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Inspraakreacties op het ontwerp
Bosbeleidsplan
Op 1 september 1993 is het
ontwerp Bosbeleidsplan
voor advies en inspraak
aan een aantal
adviesorganen en
belangenbehartigende
instanties toegezonden. De
ontvangen inspraakreacties
hebben een belangrijke rol
gespeeld bij de
totstandkoming van de
Regeringsbeslissing
Bosbeleidsplan. De
volgende adviesorganen en
instanties hebben
(gevraagd of ongevraagd)
een reactie op het ontwerpBosbeleidsplan gegeven:
Bosraad, Natuurbeschermingsraad, Jachtraad,
Raad voor het Cultuurbeheer, Voorlopige
Adviesraad voor de
Openluchtrecreatie
(VAROR), Voorlopige
Commissie Nationale
Parken (VCNP), Bosschap,
Landbouwschap,
Interprovinciaal Overleg
(IPO), Gedeputeerde Staten
van Zeeland (GS Zeeland),
Provinciaal Overleg
Bosbouw Overijssel (POB),
Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
(VNG), Stichting Bos en
Hout (SBH), Stichting
Natuur en Milieu (SNM) en
de Stichting IUCNledencontact (IUCN).
Ook de reacties die zijn uitgebracht naar aanleiding van de
evaluatie van het bosbeleid uit
het Meerjarenplan Bosbouw zijn
betrokken in de afwegingen bij
de vaststelling van het Bosbeleidsplan. Deze reacties zijn voor
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een deel door de zojuist genoemde raden en instanties uitgebracht (Bosraad, VAROR, VCNP,
Bosschap, IPO, POB, VNG, SBH)
en daarnaast door: Algemene
Vereniging Inlands Hout (AVIH),
Platform Nederlands Hout, Wereld Natuur Fonds, Stichting
Behoud Natuur en Leefmilieu en
F.L. Bosch van Drakestein.
In het Inspraakverslag Bosbeleidsplan is aangegeven hoe
de regering is omgegaan met de
inspraakreacties bij de totstandkoming van het Bosbeleidsplan.
In dit artikel worden een paar reacties en de verwerking daarvan
in het Bosbeleidsplan toegelicht.
Deze reacties betreffen achtereenvolgens de status van het
Bosbeleidsplan, effectgerichte
maatregelen, de verdeling multifunctioneel bos en bos met accent
natuur, recreatie, houtproduktie,
natuur, ge'integreerd bosbeheer,
bedrijfsresultaten, bosuitbreiding,
het functiebeloningsstelsel en de
financiering van het beleid. Het
volledige inspraakverslag is te
verkrijgen bij het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (tel. 070-3793627).

van het bosbeleid nodig is; dit
betreft onder andere de milieufunktie, de vitaliteit en de financiering. Deze bijstelling is in het
Bosbeleidsplan verwoord. Daarnaast zijn in het Bosbeleidsplan
de regeringsstandpunten op de
adviezen van de Cornmisies
Bosuitbreiding en Funktiebeloning bossen verwerkt, zijn de in
internationaal verband aanvaarde resoluties en aanbevelingen
op het terrein van bos en bosbouw in nationaal beleid vertaald
en heeft afstemming plaatsgevonden met het onlangs naar de
kamer gezonden Houtvoorzieningsplan van de Minister van
Economische Zaken. Voor een
beperkt aantal onderwerpen is
het beleid uit het Meerjarenplan
Bosbouw ongewijzigd gebleven;
dit betreft de aanleg van weg- en
grensbeplantingen, de toedeling
bos met accent natuur in
Nationale parken, de bosbegrazing, het natuurkarnperen, de
bosbijprodukten, jacht en wildbeheer, de waterschapsaspecten
en de cultuurhistorische aspecten.

