Intentieverklaring Natuur en Gastvrijheid
Op weg naar de agenda van Herwijnen

Deelnemers aan de Groene Tafel Natuur en Gastvrijheid tijdens de Natuurtop op 22 juni
2013 op Geofort te Herwijnen:
Overwegende dat:
•

de gastvrijheidsector streeft naar onderscheidende producten van wereldklasse;

•

daarvoor beleving nodig is en natuur 1 die levert, in grote diversiteit met verschillende
waarden voor verschillende gebruikers, in stad en land en van vensterbank tot
oesterbank;

•

natuur benutting, beleving en bereikbaarheid nodig heeft die meerwaarde biedt;

•

die meerwaarde door de gastvrijheidsector geboden kan worden;

•

natuur en gastvrijheidsector dus onderling verbonden zijn;

•

door intensivering van de (regionale) samenwerking de natuur en de gastvrijheidsector
verrijkt worden;

•

ondernemers de ruimte moeten krijgen om innovatieve ideeën uit te voeren;

•

de integrale vraag van de gebruiker en de beleving van de consument centraal staan bij
de ontwikkeling van het product.

Verklaren dat:
•

zij actief bij willen dragen aan een gezamenlijke agenda die zorgt voor versterking van
de natuur en de gastvrijheidseconomie;

•

deze agenda bouwstenen levert voor de op te stellen Natuurvisie van het Rijk en de
Sectorvisie van de gastvrijheidsector;

•

zij andere partijen uit de natuursector, cultuursector en uit de gastvrijheidsector
nadrukkelijk uitnodigen zich bij dit initiatief aan te sluiten om tot integrale oplossing
voor natuur en consument te komen;

•

zij met voorbeelden komen die in de agenda aan bod kunnen komen (best practices en
best opportunities).

1

Natuur in de meest brede zin met inbegrip van landschap en water

Bieden aan:
•

Voortbouwend op basis van de positieve ervaringen met ‘Green Deals’ in het vervolg
‘Commercial Deals’ te willen afsluiten, waarbij partijen het commitment aangaan om
samen (ondernemers, natuurorganisaties en overheid) creatief te ondernemen, gericht
op het realiseren van specifieke publieke en private doelstellingen. Daarbij is het van
belang dat overheden mandaat en discretionele bevoegdheden overdragen, zodat
vanuit het gezamenlijk gevoel voor urgentie ondernemers daadwerkelijk producten en
diensten kunnen realiseren die ook leiden tot versterking van de natuur.

•

Kennis en ervaring van hun leden, achterbannen en netwerken ter beschikking te stellen
aan de overheid/regelgever om al samenwerkend nieuwe wetgeving een gedegen
praktische basis te geven die ondernemers en natuurorganisaties stimuleert om tot
creatieve nieuwe oplossingen te komen die ook uitgevoerd kunnen worden.
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