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Samenvatting

Inleiding
In de nota Dynamiek en Vernieuwing (april 1995) heeft de Minister van LNV aangekondigd dat hij de rol van particulieren bij het beheer van natuur en landschap wil versterken.
Om dit beleidsvoornemen uit te werken is in 1996 een aantal grondeigenaren uitgenodigd
mee te werken aan experimenten met particulier beheer. Doel van deze actie is om praktijkervaring op te doen met betrekking tot natuurbeheer door particulieren.
De experimenten beperken zich tot particulier natuurbeheer, dat kan dienen als vervanging van aankoop en beheer van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden door terreinbeherende organisaties. Particulieren vervullen ook nu reeds op vele verschillende
wijzen een rol in het natuur- en landschapsbeheer. Ter ondersteuning daarvan is een uitgebreid instrumentarium van kracht. Er is evenwel geen instrument beschikbaar, waarmee omvorming van landbouwgrond in reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden en
duurzaam beheer van die grond als natuurgebied door particulieren kan worden ondersteund. Enkele experimenten, o.m. aangereikt door de SBNL, hebben gedeeltelijk betrekking op (omvorming van) bestaande natuurterreinen. Voorzover dit het geval is blijven zij
hier buiten beschouwing; de SBNL zal apart rapporteren over haar activiteiten m.b.t. particulier beheer.

De experimenten
In twee tranches (januari en augustus) zijn bestaande dan wel door toedoen van de
maatschappelijke discussie ontstane initiatieven van grondeigenaren en -gebruikers aangegrepen om een experiment te starten. In totaal betreft het 35 initiatieven. Aan de initiatiefnemers is gevraagd om in samenwerking met vertegenwoordigers van LNVRegiodirecties, de provincies en de dienst Landelijk Gebied (DLG) een Plan van Aanpak
op te (laten) stellen. Voor elf initiatieven is in 1996 een Plan van Aanpak opgesteld. In
twee gebieden zijn op basis van het Plan van Aanpak overeenkomsten gesloten, waarmee daadwerkelijk landbouwgrond wordt omgezet in natuurterrein. In drie gebieden zijn
concept-overeenkomsten opgesteld, waarover nog onderhandelingen gaande zijn. In de
overige zes gebieden kon in 1996 niet tot een (concept-)overeenkomst worden gekomen.

Bevindingen
Naast totstandkoming van enkele concrete contracten hebben de experimenten kennis en
inzicht opgeleverd, die van belang kan zijn voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Deze
'leerpunten' zijn in dit rapport op een rij gezet. Twee opmerkingen vooraf:
• Er worden geen uitspraken gedaan over de effectiviteit van het beheer door particulieren. De leerervaringen worden uitsluitend geput uit het proces dat overheden en particulieren doorlopen, indien men wil overgaan c.q. overgaat tot particulier beheer.
• De initiatieven zijn overwegend aangedragen uit het veld. De initiatiefnemers kunnen
veelal worden beschouwd als 'voorlopers'. Zij vormen geen representatieve steekproef
van de potentiële beheerders.
De ervaringen hebben betrekking op animo, aard van de beheerders, motieven van beheerders, doeltypen, vergoedingen/financiële aspecten, vorm waarin beheersafspraken
worden vastgelegd, monitoring, verslaglegging en (bij)sturing en tenslotte de context.
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In het navolgende wordt per onderwerp aangegeven welke inzichten uit de experimenten
zijn verkregen. Waar mogelijk zijn daaraan conclusies en aanbevelingen voor beleid gekoppeld.

Animo
Er is ruime belangstelling voor het thema particulier natuurbeheer. Omzetting van de aanvankelijke ideeën in concrete plannen en contracten blijkt echter lastig te zijn. Op de weg
van idee tot contract treedt nogal eens stagnatie op. Factoren die daar in de experimenten
aan bij hebben gedragen zijn:
• het verschil tussen gevraagde prestatie en verwachtingspatroon bij de potentiële beheerder
• complicaties m.b.t. pachters
• samenhang van inrichtingswerken met de omgeving
• verwachtingspatroon of onderhandelingsgedrag t.a.v. het niveau van de vergoedingen
• onbekendheid met de materie
• onzekerheid en onduidelijkheid over de opstelling van de overheid (dit hangt samen
met het experimentele karakter)
• de tijdsdruk die vanuit de projectorganisatie is opgelegd.
Conclusie:

De experimenten leren dat het onderwerp als zodanig
kan rekenen op warme belangstelling van potentiële beheerders. Zeer onzeker is echter op welke schaal dit tot
concreet beheer zal leiden. Dit hangt o.m. af van beleidskeuzes die nog moeten worden gemaakt Duidelijk is wel
dat particulier natuurbeheer een ingrijpende beslissing
van de grondeigenaar vergt, waar tijd mee gemoeid is.

Beheerders
De beheerders zijn grofweg onder te verdelen in:
• agrariërs, veelal als groep optredend dan wel gesteund door een lokale organisatie;
het betreft over het algemeen op continuïteit gerichte bedrijven (circa 40%)
• landgoedeigenaren (circa 40%)
• 'overigen', waaronder bijv. ontginningsmaatschappij, stichting met nb-doelstelling,
zandwinner (circa 20%).
In circa eenderde van de initiatieven is sprake van een nauw en constructief contact met
een terreinbeherende organisatie (veelal SBB).

Motieven
Uit gesprekken met (potentiële) beheerders kwamen de volgende, onderling vaak samenhangende motieven voor particulier natuurbeheer naar voren (NB: de motieven van de
overheid blijven hier buiten beschouwing):
• zorg voor natuur en landschap
• imagoverbetering, m.n. bij de landbouw
• duurzaam veilig stellen van familiebezit, m.n. bij landgoederen
• financieel gewin
• zorg voor de (sociale en sociaal-culturele) leefbaarheid van het platteland; dit kan zich
uiten in een sterke voorkeur voor eigen beheer boven beheer door nb-organisaties, in
pogingen om te zoeken naar verbreding van het bedrijf of in zorg voor cultuurhistorische waarden e.d.
• weerstand tegen eigendomsoverdracht aan en beheer door nb-organisaties; soms algemeen van karakter, soms specifiek geuit i.v.m. vrees voor planologische schaduwwerking of overlast bij beheer door 'gebiedsvreemde' organisaties
• de 'ondernemersattitude' ('dat kan ik ook').
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Conclusie:

De motieven van particuliere beheerders zijn zeer uiteenlopend. Als hierin een rode draad wordt gezocht, kan
deze, naar het lijkt, worden gevonden in de grote gehechtheid aan eigen grond en cultuur. Deze - voorzichtige
- conclusie biedt perspectief voor een waardevolle bijdrage van particulieren aan het beheer van reservaten en
natuurontwikkelingsgebieden; immers, juist de geïnteresseerden in particulier natuurbeheer zullen niet snel hun
gronden verkopen aan nb-organisaties. Particulier natuurbeheer kan realisatie van de EHS derhalve versnellen
en dienen als een zinvolle aanvulling op de verwervingsstrategie.

Natuurdoeltypen
De doeltypen die volgens de Plannen van Aanpak worden nagestreefd behoren overwegend tot hoofdgroep 3. Veel voorkomende doeltypen/terreintypen zijn:
vochtige (schraal)graslanden
bloemrijke graslanden
rietland, ruigte en moeras
kleinschalig mozaïek van struweel, bos, grasland en water
beken, waterlopen en begeleidende vegetaties
heide
landgoederen.
Conclusie:

Veel doeltypen liggen in het verlengde van de actuele situatie. Waar sprake is van natuurontwikkeling, leidend tot
een doeltype dat los staat van de actuele situatie, gaat
het doorgaans om kleinschalige objecten. De schaal van
de per individuele eigenaar ingebrachte oppervlakte is in
een aantal gevallen kleiner dan het voor het betreffende
doeltype benodigde minimumareaal. Dit aspect behoeft
nadere aandacht bij de inrichting van het instrumentarium
en de planvorming op regionaal niveau.

Aandachtspunt:

In enkele initiatieven is geconstateerd dat de particulieren
de natuurdoelen trachten bij te stellen in 'minder waardevolle' richting. Wanneer deze pogingen op enige schaal
succes zouden hebben, zou de effectiviteit van het particulier natuurbeheer ernstig worden aangetast en het imago van de particuliere beheerders worden geschaad. Uitgaande van het rijksnatuurbeleid moet het 'marchanderen
met de doelstellingen' strikt worden voorkomen. Daartoe
is het noodzakelijk dat de overheid (Rijk en provincies)
volstrekt helder is over haar primaat in deze en over de
doelen zelve. Wel zijn situaties denkbaar dat de overheid
marges aangeeft, waarbinnen in onderling overleg het
doel exact kan worden vastgelegd.

Vergoedingen/financiële aspecten
De systematiek die uitgaat van een compensatie van waardevermindering, inrichtingskosten en onderhoudskosten wordt algemeen aanvaard. Compensatie van rendementsverlies in plaats van waardevermindering sluit minder aan bij de beleving van de beheerders en laat onduidelijkheid voortbestaan over de consequenties voor de vermogenswaarde.

LNV/Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-particulier-beheer.doc

pagina 3

PROGRAMMA BEHEER

Uitbetaling van waardeverminderingscompensatie ineens heeft verre de voorkeur van de
beheerders. Zowel landgoedeigenaren als boeren hebben veelal de intentie het vrijkomende geld te herinvesteren in het goed/bedrijf.
Betaling in een groot aantal termijnen (20 a 30 jaar) is voor een aantal beheerders bespreekbaar, maar de bereidheid om hiermee akkoord te gaan hangt sterk af van het rentepercentage, waarmee de jaarlijkse termijnen worden berekend. De beheerders beoordelen dit aspect tegen de achtergrond van wat gebruikelijk is in het zakelijk verkeer. De
projectgroep heeft de indruk gekregen dat een annuïteitsberekening op basis van 2%
(samengestelde interest), ook met vrijstelling inkomstenbelasting, als (te) laag wordt ervaren en heeft dan ook zorg over het perspectief voor particulier beheer, indien dit percentage zou worden gehanteerd.
Tenslotte blijkt vrijstelling van Inkomstenbelasting van de ontvangen compensatie een
voorwaarde voor beheerders om deel te nemen.
Uitgangspunt van de waardeverminderingscompensatie is de vrije waarde van de grond.
Eigenaren gaan ter bepaling van deze waarde uit van taxatie. In de eerste experimenten
is ook de restwaarde getaxeerd. Dit is echter een hachelijke aangelegenheid, omdat omtrent de toestand van het terrein na inrichting en jarenlang beheer slechts veronderstellingen kunnen worden gemaakt. Bij verwerving van natuurterreinen blijkt de prijs per hectare
weinig uiteen te lopen. Daarom wordt aanbevolen de restwaarde niet per geval te taxeren,
maar te normeren.
De onderhoudsvergoeding kan goed genormeerd worden. Een onderhoudsbijdrage die
gelijk is aan die van de nb-organisaties wordt als zodanig redelijk gevonden.
Conclusie:

De ontwikkelde vergoedingensystematiek als zodanig
biedt goede aanknopingspunten voor particulier natuurbeheer. Beheerders stellen zich zakelijk op, handelend
vanuit het economisch belang van hun goed/onderneming. Voor LNV impliceert dit dat een concreet perspectief op particulier beheer geboden kan worden, mits LNV
bereid is op de 'markt' in te spelen. (NB: een kosten/baten-analyse voor de overheid laat de projectgroep
hierbij buiten beschouwing.)

Contractvorm
In de experimenten is gewerkt met privaatrechtelijke contracten tussen beheerder en
BBL. De contracten bestaan uit een inrichtingsovereenkomst, een onderhoudscontract en
een overeenkomst m.b.t. kwalitatieve verplichting. Het laatste onderdeel kan ook publiekrechtelijk worden geregeld door het terrein een wettelijke bescherming als natuurterrein te
bieden (vergelijk Boswet/Natuurschoonwet); hieraan kunnen desgewenst fiscale faciliteiten voor de eigenaar worden gekoppeld. Met deze publiekrechtelijke optie kan in experimenten uiteraard niet worden gewerkt. De ervaring met de kwalitatieve verplichting leert
dat hiermee de duurzaamheid van de functie natuur in redelijke mate kan worden vastgelegd; een wettelijke aanwijzing biedt in beginsel evenwel hardere garanties. Uit de contacten met belangstellenden is de indruk verkregen dat een wettelijke aanwijzing bij sommige particulieren weerstand kan oproepen. Indien tot een dergelijke aanwijzing wordt besloten, dient, om het particulier natuurbeheer niet te frustreren, veel zorg te worden besteed aan de motivering en de presentatie.
Conclusie:
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wenselijkheid om bijkomende wettelijke voorzieningen
(zoals fiscaal) te treffen en een inschatting van de te verwachten acceptatie bij de beheerders.

Monitoring, verslaglegging en (bijsturing van het beheer
Outputsturing op zich ondervindt waardering. De concrete vormgeving van outputsturing
in de beheerscontracten (of als subsidievoorwaarden) blijkt echter zeer lastig. Nadere
aandacht is vereist vooreen aantal aspecten, te weten:
• afwijkingsmogelijkheden m.b.t. doeltype, ingeval het doeltype na verloop van tijd niet
realiseerbaar blijkt door externe factoren;
• het in gebreke stellen bij vermoedelijk onjuist gevoerd beheer: wat is redelijkerwijs
verwijtbaar en wat niet; wat te doen als beheerder het uitstekend aanpakt, doch het resultaat uitblijft?
• sanctiemogelijkheden bij gebleken afwijking van de afspraken (bijv. ook uit te strekken
tot waardeverminderingscompensatie?);
• de formulering van tussendoelen: tot dusver ontbreekt een set van tussendoelen per
doelpakket; bij doeltypen met lange ontwikkelingstijd zijn tussendoelen evenwel nodig;
• de vraag of altijd outputsturing 'in zuivere vorm' wordt vastgelegd, of dat, met name bij
tussendoelen afspraken m.b.t. te creëren terreincondities kunnen worden gemaakt.
Conclusie:

De ideeën over outputsturing moeten nog verder worden
ontwikkeld t.b.v. operationele toepassing in de praktijk.

Context
Particulier natuurbeheer is doorgaans niet een op zichzelf staande activiteit van een individuele beheerder. Het is vaak een onderdeel van een proces, waarin de grondeigenaararen) zoekt(-en) naar mogelijkheden om bedrijf of goed toekomstwaarde te geven. Evenmin staat particulier natuurbeheer in zijn gevolgen op zichzelf. In dit project heeft het accent gelegen op het uittesten van een nieuw instrument (in wording). Bredere aandacht
voor particulier beheer is gewenst.
Aanbeveling:
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gericht op samenhang en integratie van het natuurbeheer.
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1.

Inleiding

Het was Thijsse die als particulier in het begin van de twintigste eeuw het startsein gaf
voor een doelgerichte bescherming van natuur en landschap. Dit kwam tot uitdrukking in
de aankoop van het Naardermeer. Daarmee legde Thijsse de basis voor een belangrijke
particuliere natuurbeschermingsorganisatie: de Vereniging Natuurmonumenten! Hij hanteerde daarbij tevens het eerste en meest klassieke instrument voor bescherming van
natuur en landschap: de aankoop van gronden voor de vorming van natuurreservaten.
Natuurmonumenten is inmiddels uitgegroeid tot een grote, professionele natuurbeschermingsorganisatie. Nu, aan het eind van de twintigste eeuw is het tijd voor nieuwe particuliere initiatieven.
Lange tijd was reservaatsvorming en het beheer ervan door professionele organisaties de
enige manier om natuur in Nederland te (her-)ontwikkelen en te beschermen, overigens
vaak met inschakeling van particuliere gebruikers. Er ontstonden drie grote, door de overheid "erkende" terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties: de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen. Daarnaast is er een aantal kleinere (particuliere) natuurbeschermingsorganisaties (o.a. Stichting Edwina van Heek, Van der Lugtstichting, Goois Natuurreservaat en de Stichting Marke Vragenden/een).
In de jaren 70 ontstond de behoefte om particulieren meer en structureler te betrekken bij
het beheer van natuur en landschap, met name in de waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Dit resulteerde erin dat de regering in 1975 in de zgn. "Relatienota" de beheersovereenkomst presenteerde. Het agrarisch natuurbeheer deed zijn intrede.
In de nota Dynamiek en Vernieuwing van de Minister van Landbouw Natuurbeheer en
Visserij en in de nota Particulier Natuurbeheer van de gezamenlijke provincies (april resp.
juni 1995) gaat de politiek verder op de ingeslagen weg. In deze beleidsnota's is toenemende aandacht herkenbaar voor het beheer van bestaande en toekomstige natuurterreinen door andere particulieren dan de particuliere terreinbeherende organisaties. In het
programma Beheer wordt deze volgende stap verder uitgewerkt. Onder dit programma
zijn elf projecten gestart.
Een daarvan is het project Experimenten Particulier Beheer (project 4). De projectgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van LNV en provincies. De ervaringen van de projectgroep met de experimenten zijn weergegeven in dit rapport. In een enkel geval zijn de ervaringen gerelateerd aan ervaringen elders.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de projectopdracht, bestaande vormen van natuurbeheer door particulieren en de voorwaarden voor particulier beheer. Daarna volgt een
beschrijving en analyse van de experimenten.
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2.