Effectgerichte maatregelen
Status van het
Bosbeleidsplan
Bosraad, VCNP, Bosschap, POB
en SBH dringen er op aan in het
Bosbeleidsplan het integrale
rijksbeleid voor bos en bosbouw
op te nemen, aangezien zij de
status van het Bosbeleidsplan
ten opzichte van het Meerjarenplan Bosbouw uit 1986 onduidelijk vinden.
Reactie: Eén van de conclusies
van de Evaluatie van het Meerjarenplan Bosbouw is dat voor een
aantal onderwerpen bijstelling
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Bosraad en Bosschap twijfelen
aan de haalbaarheid van het milieubeleid. De voorgestelde intensivering van effectgerichte
maatregelen (EGM) alsmede de
verlaging van de eigen bijdrage
bij EGM-projecten worden door
Bosraad en Natuurbeschermingsraad ondersteund; gewezen wordt op de aanzienlijke inspanning aan middelen en
begeleidend onderzoek die voor
intensivering van de effectgerichte maatregelen nodig zullen zijn.
Reactie: De regering acht de uit-
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voering van het beleid zoals in
het Nationaal Milieubeleidsplan II
en de Notitie derde fase Mest- en
Ammoniakbeleid is neergelegd,
haalbaar. De uitkomsten van de
derde milieuverkenning tonen
aan dat de uitvoering van het beleid, met uitzondering van de
CO,reduktie, op schema ligt. De
Evaluatie EGM heeft aangetoond
dat effectgerichte maatregelen
als overbruggingsstrategie noodzakelijk en zinvol zijn. De regering zal daarom de regeling EGM
na 1-1-95 continueren, waarbij
meer financiën beschikbaar zullen zijn (vanaf 1996 stelt de regering voor maatregelen in bos en
natuur samen 35 miljoen gulden
per jaar beschikbaar; daarnaast
worden bijdragen van derden
voor een bedrag van ca. 15 miljoen per jaar voorzien). Bovendien wordt de regeling beter
toegankelijk voor (particuliere)
boseigenaren door de lagere eigen bijdrage en een projectmatiger opzet. Ook zal begeleidend
onderzoek plaatsvinden.

Multifunctioneel bos en bos
met accent natuur
De Natuurbeschermingsraad zet
vraagtekens bij de scheiding en
verweving van functies. De VAROR gaat er van uit dat scheiding van functies niet de openstelling van het bos betreft. De
Bosraad adviseert om bij de regionale uitwerking de landelijke
verdeling multifunctioneel bos en
bos met accent natuur als randvoorwaarde te hanteren.
Reactie: De regering vindt dat, in
geval van bijzondere natuurwaarden, scheiding aan de orde kan
zijn tussen de functies natuur en
houtproduktie. Dit heeft geresulteerd in het toekennen van een
accent natuur voor 60.000 80.000 ha (komt overeen met ca.
18% - 25%) van het huidige bosareaal. Dit zal regionaal worden
uitgewerkt in de Gebiedsvisies
Natuur, Bos en Landschap. De

regering zal erop toezien dat de
landelijke verdeling tussen multifunctioneel bos en bos met accent natuur naar regionaal niveau
wordt vertaald, wat overigens
niet behoeft te betekenen dat van
ieder bosgebied 18% - 25 % een
accent natuur moet krijgen.
Naast verschillen als gevolg van
de geografische kenmerken zal
de gegeven eigendomssituatie
een belangrijke rol spelen. Voor
de andere functies geldt dat verweving in beginsel overal tot de
mogelijkheden behoort.

Recreatie
Het streven naar meer opengestelde bossen wordt onderschreven, maar Bosraad, VAROR en
Bosschap achten het beschikbare instrumentarium om dit doel te
bereiken onvoldoende.
Reactie: De regering heeft als
doel gesteld het percentage
opengesteld bos, landelijk gezien, te verhogen van 73% naar
80%. Dit is in omvang uitgedrukt
een verhoging van ca. 22.500 ha.
Regionaal zijn hogere danwel lagere percentages mogelijk. De
regering verwacht dat deze toename vooral via het functiebeloningsstelsel (te weten koppeling
van basisbijdrage aan openstelling) gerealiseerd zal kunnen
worden.

