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Geachte leden van de commissie voor  Infrastructuur en Milieu,

Tot morgenmiddag kunt u schriftelijke vragen indienen over de onderwerpen op de agenda voor de 
Europese Milieuraad. Vanzelfsprekend zijn de uitkomst van de klimaattop in Madrid en de 
implicaties daarvan voor Nederland en de Europese Green Deal, belangrijke thema’s. Daarnaast 
vragen wij uw aandacht voor het thema biodiversiteit 

Wij onderschrijven het belang van de punten 1 t/m 4 van de Nederlandse ambitie voor het 
biodiversiteitsverdrag: een verbeterd verantwoordingsmechanisme, ambitieuze doelen gekoppeld 
aan indicatoren, reduceren ecologische voetafdruk en versterkte betrokkenheid van de financiële 
sector. Wel hebben we nog een aantal punten waarvoor extra aandacht nodig is.

Herstel van gebieden en verbindingen
Daarnaast willen wij graag de aandacht vestigen op het belang van beschermde gebieden en 
robuuste ecologische verbindingen voor biodiversiteit, ook in de Nederlandse Cariben. De 
Nederlandse overheid zal in het komende decennium: de UN Decade on Ecosystem Restoration  
2021 –2030 moeten inzetten op herstel van ecologische processen, daarbij is de gezondheid van 
bodems een cruciaal onderdeel.

Positie inheemse volkeren
In een mondiaal raamwerk voor het behoud van biodiversiteit moet ook de rol van inheemse 
volkeren en lokale gemeenschappen bij het beheer van natuurgebieden verstrekt worden. Het moet
raamwerk moet gender-bewust zijn en de verbanden tussen natuur en cultuur weerspiegelen.

Toezeggingen en financiering
Voor aanvang van de CBD CoP15 moeten er, als laatste push om de Aichi Doelen te halen, naast 
concrete overheidstoezeggingen ook vrijwillige toezeggingen van maatschappelijke partijen worden 
gedaan. Een strategie voor het mobiliseren van middelen moet een integraal onderdeel zijn van de 
ontwikkeling en implementatie van het Post-2020 Mondiale Biodiversiteitsraamwerk . Een 
combinatie van private en publieke financiën is hierbij essentieel.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar het key messages document van IUCN: 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_key_messages_post-
2020_global_biodiversity_framework_28062019.pdf

Tenslotte zijn we benieuwd hoe de Kamer verder wordt betrokken bij de onderhandelingen op de 
CBD top.

met vriendelijke groet,
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