Projectopdracht

Projectopdracht
"Het opdoen van praktijkervaringen met particulier beheer door middel van het (doen) uitvoeren van een aantal experimenten en het formuleren van aanbevelingen voor aanpassing van het beheersinstrumentarium, gericht op outputsturing en het bieden van meer
mogelijkheden voor particulier beheer."

Verwachte resultaten
1. Bouwstenen voor aanpassing en vormgeving van het beheersinstrumentarium, gericht op outputsturing en particulier beheer
2. Inzicht in de juridische, financiële en
uitvoeringstechnische aspecten van de
onderzochte varianten voor particulier
natuurbeheer
3. Aanbevelingen voor implementatie van
particulier beheer in samenhang met
andere projecten en activiteiten in het
kader van het Programma Beheer.

Activiteiten van de projectgroep

Twee definities:
Particulieren
Natuurlijke personen en rechtspersonen, niet
zijnde terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, die grond in eigendom en gebruik hebben.

Particulier natuurbeheer
Het omvormen van landbouwgrond in natuurontwikkelingsgebieden en reservaten en het
duurzaam beheer van die grond als natuurterrein. Vanzelfsprekend zijn er andere vormen
van particulier natuurbeheer (zie hoofdstuk
3).

Teneinde de gewenste resultaten te kunnen leveren zijn de volgende acties ondernomen:
• Er zijn, mede door toedoen van de
projectgroep, circa 35 initiatieven gestart gericht op particulier natuurbeheer. De initiatieven in de regio zijn begeleid door
vertegenwoordigers van LNV, provincie en DLG.
• Er zijn 11 initiatieven uitgewerkt tot een concreet experiment (Everdingen, Appel, Boekelerhoek, Hoog Peil Friesland, Kreyl, Fort Sint Andries, Anderstein, Hoeve Tergracht,
Westersche Veld, Stompwijk en Doorwerth). Bij de uitwerking van deze initiatieven is
op regionaal niveau uitgebreid overleg gevoerd met alle betrokkenen.
• Er is met diverse landelijk betrokkenen uitgebreid overleg gevoerd over particulier natuurbeheer.
• Er is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande regelingen en instrumenten op het
gebied van particulier natuurbeheer tegen de achtergrond van de gedachtenvorming
over particulier natuurbeheer.
• De kosten van verschillende varianten voor natuurbeheer zijn vergeleken.
• Er zijn bouwstenen aangedragen voor een subsidieregeling voor particulier natuurbeheer (o.a. modelcontract). Hiertoe is onder andere overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de directies FEZ en JZ van het Ministerie van LNV.
• Er is overleg gevoerd met fiscaal deskundigen van LNV en via hen met het Ministerie
van Financiën over de fiscale aspecten van particulier natuurbeheer.
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3.

Natuurbeheer door particulieren

Voordat een nieuw instrument wordt ontwikkeld is het zinvol een overzicht te geven van
de relevante bestaande instrumenten. Daarom wordt hier in het kort een aantal belangrijke instrumenten weergegeven die particulieren een rol geven bij het beheer van natuur en
landschap.

Vrijwillig landschapsonderhoud
Op veel plaatsen in Nederland onderhouden vrijwilligers landschapselementen. Zowel
binnen de EHS als daarbuiten. Deels wordt dit onderhoud gestimuleerd door vooral provinciale subsidieregelingen. Deels gebeurt het onderhoud door vrijwilligers. In 1995
werkten landelijk circa 28.800 vrijwilligers mee aan onderhoud en aanleg van 68.000
landschapselementen1, veelal onder begeleiding van de provinciale Stichtingen Landschapsbeheer.

Vrijwillig weidevogelbeheer
Het vrijwillig weidevogelbeheer is een activiteit die al lang bestaat, zowel binnen als buiten
de EHS. Sinds LNV vanaf 1993 het vrijwillig weidevogelbeheer stimuleert is het aantal
vrijwilligers landelijk - voor zover het Landschapsbeheer Nederland betreft - bijna verdrievoudigd tot circa 2.500 vrijwilligers2. Circa 3.600 landbouwers nemen deel. De oppervlakte
waarop vrijwillige weidevogelbeschermers actief zijn bedraagt circa 200.000 ha.

Natuur- en milieucoöperaties
Particulieren (vnl. landbouwers) verenigen zich meer en meer lokaal of regionaal met het
doel bij te dragen aan het beheer, het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in hun omgeving. Hoewel dit een nieuw verschijnsel is, is het aantal samenwerkingsvormen al gegroeid tot meer dan twintig en het aantal neemt nog steeds toe. Tot hun
activiteiten behoort het landschapsonderhoud. Tegenwoordig worden vaak ook
"zwaardere" natuurdoelen nagestreefd. In een enkel geval ontwikkelt het samenwerkingsverband zich tot particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie (bijv. Stichting Marke Vragenderveen in Gelderland).

Agrarisch gebruik van probleemgebieden (Bergboerenregeling)
De Bergboerenregeling is een Europese subsidieregeling die in Nederland van kracht is in
Relatienotagebieden en enkele waardevolle gebieden daarbuiten. Deelnemende landbouwers handhaven de abiotische omstandigheden van percelen of gebieden. Dit komt
ten goede aan het behoud van natuur en landschap. Het aantal deelnemers bedraagt
momenteel circa 5.000 landbouwers en het beheerde areaal is circa 20.000 ha.

Beheersovereenkomsten (Rbon)
In beheers- en reservaatsgebieden kunnen landbouwers een beheersovereenkomst sluiten op basis van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon).
Landbouwers met een beheersovereenkomst zetten zich actief in voor het behoud en de
ontwikkeling van landschap, fauna en vegetatie, zowel in landschapselementen, perceelsranden als op gehele percelen. Zij ontvangen daarvoor een financiële vergoeding. OngeBron: Jaarverslag 1995 Landschapsbeheer Nederland
Bron: Landschapsbeheer Nederland: Jaarverslag vrijwillige weidevogelbescherming 1995

LNV/Programma Beheer /15 april 1997
eindrapport-particulier-beheer.doc

pagina 8

PROGRAMMA BEHEER

veer 6.000 landbouwers voeren in dit verband agrarisch natuurbeheer op ruim 40.000 ha
cultuurgrond. De laatste jaren is er, ook vanuit landbouwers, vraag naar verdergaande
betrokkenheid bij natuurbeheer3.

Agrarisch medegebruik van reservaten
Nadat reservaatsgebieden of natuurontwikkelingsprojecten zijn verworven worden ze
overgedragen aan natuurbeschermingsorganisaties zoals SBB, NM en de provinciale
landschappen. Deze geven vaak (delen van) de verworven gronden in gebruik aan landbouwers. De landbouwer vervult hierbij meer de rol van een loonwerker; de vereenzelviging met de natuurdoelen is vaak gering4. Deze werkwijze komt op grote schaal voor: alleen al bij SBB op circa 45.000 ha.

Beheer van landgoederen en natuurterreinen
Het overgrote deel van de Nederlandse landgoederen is particulier eigendom. Instandhouding van de landgoederen wordt ondersteund door de Natuurschoonwet. Het doel van
deze wet is om vanuit het oogpunt van natuur- en landschapszorg landgoederen als eenheid te behouden. Praktisch alle landgoedeigenaren maken gebruik van de faciliteiten uit
deze wet. De wet biedt echter niet de mogelijkheid om afspraken te maken over het actieve terreinbeheer.
Naast landgoederen zijn veel natuurterreinen in eigendom en beheer van particulieren. Dit
beheer wordt door de overheid ondersteund door middel van de Regeling Functiebeloning.

Overige regelingen
De opsomming tot nu toe is niet volledig. Er is nog een scala van regelingen op basis
waarvan particulieren natuur beheren, zowel binnen de EHS als daarbuiten. Het gaat
daarbij in de eerste plaats om regelingen van de Rijksoverheid en de provincies, zoals de
Subsidieregeling bosaanleg op landbouwgronden (SBL), GEBEVE-regeling, diverse regelingen in het kader van landinrichting en (vooral provinciale) regelingen voor landschapsonderhoud. Daarnaast spannen ook gemeenten, waterschappen, recreatieschappen,
waterwinbedrijven en electriciteitsmaatschappijen (FACE) zich in voor natuur- en landschapsbeheer. Deze activiteiten hebben betrekking op natuurbeheer (soms door particulieren) van cultuurgronden, natuurterreinen, bossen, recreatiegebieden en de bebouwde
omgeving.

3

Conclusie:

Reeds geruime tijd is een ontwikkeling gaande waarbij
particulieren worden betrokken bij het beheer van natuur
en landschap. De wijze waarop particulieren een rol vervullen in het beheer van natuur en landschap is zeer divers. Vanuit de particuliere sector komen signalen om
particulieren meer mogelijkheden te bieden om zich in te
zetten bij het beheer van natuur en landschap.

Conclusie:

Tot nu toe ontbreekt een instrument voor omvorming van
landbouwgrond en duurzaam beheer van die grond als
natuurgebied door particulieren.

Bron: LBL: Ondernemen in natuur, Resultaten en ontwikkelingen in agrarisch natuurbeheer. Utrecht,

1996
4

Zie nota LTO-Nederland over agrarisch natuurbeheer.
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4.

Voorwaarden particulier natuurbeheer

In hoofdstuk drie is een beeld gegeven van de bestaande instrumenten ten behoeve van
natuur- en landschapsbeheer door particulieren. Er is op het gebied van particulier natuurbeheer veel gaande. Het nieuw te ontwikkelen instrument voor particulier natuurbeheer van reservaten en natuurontwikkelingsgebieden zal moeten voldoen aan een aantal
basisvoorwaarden:
Duurzaamheid

Flexibiliteit

Kennisniveau
Inrichting

Schaal

Uitvoeringslast
Controle

Particulier natuurbeheer moet zodanig duurzaam zijn dat beoogde
natuurdoeltypen zich kunnen ontwikkelen en vervolgens in stand kunnen blijven.
Contracten met beheerders moeten ruimte bieden voor tussentijdse
aanpassingen. Dit kan nodig zijn naar aanleiding van monitoring, veranderd inzicht of beleidswijziging.
Beheerders moeten in staat zijn het beheer voor het gewenste natuurdoeltype te bepalen en uit te voeren.
De terreingesteldheid moet toereikend zijn voor de gestelde natuurdoelen. Waar nodig moet de inrichting van het terrein worden aangepast.
Het minimumareaal van een natuurgebied moet in overeenstemming
zijn met het vereiste schaalniveau voor het gewenste natuurdoeltype
(zie Tabel 1).
Het natuurbeheer moet voor de overheid uitvoerbaar en doelmatig blijven, ook in geval van particulier natuurbeheer.
"Outputsturing" stelt hoge eisen aan monitoring, verslaglegging en
controle.
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5.

