Nieuwe vereniging
voor bos- en
natuurterreineigenaren
Het Bosschap houdt op te bestaan. Maar al
het goede dat deze organisatie deed, gaat
gewoon door. Dat is in een notendop de
boodschap van Maurits van den Wall Bake en
Evelien Verbij van de nieuwe Vereniging van
Bos- en Natuurterreineigenaren. De voorzitter
en directeur van de VBNE benadrukken dat
het een dienstverlenende vereniging wordt en
geen belangenvereniging.

> Even leek het er op dat de terreineigenaren
een belangrijke schakel gingen verliezen. Het
Bosschap had zich de afgelopen jaren immers
steeds meer geprofileerd als een sectororganisatie die er vooral voor de sector was: kennisverspreiding, cao bos en natuur opstellen, gedragscodes, erkenningsregeling etc. Het politieke
besluit om de schappen op te heffen werd dan
ook niet met veel enthousiasme ontvangen.
Evelien Verbij is de directeur van de Vereniging
van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).
“Op dat moment bedachten de terreineigenaren
in het bestuur van het Bosschap hoe ze de onderdelen van het goede werk van het Bosschap
zouden kunnen behouden en opnieuw organiseren. Een van de manieren was het oprichten van een nieuwe vereniging door de grote
terreineigenaren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De12Landschappen en de Federatie
Particulier Grondbezit. Deze partijen wisten
elkaar te vinden op het gebied van effectief en
efficiënt professioneel beheer in de vorm van
kennisuitwisseling, cao, arbo en arbeidsmarktbeleid en de beheerpraktijk. Dat zijn daarmee
de belangrijkste onderwerpen waar de nieuwe
vereniging zich op richt.”
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Overheden en particulieren
Voorzitter Van den Wall Bake: “Er is gekozen
voor een vereniging van een aantal koepels. De
vereniging heeft vijf leden, want het ministerie
van Defensie is ook lid geworden. Dit maakt
het tot een overzichtelijk geheel. Individuele
partijen kunnen zich niet aansluiten bij de
vereniging maar wel via de Federatie Particulier
Grondbezit waarmee ze direct toegang krijgen
tot alles wat er binnen de VBNE gaat gebeuren.
We krijgen daar de nodige vragen over van
particulieren, maar dit is het antwoord: particulieren worden lid via de FPG. Dat kost uiteraard
lidmaatschapsgeld maar daar staat tegenover
dat er vanaf 2015 geen heffing voor het Bosschap meer bestaat.”
Bovendien kunnen ook niet-leden tegen betaling gebruik gaan maken van de diensten van
de nieuwe vereniging. De waterleidingmaatschappijen hebben informeel al laten weten
graag gebruik te willen maken van de kennis
binnen de VBNE. De OBN-kennis, waarvoor
de vereniging verantwoordelijk zal blijven, zal
voor iedereen gewoon toegankelijk blijven
omdat het een project is dat betaald wordt door
de rijksoverheid.

Maurits van den Wall Bake (links) studeerde rechten in Leiden en is werkzaam
geweest bij Stibbe advocaten. Nu werkt
hij in deeltijd als rechter in de rechtbank
Overijssel en is hij onder meer voorzitter
van Stichting Twickel en bestuurslid van
de Federatie Particulier Grondbezit.
Evelien Verbij (rechts) studeerde bos- en
natuurbeleid aan de WUR en werkte bij
Alterra. Ze promoveerde aan de WUR en
daarna werkte ze voor het Bosschap als
beleidsmedewerker.

Op dit moment ontbreken volgens Van den
Wall Bake alleen de overige overheden naast
het ministerie van Defensie in de nieuwe vereniging. “In het Bosschap waren deze ‘overhedeneigenaren’ wel vertegenwoordigd. We gaan
met de verschillende overheden met natuur en
bos overleggen op welke manier ze in de VBNE
willen participeren. De vereniging is er immers
voor onderwerpen waar bijvoorbeeld ook de
gemeenten veel aan kunnen hebben zoals kennisuitwisseling over de beheerpraktijk”.

