Paul Hinssen (IBN-DLO). Hink Jan Oosterveld (LEI-DLOJ

Natuurbalans 98: evaluatie bosbeleid
'De diversiteit van de
natuur in Nederland neemt
nog steeds af.'
'De Ecologische hoofdstructuur komt minder snel
tot stand dan gepland.'
'De bosaanleg op landbouwgrond blijft steeds
verder achter bij de
taakstelling.'
Dit zijn enkele hoofdconclusies
uit de Natuurbalans 98, die 14
september is gepresenteerd. De
Natuurbalans 98 is uitgebracht
door het Natuurplanbureau, een
samenwerkingsverband van het
RIVM en de DLO.
De Natuurbalans 98 evalueert
het natuur-, bos- en landschapsbeleid en geeft een beknopte beschrijving van de toestand van
de natuur. Dit artikel zoomt in op
het bosbeleid en geeft de belangrijkste conclusies hierover
weer.

Evaluatie bosbeleid
Hoofddoelstelling van het bosbeleid van de rijksoverheid is te bevorderen dat het bos in Nederland naar kwaliteit en omvang 20
goed mogelijk tegemoet komt
aan de wensen in de samenleving. In de Natuurbalans is het
beleid geëvalueerd dat zich richt
op de uitbreiding van de bosoppervlakte en de functievervulling
van bos. Het internationaal bosbeleid is buiten beschouwing gebleven.

Recente cijfers voor de Randstad
zijn niet beschikbaar. Voor subsidies gericht op de aanleg van
bos op landbouwgrond bleven
de aanvragen voor subsidies talrijk, maar de mate waarin toegekende subsidies werden omgezet in daadwerkelijke aanplant is
de afgelopen jaren gedaald.
Werd in 1996 nog 40% van de
jaarlijkse taakstelling gehaald, in
1997 is dit percentage afgenomen tot 20%. De voornaamste
knelpunten voor het realiseren
van de taakstelling zijn planologische belemmeringen en het feit
dat de regels aan de boeren de
vrijheid laten om af te zien van
daadwerkelijke realisatie.
In stadsgewesten buiten de
Randstad streeft het Rijk naar de
aanleg van 3.000 ha nieuw bos
voor 2010. Aanvankelijk liep de
realisatie volgens planning. Echter, het aantal lokaties waarop
bos wordt aangeplant is sinds
het begin niet toegenomen. Hierdoor daalt de jaarlijkse realisatie.
Met de functievervulling van bos-'
sen is het beter gesteld. Conform
de doelstelling is 80% van het
bos opengesteld en heeft 20%
accent natuur. De houtproductie
blijft achter bij de taakstelling van

De rijksoverheid heeft als doel
om in de periode 1996 tot 2020
75.000 ha nieuw bos aan te leggen. De beoogde bosuitbreiding
vordert slechts moeizaam.
Figuur 1: Realisatie van bosaanleg
op landbouwgrond in de periode
1995-1997.
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1,5 miljoen m3 per jaar en een
beoogde zelfvoorzieningsgraad
van 17% lijkt permanent buiten
beeld te blijven.
Het beleid streeft naar een gezonde financiële positie van de
bosbedrijven. Dit is vertaald in de
taakstelling om in 2003 een positief financieel resultaat te zien bij
80% van de particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha. In de
periode 1993-1995 is het percentage van deze bosbedrijven met
een positief bedrijfsresultaat gestegen. In 1996 daalde dit percentage tot 52%.

Nieuw beleid in aantocht
Via het zogenoemde Programma
Beheer werkt de overheid aan
eeh vernieuwing van de subsidieregelingen gericht op het beheer van natuur, bos en landschap. Met dit programma wil de
overheid een groot aantal oudere
beheersregelingen
vervangen,
waaronder de regeling functiebeloning, de SBL-regeling voor blijvend bos, de OBN-regeling en
de bijdrageregeling beheer samenwerking bos. De belangrijkste verandering is de invoering
van de zogeheten outputsturing:
de overheid koppelt de verstrekte beheersubsidies aan van te

Figuur 2: Percentage
bosbedrijven
groter dan 50 ha met een positief
financieel resultaat in de periode
1990-1996.

voren afgesproken doelen. Dit
geeft kansen voor een meer op
resultaat gerichte aansturing en
toetsing van het terreinbeheer.
Tevens ontstaat door het expliciet formuleren van doelen voor
de kwaliteit van natuur meer inzicht in de ambities van het natuurbeleid en de consequenties
daarvan voor onder meer de milieucondities.
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Voor de uitvoering wordt een
aantal knelpunten voorzien. Eén
daarvan is de wijze waarop de
rijksoverheid de vergoeding voor
de waardevermindering gaat uitbetalen. Bij de uitgevoerde experimenten is het alleen gelukt om
met beheerders overeenkomsten
af te sluiten onder de voorwaarde
dat de overheid de compensatie
voor waardevermindering in één
keer uitbetaalt. Het voorstel in het
Programma beheer gaat uit van
een betaling in termijnen. Dit
heeft echter niet de voorkeur van
potentiële beheerders. Een ander knelpunt vormt het risico dat
beheerders weinig aandacht zullen richten op kwetsbare typen
natuur, die meestal het zeldzaamst zijn.

• Percentage bedrijven (>50 ha.) met
een postief resultaat

Bos in de natuurbalans
De inhoud van de natuurbalans
in zijn geheel overziend, staat er
relatief weinig over bosbouw in
het bijzonder. De trend dat bosbeleid en bosbeheer meer en
meer gezien worden als een onderdeel van natuur- en landschapsbeleid en -beheer zet zich
geleidelijk aan door, Is dat een
bedreiging voor de bosbouw?
Dat hangt er van af. De traditionele bosbouw lijkt in Nederland
een anachronisme te worden.
Nieuwe vormen van bosbouw,
zoals geïntegreerd bosbeheer,
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kunnen echter als voorlopers
worden gezien van nieuwe manieren om met natuur in Nederland om te gaan. Multifunctionaliteit is in de bosbouw niets
nieuws. De bosbouw kende de
eerste op output gerichte subsidievorm, de regeling functiebeloning. Inschakeling van particulieren bij natuurbeheer is in de
bosbouw haast een conditio sine
qua non. Kortom, bij het verweven van bosbouw met natuur en
landschap kon de bosbouw wel
eens een voortrekkersrol vervullen,