Beschrijving experimenten

In het kader van het project Experimenten particulier natuurbeheer zijn particuliere grondeigenaren en -gebruikers uitgenodigd voorstellen te doen voor experimenten. Aan deze
uitnodiging is op ruime schaal gehoor gegeven. In korte tijd waren 35 initiatieven bekend
voor experimenten particulier natuurbeheer. Bij elf initiatieven bleek het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek van circa een half jaar overeenstemming te bereiken over een
uitgewerkt plan van aanpak voor een experiment. In vijf gevallen is het mogelijk gebleken
concept-contracten op te stellen. In twee van die experimenten kon over de contracten
overeenstemming worden bereikt met de grondeigenaren en zijn in mei 1996 daadwerkelijk contracten ondertekend.
Hierna worden de elf experimenten, waarvoor een plan van aanpak is opgesteld, beschreven. Het volledig overzicht van de initiatieven is weergegeven in bijlage 3.
M.b.t. de stand van zaken rond de (concept-)contracten geldt in onderstaande beschrijving de situatie per februari 1997.
Everdingen
Het experiment heeft betrekking op een uiterwaardengebied nabij Everdingen. Dit gebied
maakt deel uit van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Hier is de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer "Den Haneker" actief. Vanuit deze vereniging van landbouwers en
burgers kwam het initiatief om als particulieren het beheer ter hand te nemen van een gebied van circa 364 ha, dat wordt begrensd als reservaat/natuurontwikkelingsproject en als
zodanig zou worden verworven ten behoeve van het Zuidhollands Landschap. Dit initiatief
heeft geleid tot het eerste experiment particulier natuurbeheer, dat op 30 mei 1996 door
de Minister van LNV en gedeputeerde Heijkoop (ZH) is ondertekend. Dit experiment heeft
betrekking op een oppervlakte van circa 5 ha. Inmiddels hebben zich in het gebied aanvullend nog 19 grondeigenaren aangemeld voor een overeenkomst voor particulier natuurbeheer.
Appel
Het NSW-landgoed Appel ligt in de Noordelijke Gelderse Vallei, tussen Nijkerk en Voorthuizen en maakt deel uit van een samenhangende landschapsecologische eenheid bestaande uit een beeksysteem met infiltratiegebieden (Appelse Heide), een brongebied
(Ahof) en kwelgebieden (Zwartebroek en de Bunt). Ongeveer 15 ha. cultuurgrond, gelegen in het infiltratiegebied van de Appelsche Beek zijn in het kader van het experiment
begrensd als natuurontwikkelingsgebied. Er wordt gestreefd naar ontwikkeling van vochtige heide (Hz-3.10) met kenmerkende soorten als dopheide, zonnedauw en klokjesgentiaan, aansluitend bij de bestaande heideterreinen. Op deze manier ontstaat een groot,
aaneengesloten natuurgebied en wordt de toevoer va nutriënten in het beeksysteem van
de Appelsche Beek voorkomen.
De eigenaar wil ruim 15 hectare landbouwgrond omvormen tot natuurgebied. Dit initiatief
is in samenwerking met provincie Gelderland, LNV en DLG uitgewerkt in een plan van
aanpak. Op basis van dit plan is op 30 mei 1996 een contract tot stand gekomen. Inmiddels is de eigenaar gestart met nieuwe initiatieven voor particulier natuurbeheer op het
landgoed Appel.
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Boekelerhoek
Het gebied Boekelerhoek is een kleinschalig coulissenlandschap nabij Enschede. De
overheden hebben het voornemen om door middel van aankoop een reservaat te vormen
van circa 300 ha. De grondeigenaren in het gebied hebben naar aanleiding van dit voornemen voorgesteld zelf het gebied in eigendom te behouden en vervolgens te gaan beheren zoals wordt beoogd met de reservaatsvorming. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat in
nauwe samenwerking met provincie en LNV voor het gehele gebied een plan van aanpak
is uitgewerkt. Er is een concept-contract voor particulier natuurbeheer opgesteld.
Kreyl
Het landgoed Kreyl is een van de vele landgoederen in het Winterswijks coulissenlandschap. Het is gelegen langs de Stortelersbeek in de buurtschap Miste ten zuiden van
Winterswijk. Het landgoed bestaat uit circa 42 ha cultuurgrond en circa 23 ha bos. Het
landgoed heeft de NSW-status. Het agrarische cultuurland vormt door de kleinschalige
afwisseling van eenmansessen en lager gelegen weilanden een visueel en cultuurhistorisch aantrekkelijk landschap. Bij de grondaankoop in de regio, zeker bij de landgoedeigenaren, is er een geringe bereidheid om gronden te verkopen, ook ten behoeve van reservaatsvorming. In het overleg over het begrenzingenplan Winterswijk is daarom besloten om de landgoederen aan te wijzen als beheersgebied. Een deel van de cultuurgronden van het landgoed Kreyl (circa 26 ha) biedt goede mogelijkheden voor natuurgericht
beheer en natuurontwikkeling. Dit experiment is gestart om na te gaan in hoeverre het
mogelijk is om met particulieren afspraken te maken over natuurontwikkeling en -beheer
op hun eigendommen en deze afspraken ook contractueel vast te leggen. De gestelde
natuurdoelen vormen hierbij uitgangspunt. Deze suggesties zijn in samenwerking tussen
provincie Gelderland, LNV en DLG uitgewerkt in een plan van aanpak. Op basis hiervan
is overleg met de landgoedeigenaar gaande.
Fort Sint Andries
Het gebied nabij Fort Sint Andries betreft een (Waal-)uiterwaardenlandschap van circa
400 hectare dat in eigendom en beheer is bij landbouwers. Het gebied is zal worden aangewezen als reservaatsgebied/ natuurontwikkelingsproject. In het gebied wordt gestreefd
naar de ontwikkeling van een grootschalig natuurgebied waar de natuurlijke rivierkundige
processen de sturende factor voor natuurontwikkeling vormen. Langs de Waaloevers
zullen dan open begroeiingen ontstaan met wilg en éénjarige soorten. Op plaatsen waar
de wind voor verstuiving kan zorgen zullen rivierduinen ontstaan. Een belangrijk element
in het gebied is het langzaam stromende water in de nevengeulen. Dit milieutype herbergt
levensgemeenschappen met onder meer aan stromend water gebonden vissen. In laaggelegen delen van het gebied komen moerassen en natte schraallanden tot ontwikkeling.
Op de hogere delen zullen zich waardevolle stroomdalvegetaties ontwikkelen.
Landbouwers hebben het initiatief genomen om zelf, in samenwerking met SBB, het gebied te gaan beheren als natuurgebied. Daartoe hebben ze in samenwerking met provincie Gelderland en LNV een projectvoorstel opgesteld en ingediend voor particulier natuurbeheer. De voorbereiding van de eerste concept-contracten is inmiddels afgerond.
Doorwerth
Het experimentgebied (grootte ca. 150 ha) is onderdeel van het uiterwaardengebied nabij
Doorwerth. Het gebied is vanwege zijn kleilaag interessant voor ontgrondingsmaatschappijen. Door winning van de klei wordt bijgedragen aan de totstandkoming van het natuurontwikkelingsgebied. Een aantal eigenaren wil een rol blijven spelen bij het toekomstig
beheer. Daartoe hebben ze een verzoek gericht aan het ministerie van LNV voor particulier natuurbeheer. Voor het gebied is in samenwerking tussen LNV en de provincie Gelderland een globaal plan van aanpak opgesteld. Daarnaast heeft de Minister van LNV een
intentieverklaring getekend waarin de wens wordt uitgesproken om het gebied samen met
de particuliere eigenaren in te richten en te beheren. Zodra het gebied voor particulier
natuurbeheer is ingericht zal het in nauwe samenhang met een aldaar gevestigd museum
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en met Staatsbosbeheer en het Gelders Landschap worden beheerd. Momenteel wordt
een contract met de eigenaren voorbereid.
Hoog Peil Friesland
In de provincie Friesland is in meerdere Relatienotagebieden reeds geruime tijd sprake
van het voornemen om grondwaterpeilen te verhogen van particuliere gronden in reservaats- en beheersgebieden. Met name gaat het daarbij om gebieden waar, na peilverhoging, landbouwers het gewenste beheer goed kunnen uitvoeren. Doordat peilverhoging tot
nu toe praktisch alleen kan plaatsvinden op eigendommen van nb-organisaties is peilverhoging feitelijk de enige reden voor aankoop. In Friesland is het voornemen opgevat om
bij wijze van experiment te bestuderen in hoeverre het mogelijk is om op particulier bezit
peilverhoging ten behoeve van natuur en landschap te realiseren. Hoewel er voor dit gebied in samenwerking tussen LNV en de provincie Friesland een plan van aanpak is opgesteld, verlopen de voorbereidingen voor een experiment niet voortvarend. Landbouwers
blijken in de onderzochte situaties de voorkeur te geven aan verkoop boven particulier
natuurbeheer. Het experiment zal derhalve niet in het kader van dit project worden afgerond.
Ecozone Stompwijk
Het betreft hier een onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen de duinen en
het Bentwoud. Het gebied omvat circa 40 ha waarvan 25 ha perceelsrandenbeheer en 15
ha reservaatsbeheer/particulier natuurbeheer. De zone bestaat uit een natte verbinding
(via hoofdwatergangen en sloten) en een droge verbinding (door middel van bosjes etc.)
Met betrekking tot particulier natuurbeheer wordt gedacht aan het afgraven van zgn. uitstrekken en het dimensioneren van sloottaluds. Het project is recent gestart. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er grote belangstelling is van ondernemers uit het gebied om
deel te nemen. De realiseerbaarheid van de totale zone wordt groot geacht. Er is vooral
interesse voor het afgraven van de uitstrekken. Er is in het gebied een vereniging voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in oprichting. Wellicht wordt dit de contractpartner
van de overheid. Momenteel werkt DLG aan een begrenzingen- en inrichtingsplan. Er is
een contract in voorbereiding.
Hoeve Tergracht
De bakermat voor de verkennende beleidsdiscussie "Hof van Eden" over het betrekken
van agrariërs bij het beheer van natuur ligt in het Geuldal. Daar hebben landbouwers
reeds een aantal jaren geleden, in samenwerking met LNV, de Provincie Limburg en vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties het voornemen opgevat voor particulier natuurbeheer. Het onderhavige experiment omvat een hoeve (Hoeve Tergracht) die
onderdeel uitmaakt van het Geuldal. Bestuurlijk bestond oorspronkelijke het voornemen
om een groot gebied in het Geuldal te verwerven, in te richten en te gaan beheren als reservaatsgebied.
De grondeigenaar heeft nu in nauwe samenwerking met LNV een plan van aanpak opgesteld waarin hij heeft aangegeven op welke wijze hijzelf het gebied wil gaan beheren. Het
bedrijf verkent thans de ontwikkelingsmogelijkheden. Het staat voor de keuze om zich
verder te ontwikkelen als gespecialiseerd melk/rundveebedrijf of te kiezen voor een andere, aangepaste bedrijfsstijl waarin naast akkerbouw het beheer van landschapselementen
en natuurterreinen een belangrijk onderdeel zal gaan vormen. Naast de agrarische tak
exploiteert het bedrijf ook vakantiewoningen. Momenteel wordt een contract particulier
natuurbeheer met de eigenaar voorbereid.
Westersche Veld van Rolde
Het betreft hier een landgoed van circa 40 hectare in de omgeving van Rolde. Op het
landgoed is voor een oppervlakte van circa 24 ha particulier natuurbeheer in voorbereiding. Initiatiefnemer is de landgoedeigenaar. Deze wil onder andere door middel van particulier natuurbeheer grote delen van zijn landgoed een meer natuurlijk aanzien geven.
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Tegen deze achtergrond heeft de Heidemij er in samenwerking met LNV en de provincie
Drenthe een plan van aanpak opgesteld. Er is een concept-contract opgesteld, waarover
overleg met de landgoedeigenaar gaande is.

Anderstein
Het landgoed Anderstein is circa 200 ha groot. Het ligt aan de oostflank van de Utrechtse
Heuvelrug. Het landgoed bestaat uit bos, landbouwgronden en een golfterrein. Het is
opengesteld voor publiek. In het kader van het begrenzingenplan Gelderse Vallei is circa
12 ha begrensd ais natuurontwikkelingsgebied en 30 ha als beheersgebied. Het natuurontwikkelingsgebied is gesitueerd aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Ter plaatse
komt veel kwel aan de oppervlakte. De provincie heeft voor dit gebied het natuurdoeltype
kwelafhankelijk vochtig schraalland aangegeven. Om dit te bereiken zal het maaiveld
moeten worden verlaagd.
De huidige landgoedeigenaar toont allerlei initiatieven waar het gaat om natuurontwikkeling en landschapsaankleding en heeft in 1995 een integrale visie uitgebracht voor het
gehele landgoed. Ook heeft hij voor Anderstein in nauwe samenwerking met de provincie
Utrecht een plan van aanpak opgesteld voor particulier natuurbeheer. Nu wordt er in samenwerking met DLG een inrichtingsplan en een concept-contract opgesteld.
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6.

Bevindingen en analyse

De mogelijkheden voor particulier natuurbeheer zijn geanalyseerd op basis van de in
hoofdstuk 5 beschreven experimenten, de initiatieven (w.o. die van het SBNL) die nog
niet leidden tot experimenten (zie bijlage 2) en bestaande vormen van particulier natuurbeheer binnen de EHS (hoofdstuk 3). De analyse vindt plaats op een aantal onderwerpen.
In Figuur 1 zijn deze weergegeven.

Figuur 1: Opbouw van de analyse
De beheerders

Paragraaf 6.1

Motieven

Paragraaf 6.2

Natuurdoeltypen

Paragraaf 6.3

Aanpassing functie

Paragraaf 6.4

Contracten

Vergoedingen

6.1

I

Paragraaf 6.5

Paragraaf 6.6

Inrichting

Paragraaf 6.7

Outputsturing

Paragraaf 6.8

Monitoring en controle

Paragraaf 6.9

De beheerders

De beheerders die bij de experimenten zijn betrokken zijn:
• landbouwers, al dan niet gesteund door een lokale organisatie (40%);
• landgoedeigenaren (40%);
• overigen (20%).
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Tot die overigen behoren particuliere stichtingen, gericht op het beheer en onderhoud van
natuur en landschap, natuurcoöperaties, verenigingen van particulieren en andere samenwerkingsverbanden, drinkwaterbedrijven en industriële ondernemingen (Mij. Klazienaveen, DSM), institutionele beleggers en ontgrondingsmaatschappijen.
De belangstelling voor het thema particulier natuurbeheer is groot. Zonder actieve acquisitie hebben zich bij de regionale instanties (LNV, provincies, DLG) tientallen belangstellenden gemeld. De oppervlakte beslaat meestal enkele of tientallen hectares; in enkele
gevallen, waar sprake is van een groep van eigenaren, is de oppervlakte groter.
Het initiatief is in circa 80% van de gevallen uitgegaan van de grondeigenaar(-aren) zelf;
in de overige gevallen van de overheid of een intermediaire organisatie (SBNL). De
meeste initiatieven komen uit de provincies Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland.
Ruime belangstelling aan het begin van het traject zegt echter niet alles. Zodra de aanvankelijke ideeën moeten worden omgezet in concrete plannen en de uitvoering in beeld
komt, blijken veel initiatieven lastig om te zetten in contracten (binnen een tijdsbestek van
een halfjaar lukte dit slechts bij 2 van de 35).
Factoren die bijdragen aan stagnatie op de weg van idee tot contract zijn:
• het verschil tussen gevraagde prestatie en verwachtingspatroon bij de potentiële beheerder
• complicaties m.b.t. pachters
• samenhang van inrichtingswerken met de omgeving
• verwachtingspatroon of onderhandelingsgedrag t.a.v. het niveau van de vergoedingen
• onbekendheid met de materie
• onzekerheid en onduidelijkheid over de opstelling van de overheid (dit hangt samen
met het experimentele karakter)
• de tijdsdruk die vanuit de projectorganisatie is opgelegd.
In het merendeel van de experimenten is overlegd met individuele grondeigenaren. Zodra
zaken moet worden gedaan met collectieven (verenigingen of stichtingen) is het een vereiste dat deze de zeggenschap hebben over de grond. Is hiervan geen sprake dan moet
toch met individuen zaken worden gedaan.
Samenwerking met nb-organisaties kan bijdragen aan een goed beheer en aan kennisoverdracht. In Zuid-Limburg (hoeve Tergracht), Boekelerhoek en Fort Sint Andries zijn er
contacten met de nb-organisaties.
Een ander aspect betreft de vraag in hoeverre pachters als particulier natuurbeheerder
kunnen optreden. In enkele experimenten (Boekelerhoek, Westersche Veld) doet zich deze situatie voor. Hoewel het in theorie niet is uitgesloten dat met pachter (en verpachter)
particulier natuurbeheer wordt overeengekomen bleek dit in de experimenten op korte
termijn moeizaam te verlopen. Voor dergelijke constructies is uitgebreid overleg nodig.
Ook speelt hier een rol dat het initiatief veelal uitgaat van pachter óf verpachter. De andere partij zal altijd "bijgepraat" moeten worden.
Conclusie:

Een groot scala van individuen en particuliere organisaties toont belangstelling voor een rol als particulier beheerder. Hoofdgroepen zijn agrariërs en landgoedeigenaren. Veel nieuwe beheerders onderhouden contacten met
de nb-organisaties. Omzetting van de aanvankelijke
ideeën in plannen en contracten is niet eenvoudig en kost
veel tijd.

Conclusie:

Indien een organisatie wil inspelen op particulier beheer is
een vereiste dat deze de zeggenschap heeft over de
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grond waarop particulier natuurbeheer wordt beoogd. In
pachtsituaties moet de instemming van zowel pachter als
verpachter worden verkregen alvorens van particulier
natuurbeheer sprake kan zijn.

6.2

Motieven

In de nota Dynamiek en Vernieuwing is het initiatief genomen om particulieren meer te
betrekken bij het beheer van de natuur. Argumenten van de overheid voor particulier natuurbeheer zijn:
• Vergroting draagvlak: particulier natuurbeheer biedt natuur vóór en dóór particulieren.
Het natuurbeheer kan daarmee met name op lokaal en regionaal niveau aan draagvlak
winnen.
• Betere mogelijkheden voor afronding van natuurterreinen: veel particulieren hechten
aan eigendom. Vaak zijn om deze reden (delen van) toekomstige natuurgebieden niet
te koop. Particulier natuurbeheer biedt de mogelijkheid om, zonder aankoop, de vorming van natuurterreinen te realiseren en een adequaat beheer te (laten) voeren: afronding van natuurterreinen, verbindingszones, landgoederen etc. kan sneller tot stand
worden gebracht.
Uit de experimenten blijkt dat particulieren zich om verschillende redenen aanmelden als
beheerder van natuur en landschap. Vaak gaat het om een combinatie van motieven, ze
zijn dan vaak niet eenduidig te herkennen. Hierna is er een aantal opgesomd.
• Belangstelling en zorg voor natuur en landschap. Veel particulieren (wo. landbouwers
en landgoedeigenaren) hebben belangstelling voor en voelen een zekere zorg voor
natuur en landschap. Dit is in een aantal gevallen aanleiding geweest om het initiatief
te nemen voor een experiment particulier natuurbeheer.
• Defensieve reactie. Soms ontstaan initiatieven als gevolg van voorgenomen overheidsoptreden zoals reservaatsvorming of planologische activiteiten. (Boekelerhoek,
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden).
• Imago. Met name de landbouw is de laatste jaren afgeschilderd als milieuonvriendelijke bedrijfstak. Particulier natuurbeheer wordt door boeren aangegrepen om
zich te presenteren als de verantwoorde, milieuvriendelijke en natuurminnende beheerders van de groene ruimte (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Stompwijk).
• Verbreding. Naast natuurbeheer kan het gaan om bijvoorbeeld recreatie. Deze verbreding heeft gedeeltelijk een financiële component, deels een sociaal-psychologische
component. Verbreding is soms ook aan de orde als toegevoegde waarde aan
streekeigen producten (Hoeve Tergracht, Fort Sint Andries).
• Kwaliteit leefomgeving. In een aantal initiatieven speelt een rol dat reservaatsvorming
ertoe kan leiden, althans naar de mening van betrokkenen, dat gebieden "ontvolken".
Met name kleine kernen dreigen hiervan de dupe te worden. Een aantal eigenaren wil
niet aan deze tendens meewerken en is daarom niet geneigd de grond te verkopen.
• Financiële motieven. Soms zijn experimenten ingegeven door financiële motieven. De
particulier tracht door middel van natuurbeheer financieel voordeel te behalen.
• Duurzame instandhouding van het bezit. Met name landgoedeigenaren willen het
voortbestaan van het landgoed veiligstellen. Een aantal landgoederen is zelfs statutair
verplicht hun bezittingen niet te vervreemden. Daarbij komt dat door particulier natuurbeheer landgoederen tevens een kwalitatieve "face-lift" kunnen ondergaan (Kreyl,
Westersche Veld van Rolde).
• Historische motieven. Een aantal grondeigenaren wil niet verkopen omdat ze de historische of familiebanden met hun eigendom niet te willen verbreken. In deze gevallen
biedt particulier natuurbeheer dan een alternatief (Twickel, Fort Sint Andries).
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•

•

Concurrentie/competitie met nb-organisaties. Sommige eigenaren zijn van mening dat
zij datgene wat nb-organisaties aan beheer doen, evengoed of beter zelf kunnen. Dit is
in een aantal gevallen een motief voor particulier natuurbeheer.
Zeggenschap over de streek. Een aantal initiatieven is ingegeven door de wens om
zeggenschap te behouden over de streek waarin men woont. Hiermee hangen twee
andere motieven samen, te weten de vrees om een nb-organisatie als buurman te krijgen en een zekere aversie tegen de overheid.
Conclusie:

Het voornemen om particulieren meer in te schakelen bij
het beheer van natuur en landschap sluit aan bij de wens
van veel particulieren om, vanwege diverse redenen, eigenaar te blijven van de gronden en betrokken te blijven
bij het beheer van het landelijk gebied.

