Fact-sheet schaduwwerking Nationale Parken.
Er is in Nederland sprake van een stelsel van 20
nationale parken, waaronder het Nationaal Park
Weerribben-Wieden.
Daarbij komt regelmatig de vraag aan de orde of de
aanwijzing van een Nationaal Park leidt tot
planologische beperkingen voor bedrijven in en om
het betreffende Nationaal Park.
Wat is de juridische basis voor de aanwijzing van
Nationale Parken en is in de aanwijzing opgenomen
of en welke effecten dat met zich brengt?
De twintig Nationale Parken in Nederland zijn (met
uitzondering van het Nationaal Park de Hoge Veluwe
en het Nationaal Park Veluwezoom die beide een andere ontstaansgeschiedenis kennen), allemaal
door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij (nu ministerie Economische Zaken)
aangewezen op basis van de “Regeling Aanwijzing Nationale Parken”.
Tot 1 januari 2013 was in de Regeling opgenomen dat de Staatsecretaris:
1. natuurgebied X van bijzondere betekenis en kwaliteit instelt als Nationaal Park
2. door middel van een bijgevoegde kaart aangeeft hoe Nationaal Park X is begrensd
3. de onafhankelijke voorzitter benoemt
4. in het aanwijzingsbesluit opneemt welke partijen in het Overlegorgaan zijn
vertegenwoordigd
Per 1-1- 2013 is de Regeling aangepast en zijn uitsluitende de eerste 2 punten nog van toepassing.
Op dit moment (7 april 2015) is een nieuwe ontwikkeling dat de Regeling Aanwijzing Nationale
Parken zal verdwijnen op het moment dat de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht wordt.
Deze wet is op dit moment nog in behandeling in de Tweede Kamer en gaat daarna nog naar de
Eerste Kamer.
In de Concept Wet Natuurbescherming is het volgende over Nationale Parken opgenomen:

We gaan voor een goede toekomst van een fantastisch gebied,
ons Nationaal Park!

“Artikel 8.3 (pag. 73-74)
1. Onze Minister kan een gebied als nationaal park aanwijzen op verzoek van Gedeputeerde Staten
van de provincie of provincies waarin het gebied is gelegen.
2. Een gebied wordt uitsluitend aangewezen als nationaal park, indien:
a. het een aaneengesloten gebied met een oppervlakte van ten minste 1000 hectare betreft:
1°. waarin zich een of meer ecosystemen bevinden die niet wezenlijk zijn aangetast door
menselijk gebruik,
2°. waarin zich dier- en plantensoorten, geomorfologische locaties en habitats bevinden die
een bijzonder natuurwetenschappelijk, educatief en recreatief belang vertegenwoordigen,
3°. dat een natuurlijk landschap van grote schoonheid omvat;
b. het behoud van de wezenlijke kenmerken van het gebied is verzekerd;
c. het gebied is opengesteld voor bezoekers voor educatieve, culturele en recreatieve doeleinden,
met dien verstande dat aan de openstelling voorwaarden en beperkingen kunnen worden gesteld
met het oog op het behoud van de wezenlijke kenmerken van het gebied; en
d. het gebied zich duidelijk onderscheidt van eerder aangewezen nationale parken.
3. Onze Minister kan, gehoord gedeputeerde staten van de betrokken provincie of provincies, een
aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wijzigen of intrekken.”
In de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Natuurbescherming is het volgende
opgenomen: “Onderdeel van de ecologische hoofdstructuur zijn de nationale parken. Deze parken
kennen geen eigenstandig wettelijk beschermingsregime. Ook hier zijn de provincies
verantwoordelijk voor de planologische bescherming en het beheer.
Het Rijk behoudt een verantwoordelijkheid ten aanzien van de toekenning en Intrekking van het
predicaat 'nationaal park.“
Gezien het feit dat -tot nu toe in de Regeling Aanwijzing Nationale Parken- en in de toekomst in
de Wet Natuurbescherming de Nationale Parken geen eigenstandig wettelijk beschermingsregime
kennen, is er dus per definitie geen sprake van planologische schaduwwerking van nationale parken.
Nationale Parken zijn ook niet als bijzonder beschermingscategorie opgenomen in gemeentelijke
bestemmingsplannen of provinciale omgevingsvisies.
Bestaat er dan niet zoiets als planologische schaduwwerking, bestaan er geen beperkingen?
Die kunnen wel bestaan, maar komen dan bijvoorbeeld voort uit:
1. de aanwijzing van het betreffende natuurgebied als Natura 2000 gebied
2.

natuurgebied maakt deel uit van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische
Hoofdstructuur)

3. is met de bestemming natuurgebied opgenomen in bestemmingsplan
4. is met de bestemming natuurgebied opgenomen in provinciaal omgevingsplan
Beperkingen zijn dan niet het gevolg van de aanwijzing tot Nationaal Park (een NP is geen
beschermingsregime), maar vloeien voort uit één of meerdere van de bovengenoemde 4 punten.

We gaan voor een goede toekomst van een fantastisch gebied,
ons Nationaal Park!

