LNV sluist EGM door
naar provincies
— Marjel Neefjes
André van der Zande
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In het vorige Vakblad gaven prominente natuurbeheerders en -onderzoekers
onomwonden aan dat ze het afbouwen van de subsidiepot Effectgerichte
Maatregelen (EGM) een buitengewoon
slecht plan vonden van het kabinet.
Daarbij gaat het niet alleen om die
subsidiepot, men is ook bang dat zonder EGM het OBN-kennisnetwerk uit
elkaar zal vallen. Inmiddels worden
er petities ondertekend, er wordt druk
gelobbyd bij de politiek om te proberen
deze plannen tijdens de behandeling
van de LNV-begroting begin december
te keren. Ook op het OBN-symposium
4 november in Ede, waar heel natuurbeherend en -onderzoekend Nederland
aanwezig was, wordt er druk over gepraat. Aan het eind van de dag presenteert André van der Zande, secretarisgeneraal van het ministerie van LNV,
de eindconclusies van het symposium.
Maar dagvoorzitter Teo Wams (directeur natuur bij Natuurmonumenten)

laat Van der Zande niet gaan voordat
hij nu eens uitlegt wat er achter zit, achter dat ‘afbouwen’.

Bij het schrijven van het vorige artikel was er
bij LNV niemand die duidelijk kon uitleggen
wat er nou achter zat, achter deze bezuiniging.
Verder dan “we moesten bezuinigen en dit
leek een goede optie” kwam de geïnterviewde
LNV-ambtenaar toen niet. Maar op het OBNsymposium vindt Van der Zande toch dat hij
een goed verhaal heeft. EGM wordt namelijk
niet afgeschaft, maar overgeheveld naar de provincies. Over afschaffen kan hij het ook moeilijk hebben, want als afsluiting van het symposium heeft hij net een lofzang afgestoken over
de zegeningen van de koppeling tussen theorie
en praktijk binnen het OBN (het kennisnetwerk
‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’),
waar EGM een onderdeel van is. Ook is hij enthousiast over de samenwerking van het OBNnetwerk met de makers van de beheerplannen
voor Natura 2000. Allemaal redenen om OBN
en EGM in de benen te houden, zou je zeggen.
Geen potjes en schotjes
Centraal op het symposium staat de opschaling
van het OBN van standplaats naar landschap.
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Van der Zande vindt die integratie van beheer
op landschapsschaal ook cruciaal. En juist
omdat de verantwoordelijkheid voor gebieden
bij de provincies is neergelegd, wil LNV ook het
geld voor de ‘ver’-thema’s (verzuring, verdroging, vermesting, versnippering) decentraliseren. “We moeten af van de potjes en schotjes
binnen de wereld van de natuursubsidies”,
vindt Van der Zande. Die ontschotting krijgt in
het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied)
al vorm, en Programma Beheer is daar onderdeel van. “Ik vind dat EGM daar prima in past,
in Programma Beheer.”
Het Programma Beheer wordt nu herzien, en
daarin zit ook een nieuwe kostprijsberekening.
Van der Zande: “Er ligt nu een voorstel vanuit
de terreinbeherende organisaties voor een financieringsconstructie. Het ziet er naar uit dat
het fors duurder gaat worden dan tot nu toe,
maar ik ben bereid dat te gaan verdedigen bij
het ministerie van Financiën. Welk bedrag ik
ga verdedigen, daar zijn we nog niet uit. Tot nu
toe is overal de duurste beheervorm als norm
gebruikt voor de kostprijsberekening, maar beheer is natuurlijk geen doel op zich. Je kunt wel
duur beheer doen in een terreintje, maar het
werkt beter om het omliggende gebied goed in
te richten, zodat dat dure beheer niet meer nodig is. De natuur moet van het infuus af, door
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goede inrichting en beheer. Tussen nu en twee
jaar moet er een nieuw stelsel zijn, en tot die
tijd voldoen we aan onze verplichtingen binnen
EGM, maar gaan we geen nieuwe aan.”

advertentie

Van der Zande is niet bang dat er door de spreiding over de provincies nieuwe, topografische
schotten ontstaan. “Daarvoor is juist dat landelijke OBN-netwerk zo belangrijk. Wij zullen als
Rijk het IPO er ook aanspreken als we merken
dat de samenwerking niet goed verloopt.”
Ongerust
Teo Wams is er nog niet helemaal gerust op.
“Het zou best goed kunnen komen bij de provincies, maar ik ben toch bang dat daarmee
juist het landelijke aspect van het kennisnetwerk doodbloedt. ‘Gooi geen oude schoenen
weg, voordat je nieuwe hebt’, wil ik maar zeggen. Het functioneerde heel goed zoals het
was, met weinig geld werd heel veel effect bereikt.” Arno Willems, directeur van de Unie van
Bosgroepen valt hem bij: “Het werkt prima nu
centraal geregeld vanuit het Rijk, maar Van der
Zande denkt dat het nog beter kan als we het
over twaalf provincies verdelen.” De petities en
lobby-activiteiten worden zeker niet gestaakt,
dat is duidelijk. Wordt vervolgd….
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