Cafetaria-model
Van de andere kant: een gemeente heeft toch
weinig aan een vereniging die zich bezig houdt
met de cao bos en natuur. Verbij: “Daarom
kiezen we voor een soort cafetaria-model.
Leden bepalen zelf welke diensten ze willen
hebben. Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld
niets met de cao bos en natuur van doen omdat
Staatsbosbeheer een eigen cao heeft. Van de
andere kant kan de AVIH, die geen lid is omdat
die leden geen terreineigenaren zijn, wel weer
participeren in het opstellen van de cao bos en
natuur omdat ze als werkgever heel belangrijk
zijn.”
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“Particulieren die bij de FPG zijn aangesloten
hebben wellicht ook andere kennisvragen dan
de grote terreinbeheerders die vaak hun eigen
kennisorganisatie hebben. Wat ons betreft is de
structuur van de vereniging heel helder: we zijn
er voor de leden. De leden van de VBNE bepalen wat de vereniging doet en wat niet.”
En die leden hebben ook bepaald dat zij geen
belangenvereniging willen. Daarvoor zijn de
standpunten en belangen te verschillend,
meent Van den Wall Bake. “Het is nadrukkelijk
geen statutaire taak van de vereniging om met
standpunten naar buiten toe te komen in publieke en politieke discussies omtrent natuur.
Denk alleen maar eens aan de kwesties van
gelijkberechtiging en de jacht. De leden van de
vereniging denken daar heel verschillend over
dus het is niet verstandig om daar als vereniging uitspraken over te doen.”

en werkwijze en we moeten weten of we de
leden op deze manier goed bedienen. Zelf denk
ik bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een
soort beheeracademie voor scholing en onderwijs op het gebied van professioneel bos- en natuurbeheer. Een academie waar je je kunt laten
bijscholen waarmee je punten kunt halen om
zo in een nieuw register voor ‘professionele beheerders’ te komen. Dit zou je dan bijvoorbeeld
kunnen koppelen aan de opleidingseisen in de
SNL-certificering. Mensen in het vakgebied willen graag op de hoogte zijn, willen weten hoe
iets werkt en weten hoe ze het beheer van hun
terreinen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Ik hoop dat de vereniging een organisatie
wordt waar de leden dit kunnen vinden en lid
van worden omdat ze er graag bij horen, omdat
ze er informatie vinden die ze nodig hebben
en ze met trots zeggen dat ze een professioneel
beheerder zijn.”<

Beheeracademie
De vereniging wordt over twee jaar geëvalueerd
en na een half jaar vindt een ‘lichte’ evaluatie
plaats om te kijken of de verwachtingen die
de leden hebben van de vereniging uitkomen.
Verbij: “We moeten zoeken naar de juiste vorm

Geert van Duinhoven, redactie@vakbladnbl.nl

De activiteiten van de VBNE
concentreren zich op drie domeinen
‘pleinen’:
1. Het Plein van de professionals zorgt voor
gunstige voorwaarden voor de professionals
werkzaam in bos- en natuurbeheer vooral op
het vlak van arbeidsvoorwaarden, nu en in
de toekomst. Bijvoorbeeld door het afsluiten
van de cao bos en natuur waar ongeveer 200
werkgevers met ongeveer 2.200 werknemers
gebruik van maken.
2. Het Plein van de beheerpraktijk zorgt voor
gunstige voorwaarden voor een professioneel bos- en natuurbeheer. Dat zijn vooral
financiële, juridische en bestuurlijke voorwaarden. Bijvoorbeeld het versoepelen van
de afvalstoffenwet zodat biomassa uit natuur
niet meer als afval wordt gezien en zelfs geld
kan opbrengen.
3. Het Plein van de kennis zorgt voor het ontwikkelen, toegankelijk maken en delen van
bestaande en nieuwe kennis op het gebied
van een professioneel bos- en natuurbeheer.
Bijvoorbeeld het digitaal, op papier en faceto-face delen van de nieuwste praktische
beheerinformatie.
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