Conclusie:

In een aantal situaties willen particulieren niet verkopen,
maar zijn zij (uit zakelijke en emotionele overwegingen)
wel bereid bij te dragen aan het natuurbeheer. In die gevallen biedt particulier natuurbeheer een kans om beide
standpunten met elkaar te verenigen.

Deze conclusies bieden perspectief op een waardevolle bijdrage van particulieren aan het
beheer van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden; immers, juist de geïnteresseerden in particulier natuurbeheer zullen niet snel hun gronden verkopen aan NBorganisaties. Particulier natuurbeheer kan realisatie van de EHS derhalve versnellen en
kan daarmee in beginsel een zinvolle aanvulling op de verwervingsstrategie vormen.

6.3

Natuurdoeltypen

Welke natuurdoeltypen kunnen door middel van particulier natuurbeheer worden gerealiseerd? De mogelijkheden verschillen per natuurdoeltype. Het Handboek Natuurdoeltypen
in Nederland geeft indicaties. In Tabel 1 zijn de kenmerken van de natuurdoeltypen per
hoofdgroep weergegeven.
De doeltypen die volgens de plannen van aanpak voor de experimenten worden nagestreefd behoren overwegend in hoofdgroep 3 (zie bijlage 2). Veel van de doeltypen uit deze groep vergen een specifiek beheer; de beheerders dienen daartoe over de benodigde
kennis te beschikken.
In de experimenten tot nu toe blijkt dat veel doeltypen liggen in het verlengde van de actuele situatie, waarbij de toekomstige beheerder zich een beeld kan vormen van het vereiste beheer, mede door zich te oriënteren bij soortgelijke situaties bij terreinbeherende
nb-organisaties. Waar sprake is van natuurontwikkeling voor een doeltype dat veraf staat
van de actuele situatie gaat het doorgaans om kleine gebieden.
Het blijkt dat particulieren vaak niet in eerste instantie vormen van (recreatief) medegebruik in hun beschouwing betrekken. Deze moeten nadrukkelijk onder hun aandacht worden gebracht. In een aantal contracten in voorbereiding zijn clausules opgenomen met
betrekking tot recreatief medegebruik. Punt van aandacht hierbij is dat het medegebruik in
een aantal gevallen kosten met zich meebrengt waarvoor compensatie wordt gevraagd.
Een aantal initiatieven heeft betrekking op omzetting van productiebossen in natuurbossen. Deze initiatieven vormen qualitate qua een goede aanvulling en een logische voortzetting van het particulier beheer van natuur in het agrarisch gebied. Deze initiatieven liggen echter buiten het bestek van de projectopdracht. Ze zijn daarom door de projectgroep
niet verder in de beschouwing betrokken.
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Tabel 1: Beknopt overzicht van kenmerken van de vier hoofdgroepen natuurdoeltypen5
Hoofdgroep 1

Hoofdgroep 2

Hoofdgroep 3

Hoofdgroep 4

Naam

Nagenoeg natuurlijk

Begeleid natuurlijk

Half natuurlijk

Multifunctioneel

Toekomstbeeld

Globaal

Globaal

Concreet

Concreet

Ruimtelijke schaal

Landschap
> duizenden hectaren

Landschap
> 500 hectare

Ecotoop/mozaïek
tot ca. 100 hectare

Ecotoop
meestal enkele
hectaren

Situering

Vooral procesbepaald

Proces en patroonbepaald

Proces-, patroon- en Patroon en soortbesoortbepaald
paald

Processen

Niet gestuurd

Integraal gestuurd

Detailgestuurd

Detailgestuurd

Patronen

Niet vastgelegd

Niet vastgelegd

Vastgelegd, eventueel cyclische successie

Vastgelegd

Sturingsvariabelen

Geen

Procesgericht op
landschapsniveau

Proces- en patroongericht tot op ecotoopniveau

Proces- en patroongericht tot op ecotoopniveau

Natuurtechnisch

Alleen in beginfase

Alleen in beginfase

Eventueel herhaald

Eventueel herhaald

Milieukundig

Alleen in beginfase

Alleen in beginfase

Zonodig permanent

Geen

Intern natuurbeheer

Geen

Geen

Deels noodzakelijk

Noodzakelijk

Compartimenterin
g

Geen

Geen

Mogelijk in mozaïek

Mogelijk

Medegebruik

(zeer) Extensief

(zeer) Extensief

(vrij) Extensief

Kenmerkend

Successiestadium

Meestal diverse
stadia

Diverse stadia

Eén stadium/mozaiek

Eén stadium

Ontwikkelingsduur

Gemiddeld lang

Gemiddeld lang

Vrij kort

Kort

Voorspelbaarheid

Op lange termijn
Gemiddeld gering

Op lange termijn
Gemiddeld gering

Vrij groot

Groot

Strategie

Inrichting

Beheer

Ontwikkeling

Punt van aandacht is dat de gewenste natuurdoeltypen soms onderwerp van onderhandeling (dreigen te) worden. Het is in enkele initiatieven gebleken dat particulieren trachten
de gewenste natuurdoeltypen ter discussie te stellen. Vaak worden dan alternatieve natuurdoeltypen voorgesteld die dichter bij de actuele situatie liggen en minder waardevol
zijn. In dergelijke gevallen dreigt de situatie te ontstaan dat aanvankelijke ambities
"afglijden". Een duidelijk bestuurlijk standpunt kan in dergelijke situaties ongewenste onderhandelingen of 'marchanderen' over natuurdoelen voorkomen. Ook kan daaraan bijdragen dat de overheden in het besluitvormingsproces over de natuurdoelen (de doeltoe-

Handboek Natuurdoeltypen in Nederland, LNV/IKC Natuurbeheer, Wageningen, 1995
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wijzing) ruimte bieden aan de lokale betrokkenen om mee te denken over het gewenste
natuurbeheer.

6.4

Conclusie:

De huidige experimenten hebben overwegend betrekking
op natuurdoeltypen in de hoofdgroep 3. Particulieren
hebben doorgaans een houding, waaruit bereidheid blijkt
om de voor het beheer benodigde kennis op te doen.
Aandacht is nodig voor het recreatieve medegebruik.

Conclusie:

Duidelijke bestuurlijke besluitvorming over wenselijke
natuurdoeltypen is voor particulier natuurbeheer van
groot belang. Dit voorkomt dat over natuurdoeltypen gaat
worden onderhandeld.

Aanpassing functie

Bij particulier beheer van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden dient de duurzaamheid de functie natuur gewaarborgd te zijn. Dit kan in beginsel op verschillende wijzen zijn beslag krijgen, privaat- en publiekrechtelijk.
In dit project kon in verband met het tijdelijke en experimentele karakter uiteraard slechts
met privaatrechtelijke contracten worden gewerkt. Publiekrechtelijke (wettelijke) middelen
om functieverandering en duurzaamheid te realiseren vallen daarom buiten het bestek
van dit project. In de experimenten is gewerkt met de zgn. kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin verbindt de eigenaar zich jegens
de overheid ten aanzien van de betreffende grond al datgene te dulden wat de ontwikkeling van het beoogde natuurdoeltype zal bevorderen dan wel na te laten al datgene wat de
ontwikkeling van dat natuurdoeltype zal tegenhouden. Deze verplichting wordt door middel van een notariële akte met betrekking tot de betreffende percelen gevestigd en ingeschreven in de Openbare Registers.
In het algemeen achten particulieren het voor de hand liggend de functiewijziging op deze
(of andere) wijze expliciet overeen te komen.
In enkele experimenten bleek het bezwaarlijk om functiewijziging voor onbepaalde tijd
vast te leggen. (Kreyl, Hoog Peil). Als argumenten worden daarvoor aangevoerd dat in de
bewuste gebieden nog steeds een vorm van landbouw mogelijk blijft en het feit dat een
aantal particulieren bijv. voor de volgende generatie vrijheid wil behouden om de grond
anderszins aan te wenden.
In enkele experimenten is getracht de functie natuur mede met behulp van de ruimtelijke
ordening te waarborgen. Dit ondanks het feit dat het bestemmingsplan ten allen tijde onderhevig is aan democratische besluitvorming en derhalve weinig zekerheid kan bieden.
Ook blijkt uit de experimenten dat het merendeel van de particulieren terughoudend is om
vooraf medewerking toe te zeggen of zich actief in te spannen om planologische bescherming te verkrijgen (o.a. Everdingen). Een aantal redenen speelt hier een rol, te weten:
• Het is niet duidelijk wat bestemmingswijziging toevoegt aan de contractueel overeengekomen verplichting. Het feit dat daarmee de privaatrechtelijk overeengekomen functiewijziging wordt benadrukt blijkt daarvoor onvoldoende motief. De wens om bestemmingswijziging na te streven, ondanks onduidelijkheid over de toegevoegde
waarde, wekt argwaan.
• Er is vrees voor planologische schaduwwerking.
• Er bestaat onzekerheid ten aanzien van de consequenties van bestemmingswijziging.
Deze hangt veelal samen met ervaringen in het verleden en vrees voor wijziging van
overheidsstandpunten.
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Desondanks is in een enkel contract overeengekomen dat de particulier zijn medewerking
verleent aan (dan wel: zich niet verzet tegen) aanpassing van het gemeentelijk bestemmingsplan. Nadat deze contracten zijn gesloten zal een bestemmingsplanwijzigingsprbcedure aanvangen.
In enkele experimenten is de lokale overheid reeds in een vroeg stadium betrokken bij de
voorbereiding. Dit blijkt een gunstig effect te hebben op het vertrouwen tussen de lokale
overheid en de particulier, waardoor de bestemmingsplanproblematiek nauwelijks meer
een rol speelt.
De kwalitatieve verplichting biedt een grote mate van zekerheid omtrent handhaving van
de functie natuur. Onder bepaalde omstandigheden kan de eigenaar/beheerder evenwel
de verplichting ongedaan maken (bijv. niet bij bedrijfsbeëindiging, maar wel bij bepaalde
wijzigingen in het beleid van de overheid). Om deze onzekerheden te ondervangen kan
worden overwogen de functieverandering van landbouw naar natuur (temeer) zeker te
stellen door een wettelijk regime toe te passen. Gedacht kan worden aan de Natuurbeschermingswet. Dat zou eventueel ook mogelijkheden bieden voor aanvullende voorzieningen, bijv. op fiscaal terrein. De projectgroep heeft evenwel de indruk verkregen dat een
wettelijke aanwijzing bij sommige particuliere grondeigenaren weerstand kan oproepen,
waardoor meer onzeker wordt of men de stap naar particulier beheer zal durven te zetten.
Indien tot een dergelijke systematiek zou worden besloten, is het raadzaam veel zorg te
besteden aan de motivering daarvan en de presentatie.
Conclusie:

6.5

Particulieren willen meewerken aan clausules in contracten die de gewenste duurzaamheid van het beheer en
functie van het gebied privaatrechtelijk regelen. Aanpassing van bestemmingsplan aan deze nieuwe situatie blijkt
aanzienlijk moeilijker. Bovendien is het onduidelijk gebleken wat een dergelijke aanpassing nog toevoegt.
Inzet van een wettelijk instrument op basis van de Natuurbeschermingswet kan enerzijds de mate van veiligstelling vergroten, maar anderzijds ook weerstand oproepen, die particulieren zou kunnen weerhouden de stap
naar particulier beheer te zetten.

Contracten

De contracten die zijn overeengekomen kennen eenzelfde systematiek. Ze bestaan uit
een kwalitatieve verbintenis, een inrichtingsovereenkomst en een onderhoudsovereenkomst.
De kwalitatieve verbintenis regelt de duurzaamheid. Beoogd wordt in een eenmalige actie
aan de grond structureel de functie natuurgebied toe te kennen. De kwalitatieve verbintenis wordt overeengekomen voor onbepaalde tijd (in één experiment voor de duur van 25
jaar). Verkoop of verpachting van de onroerende zaak leidt niet tot ontbinding van de verbintenis.
De inrichtingsovereenkomst regelt de inrichting. Doel is de inrichting aan te passen aan
de eisen van het beoogde natuurdoeltype. De overeenkomst geldt tot de inrichting is gerealiseerd.
De onderhoudsovereenkomst regelt het onderhoud. Deze is erop gericht het ontstane
natuurgebied te onderhouden conform de wensen en eisen van het beoogde natuurdoeltype. De overeenkomst wordt gesloten voor een langere periode (bijv. 25 of 30 jaar),
waarbij per bepaalde tijdseenheid (bijv. 5 jaar) het beheer kan worden herzien.
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Met deze 3 deelcontracten kan enerzijds in belangrijke mate de vereiste duurzaamheid
worden vastgelegd en anderzijds flexibiliteit worden ingebouwd.
Naast duurzaamheid en flexibiliteit moeten nog een aantal aspecten worden geregeld, te
weten:
De koopplicht is vanwege de Rbon reeds van toepassing in reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden. Ook in geval van particulier natuurbeheer kan het nuttig zijn de koopplicht te handhaven, om daarmee voor de eigenaar een zekere mate van zekerheidstelling in te bouwen voor het geval hij in de toekomst genoopt zou worden de grond alsnog
te verkopen.
Ook het optierecht kan worden overwogen. Daarmee stelt de overheid zich in staat de eigendom te verwerven, indien de eigenaar wenst te verkopen. Uit oogpunt van voorkoming
van versnippering van beheer kan dit een zinvolle bepaling zijn. Na verwerving kan de
grond worden overgedragen aan een terreinbeherende nb-organisatie. Indien zich andere
particuliere gegadigden aanbieden, kan de overheid uiteraard afzien van aankoop.
Schaalniveau. In enkele experimenten (Fort Sint Andries, Westersche Veld) doet zich de
situatie voor dat het finaal beoogde natuurdoel zich uitstrekt over een groter gebied dan
de oppervlakte die een particulier kan aanbieden. Daarbij komt dat niet alle particulieren
gelijktijdig een overeenkomst sluiten. Er is daarbij gezocht naar een clausule in de onderhoudsovereenkomst die erin voorziet dat deze kan worden aangepast aan /geïntegreerd
met andere overeenkomsten in het gebied. De situatie die daarmee wordt nagestreefd is
een groter gebied dat integraal wordt beheerd. Van belang is dat tevoren een helder plan
(begrenzingenplan) is opgesteld, waarin de randvoorwaarden voor het vereiste schaalniveau zijn bepaald.
Conclusie:

Het is mogelijk gebleken op privaatrechtelijk wijze een
hoge mate van duurzaamheid te verkrijgen en tegelijk
flexibiliteit t.a.v. de beheersafspraken in te bouwen.

Conclusie:

Het is in beginsel mogelijk in de gehanteerde contractvormen ook zaken als koopplicht, optierecht en schaalniveau afdoende te regelen.

