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Doel Groene Tafel Natuur en samenleving 

 

Tijdens de Groene Tafel ‘Natuur en Samenleving’ willen we in de volle breedte 

verkennen welke betekenis natuur / groen in de samenleving kan hebben. En hoe 

deze betekenis kan worden versterkt. We gaan daarbij in op de volgende vragen: 

 

 Aan welke maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld gezondheid, sociale 

kwaliteit, klimaatadaptatie etc) kan natuur bijdragen? En op welke wijze?  

 Hoe kunnen doelen aan elkaar worden gekoppeld?  

 Hoe doen we dat op een optimale manier, zodat zowel de mensen als de 

natuur er beter van worden? Wat hebben we daarvoor nodig?  

 Welke inspirerende voorbeelden kennen we? Wat kunnen we leren van deze 

voorbeelden?  

 

 

Voorlopig Programma  

 

Tijd 
 
Activiteit 

12.30-13.00 uur Ontvangst met een broodje 

13.00-13.10 uur Opening 

13.10-13.50 uur 

 
Introductie op het thema door: 
 
Agnes van den Berg              Egbert Roozen 
Professor omgevings-                   Directeur branchevereniging 

psychologie universiteit                 VHG 
Groningen                                   “Voor ondernemers in het groen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.50-15.45 uur 
Interactieve werksessie met ruimte voor ontmoeting en 
kennisuitwisseling 

15.45-16.00 uur Afsluiting 

16.00-17.00 uur Borrel 

 



Achtergrondinformatie: Toelichting Groene Tafels Overijssel 

 

Aanleiding en doel Groene Tafels Overijssel 

Het natuurbeleid is de afgelopen jaren gedecentraliseerd van het Rijk naar de 

provincies. Hierdoor zijn de provincies in de volle breedte verantwoordelijk 

geworden voor het natuurbeleid. Daarbij horen ook nieuwe taken en 

bevoegdheden, die ingaan bij de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet 

Natuurbescherming in 2017. 

 

De provincie wil invulling geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheid in 

samenspraak met de samenleving. Daarom gaat zij de komende periode in gesprek 

met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en 

waterschappen over het onderwerp Natuur. Dit krijgt onder andere vorm via een 

serie ‘Groene Tafels’.  

 

Inhoud Groene Tafels 

Op veel onderdelen is het provinciale natuurbeleid al ver uitgewerkt, zoals het 

Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000, de Programmatische Aanpak Stikstof en 

het Agrarische Natuurbeheer. 

Een aantal andere thema’s vraagt om doorontwikkeling van beleid. Voor deze 

thema’s worden zes groene tafels georganiseerd. De onderwerpen die aan bod 

komen zijn: Algemene visie(s) op natuur, landschap, natuur en economie (met 

Samen Werkt Beter), natuur en samenleving, faunabeheer en soortenbescherming.  

 

Vervolg 

Op basis van de inzichten uit de Groene Tafels en andere input vanuit de 

samenleving zullen Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten 

voor de doorontwikkeling van het provinciale natuurbeleid, in de vorm van een 

provinciale natuurvisie (die onderdeel wordt van de provinciale omgevingsvisie). 

De besluitvorming over deze voorstellen is voorzien in 2017. 

 
 


