14. Erkenning goed beheer van Natura 2000-gebieden, ondersteuning bewustmaking en 

voorlichting, verband natuurlijk en cultureel erfgoed – in bijz. in context van 2018 

Europees Jaar van het cultureel erfgoed   

15. Jongeren actief betrekken in natuurbescherming 

 

Voor meer informatie: 

Documenten in bijlage: 

- Mededeling van de Commissie: COM(2017) 198 final (27/04/2017) 

- Factsheets met verdere informatie over elk van de 15 acties (detailed factsheets 

Website EC:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm 

 