Er zijn andere contractvormen denkbaar naast de tot nu toe toegepaste contractvorm. Met
name erfpachtconstructies lijken mogelijkheden te bieden. Hierbij wordt de grond na aankoop in erfpacht aan de oorspronkelijke eigenaar wordt uitgegeven, waarbij in het erfpachtscontract een terugkoopoptie of -garantie wordt opgenomen. Het eigendom kan in
principe bij elke groenfinancier komen te liggen. De 'voormalig' eigenaar krijgt de agrarische waarde van zijn grond uitbetaald en blijft vervolgens erfpachter. Afhankelijk van de
fiscale mogelijkheden kan de te betalen canon laag blijven. Daarnaast ontvangt de erfpachter het aan het natuurdoel gekoppelde bedrag voor beheer en onderhoud. Naast deze optie verdient het aanbeveling ook de optie uit te werken dat de huidige eigenaar zijn
grond onder condities van functiewisseling naar natuur aan de overheid in erfpacht geeft.
Tenslotte de uitvoering. Bij de experimenten heeft DLG als uitvoeringsorganisatie gefungeerd. Dit lag bij de experimenten ook voor de hand, gelet op de expertise van DLG op
het vlak van grondverwerving, inrichting en het sluiten van privaatrechtelijke contracten.
Daarbij komt dat DLG goed is toegerust om op het gebied van particulier natuurbeheer
maatwerk te leveren. Deze expertise is bij de experimenten van grote waarde gebleken.
Conclusie:
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gewerkt. Zo verdient het aanbeveling om erfpachtconstructies nader uit te werken.
Conclusie:

6.6

Bij de experimenten bleek het nuttig dat de uitvoeringsorganisatie beschikte over expertise op het gebied van
grondverwerving, inrichting en beheer en in staat is
maatwerk te leveren.

Vergoedingen

Samenstelling
Het in de experimenten gehanteerde vergoedingssysteem kent componenten voor de
waardedaling van de grond, voor de inrichting en voor het onderhoud van het natuurgebied. Dit systeem biedt de mogelijkheid om elke grondeigenaar op dezelfde wijze te behandelen: de waardedaling, de inrichting en het onderhoud vertonen geen verschil per eigenaar. Daarnaast wordt met dit systeem de vermogenscomponent binnen een bepaalde
termijn afgehandeld, zodat dan nog slechts de onderhoudskosten vergoed moeten worden.
Een alternatief voor compensatie van de waardedaling, dat wel is besproken doch niet is
toegepast, is een systeem op basis van rendementen. In het experiment op het landgoed
Kreyl is een dergelijk systeem in voorbereiding. De vergoeding bestaat in dit geval uit een
bedrag dat zodanig is samengesteld dat het rendement van de grond voor de eigenaar
even hoog blijft als in de situatie dat hij zijn eigendom niet als natuurgebied zou beheren.
Twee aandachtspunten zijn hierbij van belang.
Geïnvesteerd vermogen. Rendement heeft betrekking op het geïnvesteerd vermogen.
Voorwaarde voor een blijvend verantwoord niveau van het rendement is dat het geïnvesteerd vermogen (minstens) gelijk blijft. Gevolg hiervan is dat een dergelijke vergoeding
geen einddatum kent: er moet voor het rendement van de grond betaald worden zolang
het beheer voortduurt. Dit concept verhoudt zich slecht met het idee achter particulier
natuurbeheer vanwege in beginsel eeuwigdurende, hoge kosten.
Rendementen kunnen verschillen per grondeigenaar. Een landgoedeigenaar bijvoorbeeld
zal veelal genoegen nemen met een lager rendement dan een eigenaar die met zijn inkomen van de grond afhankelijk is (boer of pachter). Uit een marktconforme benadering
vloeit voort dat er dan verschillende vergoedingen per categorie van eigenaren betaald
zouden moeten worden. Dit zou leiden tot een gedifferentieerde vergoedingensystematiek
en wellicht tot rechtsongelijkheid.
Conclusie:

Eigenaren hebben overwegend voorkeur voor een vergoeding op basis van waardedaling. Een vergoedingensysteem op basis van rendementen leidt voor de overheid
tot in principe eeuwigdurende kosten en lijkt o.m. daarom
niet geschikt voor toepassing bij particulier natuurbeheer.

Mogelijkheden voor normering
In de initiatieffase van de experimenten is de mogelijkheid onderzocht de totale vergoedingen te normeren en te presenteren als één vergoeding per natuurdoeltype. Dit komt de
overzichtelijkheid ten goede en leidt tot een meer efficiënte uitvoering. Deze presentatie
veronderstelt uitbetaling van de vergoeding voor de waardevermindering in jaarlijkse termijnen. Een voorbeeld van een mogelijke normering is weergegeven in onderstaande
Tabel 2.
Normering van de waardedaling kan plaatsvinden door:
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•
•

normering van zowel de actuele waarde als de waarde van het toekomstig natuurgebied;
normering van de waarde van het toekomstig natuurgebied en taxatie van de actuele
waarde.

Naarmate de waardebepaling meer genormeerd zal plaatsvinden, leent ze zich minder
voor maatwerk en meer voor ioketmatige (= goedkopere) afhandeling. Zoals hiervoor
aangegeven is vooralsnog maatwerk geboden bij de uitvoering van het particulier beheer.
De praktijk is echter dat agrarische grondprijzen regionaal zeer sterk verschillen en aan
verandering onderhevig zijn. Normering van de actuele waarde sluit hier slecht bij aan,
tenzij een tamelijk gedetailleerde regio-indeling wordt gehanteerd, die op gezette tijden
wordt geactualiseerd, bij voorkeur aansluitend bij één van de bestaande regio-indelingen.
Ook dan blijft het risico aanwezig dat in delen van de regio's zou worden uitgegaan van
een te hoge grondprijs, terwijl in de andere delen de animo gering zal zijn vanwege een in de ogen van de particuliere eigenaren - (te) lage, genormeerde grondprijs. Tegenover
deze nadelen van normering staat het voordeel dat geen taxatie op perceelsniveau vereist is; dit levert een geringe kostenbesparing op (zie Tabel 3).

Tabel 2: Een voorbeeld van kostennormen voor particulier beheer van Glanshaverhooiland (project 1: doelpakket 9.1)
De oorspronkelijke waarde van een stuk grond is f 32.500,- Door particulier natuurbeheer vermindert deze waarde tot f 10.000,-. Waardedaling: f 22.500,- uit te betalen in een periode van 20 jaar
of 30 jaar. De annuïteit is berekend op basis van resp. 7%, 4 % en 2%. Het beheer van Glanshaverhooiland kost f 871,-/ha/jr. en de vergoeding voor recreatief medegebruik is gesteld op f 40,/ha/jr. (Beide laatste bedragen zijn ontleend aan projectgroep 1). De genormeerde kosten kunnen
dan als volgt worden bepaald:
20 jaar
7%

Annuïteit *)
Onderhoud **)
Recreatief medegebruik***)
Jaarlijkse vergoeding ****)
")
*")
***)
****)

30 jaar

4%

2%

7%

4%

2%

2.125-

1.656,-

1.376,-

1.813,-

1.301,-

1.004,-

871-

871,-

871,-

871,-

871,-

871,-

40,-

40,-

40,-

40-

40,-

40,-

2 .287,-

2 .724,-

2.212,--

1.915,-

3.036-

2.567,-

Annuïteit geldt voor de duur van het contract. Daarna behoeft deze niet meer te worden betaald
Onderhoudskosten volgens projectgroep 1: categorie 9.1
Op basis van categorie "Open, laag niveau" (zie eindrapport projectgroep 1: categorie 21.2)
Vergoeding is exclusief de vergoeding voor inrichting van het gebied

Voor normering van de waarde van het in te richten natuurgebied zijn meer argumenten
aan te voeren. De spreiding in de economische waarden van natuurterreinen is
(uitgedrukt in guldens) aanmerkelijk geringer dan die in de economische waarden van
landbouwgronden. Denkbaar is om de waarde van het beoogde natuurterrein te stellen op
f 10.000,-. De norm zal eventueel gedifferentieerd kunnen worden naar de categorieën
water (norm f 5.000,-), moeras (norm f 7.500,-) en 'droge' gebieden (norm f 10.000,-). De
norm kan eventueel per regio verschillen. Als per begrenzingenplan een norm voor natuurgebied wordt aangegeven kunnen regionale verschillen worden verrekend. De verschillen tussen water, moeras- en 'droge' grond hangen samen met het beoogde natuurdoeltype. Mogelijke verschillen in opbrengend vermogen worden verdisconteerd in de gesaldeerde onderhoudsvergoeding.
Een ander voordeel van normering van de natuurwaarde boven taxatie is dat over deze
'hypothetische waarde' bij normering niet onderhandeld kan worden.
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Een aandachtspunt bij verdere uitwerking van particulier beheer is nog dat er doeltypen
zijn, waarbij nog een redelijke mate van agrarische productie haalbaar is. Hoewel deze
opbrengst in de saldoberekening van de onderhoudsvergoeding wordt verdisconteerd,
kan niet worden uitgesloten dat particulieren bereid zijn voor degelijke gronden meer dan
de 'natuurwaarde' te betalen.
Normering van de inrichtingskosten is in beginsel mogelijk, maar het is daarbij wel van
belang rekening te houden met verschillen in de kosten voor inrichting als gevolg van verschillende uitgangssituaties, grondsoort en bereikbaarheid. In de experimenten is aan de
hand van een inrichtingsplan voor de betreffende locatie bepaald wat de vergoeding voor
de inrichting moet zijn.
Normering van de onderhoudskosten tenslotte is zeer wel denkbaar en ook reeds in het
kader van Programma Beheer ontwikkeld. Van belang is de normkosten inzichtelijk te
maken, opdat de particuliere beheerders zich daarin kunnen herkennen.
Conclusie:

De (toekomstige) waarde van de grond als natuurterrein,
de inrichtingskosten en de onderhoudskosten laten zich
goed normeren.
In de experimenten is taxatie van de actuele
(landbouwkundige) waarde een goed uitgangspunt gebleken voor bepaling van de waardedaling; er is niet gebleken dat normering belangrijke voordelen biedt. Indien
besloten zou worden tot normering van de agrarische
grondprijzen verdient het aanbeveling aan te sluiten bij
één van de bestaande, tamelijk gedetailleerde regioindelingen en dient het stelsel periodiek geactualiseerd te
worden.

Wijze waarop de compensatie van het waardeverlies wordt uitbetaald
Het (getaxeerde of genormeerd vastgestelde) waardeverlies kan ineens worden uitbetaald bij aanvang van het beheer dan wel worden uitgesmeerd over een lange periode.
De contracten in Everdingen en Appel zijn gesloten op basis van de variant waarbij het
vermogensverlies ineens wordt afgekocht.
Met uitzondering van Boekelerhoek is in de volgende experimenten, voorzover een concept-contract kon worden opgesteld, uitgegaan van compensatie van het vermogensverlies in 30 jaarlijkse termijnen, waarbij de het waardeverlies van het uitgekeerde bedrag in
de tijd wordt gecompenseerd door toekenning van een annuïteit op basis van 2%
(samengestelde interest). Na twee experimenten met betaling ineens is in de volgende
experimenten gekozen voor de variant 'betaling in termijnen', omdat deze variant beter
past in het LNV-begrotingskader en het zinvol was om in de praktijk na te gaan of met deze variant contracten zouden kunnen worden gesloten.
Het is de projectgroep niet gelukt in één van de experimenten overeenstemming te bereiken over de vergoedingen op basis van uitbetaling in termijnen. Dit ondanks de
(voorlopige) toezegging in de onderhandelingen dat de uitkering zou worden vrijgesteld
van Inkomstenbelasting.
Op grond van deze ervaring spreekt de projectgroep grote zorg uit over de belangstelling
voor particulier natuurbeheer in de praktijk, indien de compensatie van het vermogensverlies (slechts) zou worden berekend en uitbetaald in (30) jaarlijkse termijnen met een annuïteit van 2%.
Conclusie:
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op heden nog niet geleid tot concrete overeenkomsten
met de deelnemers in de experimenten.

Kostenvergelijking (Tabel 3)
Gedurende het project drong zich regelmatig de vraag op hoe de kosten voor particulier
natuurbeheer zich verhouden tot de kosten van aankoop. Hoewel hier geen uitputtende
studie naar is verricht is er wel een indicatieve benadering te geven. Deze indicatieve
vergelijking van de kosten voor de diverse varianten van natuurbeheer is door de projectgroep uitgewerkt in samenwerking met projectgroep 2. De vergelijking heeft betrekking op
vier varianten, te weten:
• aankoop t.b.v. Staatsbosbeheer
• aankoop t.b.v. particuliere natuurbeschermingsorganisatie
• particulier natuurbeheer, waarbij de waardedaling ineens wordt afgekocht
• particulier natuurbeheer waarbij de waardedaling in termijnen wordt afgekocht.
De vergelijking is gemaakt voor glanshaverhooilanden, een natuurdoeltype dat zowel door
particulieren als door terreinbeherende organisaties kan worden gerealiseerd. De resultaten van de vergelijking zijn weergegeven in Tabel 3.
Conclusie:

Particulier natuurbeheer bij uitbetaling van de waardedaling in termijnen legt op korte termijn een aanmerkelijk geringer beslag op de begroting (kas) dan de andere varianten. De verschillen tussen de varianten worden verder
vnl. bepaald door de financiering van de restwaarde (bij
aankopen t.b.v. particuliere nb-organisaties voor rekening
van de overheid), de eigenaarslasten (bij aankoop door
SBB ten laste van de overheid), de overheadkosten en de
percentages die als uitgangspunt worden genomen bij de
berekening van de grondkosten.

Fiscale aspecten
De onderhandelingen over contracten particulier natuurbeheer zijn bemoeilijkt door de
onduidelijkheid over de fiscale aspecten van particulier natuurbeheer. Deze onduidelijkheid had met name betrekking op de Inkomstenbelasting. Uit de praktijk blijkt namelijk dat
inspecteurs de vergoedingen waarschijnlijk veelal zullen beschouwen als inkomen. Door
de belastingheffing zal dan de netto-opbrengst van het particulier natuurbeheer lager worden. Particulieren willen dit gecompenseerd krijgen of vrijgesteld worden van belastingheffing.
Er is overleg gaande met het Ministerie van Financiën over de vraag in hoeverre de uitkeringen voor particulier natuurbeheer vrijgesteld kunnen worden van Inkomensbelasting.
Dit overleg is nog niet afgerond. In de experimenten is met deze onzekerheid verschillend
omgegaan. In Everdingen heeft het Ministerie van LNV (regio Zuidwest) zich garant gesteld voor eventuele naheffingen. In Appel is een ontbindende voorwaarde opgenomen in
de contracten. In Overijssel tenslotte heeft de belastinginspecteur zelf aangegeven dat hij
vrijstelling zal verlenen.
In de experimenten is niet gebleken dat de vermogensbelasting een rol speelt bij het particulier beheer.
Wellicht biedt de Wet Groen Beleggen interessante mogelijkheden voor financiering van
het particulier beheer. De projectgroep heeft de mogelijkheden niet nader onderzocht.
Conclusie:
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Aanbeveling:

Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre het particulier beheer kan worden gestimuleerd door gebruik te
maken van de Wet Groen Beleggen.
Tabel 3: Indicatieve vergelijking'

Parameters

koop SBB koop PNB PN-ineens PN-termijn

a
b
c
d

Agrarische waarde
Restwaarde na functiewijziging
Aankoopbedrag
Afkoop waardeverlies agv functiewijziging
e Taxaties
f Transactie
g Inrichting
h Overhead transacties

32.500
10.000 *)
32.500
0
125
550
1.500
pm

32.500
0
32.500
0
125
550
1.500
pm

i

34.675

34.675

32.500
10.000
0
22.500
125
550
1.500
pm
24.675

1389
0

995
0

2.175
85
1.004

pm

0
40
871
pm

0
40
871
pm

0
40
871
pm

2.000

2.300

1.906

2.000

Totale investeringen (=kaseffect in eerste jaar)
j Lasten geïnvesteerd vermogen (4%)
k Termijnbetaling waardeverlies functiewijziging
(30jr/2%)
1 Eigenaarslasten
m Recreatief medegebruik
n Beheer
0 Overhead beheer **)
P Totale bruto jaarlijkse lasten
*)
**)

989*)
0
100
40
871

32.500
10.000
0
0
125
550
1.500
pm

Het geïnvesteerde vermogen is in dit geval lager dan f 34.675,— omdat door de restwaarde (b) het vermogen van de staat
toeneemt met f 10.000,De kosten voor controle, monitoring en beheer zijn niet uitputtend onderzocht.

