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Opbrengsten
Europerhabos

De particuliere boseigenaar behaalde uit
marktactiviteiten, verkoop vanhout enoverige opbrengsten (zoals verhuur van
jachtrechten en recreatieve diensten), in
2001 eengemiddelde opbrengst van 77
europerhectarebos.Voordedienstenmet
een publiek karakter, waaronder deinstandhouding vannatuur en openstelling
vanhetbos,ontvinghij88europer hectare
bos(tabel7)ofwelruimdehelftvandetotaleopbrengstenuithetbos.Inhetafgelopen
decennium ishet aandeel vandeopbrengsten uit publieke diensten op de totale
opbrengsten vrij sterk gestegen (figuur8)
Dehoutopbrengst daalde in2001 door lagere prijzen voor opstam verkocht hout.
Het houtoogstvolume is in het afgelopen
decenniumgedaaldenlijktzichna1996 op
een zeer laag niveau te stabiliseren. De
houtprijzen zijnindeze periode niet zoveel
veranderd,maar erisweleenlicht dalende
trend.
Kosten
De kosten zijn na een sterke stijging in
2000, in2001weer gedaaldtot het niveau
van 1999 (tabel 7). Erwerden veel minder
werkzaamheden verricht op basis van de
'Regeling effectgerichte maatregelen'. Verder namen dekosten voor bosverjonging
af. Deze kosten fluctueren echter overde
jaren,maar detrendisdalend.Degrootste
kostenposten zijn berekende en betaalde
lonen (36%van detotale kosten in 2001)
enwerk door derden(35%).
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Figuur8 Reëleopbrengstenuitmarktenpubliekedienstenopgrotereparticulierebusbedrijven(>50
hal, voortschrijdend'driejaarsgemiddelde(europerhabosj, 1975-2001
Bron:BedrijvervlnformatienetvanhetLEI.
Bedrijfsresultaat eninkomenuit bosbedrijf
Gemiddeld leedhetNederlandse particuliere bosbedrijf metmeer dan5 habos in
2001 eenverlies van56euro per hectare,
vrijwel evenveel als het jaar daarvoor. Ten
opzichte van 1999 ishet verlies met bijna
10 europer hectaretoegenomen (tabel7).
Driekwart van dekosten die de particuliere
busbedrijvenin2001 maakten,werdgoedgemaaktdooropbrengsten,ongeveergelijk
aan het gemiddelde van deafgelopen tien
jaar (77%). Op de grotere particuliere bosbedrijven (meer dan50 ha bos)lag het
verlies op17euro perhectare bos, tegen
14 euro in het voorgaande jaar. De opbrengsten op deze bedrijven dekten
ongeveer 90% vande kosten. Dat wijkt
maarweinigafvanhetgemiddelde indejarennegentig(93%).
Hetinkomenuithetbosbedrijf-debeloning
voor deeigenaarvoor risico, management,

arbeid en eigen vermogen-was ophetgemiddelde particuliere bosbedrijf in 2001
negatief (19 euro perhectare). Op de bedrijvengroter dan50haresteerde zowelin
2000 als in2001 geen inkomenuitbosbedrijf.
Alleen grote bedrijven met meer dan250
habosweten doorgaansuitderode cijfers
te blijven. Opdie bedrijven zijn de overheadkosten per hectare lager en de
(houttopbrengstenperhectarewathoger. In
2001 behaaldendezebedrijveneenpositief
bedrijfsresultaat van 13euro per hectare,
.tegen 21 euro in2000 en40 europerhectarein1999.Hetinkomenuithetbosbedrijf
lag indezejaren bijna 10euro per hectare
hoger. Overigens heeft slechts 2%van de
particuliere bosbedrijven meer dan 250 ha
bos.

GEZAMENLIJKE FINANCIERING VAN NATUUR EN LANDSCHAP
Aart vandenHam(0317479763) enGabeVenema (070-3358323)
Deoverheid zoekt voor definanciering van
natuur enlandschap naar nieuwe vormen.
Naast derijksoverheid, bijvoorbeeld hetministerie van LNV,en de Europese Unie
kunnen ook andere partijen bijdragen. Het
LEI isineen onderzoek demogelijkheden
hiervoor nagegaan. Daaruit iseenfinancieringsconcept ontstaan dat in principe
kansrijk kanwordengeachtomzowelprivate als publieke partijente latendeelnemen.
Naastrijk,provincies engemeentenkunnen
ook waterschappen worden gezien als publieke partij, omdatzijwerkenmet geld dat
op basis vanverplichte heffingen.

