Teo Wams (Natuurmonumenten), Arno Willems
(Unie van Bosgroepen), Ronnie van Woudenberg
(FPG) en Hank Bartelink (De Landschappen) (vlnr)
overhandigden op 9 december 2008 een petitie aan
de Vaste Kamercommissie LNV.
(foto via De Landschappen)

EGM-schoenen nog
een jaartje afdragen
“Gooi geen oude schoenen weg voor je
nieuwe hebt”, zei Teo Wams, directeur
natuurbeheer van Natuurmonumenten
al op het OBN-symposium op 4 november 2008. Hij voelde daar de hoogste
ambtenaar van het ministerie van LNV
Andre van der Zande aan de tand over
het plan om de EGM-subsidie per 1 januari 2009 af te schaffen. Wams vond
dat een heel slecht plan, omdat nog
totaal onduidelijk was hoe het dan wel
geregeld zou worden. En hij was beslist niet de enige: de verbijstering was
groot en zorgde voor een brede coalitie
van de grote terreinbeheerders (De
Landschappen en Natuurmonumenten)
en particuliere beheerders (FPG en de
Unie van Bosgroepen). De subsidie voor
Effectgerichte Maatregelen, die de natuurkwaliteit op peil moeten houden
totdat de milieuproblemen zijn opgelost,
heeft immers bewezen zeer effectief te
zijn.

Op het OBN-symposium riepen de partijen
de deelnemers dan ook op om een petitie
te ondertekenen om de EGM-subsidie te
behouden. Ruim een maand later, op
9 december, overhandigden ze gezamenlijk 750 handtekeningen aan de vaste
Kamercommissie van LNV. Een dag later
dienden twee leden van die commissie,
de Tweede Kamerleden Jacobi (PvdA) en
Cramer (ChristenUnie), een amendement
in op de LNV-begroting die in de week
erna behandeld zou worden. Het amendement stelde voor om de 1 miljoen die
voor 2009 op EGM bezuinigd zou worden,
ongedaan te maken. Bij de stemming over
de LNV-begroting op 18 december, werd
dit amendement met grote meerderheid
aangenomen.
Wams is natuurlijk blij met dit resultaat.
“Het is goed om te zien dat ons politieke offensief heeft gewerkt. Bij de Vaste
Kamercommissie merkten we wel dat de
brede coalitie indruk maakte.” Voor 2009
is de EGM-subsidie in elk geval behouden.
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“Het valt trouwens op dat het bedrag,
1 miljoen, eigenlijk weinig voorstelt. Er
waren al zo veel lopende verplichtingen,
dat afschaffen per 1 januari 2009 nauwelijks iets had opgeleverd. Maar goed, voor
de sector is het toch belangrijk. De vraag
is nu natuurlijk wat er op langere termijn
gaat gebeuren.”
Tijdens het OBN-symposium stelde de
hoogste ambtenaar van LNV André van
der Zande dat EGM eigenlijk onder de
provincies zou moeten vallen, via het
Investeringsbudget Landelijk Gebied. In
een ingezonden brief in het laatste Vakblad
reageerde het Inter Provinciaal Overleg dat
dat wel een leuk idee is van Van der Zande,
maar dat daar dan toch ook wel een pot
geld bij mag zitten. LNV-minister Verburg
heeft tijdens de begrotingsbehandeling
aan de Kamer toegezegd dat ze samen
met de betrokken partijen gaat bekijken
hoe het nu verder moet. Wams vertelt dat
de sector niet gaat zitten wachten op een
uitnodiging. “We hebben zelf het initiatief
genomen om hierover in gesprek te gaan
met het departement. Als het in 2010 geregeld moet zijn, moet er toch zeker voor de
zomervakantie duidelijkheid zijn.”
In 2009 draagt de sector de oude EGMschoenen dus nog maar een jaartje af. Hoe
de nieuwe schoenen er uit zullen zien,
blijft nog even de vraag, maar het Vakblad
houdt u op de hoogte!
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