
PARTIJ STANDPUNTEN NATUUR 

50 PLUS Bij 50 plus draait het allemaal om het toegankelijk maken voor ouderen 

en meer bomen planten 

CDA Het CDA wil Gelderse natuur en landschap behouden en versterken. Een 

vitaal platteland vraagt ons om de grenzen van de regelgeving op te 

zoeken om het mogelijk te maken om ook rondom natuurgebieden te 

ondernemen.  

CHRISTEN UNIE De provincie werkt aan een robuuste ecologische hoofdstructuur die 

wordt gekoppeld aan de bijbehorende landschappelijke hoofdstructuur, 

met name van en naar de Veluwe en langs de grote rivieren. 

Meer samenhang van natuur- en klimaatbeleid is noodzakelijk, waardoor 

biodiversiteit en klimaatadaptatie meer prioriteit krijgen in het 

natuurbeleid. 

De provincie geeft hoge prioriteit aan bevorderen van biodiversiteit, 

waar natuur- en landbouworganisaties samenwerken, onder meer in het 

tegengaan van de zorgelijke achteruitgang van het aantal insecten. 

Aandacht van de provincie is nodig voor een doorlopende 

groeninfrastructuur: onderbrekingen vormen een onoverbrugbare 

woestijn voor insecten. De provincie stelt een nieuwe meerjarenstrategie 

ontsnippering op met een stevige ambitie: lokale verbindingen op 

bestaande knelpunten en een algehele netwerkfunctie van het 

landschap, voor grote en kleine dieren. 

De provincie werkt aan toegankelijke natuur via een fijnmazig netwerk 

van fiets- en wandelpaden. 

PARTIJ VOOR DE DIEREN Ook de steeds verder oprukkende bebouwing en uitbreiding van het 

wegennet gaan ten koste van de natuur en de kwaliteit van onze 

leefomgeving 

De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en de provincie Gelderland 

laat de bezuinigingen nadreunen. Op zoek naar het snelle geld wordt 

bijna altijd gekozen voor het opofferen van natuur aan 

kortetermijnbelangen zoals asfalt, bouwen en intensieve recreatie.  

Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de intensieve 

veehouderij tast daarbij de natuur en de bodem steeds verder aan, net 

als het gebruik van landbouwgrond 

Dat betekent minder landbouwdieren, geen nieuwe veestallen of wegen 

in of door natuurgebieden en natuurlijkere waterstanden  



Elke toename van stikstofvervuiling is verboden  

Stilte in stiltegebieden blijft in stand.  

CODE ORANJE Voor LPG-Code Oranje, platform voor lokale politieke partijen, zijn 

natuur en milieu kernwaarden. LPG wil vasthouden aan natuurwaarden 

binnen Natura2000 en behoud van het open landschap en een groene 

leefomgeving. 

D66 D66 staat voor behoud en ontwikkeling van de natuur en haar waarden 

en vertrouwt erop dat alle overheden het belang van ruimtelijke 

kwaliteit onderkennen en rekening ermee houden in hun 

omgevingsplannen. Bij ruimtelijke plannen van de provincie moet het 

landschap een vaste plaats innemen bij de besluitvorming. 

DENK Geen verkiezingsprogramma gericht op de provincie, alleen een 

kandidatenlijst.  

GROEN LINKS Groen Links wil respect voor waardevolle natuurgebieden en 

natuurelementen en wil investeren in versterking natuur, biodiversiteit 

en landschap. Bij ruimtelijke projecten wil Groen Links een verplichting 

tot kwalitatieve en kwantitatieve natuurcompensatie die strikt 

gehandhaafd wordt. Waardevolle natuur- en landschapselementen 

moeten beter beschermd worden.   

PVDA De PvdA wil meer investeren in ecologische verbindingen (ecoducten) en 

het beheer van groen en dient het Gelders Natuur Netwerk zo snel 

mogelijk te worden afgerond. PvdA pleit ervoor om tot een Gelders plan 

voor biodiversiteitsherstel komen, zodat het groene, waterrijke kapitaal 

van de provincie zorgvuldig kan worden beschermd en versterkt. PvdA 

koestert stiltegebieden en wil waar mogelijk de omvang vergroten om 

flora en fauna te beschermen. 