JOL L E I

Onderscheidtussenpubliek enprivaat geld
moet helder zijn
Publiek geld is onderhevig aan destaatssteuntoets vande Europese Unie. Deze
toets houdt in dat wordt nagegaan datpublieke partijen geen ongeoorloofde steun
verstrekken aanondernemingenofproducties. Regelingen,dieinvesteringen innatuur
en landschap uitpubliek geld subsidiëren,
zijnaanregelsgebondenenmoetenaande
Europese Unie ter goedkeuring worden
voorgelegd. De Europese Unie zal bijvoorbeeld nagaan of de te verstrekken
vergoeding voldoet aan deregeldat alleen
een compensatie wordt gegeven voor gederfde opbrengsten en de extra kosten,
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verhoogd met een bonus van maximaal
20%. Daarnaast moet er sprake zijnvan
een individuele relatie tussen de (publieke)
subsidieverstrekker enontvanger en moet
hetomeendoor deEuropeseUnieerkende
betaalinstelling gaan. Ziehier debasis voor
enkele zaken waarmee depraktijk moeite
heeft alshet gaat om regelingen als bijvoorbeeld Programma Beheer (te laag
geachte vergoedingen, geen continuïteit,
geenmogelijkhedenomProgrammaBeheer
vianatuur-enlandschapsverenigingen telaten lopen).
Is alhetpublieke geld onderhevig aande
staatssteuntoets? Inbeginselwel,maar als
het gaat omgeld datbesteed wordtaan
het faciliteren vanprocessen omtot een
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gewenstevormvanlandschapsontwikkeling
te komen, ishet geen staatssteun.Bovendien zijn investeringen, betaald uit privaat
geld, niet onderhevig aan destaatssteuntoets omdat er dan sprake is van een
marktrelatie. Hetis echter wel belangrijk
omeenhelderescheidingtussenprivaaten
publiek geld te maken. Het moet duidelijk
zijndatprivaatgeldwerkelijk privaatgeldis
en blijft. Isdescheiding tussen privateen
publieke bronnen niet helder ofwordt privaat
geld
geïnd
via
een
overheidsbeschikking,danisalsnogsprake
van publiek geld dat onderhevig isaande
staatssteuntoets.
Behalve devoorwaarden vanhet Europees
steunkader is ook de Comptabiliteitswet
van belang. Overheden zijn verplichtmet
het kasstelsel te werken. Watin een bepaaldjaar alsuitgaveisbegroot, maar niet
wordt gerealiseerd,moet terug naar dealgemene middelen. Eeneenmalige bijdrage
aaneenfonds kan,maar als daarmee continuïteit voor jaren moet worden
gerealiseerd, heeft datgrote budgettaire
gevolgen. Kortom, het is verstandigeen
helderzichtbare scheidingtussenhetprivate geldenhetpubliekegeldaantehouden.

fonds wordt gevuld metprivaat gelddat
onder verantwoordelijkheid valtvaneen afzonderlijk privaat bestuur, isdatvoorde
helderheid tenaanzien van eeneventuele
staatssteuntoets eenvoordeel. Hetgeeft
ook duidelijkheidaandeprivatepartijendat
zezelf besluitenoverdeinzetvanhungeld.
Hetgeeft beidetypen partijentenopzichte
vanelkaareenmeergelijkwaardigepositie.
Beide partijenzoudenvoorverbeteringvan
de kwaliteit vannatuur enlandschap eigen
projecten kunnen financieren, maar het
heeft ook voordelen om samente werken.
Een mogelijkheid is investeringen in de
(openbare) infrastructuur eneen deel van
de betaling aangroene ondernemers uit
publiekemiddelentefinancierenenhetoverige inkomensdeel of particuliere
investeringen uithetprivate geld. Een gebiedsmanager zouvoor definancieringvan
natuur en landschap in'zijn' gebied zowel
op deinzetvanprivaatgeldalsop deinzet
van publiek geld een beroep kunnendoen.
Hij kan daarmee een loketfunctie voorhet
gebied vervullen. Hetis echter belangrijk
datinvoorkomendegevallengoedenineen
vroegtijdig stadium over de plannen wordt
gecommuniceerd.

