
LTO NEDERLAND POSITIEF OVER RESULTATEN FITNESS CHECK 
09 DECEMBER 2016  

De Europese Commissie concludeert dat de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen op 

verschillende punten beter kan. Zo moeten stakeholders -waaronder de boeren- meer betrokken 

worden bij het proces rond Natura 2000. En moet er meer rekening worden gehouden met de 

externe effecten op lokaal niveau. Met name de sociaal-economische gevolgen zijn groot. LTO 

Nederland portefeuillehouder Jakob Bartelds is positief over deze conclusies. 'Aanpassing van de 

Vogel- en de Habitatrichtlijn had van ons best gemogen. Maar met een betere uitvoering van beide 

richtlijnen komen we ook een heel eind. Er moet een eind komen aan de onnodige beperkingen en 

vruchteloze tegenstellingen waar we door Natura 2000 mee geconfronteerd worden.' 

Rol lobbygroep 

LTO Nederland zal zeker gebruik maken van de oproep om de stakeholders beter te betrekken. Onze 

portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds is van mening dat daar ook de LTO lobbygroep goed bij 

kan worden betrokken. 

Actieplan 

De Europese Commissie boog zich woensdag 7 december voor het eerst over de resultaten van de 

fitness check, die ze twee jaar geleden lanceerde. De Commissie gaat nu aan de slag met het 

opstellen van een actieplan voor een betere implementatie van de Europese vogel- en 

habitatrichtlijn. Dat plan moet een aantal concrete maatregelen bevatten die een betere toepassing 

van de richtlijn mogelijk maakt. De Europese Commissie wil bijvoorbeeld regelmatig overleggen met 

burgemeesters en andere lokale bestuurders om de uitdagingen te bespreken. In overleg met de 

lidstaten en andere stakeholders zullen de nieuwe maatregelen worden uitgewerkt. Ook zullen aan 

de betrokken overheden ‘stimuli’ voor nationale en regionale investeringen in biodiversiteit worden 

toegekend. 

Vervolg 

Op 19 december worden de resultaten gepresenteerd in de Europese Raad van Ministers van milieu 

(Environment Council). Verwacht wordt dat in de daarop volgende Raad op 28 februari 2017 een 

bespreking plaatsvindt van de concept raadsconclusies.  

  

 

 