PvdA vindt dat de provincie zorgvuldig dient om te gaan met Natura 2000 

gebieden en terughoudend te zijn met de kap van bomen langs 

provinciale wegen. 

Ook vinden ze dat er in de openbare ruimte een compensatieplicht moet 

komen voor natuur- en landschapselementen. Als je groene elementen 

weghaalt of versteent dan moet dat op een andere plek gecompenseerd 

worden.  



PVV Vindt dat het landschappelijke karakter van Gelderland behouden dient 

te blijven. Is niet voor nieuwe natuur; maar wil behouden wat we 

hebben. 

Beheerplannen inzake de Natura 2000-gebieden plannen dienen zo min 

mogelijk knellend te worden opgesteld, zodat rekening kan worden 

gehouden met de bedrijvigheid rondom deze gebieden. De 

natuurgebieden dienen te worden opengesteld, mits er geen sprake is 

van het aanrichten van schade aan flora en fauna. 

Behoud van schaapskudden. 

Weidegang van het vee moet mogelijk blijven. Het waterschap dient hier 

rekening mee te houden door het grondwaterpeil niet te hoog te zetten. 

Geen plezier-, druk- en drijfjacht, maar in het uiterste geval wel voor 

noodafschot en/of beheerjacht als er ontegenzeggelijk gevaar dreigt voor 

mens of dier. 

Er moet een provinciale regeling komen voor de opvang van inheemse 

diersoorten. Er worden miljoenen uitgegeven aan natuur, maar voor de 

opvang van inheemse dieren is er niets geregeld. 

SGP De SGP zet zich in voor: het inzichtelijk maken van de natuurwaarde van 

niet natuurgebieden; de focus op kwaliteit (biodiversiteit) en niet op 

kwantiteit van   de natuur: 

• Het voldoende aantrekkelijk maken van agrarisch natuurbeheer,  met 

ruimte voor vakmanschap;  

• Het niet strenger vaststellen van Natura 2000-doelen en   -regels dan 

strikt noodzakelijk is. wordt, zodat onderbouwd aangegeven kan 

worden of nieuwe natuur nodig is.  

SP Het beschermen van natuur en dier is een van de 10 speerpunten van de 

SP Gelderland bij de komende verkiezingen. De provincie moet werk 

maken van het voltooien van de eerder gemaakte plannen voor een 

groot natuur-netwerk. 

VVD VVD Gelderland is trots op de Veluwe wil dat Gelderland zich actief inzet 

voor goed onderhouden ruiterpaden, fietspaden, en wandelpaden, zodat 

iedereen heerlijk kan genieten van onze Veluwe. 

De VVD vindt het belangrijk dat de natuur de ruimte krijgt en dat alle 

inwoners er volop van kunnen genieten. Daarbij moeten bedrijven wel 

de ruimte blijven krijgen om te groeien. Natuur en economie zijn dan ook 

geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen juist goed hand in hand 

gaan. 



Rest van de keuzes voor natuur worden ondergebracht bij het 

waterschap! 

FORUM VOOR 
DEMOCRATIE 

FvD heeft geen duidelijk standpunt met betrekking tot de provincie 

Gelderland en natuur. Wel willen ze helpen bij het opruimen van plastic 

soep en hergebruik van plastic, waar dat mogelijk is. Geen uitspraken 

over behoud natuur of hoe om te gaan met Natura 2000 gebieden. 

JEZUS LEEFT Jezusleeft heeft geen breed standpunt over natuur, maar geeft wel aan 

dat ze vinden dat er goede zorg gedragen moet worden voor de 

schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, genetisch 

gemodificeerd voedsel, overbevissing, gebruik van landbouwgif en 

oplichting met grondstoffen zijn onverantwoorde methoden om voedsel 

te produceren, omdat er geen rekening wordt gehouden met de 

schepping, mens of dier. Jezusleeft wil biologisch, kleinschalig en dier- en 

natuurvriendelijk producerende boeren ondersteunen. Jezusleeft wil 

lokale productie en lokaal consumeren stimuleren zodat ons voedsel 

eerlijk, milieuvriendelijk en beter wordt. 

 


