Wij moeten er voor zorgen dat die informatie
er komt, correct is en zo volledig mogelijk is.
Wij zetten daarvoor onderzoek uit en sturen
mensen aan om die gegevens te leveren. Dat
maakt het ook meteen duidelijk waarom wij in
Wageningen zitten. Hier zitten nu eenmaal de
mensen die bij uitstek deze kennis kunnen
leveren. Maar het kan ook zo zijn dat wij
anderen vragen om informatie te leveren. Zo
kunnen wij ook de Particuliere Gegevensleverende Organisaties, van oudsher
leveranciers van informatie over soorten, bij
deze taak betrekken."

Natuurverkenning en de Natuurbalans. Deze
rapporten geven wetenschappelijk onderbouwde informatie over het gevoerde en het
uit te zetten natuur- en milieubeleid. De
primaire doelgroep zijn het Kabinet en de leden
van de Tweede Kamer.
Paul Hinssen is hoofd van de WOT-eenheid
Natuur & Milieu. "Een belangrijke taak van ons
is om te waarborgen dat de informatie die naar
de ministers gaat, op wetenschappelijk juiste
kennis is gebaseerd. Ik noem nog een
voorbeeld. Nederland is verplicht om Brussel
van voldoende informatie te voorzien rondom
de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Kennisbasis geeft antwoord
op de vragen van de
toekomst
Hans Farjon
Om Wageningen UR voor te bereiden op
de vragen van de toekomst is er naast
beleidsondersteunend onderzoek ook
onderzoek voor de zogenaamde kennisbasis. Dit Kennisbasis-onderzoek is de
schakel tussen fundamenteel onderzoek
van de universiteit en de kennistoepassing
in de maatschappij, dus ook voor toepassing bij wettelijke onderzoekstaken. De
WOT Natuur & Milieu is hierbij essentieel.
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Keuringsinstituut
Hinssen ziet het als zijn taak om vooral
onafhankelijk te zijn in het werk. "Dat heeft veel
te maken met de ontstaansgeschiedenis van
de WOT-eenheid. Vroeger deden de
onderzoeksinstituten ons soort werk. Maar
sinds die zijn geprivatiseerd en in feite
opdrachtnemers zijn van de overheid, is het
niet helemaal correct om commerciële
instellingen wettelijke onderzoekstaken te laten
uitvoeren. Vooral daarom is de WOT Natuur &
Milieu opgericht. Onafhankelijk van de instituten
en volledig ten dienste van een wetenschappelijk gefundeerde informatievoorziening
die wettelijk noodzakelijk is. En als je dan de
WOT vergelijkt met het Milieu- en Natuurplanbureau, kun je zeggen dat het MNP het
beleid evalueert en opties verkent voor de
overheid en dat wij vooraf controleren of alle
door ons aangeleverde informatie wel correct

Binnen de kennisbasis zijn negen thema's
onderscheiden, waarvan thema 1 zich richt op
de kennisontwikkeling voor duurzame
ontwikkeling van de groenblauwe ruimte. De
trekker van dit thema is Paul Opdam (Alterra).
Het onderzoek in thema 1 is gestart in 2004.
In de WOT-overeenkomst 'Planbureaufuncties'
is vastgelegd dat binnen thema 1 jaarlijks
575 000 euro beschikbaar is om de
kennisbasis van deze planbureaufunctie te
versterken. Het beheer van dit onderdeel van
de kennisbasis is ondergebracht in een apart
programma binnen de WOT Natuur & Milieu.
In 2004 heeft de kennisbasis een
pragmatische start gemaakt door de
programmagelden vooral te gebruiken voor
contrafinanciering van Europese projecten en
voor BSIK-projecten (Besluit Subsidies
Investeringen in de Kennisinfrastructuur). Voor
2005 hebben we vooral gelet op de relevantie

en wetenschappelijk verantwoord is. Daarvoor
hebben we ook een eigen certificering
doorlopen. De WOT-eenheid is een soort
keuringsinstituut voor natuur- en milieuinformatie."
Op de achtergrond
En dat maakt meteen ook duidelijk welke
posities de twee organisaties innemen in het
natuur- en milieubeleid: Het MNP op de
voorgrond, en de WOT Natuur & Milieu als een
intermediair op de achtergrond. Het MNP is
weliswaar vooral gericht naar de overheid
maar geeft in haar adviezen natuurlijk ook wel
aan hoe het staat met de natuur; wat er zou
kunnen verbeteren, wie wat zou moeten doen,
welke rol de natuurbeschermingsorganisaties
hebben, welke vormen van natuurbeheer het
meest geschikt zijn. Kortom, adviezen waar
niet alleen de minister van landbouw op zit te
wachten.
De WOT echter zal zich veel meer op de
achtergrond bewegen. Hinssen: "Ik denk dat
het goed is dat mensen weten dat wij bestaan
en dat ze weten wat we doen. Niet omdat ze
ons nu zo vaak tegen zullen komen of
rapporten van ons lezen maar meer dat
mensen beseffen: het is goed dat er een
organisatie is die vanaf een onafhankelijke
positie de wetenschappelijke informatie
beoordeelt en de kwaliteit er van waarborgt
zodat het beleid hierop kan vertrouwen bij het
maken van keuzen."

voor de planbureaufuncties natuur en milieu. In
totaal zijn 14 projecten gestart met een totale
begroting van 1,9 miljoen euro, waarvan de
kennisbasis planbureaufuncties 30%
meefinanciert. Op twee punten hebben we een
leemte geconstateerd, namelijk het gammaonderzoek en de ontwikkeling van het modelinstrumentarium. Om dit onderzoek te
versterken, zijn enkele projecten begonnen die
zonder contrafinanciering worden uitgevoerd.
Het is de bedoeling om in de komende jaren
de kennisvraag van het Milieu- en
Natuurplanbureau (MNP) meer leidend te laten
zijn dan tot nu toe. Nog voor de zomer moet
dit de vragen voor 2010 opleveren.

