Staatsbosbeheer moet een echt
volksaandeel worden
Frederik van Beuningen pleit voor privatiseren SBB
De grootste openbaargroenbeheerder van Nederland zijn niet gemeentes, maar de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. Over deze instellingen, en dan met name Staatsbosbeheer, heeft Frederik van Beuningen, voormalig lid van de adviescommissie van deze terreinbeheerder, een zeer uitgesproken mening. Staatsbosbeheer zou onvoldoende aansluiting hebben met de burger en
inefficiënt werken. Van Beuningen heeft ook de oplossing: verkopen aan de burger.
Auteur: Hein van Iersel

78

www.stad-en-groen.nl • www.openbaar-groen.nl • www.stadinhetgroen.nl

Ambitie

Met zijn oproep tot privatisering haalde Van
Beuningen in 2012 uitgebreid de landelijke pers.
Het begon met een inmiddels bijna beroemd
geworden interview in het Financiële Dagblad
van 18 juni 2012, waarin van Beuningen – toen
nog lid van de Adviescommissie voor de directie
van Staatsbosbeheer – pleit voor een totale privatisering van deze ongeveer 250.000 hectare
grote terreinbeheerder. Van Beuningen denkt
aan een opbrengst van ongeveer € 10.000 per
hectare. Dat betekent globaal een opbrengst van
€ 2,5 miljard. Deze aandelen moeten zo breed
mogelijk weggezet worden. Van Beuningen:
‘Staatsbosbeheer moet een echt volksaandeel
worden.’
Van Beuningen: ‘Nu kost iedere hectare natuur
die Staatsbosbeheer in bezit heeft ongeveer één
euro per jaar. Veel particuliere beheerders verdienen echter al gauw één euro per hectare per
dag. Anderstein, het 550 hectare grote landgoed
van de familie Van Beuningen, maakt zelfs een
veel beter rendement.’ Het verschil zou hem zitten in de eenzijdige focus van de grote publieke
terreinbeheerders op alleen natuurbehoud en in
de inefficiënte werkwijze.

'Veel particuliere
beheerders verdienen
al gauw één euro
per hectare per dag'
Van Beuningen geeft een voorbeeld: ‘Ik sprak
laatst met een beheerder, die meldde dat hij een
goede oplossing had gevonden voor de overlast
van mountainbikers in zijn terrein. Een apart
gebiedje, 15 hectare groot, was hier speciaal voor
ingericht. Op mijn vraag wat die mountainbikers
hiervoor betalen, keek hij alsof hij water zag
branden. Volgens mij willen fietsers hier best voor
betalen. Om te voetballen of te hockeyen moet je
ook je portemonnee trekken.’
Het is overigens zeker niet de bedoeling dat het
complete bezit van Staatsbosbeheer omgevormd
wordt tot fietscrossbaan of golfbaan. Maximaal
twee, maar liever nog één procent zou gereserveerd kunnen worden voor dergelijke activiteiten,
die beter renderen.
Van de tweeënhalf miljard die volgens Van

Beuningen opgehaald zouden kunnen worden,
kan direct een miljard naar de staatskas, waar
het kan dienen voor verlaging van de staatsschuld en ondersteuning van de economie. Een
tweede miljard wordt gebruikt om projecten op
het gebied van natuur en bijbehorende cultuur te
ondersteunen. Het restant van 500 miljoen wordt
gebruikt om gedurende tien jaar de nieuwe aandeelhouders een rendement van twee procent
te geven. Na die tien jaar zouden de bakens bij
Staatsbosbeheer zodanig verzet moeten zijn, dat
dit rendement wordt gehaald uit de normale
bedrijfsvoering.