6 Toelichting op tabel 3
• Agrarische waarde. Voor de gemiddelde waarde van cultuurgrond is het bedrag aangenomen dat is weergegeven in het Structuurschema Groene Ruimte voor reservaatsgronden (f 32.500,- per hectare).
• Restwaarde na functiewijziging. Aangenomen is dat de waarde van een natuurgebied zoals dat na inrichting en functiewijziging (de restwaarde) is ontstaan f 10.000,- per hectare bedraagt. Deze waarde kan varieren per natuurdoeltype en per regio.
•
Transactiekosten. Koopovereenkomsten en kwalitatieve verplichtingen brengen kosten met zich mee: notariskosten en vaak ook kadastraal recht. De hoogte van de kosten hangt samen met de omvang van de
transactie. Eventueel aanvullende metingen door het Kadaster zijn buiten beschouwing gelaten. Aangenomen is dat de gemiddelde transactie betrekking heeft op 3 ha. De omvang van de transactie is dan 3 x f
32.500,- = f 97.500,-. De transactiekosten (notaristarief en kadastrale registratie) bedragen dan f 1.576,85 +
f 90,- = 1666,85 of omgerekend f 550,-/ha. (Bron: Tarieven februari 1996. Uitgave van de Koninklijke Notariële Broederschap).
•
Inrichtingskosten. Voor de inrichtingskosten is aangenomen dat deze overeenkomen met de maximum
SGR-norm voor inrichting van reservaatsgebieden binnen landinrichtingsprojecten. (De SGR-norm voor inrichting van reservaatsgebieden buiten landinrichtingsprojecten bedraagt maximaal f 1.000,-/ha; voor inrichting van natuurontwikkelingsprojecten f 10.000,- ha).
• Lasten geïnvesteerd vermogen. Bij deze post is aansluiting gezocht bij het eindrapport van het Instituut
voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Dit rapport geeft aan dat de jaarlijkse last van grond in eigendom maximaal 4% bedraagt van het geïnvesteerde vermogen.
•
Termijnbetaling waardeverlies. In geval de waardedaling bij de variant particulier natuurbeheer niet ineens
wordt uitbetaald doch in termijnen over een looptijd van bijv. 30 jaar dient rekening te worden gehouden
met de tijdwaarde van geld, uitgedrukt in een annuïteit: bij 30 jaar en 2% (samengestelde interest): f 1004,(Bron: Michels en Van Reeken: 7 Interesttafels. Uitgeverij Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1978).
• Eigenaarslasten. In deze categorie vallen bijvoorbeeld waterschapslasten en onroerende zaakbelasting. Ze
komen slechts voor rekening van de Staat, als deze de grond zelf in eigendom heeft. In de vergelijking is
een bedrag aangehouden van f 100,-/ha/jr.
• Kosten beheer. Bij de kosten van beheer is aangesloten bij de eindrapportage van projectgroep 1. Voor
Glanshaverhooiland heeft deze projectgroep een bedrag berekend van f 871 ,-/ha/jr en voor recreatief medegebruik (open, laag niveau) een bedrag van f 40,-/ha/jr.
•
Kosten overhead. Bij transacties moeten actes worden opgemaakt en gecontroleerd, contacten gelegd met
de contractpartner e.d. Deze onderdelen zijn niet begrepen in de taxatiekosten en transactiekosten. Het
beheer van de relatie met de beheerder vergt controle, begeleiding, coördinatie, afstemming en overleg en
administratieve ondersteuning. Dergelijke kosten zijn begrepen onder de post overhead. Aangezien hierover geen volledige duidelijkheid bestaat is hier een pm-post opgenomen.
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6.7

Inrichting

In de experimenten gaat het overwegend om landbouwgronden. De inrichting ervan blijkt
in de meeste gevallen aanpassing te behoeven alvorens het gewenste beheer doelmatig
kan worden gevoerd. De gewenste inrichting is in de experimenten beschreven in het
Plan van Aanpak en vastgelegd in de inrichtingsovereenkomst (ook wel aangeduid als:
aannemingsovereenkomst).
De gewenste inrichting is in de experimenten afgeleid uit het Handboek Natuurdoeltypen
in Nederland. De kosten voor realisering van de gewenste inrichting zijn bepaald aan de
hand van normen, ontleend aan landinrichting. De inrichting wordt eerst dan aangepast,
wanneer de kwalitatieve verbintenis tot stand is gekomen. Hier heeft de particulier het initiatief. Hij kan voor de inrichting van zijn eigendom derden inschakelen. In een aantal experimenten blijken particulieren onzeker te zijn over de gewenste inrichting. Ze geven
daarbij aan advisering en begeleiding op prijs te stellen. Tot nu toe kon de gewenste begeleiding eenvoudig worden gegeven. Zowel bij het opstellen van het plan van aanpak als
in de uitvoering nam DLG deel in de diverse begeleidingsgroepen rondom de experimenten. De plannen van aanpak werden vervolgens getoetst door provincie en rijk. Bij een
structurele regeling voor het particulier natuurbeheer zal voor dit aspect aandacht moeten
zijn.
Conclusie:

6.8

De particulier heeft gegeven de vastgestelde natuurdoelstelling het initiatief voor het opstellen en het uitvoeren
van het inrichtingsplan. Het blijkt in een aantal gevallen
dat hij hierbij begeleiding op prijs stelt.

Outputsturing

Eén van de doelen van het programma beheer is een systematiek te ontwikkelen waarbij
de relatie tussen de inzet van middelen en de daarmee bereikte resultaten duidelijker
wordt (zgn. outputsturing). Hierbij wordt met een beheerder overeengekomen om een bepaald natuurdoeltype te realiseren en te handhaven. Er is gekozen voor een doeltypensystematiek gebaseerd op het Handboek Natuurdoeltypen in Nederland (IKC-publicatie
nr. 11). Deze natuurdoeltypen zijn gaandeweg het project meer gecombineerd met de
SBB-bedrijfsdoeltypen.
Uit de experimenten blijkt dat in principe goede afspraken kunnen worden gemaakt over
het natuurdoeltype dat wordt beoogd. Bij doeltypen die zich gedurende een lange periode
ontwikkelen, moeten evenwel ook afspraken worden gemaakt over tussendoelen. Het is
echter moeilijk gebleken hierover juridisch sluitende afspraken te maken. Daarmee wordt
het ook moeilijk om te bepalen of de geformuleerde tussendoelen zijn gerealiseerd en
vervolgens tussentijds bij te sturen, te sanctioneren of tot eindafrekening over te gaan. In
bijlage 3 bij dit rapport is een modelcontract opgenomen, waarin de 'state of the art' aan
het einde van dit project is weergegeven. De projectgroep beveelt aan dit model in de uitwerking van het programma beheer kritisch te bekijken en verder te ontwikkelen. Aandachtspunten daarbij zijn o.m.:
• afwijkingsmogelijkheden m.b.t. doeltype, ingeval het doeltype na verloop van tijd niet
realiseerbaar blijkt door externe factoren;
• het in gebreke stellen bij vermoedelijk onjuist gevoerd beheer: wat is redelijkerwijs
verwijtbaar en wat niet; wat te doen als beheerder het uitstekend aanpakt, doch het resultaat uitblijft?
• sanctiemogelijkheden bij gebleken afwijking van de afspraken (bijv. ook uit te strekken
tot waardeverminderingscompensatie?);
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•

de vraag of altijd outputsturing 'in zuivere vorm' wordt vastgelegd, of dat, met name bij
tussendoelen afspraken m.b.t. te creëren terreincondities kunnen worden gemaakt.
Conclusie:

6.9

Het is in beginsel mogelijk bij aanvang van het beheer de
gewenste output te formuleren. Het juridisch en praktisch
hanteerbaar vastleggen van m.n. tussendoelen voor beheer blijkt nog lastig. Aanbevolen wordt aan dit en enkele
andere aspecten van outputsturing in de nadere uitwerking van het Programma Beheer aandacht te schenken.

Monitoring en controle

Meten is weten. Hoewel in de experimenten met particulieren goede afspraken zijn gemaakt over de gewenste natuurdoeltypen, blijft een aantal vragen nog onbeantwoord: in
hoeverre worden deze natuurdoeltypen ook inderdaad gerealiseerd; spant de particulier
zich wel voldoende in voor de overeengekomen natuurdoeltypen; in hoeverre zijn inspanningen voldoende toegesneden op de overeengekomen natuurdoeltypen. Deze vragen
kunnen slechts worden beantwoord, wanneer de effecten regelmatig worden onderzocht.
Ook hierover zijn in de experimenten afspraken gemaakt. De beheerder moet periodiek
rapporteren over de bereikte resultaten. Daartoe moet hij onderzoek verrichten. De overheid moet zich kunnen vergewissen van de effecten en op basis van rapportages in staat
worden gesteld te beoordelen in hoeverre de (tussen-)effecten passen in het beoogde
eindplaatje. Hiervoor is deugdelijke monitoring nodig. De waardering van monitoringsresultaten wordt gecompliceerd doordat sommige natuurdoeltypen een lange ontwikkelingstijd hebben (bv. slechts na 25 jaar kan worden beoordeeld of en in hoeverre het beheer
succesvol is geweest) (zie 6.8).
In de contracten particulier natuurbeheer wordt een natuurstreefbeeld geformuleerd in
termen van natuurdoeltypen. Daarnaast wordt zoveel als mogelijk concreet aangegeven
welk tussendoel in tussenliggende momenten (te beginnen na 5 jaar) moet zijn bereikt
(bijv. in termen van biotische en abiotische resultaten). Elke 5 jaar rapporteert de beheerder naar de contractpartner (overheid) over de behaalde resultaten. Het doel van deze
rapportage is tweeledig: het vormt de basis voor het uitbetalen van de onderhoudsvergoeding en het vormt de basis voor de toetsing of het beheer en/of de inrichting moet
worden bijgestuurd.
In de concept-contracten particulier natuurbeheer is geen vergoeding opgenomen voor
monitoringswerkzaamheden.
In de experimenten particulier natuurbeheer is behoefte gebleken aan een nadere instructie ten behoeve van monitoring. De gedachten gaan uit naar een monitoringprotocol,
waarin wordt aangegeven welke eisen aan de monitoring gesteld moeten worden en
waarmee een zekere uniformiteit in de monitoringgegevens kan worden bewerkstelligd,
zodat de resultaten goed bruikbaar zijn voor controle en tevens vertaalbaar zijn naar een
hoger abstractieniveau ten behoeve van de monitoring van het natuurbeleid.
Aanbeveling:

6.10

Ten behoeve van de definitieve toepassing van particulier
natuurbeheer wordt een nadere instructie aanbevolen ten
behoeve van de monitoring (een monitoringprotocol).

De context

Particulier natuurbeheer is doorgaans niet een op zichzelf staande activiteit van een individuele beheerder. Het is vaak een onderdeel van een proces, waarin de grondeigenaar(-
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aren) zoekt(-en) naar mogelijkheden om bedrijf of goed toekomstwaarde te geven. Evenmin staat particulier natuurbeheer in zijn gevolgen op zichzelf.
Uit de experimenten en de discussies daaromheen komt o.m. naar voren:
• Boeren tonen veelal belangstelling voor particulier natuurbeheer, wanneer zij lid zijn
van een (al of niet formeel ingestelde) groep (bijv. Vereniging agrarisch natuurbeheer);
nadere bezinning is nodig over de vraag wat dergelijke groeperingen voor het LNVbeleid kunnen betekenen.
• Voor een efficiënte inzet van particulier natuurbeheer en met name ter voorkoming van
versnippering van het beheer is een goede afstemming met andere beheerders in de
omgeving gewenst. Daar particulier natuurbeheer m.n. aan de orde is in reservaten en
natuurontwikkelingsgebieden, ligt het voor de hand om hieraan in de begrenzingenprocedure aandacht te schenken. Particulieren en nb-organisaties tonen op regionaal
niveau bereidheid tot samenwerking en afstemming.
• De discussie over particulier natuurbeheer heeft nu reeds belangrijke spin-off. Er zijn
particulieren, al of niet opererend in een vereniging, die overwegen om gronden te
verwerven om daarop particulier natuurbeheer uit te voeren. Gelet op de doelstellingen
van D&V valt deze ontwikkeling toe te juichen. Het plaatst LNV en provincies wel voor
de vraag welke positie dergelijke nieuwe beheerdersorganisaties naast de bestaande
terreinbeherende organisaties zouden moeten innemen, o.m. ta.v. de subsidiëring van
verwerving.
• Particulier natuurbeheer doet de roep weerklinken om de regelingen ten aanzien van
eigendom, beheer en onderhoud van landschapselementen (EBO-nota) in landinrichtingsprojecten te herzien.
Aanbeveling:
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Bijlage 1:

Samenstelling Projectgroep

Samenstelling projectgroep 'Experimenten particulier beheer':

Ing. H. de Hartog
Drs. T.F. de Boer
Ir. G. Atzema
Ir. L. Veerbeek
Ing. L. Kool
Ing. W. Jeelof
Ing. G. Buitink

Provincie Gelderland / IPO (projectleider)
LNV, directie GRR
LNV, directie Natuurbeheer
LNV, directie Landbouw (tot 1-10-1996)
LNV. directie Oost (vanaf 1-10-1996)
IKC-Landbouw (secretaris)
Dienst Landelijk Gebied (secretaris)
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Bijlage 2:

Gebied

Overzicht van de experimenten

Doeltypen

Initiatief

Beheerder

Motief

Samenwerking

Stavaza op 1-3-1997

Ri-3.2

Plas en geïsoleerde strang

Particulier

Landbouwer

Idealisme, Hang aan
eigendom

NB-org. / LBL

Contract gereed

Ri-3.3
Ri-3.4
Ri-3.5
Ri-3.6

Zeggemoeras
Schraalgrasland
Stroomdalgrasland
Bloemrijk hooiland

Hz-3.10

Vochtige heide en levend hoogveen

Landgoed

Idealisme, belegging

Contract gereed

Twickel

Eigenaar, LNV,
Prov
Eigenaar

Landgoed

Vragende rveen

Eigenaar

Marke

Idealisme, hang naar
eigendom
cf. doelstelling

Particulier

Landbouwers

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond
Contract in concept gereed

Everdingen

Appel

Boekelerhoek

Omvang
(ha)
15

15,5

250

Hz-3.1

Laaglandbeek

Hz-3.4
Hz-3.6
Hz-3.7
Hz-3.10

Ven
Bloemrijk grasland
Vochtig schraalgrasland
Vochtige heide en levend hoogveen
Struweel, mantel en zoombegroeiing,
Bosgemeenschappen van de
arme zandgrond
Bosgemeenschappen van leemgrond
Bosgemeenschappen van bron
en beek

Hz-3.11
Hz-3.13
Hz-3.14
Hz-3.15
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Het voornemen om
zich te verenigen
rondom het beheer
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Gebied

Fort Sint Andries

Omvang
(ha)

400

Kreil

33

Stompwijk

20

Anderstein

15

Hoog Peil

20

Doorwerth
Westerse veld

19
24

Doel typen

Hz-4.1
Hz-4.2
Ri.3.1

Akker
Grasland
Rivier en nevengeul

Ri.3.2
Ri.3.3
Ri.3.4
Ri.3.5
Ri.3.6
Ri.3.7
Ri.3.10
Hz.3.2
Hz.3.5
Hz.3.6
Hz.3.7
Hz.3.11

Plas en geïsoleerde strang
Rietland en ruigte
Nat schraalgrasland
Stroomdalgrasland
Rivierduin en slik
Struweel, mantel en zoom
Bos op rivierklei
Zoetwatergemeenschap
Droog grasland
Bloemrijk grasland
Vochtig schraalgrasland
Struweel, mantel en zoombegroeiing
Bosgemeenschappen op leem.
hakhoutbosjes, struweel, ruigte
verlande veenputten
moeras, riet en ruigtezone
Laaglandbeek
Zoetwater gemeenschap
Vochtig schraalgrasland

Hz.3.14

Hoeve Tergracht

Maatschappij
Klazienaveen
Meïndersveen

6

Hz-3.1
Hz-3.2
Hz-3.7

Hz-3.9

droge heide

Hz-3.10

vochtige heide en levend hoogveen
droog loss grasland
nat schraalgrasland
struweel, mantel en zoomvegetaties

Hz-3.5
Hz-3.7
Hz-3.8

50
15

Hz.3.4

Ven

Hz.3.10
Hz.3.13

Vochtige heide
Bos op zand of leem

LNV/Programma Beheer/15 april 1997
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Initiatief

Beheerder

Motief

Samenwerking

Stavaza op 1-3-1997

Eigenaren

Landbouwers

Idealisme, hang naar
eigendom

SBB

Contract in concept gereed

Eigenaar

Landgoed

Idealisme

Eigenaar

Particulier

Hang naar eigendom

Eigenaar

Landgoed

Financiën, idealisme

Overheid

Landbouwers

nnb

SBB

Eigenaar
Eigenaar

Zandwinner
Landgoed

Financieel, idealisme
Idealisme, verfraaiing
landgoed

Dir. Natuur (?)
SBB, Heidemij

Voorbereiding nog niet afgerond
Contract in concept gereed
Contract in concept gereed

Eigenaar

Landbouwer

Financiën, idealisme

SBB

Contract in concept gereed

Eigenaar

Mij. Klazienaveen
Landgoed

SBB

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond

SBNL

Idealisme, hang naar
eigendom

Contract in concept gereed

SBB

Contract in concept gereed

Contract in concept gereed
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Initiatief

Beheerder

Motief

Eigenaar

Landgoed

Idealisme, hang naar
eigendom

22

Eigenaar

Landgoed

75

Eigenaar

Landgoed

Eigenaar

Landgoed

Gebied

Omvang
(ha)

De Eese

30

Pierikshoeve
Meuleman

Edwina van
Heek
Enschede noord

336

Doeltypen

Hei, Vennen, Waterhout, bos,
etc.

