Reactie
Provincies weten niets
van “doorsluizen EGM”
Na het lezen van het artikel “LNV sluist EGM
door naar provincies” in uw vakblad van november 2008, wil het IPO een mogelijk misverstand wegnemen. Uit uw artikel ontstaat het
beeld alsof er afspraken bestaan dat natuurbeheerders vanaf enig moment subsidieaanvragen
voor EGM bij provincies kunnen indienen. In
tegenstelling tot de mededelingen die secretarisgeneraal Van der Zande daarover op 4 november op het OBN-symposium heeft gedaan, moeten wij melden dat dit niet het geval is.

Gerard Beukema,
Algemeen directeur IPO
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De subsidieregeling Effectgerichte
Maatregelen is een rijkssubsidieregeling die bij het tot stand komen van het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
per 1 januari 2007 niet is gedecentraliseerd
naar de provincies. Ons zijn ook geen
voornemens bekend om het EGM alsnog
over te hevelen naar de provincies en het

voor natuur en landschap, dat op 1 januari 2010 in werking moet treden. Uit het
artikel ontstaat het beeld dat de secretarisgeneraal van LNV zich hard maakt voor
de doelstellingen van het EGM. Het IPO
wacht dit af en is uiteraard graag bereid
tot overleg. De doelstellingen van EGM
zijn het waard om het kabinetsvoornemen
te heroverwegen. In 2009 zal onderhandeld worden tussen minister en IPO over
de financiële randvoorwaarden voor het
nieuwe subsidiestelsel. Als de minister
vindt dat de doelstellingen van EGM in het
nieuwe stelsel veilig gesteld moeten worden, dan zal zij begrijpen dat hieraan een
prijskaartje hangt.

ILG. Voor zover wij kunnen beoordelen
wordt de rijkssubsidieregeling met ingang
van 2010 beëindigd, zonder dat overleg
over voorzetting in ander verband heeft
plaats gevonden. Dat is een besluit van minister en kabinet. Met het IPO is daarover
niet overlegd.

Op het OBN-symposium
4 november in Ede spreekt André
van der Zande het publiek toe.

De provincies werken momenteel samen
met LNV en betrokken maatschappelijke
organisatie aan een nieuw subsidiestelsel

l IVN lanceert de website www.natuurwerk.
nl, met landelijke vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de natuur. Vrijwel alle natuur–en milieuorganisaties (in totaal 750 organisaties doen mee, zodat er per provincie een
overzicht is van organisaties, trainingen, cursussen en vacatures voor groene’vrijwilligers.
Organisaties die zelf een training, workshop
of lezing voor vrijwilligers organiseren kunnen
zich gratis aanmelden op de website en kunnen vanuit IVN ondersteuning krijgen voor het
verder ontwikkelen en uitvoeren van trainingen
en projecten. De site biedt verder ruimte voor
relevante adverteerders en sponsors.
l De beschermde kamsalamander zit
de beschermde rugstreeppad dwars onder de Betuweroute in Duiven, zo meldt
de Gelderlander. Bij de aanleg van de
Betuweroute zijn er in het Rijnstrangengebied
twintig tunnels onder aangelegd, voor de
paddentrek van de rugstreeppad. De tunnels komen echter steeds onder water te
staan, waardoor de rugstreeppadden er geen
gebruik van maken omdat ze anders verdrinken. Leegpompen kan niet, omdat in zestien
tunnels beschermde kamsalamanders zijn
aangetroffen. Jan Verhagen van de Werkgroep
Leefklimaat Zevenaar vindt dat er snel een
ontheffing geregeld moet worden, om voor de
paddentrek in het voorjaar de tunnels leeggepompt te hebben. Hij wil het desnoods via de
rechter afdwingen.
l Hoewel de Oostvaardersplassen
Natura 2000-gebied zijn, is het Nederlands
Kampioenschap Marathonschaatsen er wel
toegestaan. De KNSB heeft drie jaar geleden
al een vergunning aangevraagd en die is destijds ook verleend. “De wedstrijd wordt op een
klein deel van de plassen gehouden”, zegt
de woordvoerster van de provincie Flevoland.
“Hier staat ook een bezoekerscentrum en
er zijn wandelpaden. De dieren die nog niet
zijn vertrokken vanwege de kou zijn dus wel
aan mensen gewend.” Aan de verlening van
de vergunning is een toets voorafgegaan, die
uitwees uit dat er geen wezenlijke verstoring
van dieren of planten zal optreden. In het nog
op te stellen Natura 2000-beheerplan zullen
schaatswedstrijden expliciet als bestaand gebruik worden genoemd.
l Onderzoekers van Alterra bestuderen
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