doorgeefganzenveer
Bekende en minder bekende figuren uit de natuurwereld of juist daarbuiten, vertrouwen eenmalig hun gedachten toe aan het papier, waarna de
ganzenveer wordt doorgegeven.
Chris Kalden, directeur van Staatsbosbeheer, gaf de ganzenveer door aan:

— Cees Slager, directeur Molecaten Recreatieparken

> Bossen, heidevelden of andere natuur, vraag aan iemand wie daar
de zorg voor heeft en hij zal wijzen naar de overheid of organisaties
als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Particulieren die ‘natuur’
bezitten, worden toch vooral gezien als uitbaters, of dat nu terecht is of
niet.
Door geldgebrek bij de overheid, maar ook door een andere visie op
de rol van de overheid is het echter niet meer vanzelfsprekend dat de
staat de zorg voor de natuur op zich neemt. De tijd dat de particuliere
grondbezitter of toeristische ondernemer gratis kon ondernemen in een
mooie omgeving is voorbij. Daarover verontwaardigd zijn, heeft geen zin.
Bekijk het optimistisch: de weg naar echte privatisering van natuur en
landschap ligt open. Wat niet wil zeggen dat particuliere grondbezitters
achterover kunnen leunen. Het is beter zelf het initiatief te nemen
in de discussie over hoe de rol van de particuliere grondbezitter als
natuurbeschermer er uit kan zien.

Vrijetijdswoningen
Ik wil daarvoor graag een aanzet geven. Zo zouden er nieuwe
natuurgebieden ontwikkeld kunnen worden als particuliere eigenaren
die goed onderbouwde ondernemingsplannen kunnen overleggen over
die natuurgebieden de juridische verantwoordelijkheid krijgen. Door
de trek van het platteland naar de stad komt er immers ruimte vrij voor
vrijetijdswoningen en recreatie.
De vraag naar vrijetijdswoningen zou kunnen toenemen als het wordt
toegestaan om twee permanente woningen te hebben, een werkwoning
en een plattelandswoning. Dan zou het wel mogelijk moeten zijn dat
kinderen wisselend in de stad en het dorp naar school gaan.

Ondernemende natuur
Meebetalen aan het landschap
Hamvraag is: hoe dit te financieren? Het kan als de rijksoverheid één
heffing invoert: een nieuwe belasting op consumptie b.v. in de horeca
en het toerisme. Daarvoor moeten wel de bestaande gemeentelijke
belastingen en heffingen, zoals o.a. de toeristenbelasting en de
terrasbelasting, worden afgeschaft, zodat de gemeente zich kan beperken
tot het heffen van de onroerend zaakbelasting. Dit alles is technisch
redelijk eenvoudig uitvoerbaar, tegen lage kosten. De inkomsten uit de
nieuwe heffing vloeien terug naar de zorg voor het landschap, zodat
iedereen daaraan meebetaalt, ook de toeristische ondernemer die tot
nu toe als een free rider profiteerde van de zorg voor de natuur door de
overheid.

Particulier verantwoordelijk
Maak daarnaast de particulier verantwoordelijk voor het onderhoud van
de natuur en het platteland, zodat de lokale overheid zich kan richten op
haar kerntaken.
Belangrijk bij dit alles is, dat het eenvoudig moet zijn. En uiteraard
controleerbaar. Zeg niet direct dat het niet kan. Als we echt willen, kan
het wel. Wie doet mee?<

Cees Slager geeft de ganzenveer door aan Erik Droogh, directeur van
Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)
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