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1. Educatie: D66 vindt dat educatie de basis is voor het realiseren van een duurzame toekomst. D66 wil 

daarom het verkrijgen van inzicht in de waarde en de nut en noodzaak van biodiversiteit en 

duurzaamheid versnellen door opname hiervan in de lesprogramma’s van alle lagere-, midden-, 

hogere-, beroeps- en universitaire opleidingen te faciliteren. 

 

2. Waardering van natuur, biodiversiteit en ecosysteemdiensten: D66 vindt het onverantwoord langer te 

wachten met de noodzakelijke transitie naar een groene economie en wil hiervoor versneld Europese 

richtlijnen invoeren. Lidstaten en het bedrijfsleven zullen ter voorbereiding ondersteund worden bij 

de implementatie van methodieken zoals PES en TEEB. Directe en indirecte financiering van niet 

duurzame activiteiten zullen worden afgebouwd. Maatschappelijke kosten zullen verhaald worden. 

 

3. Natura2000: D66 blijft Natura2000 actief steunen en agenderen en zal lidstaten, bedrijven en burgers 

overtuigen van het nut en noodzaak als wel aanspreken op hun verplichtingen. De actuele stand van 

zaken zal breed gecommuniceerd worden met focus op (potentiële) winst. 

 

4. Recht op natuur: D66 vindt dat iedere burger in de EU recht heeft op een  toegankelijk natuurlijke 

omgeving dichtbij huis. Met name in de grotere steden hebben bewoners minder toegang tot natuur 

met een lagere levenskwaliteit en hogere maatschappelijke gezondheidskosten door gebrek aan 

beweging en rust als gevolg. D66 wil dat groene infrastructuur, functioneel groen in de stad en een 

geleidende overgang van de stad naar het achterland standaard worden. Hiervoor wil D66 op korte 

termijn een Europees programma opzetten dat overheden, het bedrijfsleven en burgers 

handelingsperspectieven, een duidelijke business case biedt en ondersteund in de uitvoering. 

 

 

Toelichting 

Educatie: Door integraal biodiversiteit en natuur onderdeel uit te laten maken van de curricula worden 

natuurbaten begrijpelijker voor alle bevolkingsgroepen en weet men hoe zelf te handelen in het eigen 

vakgebied om hier maximaal profeit uit te behalen. In geen van de geraadpleegde bronnen worden 

duurzaamheid- natuureducatie genoemd of benoemd alhoewel dit essentieel is voor het behoud en 

verbetering van de Europese welvaart. Laten we in bossen in plaats van zakken geld leren tellen en later 

leren dat die bossen tevens meer waard zijn. 

 

Waardering van natuur: Voor behoud en verbetering van de Europese welvaart en welzijn is het essentieel 

dat er een andere manier van produceren en consumeren gaat plaatsvinden. Een manier waarbij de 

werkelijke waarden en kosten inzichtelijk gehanteerd worden. Het is nu de tijd om de focus te verleggen 

van onderzoek naar toepassing om te voorkomen dat we verder achter de feiten aanlopen en de kosten van 

de huidige verbruikende economie oncontroleerbaar worden. Omdat lidstaten veelal gericht zijn op korte 

termijn eigen belang is dit bij uitstek een maatregel die middels Europese richtlijnen (en controle) zal 

moeten worden gebracht en uitgevoerd. 

 

Natura2000: De afgelopen jaren is gebleken dat verschillende lidstaten met eigen interpretaties van 

Natura2000 minder dan het minimale willen. Dit is voor de EU als geheel ontoelaatbaar en niet 

acceptabel. Natura2000 is een absoluut minimum wat behouden moet worden en blijven om van daaruit de 

rest van de EU te voorzien van natuur, ecosystemen en ecosysteemdiensten.   

 

Recht op natuur:  

Natuur is direct of indirect essentieel voor iedereen ongeacht of betreffende zich daarvan bewust is. 

Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat dit tevens een fundamentele hoeksteen is van een 



gezonde, productieve en innovatieve samenleving. Toegang tot natuur draagt bij aan levenskwaliteit, 

productiviteit, innovatie, draagvlak voor natuur en een duurzame circulaire economie en afname van 

maatschappelijke kosten. Het niet faciliteren ervan is een directe ondermijning van de welvaart. 

 

 

Referenties (wordt verder uitgewerkt met ref verwijzingen in tekst en correcte vermelding hieronder): 

 

- Ons visiedocument. 

- DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, on a General 

Union Environment Action Programme to 2020, "Living well, within the limits of our planet" 

- ALDE Five year Strategic Programme for the European Commission 2009-2014 

- D66 Visie voor Europa, Goed nieuws: Een nieuw verhaal, Europa gaat een stralende toekomst 

tegemoet! 

- Environment: Investing in green infrastructure will bring multiple returns to nature, society and 

people 

- http://www.eea.europa.eu/nl/themes/biodiversity/policy-context  

- EEA Signalen 2012 – Bouwen aan de toekomst die we willen 

- TEEB Rapporten  

- Biodiversiteit.nl 

- Platform biodiversiteit.nl 

- EU Commissie: biodiversiteit en werkgelegenheid gaan samen 

-  

 

Expertise 

- Daniëlle Hulst; educatie 

- Philip Calringbould; Natura2000, educatie en waardering. 

- Thomas Vintges; Natura2000, educatie, waardering en recht op natuur.  

 
 
In een half A4, ofwel ca 200 woorden, 3 bullets met concrete punten die volgens de werkgroep het belangrijkste zijn, met bullets zo concreet en 
specifiek mogelijke beschrijving van de politieke ambitie voor het EP. In de onderste helft van het A4-tje is zijn nog enkele voor referenties 
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