




ort tor Nature
•

S(l,oplPOflIo<N"" __ ondtrdtItn:

• CIo~~'MIl'*......_~mb.l ...~

_ .....~WMI$_~aISaItm>I'fIl<WttsbaI.~._<1.
• ~_ .............~_ ... ~VMllMgollIed.H.c_vanbo$.

onn~__ 00'd til CIo l'luiocIi9i~_ wurondtI ~detteftl.,g

niIt __ 1itt9i"'OlQ"Clil~dieClo~_l'letl)ttllo<lln~_QIl

.....ll<_~~~lijn_~lWs.po<Ion .... teO"....onlOl'* ........
lI3~_murdll....... l'let_an__"I,",i"i"'ii_""'~"""

9NUOd ~.an -oen __ Ot~ ..... /liIl)ttIIo<I. lrIwntt1 Sl>O<IifI on IN...... In lOon

~~ls",,_

Wat Is S(Up)pOrt tor Nature?

S(l,op)pon lol N.... Is ....~ 1\IIIwaotvs}'àHm d.1l ....... _ ...~ aISO<~
_____... _ .... n-.....w_ ~_t:3n_H.cIs..""1/I'fI<l'll1t
:O<9I'fI dal 'polII..' '" ",." _UI __ EtII la. uobol"",A l<IIl ....

O<~'" ....... om $(UlI)pon lor NaR 10~ maar 0fPlIs ""'""*' I'let _.....-sr
Iotl><o's HilI<>tlIU$on van S(l,op)pon lor _Is Ql/i'IIgoons _ gar>rft -..mIng.murlUl
"" ~ .... Don ~_ rTIOÇlItiQ Wppen.lÎjn __ om eon......-lD

~'''''''''100l~"''-

COfIlac:1

--
w. 11 SI..lPM ....... KItIn

11oe-....l<l Slup)porl lor ""'".,.

Voonltltn S(up»on lor IQI",..--

WAT IS HET?

S(lIp)port for Nature is een vrijwillig systeem: een
terreinbeheerder kan vragen om S(up)port for Na
ture te gebruiken, maar organisatoren kunnen het
ook vrijwillig toepassen om te laten zien dat men
serieus bezig is met natuurvriendelijke organiseren,
S(up)port for NalUre zorgt er voor dat sportevene
menten met veel aandacht voor natuur, bodem en
andere bezoekers worden georganiseerd, Het toe
passen van S(up)port for Nature is uiteraard geen
garantie voor het verkrijgen van toestemming. Het
systeem zal vooral goed functioneren als het door
veel beheerders en organisatoren wordt toegepast.
Het wordt dan niet alleen een soort gemeengoed,
waaraan iedereen snel aan gewend is, maar het zal
ook leiden tot een betere afstemming tussen en
binnen organisaties. Dit heeft voor beide partijen
voordelen.

Beheerders staan veelal positief tegenover zulke
aanvragen, maar ze willen natuurlijk ,vel voorko
men dat er schade ontstaan aan de natuur en de
bodem of dat de telefoon roodgloeiend staat van
kJagende mensen. Uiteraard moet ook de natuur
wetgeving worden gerespecteerd en wil de beheer
der geen onnodige risico's lopen op het gebied van
aansprakelijkheid. Pas als aan al deze voorwaarden
is voldaan, heeft een organisator van een sporteve
nement kans dat hij een vergunning krijgt voor zijn
evenement.

Helaas zijn sportorganisawren veelal niet deskun
dig op al deze gebieden. Het zijn vaak mensen van
sportverenigingen en dergelijke die in hun vrije tijd
een evenement organiseren. Om er voor te zorgen
dat sportorganisatoren toch rekening gaan houden
met alle genoemde voorwaarden en ze daarbij te
helpen is een natllllrzorgsysteem voor sportevene
menten in natllurterreinen ontwikkeld onder de
naam S(up)port for Nature.

