Natuurbalans 2006 kijkt naar veranderingen in de groene ruimte
Karin Sollart
Het project Natuurbalans van het Milieu- en Natuurplanbureau resulteert jaarlijks in
een juist voor Prinsjesdag verschijnend boekje met bijbehorende beleidssamenvatting.
De WOT Natuur & Milieu is intensief bij dit project betrokken. Het vijfkoppige kernteam
heeft de deelprojectleiders opdracht gegeven om begin maart een tekstplan gereed te
hebben. Deze tekstplannen vormen samen het interne concept, dat half maart zal worden verspreid voor een eerste commentaarronde.
De Natuurbalans zal er dit jaar anders uit zien
dan in vorige jaren. We hebben gekozen voor
een nieuwe opzet, een trendbreuk met vorige
balansen. Er zal worden teruggekeken naar
wat er de afgelopen vijftien jaar aan fysieke
veranderingen ‘buiten’, dat wil zeggen in de

groene ruimte, heeft plaatsgevonden. We denken hierbij aan ontwikkelingen in de landbouw,
in de recreatieve vraag, in woon- en werkbehoeften, verstedelijking en infrastructuur en
aan de invloed daarvan op de groene ruimte.
Maar ook veranderingen in natuurkwantiteit

en -kwaliteit en de invloed daarop van verschillende actoren, van ontwikkelingen in medegebruik, in ruimtelijke samenhang en financiering passeren de revu. Speciale aandacht is
er voor de rol die de provincies bij deze zichtbare veranderingen in de groene ruimte
hebben gespeeld.
Ook het natuurbeleid gericht op natuur voor
mensen en mensen voor natuur krijgt een
plaats in de Natuurbalans 2006. Zo komen
ontwikkelingen in de afgelopen vijftien jaar
voor de thema’s: arealen groen in en om de
stad, participatie en betrokkenheid van burgers, en gebruik en waardering van natuur en
landschap aan de orde. We gaan na of de
zichtbare veranderingen in de groene ruimte
daadwerkelijk zo bedoeld waren, niet alleen
voor natuur- en landschapsdoelen, maar ook
met het oog op ander beleid dat op welke
manier dan ook van invloed is geweest op
het al dan niet realiseren van die natuur- en
landschapbeleidsdoelstellingen.
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Samenwerking
tussen Milieu- en
Natuurplanbureau en
WOT Natuur & Milieu
krijgt andere vorm
Paul Hinssen
Op 1 januari 2006 is het Milieu- en
Natuurplanbureau (MNP) verhuisd. Organisatorisch wel te verstaan. Van het ministerie
van VWS, als sector bij het RIVM is het overgegaan naar het ministerie van VROM en daar
als dienst rechtstreeks onder de SecretarisGeneraal geplaatst. Daarmee is het doel
gerealiseerd om het MNP een onafhankelijke
positie te geven, gelijkwaardig aan die van
de andere planbureaus in Nederland.

Om deze onafhankelijke positionering nog verder te versterken, wordt in de loop van 2006
ook de samenwerking tussen MNP en de unit
WOT Natuur & Milieu op een andere wijze
vormgegeven. Was voorheen de planbureaufunctie nog een gezamenlijke verantwoordelijkheid, nu is het MNP op te vatten als een klant
van de unit WOT Natuur & Milieu. Een klant die
voor het ministerie van LNV een wettelijke taak
uitvoert (namelijk de Natuurplanbureaufunctie)
en daar het onderzoek van Wageningen UR bij
nodig heeft. De unit WOT Natuur & Milieu heeft
daarbij een brugfunctie.
Wat er daardoor verandert voor de medewerkers? Waarschijnlijk niet veel, want bij de
organisatie van het werk is vorig jaar al geanticipeerd op deze nieuwe situatie. Binnen de unit
WOT Natuur & Milieu is toen de Expertisegroep
Wageningen geformeerd, de kennisbrug tussen

Wageningen UR en het MNP. Voor LNV snijdt
het mes aan twee kanten. Enerzijds blijft het
ministerie verzekerd van een goede invulling
van de Natuurplanbureaufunctie omdat de
relevante kennis van Wageningen UR optimaal
doorstroomt naar het MNP. Anderzijds levert
deze organisatievorm een pijler onder de
kennisinfrastructuur van Wageningen UR
voor LNV.

Samenwerking krijgt andere vorm.
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