Bossen best belangrijk;
een uitgebreider vervolg

krachten die dat wenselijk vinden.”
“En dus moeten wij leren om onze tegenstanders te gaan begrijpen. Wat denken de andere
partijen, waarom denken ze zo? Wat betekent
dat voor onze strategie, kunnen we zaken combineren, uitruilen? Uiteindelijk allemaal met als
doel onze terreinen beter te beschermen.”
Al met al nogal wat plannen die bij elkaar opgeteld toch een hele omslag bij de organisatie
vergen. En dat terwijl er zojuist een grote reorganisatie bezig is. Hoe denkt Vriesman dat te
gaan doen? “Het belangrijkste is dat een deel
van onze mensen hier anders gaat denken, dat
de mensen breder kijken dan het praktische
terreinbeheer en ook daadwerkelijk die bredere
maatschappelijke en ondernemende bril hebben. Eerlijk gezegd hebben we nog onvoldoende mensen in huis die dat kunnen. Daar gaan
we op twee manieren aan werken. Enerzijds
door middel van cursussen en trainingen om
mensen daarin te scholen. Anderzijds zullen
we er in ons aannamebeleid goed rekening mee
moeten houden. Dat we mensen aannemen die
op die andere manier kunnen denken.”◆
Dianne Nijland en Geert van Duinhoven

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat gedurende het tweede half jaar van 2004 Nederland voorzitter was
van de ministerraad van de Europese Unie. Dit betekende dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit de relevante raadscommissies voorzat. In het augustusnummer berichtte het Vakblad
Natuur Bos Landschap over de bijeenkomst waarop de LNV-directie Natuur haar voornemens toelichtte
voor de voorzitterperiode op de bos-dossiers. Op 18 januari werd er teruggekeken op een breder gebied, en
kwam ook natuur aan de orde. De gekozen vorm was die van een terug- en vooruitkijkende presentatie
door een van de LNV-medewerkers gevolgd door een co-referaat door iemand van een maatschappelijke
organisatie (NGO).

Opvallend was dat - met natuurlijk wat meer of
minder milde inhoudelijke kritiek - alle NGO’s
vol lof waren over de manier waarop de LNVdirectie Natuur hen bij de voorbereidingen en
beraadslagingen had betrokken. De NGO’s
verwachten dat nu Nederland geen voorzitter
meer is en dus wat minder voorzichtig kan
handelen, Nederland duidelijker standpunten
inneemt en uitdraagt.
Een door de Directie Natuur speciaal uitgegeven krant over het voorzitterschap geeft veel
informatie over de activiteiten van het afgelopen half jaar.
Op het FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade) dossier is vooruitgang
geboekt. De concept verordening, die illegaal
gekapt hout moet weren aan de EU-buitengrens, is in juli door de Commissie naar buiten
gebracht. Er is in de milieuraad van december
gesproken over op welke houtproducten dit
betrekking moet hebben en over de noodzaak
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van een oorsprongsverklaring. Het onderhandelingsmandaat van de Commissie met de acht
tot tien landen waarmee in eerste instantie een
verdrag gesloten gaat worden, is nog niet helemaal afgerond. Greenpeace was tevreden over
de voortgang maar hamerde er op dat alle hout
er onder moet vallen en dat via een oorsprongsverklaring ook verhinderd moet worden dat
illegaal gekapt hout uit bijvoorbeeld Indonesië
via een bewerking in China toch op de
Nederlandse markt verschijnt. Aanvullend heeft
de regering gewerkt aan regelingen die bij publieke aanbestedingen het gebruik van illegaal
hout tegengaan en die het gebruik van witwasregelgeving bij het bestrijden van illegaal hout
mogelijk maken. LNV ziet dit dossier als een
voorportaal voor het weren van niet-duurzaam
geproduceerd hout.
In mei 2005 zal de vijfde vergadering van het
United Nations Forum on Forests plaatsvinden.
De voorbereidingen voor deze bijeenkomst

