
32 127 Regels met betrekking tot versnelde
ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke
en infrastructurele projecten (Crisis- en
herstelwet)

Nr. 106 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN
VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29
Ontvangen op 16 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:
2.4 Ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur

als globaal aangegeven op kaart 5 van de Nota Ruimte en nader
aangeduid door provinciale staten van de betrokken provincies.

Toelichting

Indiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur
(EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. Het wetsvoorstel is
gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein,
teneinde de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een
goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland
te bevorderen. De EHS betreft een netwerk van zowel grote als kleine
gebieden in Nederland waar flora en fauna voorrang genieten. Bestaande
natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden, robuuste
verbindingen, landbouwgebieden en grote wateren vormen samen de
EHS, waardoor deze functioneert als ruggengraat van de Nederlandse
natuur. Door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden,
kunnen planten en dieren zich eenvoudiger verspreiden over meerge-
bieden.

De EHS moet in 2018 klaar zijn en moet gaan bestaan uit 728 500 ha,
waarvan bijna twee derde bestaande natuur is. Uit diverse evaluaties van
onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wageningen
Universiteit en provincies blijkt dat het proces voor de uitvoering van de
EHS moeizaam verloopt. Toevoeging van de EHS aan de Crisis- en
herstelwet zorgt voor een versnelling van de verwezenlijking van het
natuurnetwerk en zal bijdragen aan een sterkere Nederlandse natuur.
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