Houtproduktie
Bosraad, Bosschap en SBH vinden dat de houtproduktiefunctie
onvoldoende en op sommige
punten niet realistisch is uitgewerkt. Aan de crisissituatie in de
bosbouw wordt in het Bosbeleidsplan voorbijgegaan. Genoemde organisaties pleiten voor
het handhaven van de zelfvoorzieningsgraad voor hout en houtprodukten uit het Meerjarenplan
Bosbouw. In het Bosbeleidsplan
moeten daartoe toetsbare doelen
worden geformuleerd (boomsoortensamenstelling,houtoogstvolumes, kwaliteiten, monitoring,
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instrumentarium). De Natuurbeschermingsraad vreest voor
averechtse effecten bij loslaten
van de soortensamenstelling
voor de natuurwaarden van bossen.
Reactie: Na uitbrengen van het
ontwerp heeft de regering zich
opnieuw beraden over de houtproduktiefunctie van het bos,
mede in verband met de afstemming met het Houtvoorzieningenplan. In de Regeringsbeslissing
Bosbeleidsplan zijn streefcijfers
opgenomen ten aanzien van
houtproduktie en houtoogst in
2000, 2025 en 2050. Voor het
Staatsbosbeheer (als grootste
boseigenaar) zijn in het Bosbeleidsplan streefcijfers voor houtproduktie en houtoogst opgenomen en voor het aandeel
kwaliteitshout in de oogst. Ook is
aangekondigd dat een monitoringssysteem zal worden opgezet om de houtoogst zowel kwantitatief als kwalitatief te volgen.
Initiatieven uit de sector op dit
punt zal de regering met projectsubsidies ondersteunen.
Wat betreft de boomsoortensamenstelling van het bos blijft de
regering van mening dat dit een
verantwoordelijkheid is van de eigenaar. Gegeven de groeiplaatsmogelijkheden en beheersdoelstellingen van eigenaren zullen
vraag (o.a. de houtverwerkende
industrie) en aanbod (de boseigenaar) samen de soortenkeus
aansturen. Bij bossen met accent
natuur ziet de regering wel een
sturende rol ten aanzien van de
soortensamenstelling. Vanwege
de lange produktietermijnen is
het moeilijk te voorspellen waaraan de houtmarkt in de toekomst
behoefte heeft. Dit betekent dat
de boseigenaar een zeker risico
neemt bij de keuze voor aanplant
van bepaalde boomsoorten. Het
nemen van risico is evenwel een
van de kenmerken van ondernemersschap. Ondanks deze onzekerheden kan wel voorzien wor-
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den dat er (op termijn) enerzijds
behoefte zal zijn aan kwaliteitshout dat voor meerdere gebruiksdoeleinden geschikt is en anderzijds aan in korte omlopen geteelt
bulkhout voor bijvoorbeeld de
energiewinning. In de Regeringsbeslissing Bosbeleidsplan is een
voorlichtingsprogramma aangekondigd dat bosondernemers
moet stimuleren aanplant en beheer te richten op deze 2 typen
teelten en worden nu ook de
boomsoorten genoemd die door
de industrie als wenselijk worden
gezien.
Initiatieven uit de sector gericht
op het creërenlvinden van nieuwe afzetmarkten zijn cruciaal in
de huidige marktomstandigheden en zullen door de regering
met projectsubsidies worden gestimuleerd. De verhoging van de
zelfvoorzieningsgraad van hout
en houtprodukten blijft onderdeel
van het regeringsbeleid.

