
 

 

 

 

Rondetafelgesprek duurzame ontwikkeling in het Koninkrijk – 9 nov 2022   

Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties  

Beschermde gebieden spelen een sleutelrol in klimaatstrategieën voor de Caribische eilanden binnen 
het Koninkrijk. Om de natuur in deze kwetsbare ecosystemen te laten floreren, is het essentieel dat er 
middelen worden vrijgemaakt om deze gebieden in een zo gezond mogelijke staat te houden. 
Klimaatplannen voor het Koninkrijk moeten dan ook financieringsstromen bevatten die stabiele 
financiering bieden aan de organisaties die zijn belast met de bescherming en het onderhoud van 
deze gebieden. Ook moet er financiering blijven voor initiatieven die gericht zijn op het verbeteren 
van de algehele natuurtoestand op de eilanden. De zes eilanden in het Caribische deel van het 
Koninkrijk hebben een verbonden verleden en een gedeelde toekomst, dit zou ook in de plannen voor 
klimaat en natuur gereflecteerd moeten worden.  

De steeds sterker wordende effecten van klimaatverandering bedreigen het natuurlijk evenwicht op 
aarde. Dit vormt een existentieel risico voor de samenleving zoals wij die kennen en voor alle vormen 
van leven. In het Caribisch gebied zijn de effecten van klimaatverandering al merkbaar en we moeten 
nu handelen om verdere schade en verlies te voorkomen. 

In het Caribisch gebied leven vele unieke dier- en plantensoorten. Een aanzienlijk deel daarvan is al 
bedreigd als gevolg van verlies van leefgebied, overbevissing en stroperij, vervuiling en andere 
verstoringen. Het veranderende klimaat zal de druk op deze soorten verhogen. Bijvoorbeeld: 
schildpadden verliezen stranden om eieren te leggen door zeespiegelstijging en stranderosie. Vogels 
verliezen nestplaatsen door afsterving van vegetatie vanwege de droogte of door extreem weer. 
Vissoorten die mangrovebossen en zeegrasvelden gebruiken voor beschutting zullen verdwijnen als 
deze habitats verloren gaan. 

Verbeter de gezondheid van de natuur 

Gezonde ecosystemen geven bescherming tegen extreem weer, beperken de gevolgen van 
zeespiegelstijging en zorgen voor waterberging tijdens droogte. De vernietiging van wetlands, bossen 
en koraalriffen vermindert het vermogen van de natuur om zichzelf en ons te beschermen 

Het verminderen van de druk op het milieu en het herstellen van aangetaste ecosystemen is een 
topprioriteit. Er is goede wetgeving en natuurbeschermingsbeleid voor alle eilanden en er zijn veel 
relevante bescherming en herstelprojecten. De vaardigheden en kennis zijn aanwezig om 
maatregelen uit te voeren, wat nog ontbreekt is passende financiering voor daadkrachtige 
implementatie.  

Het beschermen van natuur in gesloten natuurgebieden en natuurparken is een essentieel onderdeel 
van de klimaatadaptatiestrategie: beschermde gebieden op zee kunnen de gezondheid van kust- en 
mariene habitats verbeteren, waardoor ze beter bestand zijn tegen de druk van de 
klimaatverandering en een gezonde visserij kunnen ondersteunen. Op het land zorgen 
natuurgebieden voor de bescherming van kwetsbare soorten en ecosystemen tegen negatieve 
effecten van menselijke activiteiten. 
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De parkbeheerorganisaties op de eilanden spelen een essentiële rol bij het in goede gezondheid 
houden van de eilandecosystemen. Hun taak is om de natuur in de parken zowel op het land als in de 
zee te beheren en beschermen, schade te voorkomen en herstellen en bewoners en bezoekers van 
de eilanden te onderwijzen over de schoonheid van onze natuur en de noodzaak om deze te 
beschermen. Zij zijn ook de eersten die worden gebeld om te helpen na extreme 
weersomstandigheden zoals orkanen of sargassumbloei. Een stabiele financiering voor de 
operationele basiskosten van deze organisaties zou dan ook een centrale rol moeten hebben in 
financieringsstrategieën voor de toekomst. 

Ontwikkel adaptatieplannen voor het hele gebied 

Eilanden moeten zich nu gaan voorbereiden op de verandering die gaat komen. Elk van de 
Nederlands-Caribische eilanden zou een nationaal adaptatieplan moeten hebben waarin wordt 
aangegeven hoe de gevolgen van klimaatverandering op de eilanden het beste kunnen worden 
opgevangen. Deze plannen zouden ten minste het volgende moeten bevatten: 

- Een risicoanalyse van de infrastructuur, de economie en de natuur van de eilanden 
- Een rampenplan 
- Strategieën voor diversificatie van levensonderhoud 
- Een stresstest van het huidige systeem 

Om succesvol te zijn zouden deze plannen niet los van elkaar, per eiland, ontwikkeld moeten worden. 
Daarom roepen we de Nederlandse overheid op om in samenwerking met alle zes de eilanden deze 
plannen te ontwikkelen. En zo te zorgen dat ze elkaar kunnen ondersteunen en leren van succesvolle 
projecten, om vervolgens te analyseren hoe de eilanden gezamenlijk uitdagingen kunnen aanpakken.  

Wij juichen de huidige inspanning van de regering om de natuurbescherming op de eilanden te 

versterken toe. Zowel door de financiering van het Natuur- en Milieubeleidsplan voor de BES-eilanden 

(NMBP-BES) als door de nieuwe Klimaattafel waarin adaptatiestrategieën en ‘nature-based solutions’ 

worden geïntegreerd. Wij roepen u op om ook het budget voor de 2e fase van de NMBP-BES te 

garanderen, aangezien dit essentieel is voor het succes van dit plan. Waar de huidige inspanningen 

van groot belang zijn voor de BES-eilanden, zijn ze evenzeer nodig zijn op de CAS-eilanden die nu in 

het geheel niet worden meegenomen. We vragen u om alle zes de eilanden te betrekken bij het 

gesprek en de uitvoer van klimaatplannen. Tot slot willen we benadrukken dat stabiele financiering 

van de operationele kosten van het parkbeheer een essentiële voorwaarde is voor succesvolle 

klimaatadaptatie én natuurbehoud. 

We kijken ernaar uit om de komende jaren nauw met u samen te werken aan de uitvoering van de 

ambitieuze klimaatstrategie van Nederland in het Caribisch deel van het Koninkrijk 

Over de DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is een non-profitorganisatie die is opgericht om de natuur 

in het Caribisch deel van het Koninkrijk te beschermen. Het is een gezamenlijke organisatie van de 

parkbeheerorganisaties op alle zes Caribische Nederlandse eilanden. De parkbeheerorganisaties die 

samenwerken in de DCNA zijn allen onafhankelijke stichtingen die door de respectievelijke overheden 

zijn aangesteld als bevoegd voor het beheer van beschermde gebieden op de betreffende eilanden  

De missie van de DCNA is de natuur op en rond de Caribisch eilanden in het Koninkrijk te beschermen 

door het ondersteunen van parkbeheerorganisaties.  

Meer informatie over ons Klimaat Actieplan vindt u hier: https://dcnanature.org/caribbean-climate-

action-plan/  
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