Privatepartijen willendoelenrealiseren

Communicatieeninteractie belangrijk

HetEuropeessteunkader endeComptabiliteitswetzijnnietgemakkelijk aantepassen
om eengoede financiering van natuuren
landschaptebieden.Private partijenwillen
samenwerken alsze daardoor hun eigen
doelen kunnen realiseren enalszeduidelijkheidhebbenoverheteffectvanhet door
hen in te zetten geld. Als een regionaal

Ombeterzichtte krijgenineikaarsdoelen,
iseengrotereparticipatievangebiedsactoren in een vroeg stadium van het
beleidsproces van belang. Dat geeft de
mogelijkheidomeikaarskennisuittewisselenenindeeigendenkkadersteintegreren.
Deactorengroeienalshetwaremet elkaar
mee.Dat schept ruimteomgezamenlijkdi-

lemma's op te lossen. Door een groep
veranderingsgezinde actoren op basisvan
kennisverschillen creatieve oplossingente
latenzoeken,ishetmogelijkmet(voorlopig)
vaststaandekadersomtegaan.Erontstaat
ruimte omeen collectief inzicht te krijgen
overeensuccesvollegezamenlijkestrategie
'natuurenlandschap'.Natuurenlandschap
kunnen danin individuele bedrijfsplannen
opgenomen worden. Overheden kunnen
door vroegtijdige interactie metde praktijk
meer zicht krijgenophet noodzakelijke institutioneel kader voor hetrealiserenvan
collectieve doelen.Hierbijis samenwerking
met gelijkgestemde lidstaten, zoals Duitsland en Oostenrijk, wenselijk. De kansen
voor aanpassing vanhet steunkader na
2006 kunnendoor samenwerkingevenwel
beter worden benut. Deplattelandsproblematiek isnamelijk nietvoor geheel Europa
gelijk, hetgeen maatwerk moeilijk maakt.
Doortecommunicerenover demogelijkhedenvan de kaders, kunnenprivate partijen
beter hunkansenverkennen.Nuishetnog
vaakzodatopgezettefinancieringsconceptenveelvragenenonzekerhedenopleveren.
Kortom, goede communcatie en participatief-interactieflerenkanertoebijdragendat
gewenste toekomstbeelden werkelijkheid
worden enbeleidsopgavenwordengerealiseerd.
Meer informatie:
Rapport 4.02.08 Naarnetwerkfmanciering
enaanpakvoorKwaliteitsimpulsLandschap

KOSTPRIJS VARKENS LICHTGEDAALD
Arjan Wisman (070-3358352)
Dekostprijsvanvarkensvleesdaaldeinde
afgelopen maanden licht. Datwaste danken aaniets lagere voerprijzen, hoewel
dezevanafoktober nietverderdaalden. In
de loopvan2002 was ersprakevaneen
geleidelijke prijsdaling: in decemberwas
devoerprijsvanvleesvarkensbijna 1euro
per 100 kglager (bijna 5%)daninjanuari.
De kostprijs perbigisindelaatste vier
maandenvan2002,ookdankzijdelagere
voerprijs,mettweedubbeltjesomlaaggegaan.Gunstigvoordezeugenhouderswas
de stijging vande marktprijs van biggen
met bijna 5 euro tussen oktober en december. Desalnietteminwasdeze stijging
niet voldoende voor een kostendekkende
productie, zelfs wanneer deingerekende
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Figuur9 Kost-enopbrengstprijsvanvarkensvlees (ineuroper kggeslachtgewicht}t/mdecember
2002

arbeidskosten nietwordenmeegenomen.
Voordegespecialiseerdevleesvarkensbedrijven betekende de prijsstijging van
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biggen een stijging van dekostprijsvan
vleesvarkens.Dezelagindecember2002
5 cent perkghoger was dan inoktober
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