Natuur
De uitwerking op hoofdlijnen van
de natuurfunctie in het Bosbeleidsplan ontmoet in brede kring
instemming. De Natuurbeschermingsraad vindt de in het Bosbeleidsplan gekozen termijn om
multifunctioneel bos in Nationale
Parken om te vormen naar inheemse bostypen te lang. De
VCNP beveelt aan per Nationaal
Park de functieverdeling multifunctioneel bos - bos met accent
natuur aan te geven. Zij is voorts
van mening dat het multifunctionele bos in Nationale Parken tot
inheemse bostypen beperkt dienen te worden.
Reactie: Voor de uitwerking van
de functieverdeling in Nationale
Parken wordt verwezen naar het
Meerjarenplan Bosbouw. De regering is van mening dat de
boomsoortensamenstelling van
multifunctionele bossen, inclusief
die in Nationale Parken zijn gelegen, in beginsel de verantwoordelijkheid van de eigenaren is.

Ten aanzien van eventuele omvorming van deze bossen naar
inheemse bostypen zullen in het
kader van de beheers- en inrichtingsplannen voor de Nationale
Parken afspraken kunnen worden vastgelegd. De Regeringsbeslissing wijkt op dit punt af van
het ontwerp Bosbeleidsplan en
het Natuurbeleidsplan. Ten aanzien van het Staatsbosbeheer
geldt dat het areaal exoten in
multifunctionele bossen in Nationale Parken niet zal toenemen
en dat aldaar geen nieuwe exoten zullen worden geïntroduceerd.

G&integreerd bosbeheer
Bosraad en Bosschap vinden dat
de bosbeheerder door het functiebeloningstelsel
gedwongen
wordt over te stappen naar geïntegreerde beheersvormen en
achten dat, vanwege de nu nog
aanwezige onzekerheden, niet
juist.
Reactie: De invoering van het
functiebeloningstelsel (waar de
sector ook zelf om heeft gevraagd) is er met name op
gericht de niet-economische
bosfuncties te belonen. De bosbeheerder blijft zelf de volledige
verantwoordelijkheid behouden
voor de keuze van de beheersvormen; de regering zal daar niet
in treden. Samen met de bosbouwsector zal een aktieplan
worden opgesteld voor het invoeren van geïntegreerd bosbeheer,
waarin aandacht zal worden besteed aan de onzekerheden
rondom deze beheersvorm.

Bedrijfsresultaten
Het Bosschap doet een drietal
voorstellen (toeslag houtprijs, instelling instandhoudingsbijdrage, ketenaanpak, dit laatste ook
bepleit door de Bosraad) die garanties moeten bieden voor een
gezond en goed functionerend
bosbedrijfsleven. Voorts vindt het
Bosschap dat het beleid gericht
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moet zijn op verbetering van het
bedrijfsresultaat van alle bosbedrijven.
Reactie: Het voorstel om een toeslag te geven op de houtprijs
vindt de regering niet passen in
de marktconforme benadering.
Wel is de regering bereid de positie van bosbedrijven te verbeteren door het geven van projectsubsidies gericht op verbeteren
van bedrijfsvoering. Wat betreft
het voorstel tot het instellen van
een
instandhoudingsbijdrage
wijst de regering erop dat hiervoor al instrumentarium bestaat
(Natuurschoonwet) of wordt ontwikkeld (Functiebeloning). De regering wil via voorlichting het gebruik van de faciliteiten van de
Natuurschoonwet onder boseigenaren stimuleren.
Het voorstel tot een ketenaanpak
spreekt de regering aan. Zij zal in
samenwerking met bedrijfsleven
en boseigenaren de ketenaanpak
voor de bosbouw nader uitwerken. Zo zal het rijk (EZ, LNV,
VROM) in de komende jaren de
inspanningen met name richten
op de vraagstimulering onder andere door het aantrekken van
nieuwe verwerkingscapaciteit en
het stimuleren van nieuwe toepassingsgebieden voor hout, bijvoorbeeld voor energiedoeleinden.
Het beleid gericht op verbetering
van het bedrijfsresultaat zal in beginsel alle bosbedrijven ten goede komen. Daarmee is echter niet
gezegd dat daarmee alle bedrijven ook een positief bedrijfsrendement kunnen halen. De regering verwacht van de bedrijven
zelf de nodige inspanningen op
dit punt, bijvoorbeeld door middel
van intensivering van de samenwerking (o.a.via bosgroepen), andere bedrijfsvoering of richten OP
andere marktsegmenten.