Samenwerking

Stavaza op 1-3-1997

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond

Hz.3.7

Vochtig schraalgrasland

Eigenaar

Landbouwers

Idealisme, hang naar
eigendom

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond

Hz.3.10

SBNL

Eigenaar

Hang naar eigendom. Idealisme

Voorbereiding nog niet afgerond

Millingerwaard

Ri.3.4

Natte en heideschrale graslandvegetatie.
Nat schraalgrasland

Tongeren

Ri.3.5
Ri.3.7
Ri.3.10
Hz.3.1

Stroomdalgrasland
Struweelbegroeiing
Bosgemeenschap op rivierklei
Laaglandbeek

SBNL

Landgoed

Hang naar eigendom, idealisme

Voorbereiding nog niet afgerond

Beekzicht

Hz.3.4
Hz.3.9
Hz.3.10
Hz.3.11
Hz.3.13
Hz.3.15
Hz.3.12

Ven
Droge heide
Vochtige heide
Struweelbegroeiing
Bos op arm zand
Bos van bron en beek
Hakhout

SBNL

Landgoed

Idealisme

Voorbereiding nog niet afgerond

Hz.3.13

Bos op arm zand
Eigenaar

Landbouwers

Financieel, idealisme

Voorbereiding nog niet afgerond

Landbouwers

Brummense
Waard
Blnnendijks Rivierengebied
Bodegraven
noord / Rietveldse kade

50(?)

Bergen-EgmondSchoorl

75

Lv.3.1

Zoetwatergemeenschap

Eigenaar, overheid
Eigenaar

Lv.3.3
Du.2.1

Rietland en ruigte
Houtsingel

Eigenaar

Hz.2.2
Hz.2.3
Du.3.1

Overhoek
Geriefhoutbosje
Duinbeek
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Gebied

Omvang
(ha)

Doeltypen

Du.3.2
Du.3.3
etc.

Initiatief

Motief

Samenwerking

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond

Eigenaar

15

Walcheren

45

De Hoevens
(SBNL)
Duinboeren

50

Du.3.1

Duinbeek

SBNL

Eigenaar

Du.3.6
Du.3.10

Bloemrijk grasland
Struweelbegroeiing
Bossen

Eigenaar

Eigenaar

Bosgemeenschap op arm zand

Eigenaar

Landgoed

Financieel, idealisme

Eigenaar

Landbouwers

Eigenaar

Landbouwers

Hang naar eigendom, idealisme, financiën
Hang naar eigendom

Eigenaar

Landgoed

Hz.3.13

Maaskant
De Moeren
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Duinmeer
Duinrei

Waterland
Ruige Weide Driebruggen
Rockanje

Beheerder

Droge heide, Struweel mantel en
zoom, Ven, Boslandschap

Idealisme, hang naar
eigendom

Hang naar eigendom, idealisme

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond

IKC-N

Voorbereiding nog niet afgerond
Voorbereiding nog niet afgerond
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Bijlage 3:

Voorlopige modelovereenkomst particulier
natuurbeheer

Overeenkomst
inzake

Natuurontwikkeling

in

Contractpartijen:

eigenaar
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te
Den Haag
Provincie

te

Bureau Beheer Landbouwgronden te

LNV/Programma Beheer / 1 5 april 1997
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D E ONDERGETEKENDEN,

A. Het Bureau Beheer Landbouwgronden, gevestigd te 's-Gravenhage, te
dezer zake, gelet op artikel 32, tweede lid, van de Wet Agrarisch Grondverkeer,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door doctorandus Christiaan Johannes Kalden, wonende te
, geboren
, wiens paspoortnummer is
handelend in zijn hoedanigheid van directeur, hierna te noemen: het
bureau,
B

, te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door
, wonende te
,
wiens Europees identiteitskaartnummer is
, te dezer zake handelend in zijn
hoedanigheid van eigenaar van de
te
hierna te noemen
de eigenaar,

c. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Den
Haag, te dezer zake vertegenwoordigd door
zijn hoedanigheid van directeur van de regio

te dezer zake handelend in
, hierna te noemen LNV

D. De provincie
, gevestigd te
, te dezer zake vertegenwoordigd door
zake handelend in haar hoedanigheid van
hierna te noemen provincie
hierna gezamenlijk te noemen de comparanten,

Overwegende dat
•

•

•

•

•

•
•

•
•

de eigenaar het Bureau heeft verzocht een bijdrage te verstrekken ten behoeve van
het uit productie nemen van <exact aantal> ha. van de aan hem toebehorende landbouwgrond en het daarop treffen van inrichtingsmaatregelen met het oog op de ontwikkeling en handhaving daarop van het natuurdoelpakket
, conform het natuurdoeltype
zoals bedoeld in het Handboek "Natuurdoeltypen in Nederland, Rapport IKC Natuurbeheer nr. 11" (zie bijlage );
in het kader van het proefproject Programma Beheer, als uitwerking van de nota
"Dynamiek en Vernieuwing" van LNV de eigenaar de mogelijkheid wordt geboden
een praktijkproef (experiment) te starten;
in de vergadering van de Commissie
van de provincie
d.d
is besloten
dat realisering van een natuurterrein in
door particulier initiatief kan plaatsvinden;
het experiment plaats zal vinden op een deel van het.... overeenkomstig de Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling [Rbon] begrensd reservaats/natuurontwikkelingsgebied;
het door de eigenaar voor het experiment in aanmerking gebrachte gebied is gelegen
en is totaal groot circa .... ha, waarvan op dit moment circa
ha in gebruik als bouwland, .... ha als grasland en ....ha als
;
een overzichtskaart 1 : 10.000 is als bijlage 1 bijgevoegd;
het gebied voor wat betreft het beheer één geheel zal vormen met het aangrenzend
reservaatsgebied
, in eigendom bij
, en het beheer daarvan in beginsel
zoveel mogelijk in samenwerking met
zal worden uitgevoerd;
met name door de waterhuishoudkundige maatregelen het ...terrein overwegend een
infiltratiegebied zal worden met een positieve invloed op de kwel in
;
ontwikkeling van
alleen kansrijk is indien er voldoende
omstandigheden zijn. In dat kader is het vooral van belang dat bijv. de waterafvoerende functie
van sloten en drainage vervalt. Plaatselijke en gedeeltelijke afgraving van de bouw-
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•

•

•

voor (15 cm) gecombineerd met peilverhoging (25 cm) leidt vervolgens tot verhoging
van de natuurlijke waarden in het gehele gebied;
op het moment waarop deze overeenkomst wordt gesloten de situatie met betrekking
tot het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft zodanig is dat redelijkerwijs het hiervoor genoemde natuurdoelpakketten binnen een periode van 25 jaar zijn
te realiseren en dat momenteel t.a.v. het gebied de volgende aspecten van toepassing zijn:
-waterpeil
- <terreincondities>
- <processoorten>;
partijen thans in staat zijn concreet aan te geven welke biotische en abiotische omstandigheden in het gebied over 5 jaar aanwezig moeten zijn en uit dien hoofde nadere afspraken omtrent het beheer wensen te maken voor die periode;
partijen desondanks streven naar een relatie waarbij de eigenaar, tegen betaling
door het Bureau, gedurende ten minste 30 jaar het gebied als natuurgebied zal beheren met het oog op de realisatie van de eerdergenoemde natuurdoelpakketten;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Hoofdstuk I Algemeen
Artikel 1.1
1. Deze overeenkomst heeft betrekking op het gebied dat kadastraal bekend is als:
gemeente...., sectie
gemeente...., sectie

nummer
nummer

groot
, groot

ha.
ha.

een en ander zoals aangegeven op de bij deze overeenkomst als bijlage gevoegde
kaart.
2. Het in het eerste lid bedoelde gebied bestaat voor de toepassing van hoofdstuk IV
van deze overeenkomst uit twee terreinen, in bijlage ... respectievelijk aangegeven
als "Terrein I" en "Terrein II".

Hoofdstuk II Inrichting
Artikel 2.1
Door of namens de eigenaar wordt een inrichtingsplan opgesteld waarin ten minste de
volgende elementen zijn geregeld:
1. een opsomming van in het gebied te treffen maatregelen, waartoe tenminste behoort:
* monstername;
* onklaar maken van de drainage;
* aanbrengen van gronddammen;
* dempen van sloten;
* onderzoek naar plekken, waar diepere (max. 35 cm) ontgronding zinvol is in verband met het kunnen bereiken van de minerale ondergrond of keileem en naar plekken waar ontgronding niet zinvol is;
* het afgraven en afvoeren van de verrijkte bovengrond op de uit het hiervoor bedoelde onderzoek gebleken zinvolle plaatsen;
2. een begroting van de kosten van de te treffen maatregelen;
3. een bestek.
Artikel 2.2
De eigenaar draagt zorg voor de uitvoering van het inrichtingsplan.
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Artikel 2.3
1. Het Bureau vergoedt onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden, aan
de eigenaar de kosten, verband houdende met de uitvoering van het inrichtingsplan
tot een maximum van
per ha.
2. Het Bureau keurt het inrichtingsplan niet goed dan nadat dat plan door of namens de
Inspecteur Landinrichting en Beheer Landbouwgronden is getoetst.
3. LNV en de provincie vergoeden aan het Bureau de door het Bureau, uit hoofde van
het eerste lid, gemaakte kosten.
Artikel 2.4
De vergoeding, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, wordt niet verstrekt indien:
a. met de uitvoering van het inrichtingsplan is aangevangen alvorens dat plan door het
Bureau is goedgekeurd;
b. de werkzaamheden niet uiterlijk zijn uitgevoerd op
Artikel 2.5
Het schonen van de watergangen, het afgraven en afvoeren van de verrijkte
bovengrond en het dempen van de watergangen dient zoveel mogelijk in één handeling te
worden uitgevoerd. De daarbij vrijkomende grond kan daarbij ook op de te bebossen
percelen met multifunctionele doelstelling worden gebracht, met dien verstande dat de
ophoging op deze percelen nergens meer dan 15 cm mag zijn.
Artikel 2.6
Het dempen van de watergangen dient met schone grond plaats te vinden [dat wil zeggen humusvrij en vrij van hout en graszoden], afkomstig uit het gebied zelf.
Artikel 2.8
1. Zodra de akte tot vestiging van de kwalitatieve verplichting, bedoeld in hoofdstuk III
van deze overeenkomst is gepasseerd, kan aan de eigenaar, ten behoeve van de
uitvoering van het inrichtingsplan, een voorschot worden verstrekt, ter hoogte van
.... (incl. BTW).
2. Onverminderd artikel 2.4, wordt binnen ... weken na uitvoering van het goedgekeurde
inrichtingsplan, onder verrekening van het verstrekte voorschot, de in artikel 2.3, eerste lid, bedoelde vergoeding uitbetaald.
Artikel 2.9
De in het vorige artikel bedoelde bijdrage wordt gestort op bankrekeningnummer
ten name van

Hoofdstuk III Kwalitatieve verplichting
Artikel 3.1
De eigenaar vestigt bij deze ten laste van het gebied, bedoeld in artikel 1.1 ten behoeve
van het Bureau een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende, dat hij al datgene zal dulden, dan wel handelingen zal nalaten
ten aanzien van genoemde percelen wat de ontwikkeling van natuur van het natuurdoeltype
op deze percelen zal bevorderen, dan wel een natuurdoeltype dat op
basis van een nadere overeenkomst daarvoor in de plaats treedt en meer specifiek, dat
hij de fysieke omstandigheden van de percelen, welke zullen ontstaan na de uitvoering
van werken, zoals deze zijn omschreven in hoofdstuk II (inrichting), door middel van een
dulden of nalaten zal handhaven. Daartoe dient de eigenaar de ontstane externe omstandigheden te handhaven door onder meer:
• de percelen niet te bemesten
• geen bestrijdingsmiddelen toe te passen
• de percelen niet te ontwateren
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Artikel 3.2
1. Voor het aangaan van de verplichting, bedoeld in artikel 3.1 is het Bureau aan de eigenaar gedurende een periode van 30 jaar een bedrag verschuldigd van
per
ha. In totaal aldus
hax f
perjaarisf
(zegge:
gulden),
waarvan de totale contante waarde (op basis van 2 % rente) gelijk is aan het verschil
in waarde in het economische verkeer van het in artikel 1.1 genoemde gebied bij het
huidige toegestane gebruik, door de comparanten thans bepaald op f
per ha, en
de waarde bij het duurzame gebruik als gebied met het natuurdoeltype
,
thans bepaald op f
per ha.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag zal telkens in de maand
en voor het eerst
omstreeks 1
door het Bureau aan de eigenaar worden betaald. Na de termijn van 30 jaar blijft deze kwalitatieve verplichting van kracht, doch is het Bureau
geen bedrag meer verschuldigd aan de eigenaar.
Artikel 3.3
Indien enigerlei publiekrechtelijke maatregel van kracht wordt terzake van het gebied,
bedoeld in artikel 1.1, die de totstandkoming dan wel de instandhouding van natuurwaarden van het natuurdoeltype
dan wel het hiervoor in de plaatstredende natuurdoeltype beogen en de eigenaar op grond van de publiekrechtelijke maatregel
recht heeft op een schadevergoeding, vervalt een eventuele door de eigenaar ontvangen schadevergoeding aan het Bureau.
Artikel 3.5
Eigenaar verklaart, dat hij terzake van het in artikel 1.1 bedoelde gebied geen enkele
verplichting jegens derden heeft, op grond waarvan die derden de hierbij gevestigde
kwalitatieve verplichting jegens hen niet zou hoeven erkennen
Artikel 3.6
1. De eigenaar is verplicht het in artikel 1.1 bedoelde gebied bij voorrang aan het Bureau in eigendom te koop aan te bieden, indien hij voornemens is het eigendom van
deze percelen of een beperkt genotsrecht daarop duurzaam te vervreemden. Het
Bureau verplicht zich alsdan een koopsom per ha terzake van de eigendom aan te
bieden die overeenkomt met de waarde van het gebied in het economische verkeer
op het moment van totstandkoming van deze overeenkomst - door partijen bepaald
opfl
- minus het als contante waarde, bedoeld in artikel 3.2, eerstel lid, berekende bedrag dat aan de eigenaar uit hoofde van artikel 3.2, eerste lid, betaald is.
2. Verkoop van het gebied aan een derde onder het uitdrukkelijke beding van instandhouding van de tussen partijen thans overeengekomen kwalitatieve verplichting,
wordt van dit artikel uitgezonderd. In dat geval is de eigenaar gehouden de verkoop
tenminste 10 dagen vóór de eigendomsoverdracht schriftelijk te melden aan het Bureau.
Artikel 3.7
Eigenaar is verplicht en verbindt zich jegens het Bureau, die dit voor zich aanvaardt om
de in de akte betreffende de vestiging van de kwalitatieve verplichting omschreven verplichtingen bij overdracht in eigendom van de bovenomschreven onroerende zaak, alsmede bij verlening daarop van enig zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde ten behoeve van het Bureau op te leggen, die ten behoeve van deze
aan te nemen en, in verband daarmede om het in die alinea's bepaalde in de akte van
overdracht in eigendom of verlening van zakelijk genotsrecht woordelijk op te nemen,
behoudens de vervanging van de naam van de eigenaar door die van de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genot, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete
van
ten behoeve van het Bureau, met bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade van de eigenaar of diens rechtsopvolgers) te vorderen.
Artikel 3.8
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De in deze overeenkomst begrepen verplichtingen om te dulden of niet te doen ten aanzien van registergoederen gaan ook over op diegenen die het desbetreffende goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen en mede gebonden zijn degenen, die van de rechthebbende op het desbetreffende goed een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Het Bureau en de eigenaar zullen notariskantoor
verzoeken deze overeenkomst
vast te leggen in een notariële akte en deze in te schrijven in de desbetreffende openbare registers op de wijze, zoals de toepasselijke wetten dit voorschrijven. De kosten van
het opmaken van deze notariële akte en van de inschrijving in de openbare registers
komen ten laste van het Bureau.