TOEKOMSTVISIE

Natuurbeschermers en sportorganisatoren hebben
uiteenlopende belangen, maar ze hebben ook veel
gemeen. Een beheerder \vil bijvoorbeeld schade
en overlast binnen zijn gebied voorkomen en een
sportorganisator wil een leuk en sportief evene
ment organiseren zonder schade en overlast te be
zorgen. Om te voorkomen dat er situaties ontstaan
waarbij ze loodrecht tegenover elkaar komen te
staan, is het belangrijk om gezamenlijk te bespre
ken en vast te leggen waar de gemeenschappelijke
belangen liggen en welke afspr<lken er nodig zijn

om elkaar van dienst te zijn. Binnen S(up)port for
Nature hebben deze partijen elkaar gevonden zon
der dat daar calamiteiten voor nodig waren. Een
geval van pro-actief denken met een duidelijke toe
komstvisie. De ontwikkelingen binnen de natuur
wetgeving is overigens wel een stok achter de deur
geweest. S(up)port for Nature zou in de toekomst
wellicht uit kunnen groeien tot een (wellicht offici
ele) gedragscode voor sportevenementen met het
oog op de natutJrwetgeving. S(up)port for Nalure
is geïnitieerd en ontwikkel~1 cloor Stichting Probos
in nauwe samenwerking met een groep terreinbe
heerders en sportorganisaties, Vanuit de sportwe·

Alle informatie over
S(up)port tor Nature en
het digitale aanvraag·
formulier zijn te vinden
op:

www.supportfornature.nl.
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relel waren dil NOe-NSf, Nederlandse Toer Fiets
Unie, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie,
Koninklijke 1 ederlandse Hippische Sportbond en
deAlIetiekunie.Vanuit de terreinbeheerders waren
de initiatiefnemers Staatsbosbeheer, Natuurmonu
menten en Federatie Particulier Grondbezit.

en opgestuurd kan worden naar de betreffende
terreinbeheerder(s). Deze zullen op basis van het
document al dan niet een vergunning uitschrijven
voor het evenement.

GROENE DIENST

Naast voorwaarden voor de natllllrvriendelijke
HOE WERKT HET? organisatie van het sportevenement omvat het
Natuurzorgs}'steem klinln ingewikkeld, maar dat systeem ook een richtlijn voor een financiële ver-
is het allesbehalve. Het is een online aanvraagfor- goeding. Het is logisch dat sportorganisalOren de
mulier op www.supportfornalUre.nl. waarbij de kosten dekken die een beheerder eventueel maakt
spoflorganisator allerlei vragen moet beantwoor- voor het evenement, maar S(up)port for 1 ature
den die betrekking hebben op natuurvriendelijk gaat een stap verder. Het stelt ook een algemene bij
organiseren, bijvoorbeeld met betrekking tot afval, drage voor de instandhouding van het gebied voor.
bescherming planten en dieren, waarschuwen om- Het beheer van bos- en natuurgebieden kost veel
wonenden, afschermen kwetsbare gebieden e.d. geld en de huidige inkomstenbronnen dekken lang
Om het invullen te vergemakkelijken worden er niet altijd de kosten van het (wenselijke) beheer. In
handreikingen gegeven in de vorm van tips. Verder de visie van S(P)pOrt for Nature behoort sporten
worden minimumvereisten gesteld waar aan vol- in ongeorganiseerd verband tot hel normale gast-
daan moet worden voordat een evenement zich heerschap, maar voor het toestaan van sporrcve-
een S(up)pOrt for Nature evenement mag noemen. nementen kan een financiële bijdrage worden ge-
Een doorgewinterde organisator zal cr weinig ver- vraagd. Het is hiermee één van de eerste nationale
assingen in aan treffen. Ook is er een stappenplan uitwerkingen van het begrip 'Groene diensten'. Oe
beschikbaar dat inzicht geeft in de verschillende .... beheerder levert een groene dienst door toestell1
stappen die een organisator moet doorlopen bij de ming te verlenen voor een sportevenement en de

toepassing van S(up)pon for Nature. Het formulier sporter draagt in ruil hiervoor financieel bij 1~:1 I
kan online worden ingevuld waarna het geprint de instandhouding van het desbetreffendegeb~
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Uiteraard staat het beheerders vrij om hier van af
te wijken, bijvoorbeeld door het omzetten van de
financiële bijdrage in vrijwilligersuren.