Bosuitbreiding
Het bosuitbreidingsprogramma
ontmoet in brede kring waardering. Het Landbouwschap vindt
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dat het rijk gezien de financieringsproblematiek terughoudend
moet zijn met het ontwikkelen van
nieuwe doelstellingen op het terrein van bosuitbreiding. De
Bosraad mist de uitwerking van
een aantal aanbevelingen van de
Commissie Bosuitbreiding. Het
Bosschap vindt dat van het instrumentarium meer stimulansen
voor bosaanleg moet uitgaan.
Bosraad en Bosschap stellen
voor het bos dat in het kader van
de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden is
aangelegd, in aanmerking te laten komen voor functiebeloning.
Deze instanties vragen ook aandacht voor de plantsoenvoorziening voor het nieuwe bos. De VAROR constateert een dreigend
gat tussen Meerjarenplan Bosbouw en Bosbeleidsplan wat betreft de bosuitbreiding in de
Randstad. De Natuurbeschermingsraad, VAROR, Landbouwschap en SNM vragen om een
goede afstemming met het ruimtelijke beleid, met inbegrip van
een goede afweging van andere
belangen.
Reactie: Onlangs is het Regeringsstandpunt Advies Commissie Bosuitbreiding uitgebracht.
De aanbevelingen die de Commissie in haar advies heeft gedaan, zijn in grote lijnen door de
regering overgenomen (Regeringsstandpunt Bosuitbreiding,
TK 1993-1994, 21671, nr. 14).
Een belangrijk deel van de extra
bosaanleg zal op landbouwgronden plaatsvinden, mede als uitvoering van het communautair
beleid op dit gebied. Hiertoe is
op 1 december 1993 de Regeling stimulering bosuitbreiding op
landbouwgronden van kracht geworden. Aangezien het beschikbare budget van 12 miljoen snel
uitgeput was, is de regeling op 6
december 1993 weer gesloten;
voor de regering overigens een
bewijs dat van deze Regeling

duidelijk stimulansen uitgaan. De
regeling zal op 1 april 1994 opnieuw worden opengesteld; er
zal dan een budget beschikbaar
zijn voor de aanleg van 1200 ha
bos. De regering is van mening
dat nieuw bos waarvoor gedurende 15 jaar (tijdelijk bos) of 20
jaar (blijvend bos) inkomenscompensatie kan worden genoten,
niet voor functiebeloning in aanmerking kan komen. De financiële stimulans die uitgaat van de
Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden wordt
vooralsnog voldoende gevonden. Bij de evaluatie van de
Regeling functiebeloning (voorzien in 1997) zal worden nagegaan of er redenen zijn om deze
nieuwe bossen toch voor functiebeloning in aanmerking te laten
komen (de recreatieve functie).
De afstemming van de bosuitbreiding met het ruimtelijke beleid heeft in het Structuurschema
Groene Ruimte plaatsgevonden
en zal verder in streek- resp. bestemmingsplannen moeten worden vertaald; de daarvoor geldende (wettelijke) procedures
waarborgen een goede afweging
van belangen. Wat betreft de
Randstad zullen het in uitvoering
zijnde beleid ( I e en 2e uitvoeringsprogramma Randstadgroenstructuur) en de in Structuurschema
Groene
Ruimte
aangekondigde grote groengebieden uiteindelijk leiden tot ca.
10.000 ha nieuw bos, een omvang die ook in het Meerjarenplan Bosbouw is genoemd. Daarenboven kan extra nieuw bos in
de Randstad ontstaan via gecombineerde woningbouw/bosaanleg-projecten of aanleg van
nieuwe landgoederen. Hiervoor
zijn geen kwantitatieve taakstellingen opgenomen, maar initiatieven van andere overheden of
particulieren op dit punt zullen
door de regering worden ondersteund.
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Functiebeloning
De Bosraad vindt het beschikbare budget voor de uitvoering van
functiebeloning te laag. De Natuurbeschermingsraad vindt de
basisbijdrage te hoog en de toeslagen verhoudingsgewijs te
laag. Het Bosschap vraagt om
een bodembijdrage voor eigenaren die hun bos niet willen of kunnen openstellen en voorts om
een aantal toeslagen. De VNG
vindt de uitzonderingspositie
voor gemeenten in de regeling
onvoldoende gemotiveerd.
Reactie: Over de uitvoering van
de Regeling functiebeloning bossen en natuurterreinen, inclusief
hoogte van bijdragen en toeslagen, zal voorafgaand aan de inwerkingtreding overleg plaatsvinden met de Tweede Kamer.
Het uitgangspunt voor de regering is dat functiebeloning niet
bedoeld is als inkomensondersteuning; ter verbetering van de
bedrijfsresultaten stelt het rijk
projectsubsidies
beschikbaar.
Bovendien wil de regering tegemoet komen aan de wens vanuit
de sector om een eenvoudige regeling met de nodige beheersvrijheid te creëren. De regering is
van mening dat gemeenten een
bijzonder (= publiekrechtelijke)
verantwoordelijkheid
hebben
voor de bij hen in eigendom zijnde bossen. Daarom wordt een
bijdrage van 50% van de basisbijdrage die particuliere eigenaren krijgen redelijk geacht.

