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Datum  : 30-09-2020 

Naam & fractie : Sander Slots (PvdA), Manouska Molema (GroenLinks) 

Onderwerp : De rol van natuur in de coronacrisis 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 
In juli voerde Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland een publieksonderzoek uit 
naar de rol van natuur tijdens de coronacrisis en de (mogelijke) rol van natuur bij het herstel. De 
resultaten laten zien dat: 

• Veel Nederlanders hebben de intelligente lockdown dragelijker gevonden omdat ze even 
konden ‘ontsnappen’ in de natuur (62%). 

• De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland 
onderstreept vinden Nederlanders (70%). 

• 65% van de Nederlanders geven aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije 
omgeving en van betere kwaliteit. 

• Toegang tot natuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend: inkomen en stedelijkheid spelen 
een rol. 

• 73% vindt dat natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen. 
 

Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Welke uitkomsten van het onderzoek ‘Samen herstellen, een publieksonderzoek naar het 
belang van natuur tijdens de coronacrisis in Nederland’ vindt u leerzaam en/of opvallend en 
wat bent u van plan hiermee te doen? 

2. Deelt u onze opvatting en die van 70% van de respondenten, dat de sociale en 
maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis het belang van het beschermen en 
uitbreiden van natuur in Nederland heeft onderstreept?  

3. Wat doet u om de toegankelijkheid van natuur te bevorderen, met name voor de groepen 
waarvoor dat nu niet vanzelfsprekend is? Heeft de coronacrisis, en de daaruit 
voortvloeiende groeiende behoefte aan natuur in de directe omgeving, invloed op uw inzet 
op dit punt? 

4. Bent u het met ons eens dat extra investeren in groene steden en dorpen ook een duurzame 
investering in leefbaarheid en economische vitaliteit van deze steden en dorpen is? Waarom 
wel of waarom niet? 

5. De PvdA is van mening dat natuur en de toegankelijkheid van natuur onderdeel zouden 
moeten zijn van de Coronaherstelplannen van Overijssel, bent u dat met ons eens? Zo ja, 
hoe zien we dat terug in die plannen? Zo nee, waarom niet? 

 


