Aan:

De Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in
vergadering (digitaal) bijeen op 25 september 2020

Constaterende dat:














Nationale Parken onze iconen zijn van natuur, landschap en erfgoed. De parken
verbinden natuur met de andere grote opgaven waar Nederland voor staat zoals de
stikstof- en landbouwtransitie en de klimaatopgaven. En ze zijn een belangrijke
regionale dragers voor recreatie, toerisme en ontspanning.
Nederland heeft 21 nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de
Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse
natuur terug te vinden.
De stelselverantwoordelijkheid voor de Nationale Parken is verankerd in de wet
Natuurbescherming en belegd bij de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit(LNV).
De Nationale Parken in de Nationale Omgevingsvisie worden verankerd.
De afgelopen jaren een bijzondere publieke samenwerking in gang is gezet voor de
doorontwikkeling van onze Nationale Parken ondersteund door het Nationale Parken
bureau.
Een Nationale Parken Deal is gesloten die tot doel heeft:
o De kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland te verhogen;
o De betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken;
o Een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken te bereiken.
Een breed Nationaal Parken Platform is gevormd bestaande uit de Nationale Parken
en Maatschappelijke organisaties.
Een Standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl is verschenen.
De Regiegroep is gevormd bestaande uit LNV, IPO en een delegatie maatschappelijke
partners die leiding geeft aan het vernieuwingsproces Nationale Parken Nieuwe Stijl.
De ambities eenmalig met € 6 miljoen voor de periode 2020–2022 zijn ondersteund
en aangevuld met cofinanciering vanuit de regio.

Overwegende dat:



Gemeenten bijdragen leveren vanuit algemene middelen voor de instandhouding
van nationale Parken maar hier geen structurele financiering voor ontvangen.
Structurele afspraken inzake aanpak en financiering tussen Rijk, provincies en
maatschappelijke partners noodzakelijk zijn voor doorontwikkeling en lange termijn
instandhouding van de Nationale Parken.

Vraagt het VNG-bestuur om:
Met de minister, het IPO en maatschappelijke partners in overleg te treden met als doel
structurele afspraken te maken over de aanpak en de financiering voor de lange termijn van
de instandhouding en doorontwikkeling van de Nationale Parken.
en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. M.J.T.H. Havekes

G.F. Naafs

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal,

Gesteund door:
gemeente Ameland
gemeente Vlieland
gemeente de Bilt
gemeente Steenwijkerland
gemeente Tynaarlo
gemeente Altena
gemeente Wassenaar
gemeente Bunnik
gemeente Almere
gemeente Aa en Hunze
gemeente Groningen
gemeente Soest
gemeente Noord-Beveland
gemeente Roerdalen