Hoofdstuk IV Beheer
Verplichtingen van de eigenaar
Artikel 4.1
1. De eigenaar draagt er zorg voor dat op of in het terrein dat in bijlage ... is aangemerkt
als "Terrein I", uiterlijk op de datum die ligt vijfjaar na de datum van ondertekening
van deze overeenkomst:
a. gemiddeld in het terrein:
1 e een organisch-stofpercentage van minder dan 2 aanwezig is;
2e het stikstofleverend vermogen van de bodem lager is dan 60 kg N/ha per jaar;
b. ten minste 8 van de navolgende flora-soorten duurzaam in het terrein zijn gevestigd:
1. Struikheide;
2. Kraaiheide;
3. Heidespurrie;
4. Vleugeltjesbloem;
5. Tormentil;
6. Fraai Hertshooi;
7. Kruipbrem;
8. Tandjesgras;
9. Pilzegge;
10. Zandstruisgras;
11. Gewone veldbies.
c. op ten minste 60% van het terrein subtypen of rompgemeenschappen van één of
meer van de volgende vegetatietypen voorkomen:
1. Struikheide-Kruipbrem verbond (Calluno-Genistion pilosae);
2. Kraaiheide verbond (Empetion nigrae)
3. Borstelgras verbond (Violion caninae), alsmede
d. op niet meer dan 10% van het terrein bomen voorkomen.
2. De eigenaar draagt er zorg voor dat op of in het terrein dat in bijlage ... is aangemerkt
als "Terrein II", uiterlijk op de datum die ligt vijfjaar na de datum van ondertekening van
deze overeenkomst:
a. gemiddeld in het terrein:
1 e op zand of lemige ondergrond een organisch-stofpercentage van minder dan
2 aanwezig is;
2e het stikstofleverend vermogen van de bodem lager is dan 60 kg N/ha per jaar,
3e de grondwaterstand in de periode van 1 december tot 1 maart niet lager is dan
het maaiveld en in de overige maanden niet lager is dan 40 cm onder het maaiveld;
b. ten minste 7 van de navolgende flora-soorten duurzaam in het terrein zijn gevestigd:
1. Dopheide;
2. Kleine zonnedauw;
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3. Borstelbies;
4. Trekrus;
5. Snavelbies;
6. Moeraswolfsklauw;
7. Pijpestrootje;
8. Veenpluis;
9. Tormentil;
10. Biezenknoppen;
11. Gewone veldbies.
c. ten minste 1 veenmossoort (Sphagnum) duurzaam in het terrein is gevestigd;
d. op ten minste 40% van het terrein subtypen of rompgemeenschappen van het
Dopheide verbond voorkomen, alsmede
e. op niet meer dan 10% van de oppervlakte van het terrein bomen voorkomen.
Artikel 4.2
1. De eigenaar dient binnen 1 maand na de in artikel 4.1 bedoelde datum bij het Bureau een naar waarheid opgestelde en door de eigenaar ondertekende verklaring in,
waarin per terrein is weergegeven in hoeverre de op hem uit hoofde van artikel 4.1
rustende verplichtingen zijn nagekomen.
2. Indien sprake is van niet-nakoming, bevat de in het eerste lid bedoelde verklaring per
terrein tevens:
1 e een opsomming van de oorzaken van de niet-nakoming;
2e het tijdstip waarop of tijdvak waarin die oorzaken zich hebben voorgedaan;
36 het oordeel van de eigenaar in hoeverre de niet-nakoming van zijn verplichtingen
te wijten is aan zijn schuld, dan wel het gevolg is van omstandigheden die voor zijn
rekening of risico komen.
Artikel 4.3
De eigenaar is verplicht onverwijld aan het Bureau schriftelijk melding te doen van omstandigheden op grond waarvan de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4.1 tijdelijk of blijvend onmogelijk is of wordt.

Verplichtingen van het Bureau
Artikel 4.4
1. Behoudens de gevallen, bedoeld in de artikelen 4.5 tot en met 4.8 betaalt het Bureau
gedurende 5 jaar aan de eigenaar jaarlijks een vergoeding over het aan de betaling
voorafgaande jaar:
a ten bedrage van fl..<i.e. bedrag per ha. X aantal ha's>.als vergoeding, betrekking
hebbend op de verbintenissen, bedoeld in artikel 4.1 eerste lid;
b. ten bedrage van fl
als vergoeding, betrekking hebben op de verbintenissen, bedoeld in artikel 4.1, tweede lid.
2. Uitbetaling van de vergoedingen geschiedt telkens binnen 2 maanden na het verstrijken van een jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst.
Niet-nakoming van de verplichtingen
Artikel 4.5
Behoudens de gevallen, bedoeld in de artikelen 4.7 en 4.8 en onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 bedraagt de aan de eigenaar door het Bureau per terrein te verstrekken
vergoeding over het vijfde jaar:
a. 75% van het in artikel 4.4 genoemde bedrag indien de eigenaar op de datum waarop
dat jaar eindigt heeft voldaan aan artikel 4.1, eerste lid, respectievelijk tweede lid,
doch niet aan:
1 e artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder a, respectievelijk artikel 4.1, tweede lid,
aanhef en onder a en de afwijking van een of meer van de daar bedoelde waarden
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ten hoogste 10% bedraagt, en/of;
2 e artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder c, respectievelijk, artikel 4.1, tweede lid,
aanhef en onder d en de afwijking van het daar bedoelde percentage groter is dan 10
procentpunten;
b. 50% van het in artikel 4.4 genoemde bedrag indien de eigenaar op de datum waarop
dat jaar eindigt heeft voldaan aan artikel 4.1, eerste lid, respectievelijk tweede lid,
doch niet aan:
1 e artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder a, respectievelijk artikel 4.1, tweede lid,
aanhef en onder a en de afwijking van een of meer van de daar bedoelde waarden
meer dan 10% bedraagt, en/of;
2e artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder c, respectievelijk, artikel 4.1, tweede lid,
aanhef en onder d en de afwijking van het daar bedoelde percentage groter is dan 10
procentpunten;
c. 0% van het in artikel 4.4 genoemde bedrag indien op de datum waarop dat jaar eindigt:
1 e niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder a, respectievelijk artikel 4.1, tweede lid, aanhef en onder a en de afwijking van een of meer
van de daar bedoelde waarden meer dan 10% bedraagt;
2e niet is voldaan aan artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder b, respectievelijk artikel
4.1, tweede lid, aanhef en onder b;
3e niet is voldaan aan artikel 4.1, tweede lid, aanhef en onder c;
4 e niet is voldaan aan artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder c, respectievelijk artikel
4.1, tweede lid, aanhef en onder d en de afwijking van het daar bedoelde percentage
groter is dan 10 %;
59 niet is voldaan aan artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder d, respectievelijk artikel
4.1, tweede lid, aanhef en onder e.
Artikel 4.6
De vergoedingspercentages, bedoeld in artikel 4.5 worden verhoogd met 20% indien de
in die artikelen bedoelde afwijkingen uitsluitend het gevolg zijn van omstandigheden die
niet voor rekening of risico van de eigenaar komen en deze overigens al die maatregelen getroffen heeft, onderscheidenlijk datgene heeft nagelaten dat noodzakelijk was ter
beperking van die afwijkingen.
Artikel 4.7
Indien de niet-nakoming van de op de eigenaar uit hoofde van artikel 4.1 rustende verplichtingen is te wijten aan zijn handelen of nalaten:
a. heeft de eigenaar geen recht op vergoeding over het vijfde jaar, en
b. is de eigenaar verplicht de vergoeding over de aan het vijfde jaar voorafgaande vier
jaren, vermeerderd met wettelijke rente, aan het Bureau terug te betalen.
Artikel 4.8
1. Indien de eigenaar de verklaring, bedoeld in artikel 4.2 niet tijdig indient:
a. wordt de vergoeding over het vijfde jaar niet uitbetaald, en
b. is de eigenaar vanaf de dag, volgende op de dag waarop uiterlijk de in artikel 4.2
bedoelde verklaring had moeten zijn ingediend, verplicht de vergoedingen over de
aan het desbetreffende jaar voorafgaande vier jaren, vermeerderd met de wettelijke
rente, aan het Bureau terug te betalen,
tenzij het niet-tijdig indienen van de verklaring is te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden en de eigenaar zo spoedig mogelijk melding heeft gedaan van de omstandigheden die nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4.1 tijdelijk of
blijven onmogelijk maken.
2. Indien sprake is van verschoonbare niet-tijdige of onvolledige dan wel onjuiste indiening van de verklaring, bedoeld in artikel 4.2, wordt een op het Bureau rustende verplichting tot betaling opgeschort tot 1 maand na de datum waarop de verklaring alsnog volledig en juist wordt ingediend.
Artikel 4.9
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Omstandigheden ten aanzien waarvan de eigenaar niet heeft voldaan aan zijn verplichting bedoeld in artikel 4.3 komen voor rekening van de eigenaar.
Artikel 4.10
Als omstandigheden, bedoeld in artikel 4.3, die voor rekening van de eigenaar komen
worden in ieder geval aangemerkt:
-(pm)

Artikel 4.11
Tenzij sprake is van de toepassing van artikel 4.9, worden als omstandigheden, bedoeld
in artikel 4.3, die niet voor rekening van de eigenaar komen in ieder geval aangemerkt:
-(pm)

Artikel 4.12
Indien het Bureau zijn verplichting tot tijdige betaling uit hoofde van dit hoofdstuk niet
nakomt is het Bureau, onverminderd diens plicht tot betaling, gehouden over het niet tijdig betaalde aan de eigenaar tevens wettelijke rente te vergoeden.
Vaststelling van realisatie van terreincondities en natuurdoeltype
Artikel 4.13
De vaststelling van de nakoming van de verbintenissen, voortvloeiend uit artikel 4.1 geschiedt met behulp van <.. meetmethodiek
pm >.

Artikel 4.14
1. Geschillen omtrent de vraag of de eigenaar heeft voldaan aan zijn verplichtingen,
voortvloeiende uit artikel 4.1, omtrent de oorzaak van eventuele niet-nakoming van
die verplichtingen en het moment waarop die oorzaak zich voordeed, dan wel omtrent de vraag voor wiens rekening of risico de oorzaak van een eventuele nietnakoming dient te komen, worden door de eigenaar dan wel het Bureau voorgelegd
aan een commissie van deskundigen.
2. De commissie van deskundigen wordt gevormd op verzoek van één van beide partijen en bestaat uit drie leden, waarvan één lid is te benoemen door de eigenaar, één
lid door het Bureau en één lid wordt benoemd door de leden die zijn benoemd door
de eigenaar en het Bureau.
3. De commissie van deskundigen beslist bij meerderheid van stemmen.
Artikel 4.15
Het oordeel van de commissie van deskundigen omtrent geschillen als bedoeld in artikel
4.17 is bindend voor de eigenaar en het Bureau.

Hoofdstuk V Controle
Artikel 5.1
1. De eigenaar verleent hierbij aan de door of namens het Bureau aangewezen personen toestemming tot het betreden van het gebied en tot het nemen van monsters in
of op het gebied dan wel het anderszins treffen van maatregelen met het oog op de
controle op de naleving van op de eigenaar, uit hoofde van deze overeenkomst,
rustende verplichtingen.
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2. De eigenaar is verplicht de door of namens het Bureau aangewezen personen desgevraagd alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is teneinde de controle op
de naleving van zijn verplichtingen uit de overeenkomst mogelijk te maken.

Hoofdstuk VI Opzegging, ontbinding en voortzetting van
de overeenkomst
Artikel 6.1
Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat:
1. de eigenaar niet vóór
een schriftelijk bewijsstuk heeft, waaruit blijkt dat de jaarlijkse vergoeding, als bedoeld in artikel 4 van hoofdstuk III (kwalitatieve verplichting),
is vrijgesteld van Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB);
2. de eigenaar niet vóór
de noodzakelijke vergunningen (waaronder een ontgrondingsvergunning) heeft verkregen voor de werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk
II (inrichting);
3. de kwalitatieve verplichting, als bedoeld in hoofdstuk III niet uiterlijk .... is neergelegd
in een notariële akte en ingeschreven in de openbare registers;
4. de eigenaar voor de financiering van het gehele project (inclusief....) vóór
niet
voldoende zekerheden heeft verkregen;
5. de provincie niet vóór
het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft,
concreet heeft begrensd als natuurontwikkelingsproject;
6. de eigenaar niet failliet is verklaard dan wel aan hem surséance van betaling is verleend, dan wel beslag is gelegd op één of meerdere van aan hem krachtens zakelijk
recht toekomende onroerende goederen;
Artikel 6.2
De eigenaar kan deze overeenkomst niet ontbinden op de grond dat het Bureau niet
heeft voldaan aan zijn verplichting tot tijdige betaling, tenzij het Bureau niet heeft betaald
binnen 90 dagen nadat de verplichting tot betaling is ontstaan.
Artikel 6.3
Onverminderd artikel 6.1 zien partijen bij deze af van het recht op ontbinding van de
verbintenissen die uit hoofdstuk III Kwalitatieve verplichting voortvloeien, onder de opschortende voorwaarde dat de uit dat hoofdstuk voortvloeiende kwalitatieve verplichtingen in de Openbare Registers zijn ingeschreven vóór
Artikel 6.4
1. Deze overeenkomst kan door de eigenaar uitsluitend worden opgezegd voor wat
betreft de uit hoofdstuk IV Beheer voortvloeiende verbintenissen en onder de voorwaarde dat sprake is van omstandigheden die niet voor rekening of risico van de eigenaar komen als gevolg waarvan de nakoming door de eigenaar van diens verplichtingen uit hoofde van artikel 4.2 blijvend onmogelijk is geworden.
2. Het Bureau kan deze overeenkomst uitsluitend opzeggen voor wat betreft de uit
hoofdstuk IV Beheer voortvloeiende verbintenissen indien door omstandigheden die
voor rekening of risico van de eigenaar komen de nakoming door de eigenaar van
diens verplichtingen uit hoofde van artikel 4.2 blijvend onmogelijk is geworden;
3. Opzegging geschiedt bij aangetekende brief per de eerstvolgende datum waarop een
jaar verstrijkt, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst.
Artikel 6.5
Partijen treden uiterlijk 6 maanden voor de in artikel 4.1 bedoelde datum met elkaar in
onderhandeling met het oog op de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst met
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betrekking tot het door de eigenaar na afloop van die datum te voeren beheer en de
daarbij te leveren prestaties en de door het Bureau daarvoor te betalen vergoeding.
Aldus overeengekomen en getekend,

te

, d.d

de eigenaar,

het Bureau

LNV

provincie

BIJLAGEN
1. overzichtskaart 1:10000
2. natuurdoeltype
3. kadastrale kaart
4. begroting inrichtingswerkzaamheden
5. overzichtskaart inrichtingsmaatregelen
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