versnelden in het laatste half jaar. Is er behoefte
aan een nieuw internationaal verdrag over het
duurzaam beheer van bossen? Of is het beter
bestaande verdragen te implementeren? Er zijn
voorstanders (EU) en tegenstanders (onder
andere Brazilië) van een nieuw verdrag. Ook
Greenpeace is geen voorstander: stop met discussiëren en implemeteer de bestaande regels.
In Bergen op Zoom is het feestje van 25 jaar
Vogelrichtlijn gevierd. Degelijk onderzoek
en een goede voorbereiding maakten ook de
conferentie zelf tot een feest. Acht procent
(356000 km2) van het EU-grondgebied valt
onder deze richtlijn en in die gebieden gaat het
beter met de vogelstand. Daar buiten zijn er
wel problemen met de ‘plattelandsvogels’ en
de ‘lange-afstands-trekkers’. Er zijn duidelijke
doelstellingen voor de toekomst opgesteld.
Daarbij wordt aldus Birdlife Internationaal
meer betrokkenheid van de maatschappelijke
partners verwacht.
Nederland heeft als voorzitter van de EUministerraad een leidende en bemiddelende
rol gespeeld bij de 13e CITES Conferentie in
Bangkok. Naast Mahonie is Ramin als tweede
houtsoort op de zogenaamde CITES-lijst 2
(handel alleen met vergunning) geplaatst.
Volgens Greenpeace had dat ook op de CITESlijst 1 (handel verboden) mogen zijn. Ook zijn
marine soorten (onder andere Witte haai) op
de lijst geplaatst. Er wordt gewerkt aan het verminderen van de administratieve rompslomp,
onder andere door het afvoeren van soorten

waarvan de bescherming voldoende gegarandeerd is. Het Wereld Natuur Fonds dringt aan
op een snellere implementatie van de besluiten
dan gebruikelijk en onderstreept het belang van
het CITES verdrag, ook als basis voor nationale
wetgeving. De 14e CITES Conferentie wordt in
2007 in Nederland gehouden.
Een belangrijk onderwerp van beraadslaging
was het laatste half jaar de voortzetting van de
ﬁnanciering van Natura 2000, het Europese
netwerk van natuurgebieden. Er wordt een ﬁnanciering via twee lijnen overwogen. Enerzijds
via de EU-Structuur- en Cohesiefondsen en het
EU-Fonds Plattelandsontwikkeling, anderzijds
via het nieuwe LIFE+-fonds. Dit laatste fonds,
dat het bedreigde LIFE-fonds voor natuur en
milieu moet opvolgen, richt zich ook op componenten uit Natura 2000. Stichting Natuur en
Milieu vindt dat er gewoon genoeg geld moet
zijn voor het uitvoeren van het EU-natuurbeleid
en dringt er zeer op aan dat Nederland zich
sterk maakt voor meer garantie dat de gelden
ook inderdaad ter beschikking komen. De discussie gaat echter voort.

belangrijke bijeenkomsten voor en na het voorzitterschap - vooral het voorbereiden van de
conferentie begin 2005. Ook zijn maatschappelijke organisaties meer bij dit beleid betrokken. IUCN beaamt dat er hard aan getrokken
is, maar mist een leidinggevend overzicht. Zij
vindt bovendien dat Ontwikkelingssamenwerking en de ambassades meer bij dit beleid
betrokken moeten worden. De 10e bijeenkomst
van het European Platform for Biodiversity
Research Strategy in Amsterdam was gefocust
op een betere wisselwerking tussen enerzijds
de praktijk van het instandhouden van de
biodiversiteit en anderzijds het onderzoek dat
daarvoor de basis moet leveren. De daar geformuleerde aanbevelingen zullen onder andere
hun neerslag vinden in de grote Europese onderzoeksprogramma’s.
Al met al een geslaagde bijeenkomst. De LNVdirectie Natuur heeft in samenwerking met
andere ministeries de afgelopen maanden goed
werk geleverd, maar er is nog evenveel werk
aan de winkel.◆
Pieter Schmidt

Twee onderwerpen vallen onder de noemer
Biodiversiteit. Het biodiversiteit internationaal
beleid (ecologische netwerken! Onze EHS
en Natura 2000-gebieden) was - tussen twee
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