'Beleggen in Mooi
Nederland BV een uitgelezen
manier om een deel van je
vermogen gemakkelijk en
voordelig door te schuiven
naar een komende generatie'
Belastingvrij
De nieuwe eigenaren kunnen profiteren van de
uit 1928 daterende Natuurschoonwet. Deze wet
stelt dat inkomsten uit bos en natuur niet worden
belast en dat de overheid bij vererving ook geen
successierechten zal innen. De aandeelhouder
is dan wel verplicht om een aandeel minimaal
vijfentwintig jaar in bezit te houden en de terreinen open te stellen. Overigens is de huidige wet
geschreven voor veel kleine landgoederen en zal
deze op onderdelen moeten worden aangepast
om van toepassing te zijn op Staatsbosbeheer.
Als aandeelhouders van Mooi Nederland BV – de
voorgestelde naam van de nieuwe natuurschoonbv – ziet Van Beuningen met name senioren voor
zich. Deze mensen hebben geld en zoeken naar
zaken om dit op een veilige manier in te beleggen. Daarnaast is beleggen in Mooi Nederland BV
een uitgelezen manier om een deel van je vermogen gemakkelijk en voordelig door te schuiven
naar een komende generatie.
Betrokkenheid
Behalve een hoger rendement, denkt Van
Beuningen met de privatisering nog een tweede
doel te bereiken, namelijk een grotere betrokkenheid tussen de terreinbeheerder en de burger.
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Door de eenzijdige focus van Staatsbosbeheer
op natuurbeheer is de aandacht voor de burger
enigszins verdwenen. Grote particuliere terreinbeheerders als Twickel en Den Treek zouden
daar veel beter in slagen. Deze terreinbeheerders
richten vriendenclubs op en vergroten op allerlei
manieren de betrokkenheid tussen hun landgoed
en de omliggende gemeenschap.

‘Een landgoed zonder
landgoedeigenaar is als een
kerk zonder dominee’
Van Beuningen ziet wat dat betreft een rol voor
bijvoorbeeld de Rabobank, die vanuit haar regionale aanwezigheid de rol van landgoedeigenaar
op zich kan nemen. Van Beuningen: ‘Een landgoed zonder landgoedeigenaar is als een kerk
zonder dominee.’
Schakelen
De oproep uit 2012 heeft behoorlijk wat aandacht getrokken, in de pers, maar ook in de lan-

delijke politiek. Van Beuningen is gematigd optimistisch over de kans dat zijn plan werkelijkheid
gaat worden. De recente mislukte poging om een
deel van het bezit van Staatsbosbeheer te veilen,
ziet hij in ieder geval niet als een reële optie. Van
Beuningen: ‘Veilen is slecht. In mijn plan blijft het
bezit bij elkaar.’ De huidige staatssecretaris op
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie, Sharon Dijksma, zou daarom
behoorlijk kunnen scoren met de uitvoering van
zijn plan. Van Beuningen geeft toe dat er op
dit moment weinig beweging in het dossier zit,
maar is er naar eigen zeggen aan gewend dat
het soms lang duurt voordat zijn ideeën worden
uitgevoerd.

Efficiency
Bij Staatsbosbeheer zijn de zaken – onder andere
door de oproep tot privatiseren – behoorlijk aan
het schuiven. Dat komt ook door de enorme
bezuinigingen die worden doorgevoerd op de
overheidsuitgaven aan natuur. In 2010 werd
hier nog ongeveer 1 miljard aan gespendeerd.
In 2016 moet dit, volgens de site van het
ministerie, zijn teruggebracht tot 340 miljoen.
Van dit bedrag gaat 90 miljoen subsidie naar
Staatsbosbeheer. Beheerders bij Staatsbosbeheer
zijn er inmiddels van overtuigd dat zaken anders
moeten en dat er meer marktgericht gewerkt
moet worden. De benoeming van ondernemer
Sylvo Thijsen tot directeur van Staatsbosbeheer is
wat betreft ook een stap in de goede richting.

Bij Staatsbosbeheer zijn
de zaken – onder andere
door de oproep tot
privatiseren – behoorlijk aan
het schuiven.

Stuur dit artikel door!
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http://www.stadengroen.nl/artikel.asp?id=41-4129

Verhaal berust op verouderde informatie
Bij Staatsbosbeheer gaan beschermen,
beleven en benutten van de natuur hand in
hand. De ideeën van de heer van Beuningen
zijn een jaar geleden reeds besproken
en berusten op verouderde informatie.
Staatsbosbeheer is van en voor 16 miljoen
mensen. We zijn van iedereen, in dat opzicht
heeft iedere Nederlander al aandelen en
zoeken wij bij voortduring nieuwe samenwerking met ondernemers en gebruikers.
Ook wij willen graag duidelijkheid over de
toekomst van Staatsbosbeheer. Daarover
ben ik samen met onze Raad van Toezicht
en conform het regeerakkoord, in overleg
met Staatssecretaris Dijksma. Zij is namelijk
aan zet.
Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer
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