Financiering
Bosraad, Bosschap, IPO en POB
hebben twijfels over de financiering van het beleid. Genoemde
instanties wijzen ook op de verschillende geldstromen die er ten
aanzien van de diverse eigenaarscategorieën worden gehanteerd. De Natuurbeschermingsraad en de SNM vinden de
reallocatie van verwervingsgelden ten gunste van functiebeloning ongewenst. De VAROR
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vindt eigendomsoverdracht van
particulier naar natuurbeschermingsorganisaties overbodig en
wijst op het gevaar van dubbele
bijdragen. Bosraad en SBH pleiten voor een financiële stimulans
om marginaal groeiende bossen
om te vormen in produktieve bossen. De VCNP mist een financiële
dekking voor omvorming van
exotenbos naar inheems bos in
Nationale Parken.
Het Bosschap vindt dat boseigenaren een vergoeding uit het
Jachtfonds moeten kunnen krijgen in geval van schade door
wild dan wel voor maatregelen
ter voorkoming van schade (bijvoorbeeld rasterkosten).
Reactie: De in het ontwerp nog
ontbrekende onderdelen van de

financiële paragraaf zijn in de
Regeringsbeslissing
ingevuld
(financiering bosaanleg randstad, onderzoek, beheersbudget
Staatsbosbeheer). Er zal een onderzoek worden gestart naar de
gehanteerde subsidiesystematiek voor de verschillende eigenaarscategoriën teneinde meer
inzicht te krijgen in de ratio van
de diverse subsidiestromen in
het natuur- en bosbeheer.
De reallocatie van de verwervingsgelden voor aankoop van
traditionele bossen door staat of
particuliere natuurbeschermingsorganisaties naar de Regeling
functiebeloning bossen en natuurterreinen vloeit rechtstreeks
voort uit het beleid gericht op het
handhaven van het particuliere
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bosbezit. De regering ziet echter
geen aanleiding om aankoop van
bossen geheel stil te leggen. De
Regeling Functiebeloning Bossen en natuurterreinen sluit het
krijgen van dubbele bijdragen
uit. Door aanpassing van het beleid ten aanzien van de soortensamenstelling van multifunctionele bossen zowel in Nationale
Parken als daarbuiten is een financiële dekking van omvorming
niet meer aan de orde. Schadevergoeding uit het Jachtfonds
is mogelijk voor schade veroorzaakt door onbejaagbare soorten; voor schade ontstaan door
bejaagbare soorten zijn de jachthouders in beginsel zelf verantwoordelijk.