ERVARINGEN VAN SPORTORGANISATOREN

Als onderdeel van de ontwikkeling van S(up)pon
for Nature zijn vier workshops georganiseerd en is
het systeem in de praktijk getest bij één sponeve
nement. Sportorganisatoren zien in eerste instantie
op tegen het extra werk dal hel invullen van het
aanvraagformulier met zich mee brengt, maar als ze
eenmaal zien dat het gebruik ook voordelen biedt,
neemt hel enthousiasme over het algemeen snel
toe.Toch blijkt de hoeveelheid werk mee te vallen.
Dc vragen waren veclal ccnvoudiger dan in ccrstc
instantie wcrd gedachl.Aan de meeste onderdelen
zoals bodembeschermjng, veiligheid en parkeer
gelegenheid had men al eerder aandacht besteed,
maar door dit systeem worden ze gedwongen om
er heel bewust over na te dcnken, oplossi.ngcn te
bedenken en alles daadwerkelijk schriftdjjk vast
I'e leggen. De natuurwctgeving, te weten Flora· en
Faunawet en de Natuurbeschermingswet, zijn op
een zo eenvoudig mogelijke manier geïntegreerd

in het systeem, waarbij het uitgangspunt was dat
organisatorcn veel zelr uit kunnen zoeken. Sporror
ganisarorcn hebben immers maar zelden de finan
ciën beschikbaar om ecn burcau in te huren. Voor
leken blijft hel echtcr een complexc matcrie en er
ontbreekt ook veel relevante informatie, zoals het
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effect van sportevenementen op flora en fauna_

S(up)port for Nature biedt voor organisatoren ver·
der het ,'oordeel dat ze vooraf precies weten aan
welke voornraarden ze minimaal moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor toestemnung.
Bo,-endien is de ,-erwachting dat veel terreinbe·
heerders het systeem zullen gaan gebruiken, waar
door de uniformiteit in de gestelde voorwaarden
sterk toeneenll en de kans op willekeur afneemt.
De betrokken organisatoren hadden het gevoel
dat het gebruik van S(up)port for Nature een po
sitieve invloed kan hebben op het verstrekken van
toestemming door natllurbeheerders, nu en in cic
toekomst.

ERVARINGEN VAN NATUURBEHEERDERS

De betrokken natullrbehcerders waren weliswaar
beducht voor het vele werk ,·oor de organisatoren,
maar zagen er zeker de ,·oordelen van in_ Het sy
steem zal naar hun ,-erwachting de h.'''waHteit ,'an
organiseren verbeteren. Een standaardformlilier
is voor hen gemakkelijk omdat ze precies weten
waar ze cruciale informatie kunnen vinden. Boven
dien weten ze zeker dat de aanvraag alle informatie
bev;1t die zij nodig hebben om snel en weloverwo
gen te beslissen over de aanvraag. Aangezien het'
aanvraagformulier al veel informatie bevat, kun
nen de vergunningen over het algemeen korter en

eenvoudiger worden. Ook het feit dat het systeem
door veel colJega natuurbeheerders zal gaan wor
den gebruikt, is voor hen belangrijk met hel oog
op afstemming en uniformiteit. Dat de aansprake
lijkheid duidelijk wordt verwoord en de naleving
van de natulirwetgeving in eerste instantie bij de
sportorganisator wordt gelegd sprak de betrokken
natuurbeheerders ook erg aan. De basisgedachte
van de financiële paragraaf wordt door alle betrok·
ken natuurbeheerders ondertekend, maar deze
werk\vijze en het structureel toepassen van een
groene dienst is nog zo nieuw dat' het zowel bij
organisatoren als beheerders nog enige ,veerstand
en onwennigheid opleverde_

HOE NU VERDER?
Sportorganisatoren die zich klaar willen maken
voor de toekomst en zich positief willen onder·
scheiden, de voorlopers dus, zulJen het systeem
vanuit zichzelf gaan gebruiken. Voor organisatoren
die hun zaakjes in orde hebben is het eenvoudig
om aan de eisen van S(up)port for Nature te vol
doen.Achterblijvers, zeker degene die hun zaakjes
luet op orde hebben, kunnen door beheerders
worden gevraagd om het natuurzorgsysteem te ge
bruiken. Hierdoor \vorden dergelijke organisatoren
gedwongen om snel een kwaliteitsslag te maken
op weg naar natuurvriendelijk organiseren.
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