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Verzoek aanwijzing Van Gogh NP als nationaal park
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Met gepaste trots dienen wij hierbij de aanvraag in voor de toekenning van de
status Nationaal Park aan het gebied Van Gogh Nationaal Park (NP). De
combinatie van toonaangevende natuurgebieden ingebed in een aantrekkelijk
agrarisch cultuurlandschap tot in de dorpen en steden, een innovatieve
metropolitane economie én de tastbare erfenis van Van Gogh maken het Van
Gogh Nationaal Park uniek. Het vertelt een internationaal onderscheidend en
krachtig verhaal: de combinatie van fantastische natuur, topcultuur en
topeconomie in één van de slimste regio’s ter wereld.
De aanvraag bestaat uit de volgende documenten (die zowel analoog als
digitaal worden verzonden):
1. Het Masterplan Van Gogh Nationaal Park Brabant: schetsboek voor het
landschap van de 21e eeuw
2. Een oplegnotitie: toelichting op het verkrijgen van de status Van Gogh NP
3. Kaart 1 Begrenzing Van Gogh Nationaal Park conform de verplichting op
basis van Natuurbeschermingswet en opmaak-normen van LNV
4. Kaart 2 Begrenzing Van Gogh Nationaal Park, inclusief de fluïde
begrenzing van het Masterplan Van Gogh NP met de natuurgebieden,
cultuurhistorisch waardevolle landschappen en gemeentegrenzen
5. Bouwsteen beknopte historisch-landschappelijke karakterisering Van Gogh
NP.
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Wij doen dit verzoek namens de Stuurgroep Van Gogh NP, waarin overheden,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Meer dan
40 partijen hebben het mogelijk gemaakt om dit Masterplan ten behoeve van de
aanvraag op te stellen.
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Het Van Gogh NP is niet alleen een prachtig gebied waar mensen kunnen
genieten van natuur en landschap. Het is ook een samenwerkingsconcept met
een gezamenlijke koers om in de gebieden rond deze natuur samen te werken
aan het landschap van de toekomst, met toegevoegde waarde voor natuur,
landschap en biodiversiteit. Een samenwerking aan gebiedsgerichte
ontwikkelingen in combinatie met de grote opgaven die op dit gebied afkomen,
zoals de klimaatadaptatie en de transitie van de landbouw.
De ontwikkelingsgerichte aanpak in het Van Gogh NP levert een kwaliteitsimpuls
voor een gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor onze
bewoners, voor de versterking van onze positie als economische regio en het
vestigingsklimaat, voor de (inter)nationale positionering van Brabant voor
duurzaam cultuurtoerisme en voor perspectief aan boeren die in dit landschap
door willen. Door focus, samenhang en bundeling van krachten ontstaat zo meer
impact voor ecologie, regionale economie en op sociaal-maatschappelijk
gebied.
Hoewel de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het Van Gogh
Nationaal Park veel kansen bieden, staan landschap en natuur ook onder druk.
Noord-Brabant staat voor grote ruimtelijke opgaven: duurzame
energieproductie, woningbouw, mobiliteit en logistiek, klimaatadaptatie, herstel
van de biodiversiteit, circulaire economie en de transitie van de land- en
tuinbouw. In het Van Gogh NP worden deze opgaven met behulp van het
Kompas in samenhang, ontwikkelingsgericht en waar mogelijk met toegevoegde
waarde voor natuur en landschap ontwikkeld. De urgentie is hoog. Onze
ambities zijn groot.
Wij zijn ervan overtuigd dat het Van Gogh NP daarmee een voorbeeld is van
een Nationaal Park “nieuwe stijl”, zoals bedoeld in de in 2014 aangenomen
motie Jacobi-Van Veldhoven en verder uitgewerkt in de concept-Standaard
Gebiedsaanduiding voor een nationaal park, die u in juli 2019 aan de Tweede
Kamer heeft gezonden. Deze Standaard is nog niet verankerd in wetgeving. In
goed overleg met uw ministerie doen wij onze aanvraag daarom op basis van
de vigerende wet, en daarbij op voorhand reeds ook op de criteria van de
Standaard. Ook zijn wij in overleg geweest met het Nationale Parkenbureau om
de Standaard zo goed mogelijk te verwerken in het Masterplan. Daarbij is o.a.
gekeken naar de concept-Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit en Natuur die door het
Nationaal Parkenbureau wordt ontwikkeld.
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De groene kernen en het bekenlandschap in dit gebied zijn de ruggengraat,
waarmee wij menen te voldoen aan de criteria van de status. Maar wij zetten er
dus nog iets bovenop door geheel in de geest van de Nationale Parken nieuwe
stijl in dit mozaïeklandschap ook de omringende zones tot in de dorpen en
steden te betrekken, met ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot de grote
opgaven, en met 4 ontwikkellijnen en het Kompas als gids. Deze
ontwikkelingsgerichte aanpak is essentieel: Wij hebben de agrarische
ondernemers nodig om het landschap te ontwikkelen in combinatie met een
economisch gezonde bedrijfsvoering.
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Het ontwikkelconcept Van Gogh Nationaal Park zoals verwoord in het
Masterplan op basis van het Kompas en de vier ontwikkellijnen is voor de
gezamenlijke partners cruciaal.
Met deze aanpak zijn we ervan overtuigd dat de komende jaren zowel aan de
natuurgebieden zelf als aan de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de
omringende gebieden kwaliteit wordt toegevoegd, met een grote schaalsprong
die we terugzien in het ruimtelijk beeld. De partners van het Van Gogh
Nationaal Park beslissen samen in de loop van het proces, wanneer en met welk
instrumentarium zij deze ontwikkelingen (ruimtelijk) vertalen in het kader van de
Omgevingswet. Daarbij hanteren wij de “Brabantse manier van werken”,
waarbij we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de
Omgevingswet om ontwikkelingen mogelijk te maken, die van onderop worden
opgebouwd. Met de waarden en principes, zoals vastgelegd in onze Brabantse
Omgevingsvisie:
 Wij verbinden in vertrouwen
 We gaan voor meerwaarde-creatie
 We gaan voor technische én sociale innovatie
 We gaan voor kwaliteit boven kwantiteit
 We gaan voor steeds beter
 We gaan voor proactief en preventief boven gevolgbeperking en herstel
Hierbij verzoeken wij ook mede namens het bestuur van nationaal park Loonse
en Drunense Duinen om de status van dit park te zijner tijd in te trekken
gekoppeld aan de toekenning van de status aan het Van Gogh NP, waarbij dit
gebied onderdeel wordt van het nieuwe Nationaal Park.
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Een nationaal park is een sterk merk. Het staat bij bezoekers van over de hele
wereld bekend als gebied waar je schitterende natuur, bijzondere
cultuurlandschappen en prachtige verhalen kunt vinden. Een nationaal park dat
de naam Van Gogh draagt, is nog aansprekender: een visitekaartje voor
Nederland. Het toekennen van de status Van Gogh Nationaal Park doet recht
aan dit prachtige gebied en aan de ambitie van alle partners die hier met trots
aan werken.
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Namens de Stuurgroep Van Gogh NP zien wij uw besluit met vertrouwen
tegemoet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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