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Bosbouw en werkgelegenheid

J. L. Volmuller

Tijdens de voorjaarsledenvergadering van de KNBV
op 25 mei 1984 is aandacht besteed aan het actuele
onderwerp "Bosbouw en Werkgelegenheid". De inleidingen werden gehouden door L. A. S. Klingen en J. L.
Volmuller, die hun praktijkervaringen kenbaar maakten
alsmede door A. W. H. van Weelderen, die namens het
Staatsbosbeheer sprak. De inleidingen werden gevolgd door een discussie tussen de inleiders en de
zaal.
L. A. S. Klingen benadrukte in zijn inleiding dat in de
Beschikking Bijdragen Werkgelegenheid in de Bosbouw genoemde activiteit "omvormen" een voorzichtige bosbouwkundige aanpak vergt. Het omvormen is
een langdurig proces waarvoor een eenmalige en kortdurende subsidie-regeling een niet erg gelukkige
oplossing is. Klingen stelt vast dat nagenoeg alle werkzaamheden die door de Beschikking voor subsidie in
aanmerking komen, gericht zijn op een verbetering van
de kwaliteit en kwantitieit van de houtproduktie op lange termijn. De Beschikking biedt echter geen mogelijkheden om tot een verlichting van de huidige financiële
problemen te komen waarmee de boseigenaren te
kampen hebben. Het is dan ook gewenst dat de Beschikking ruimte gaat bieden waardoor werkzaamheden verricht kunnen worden die leiden tot het verlagen
van de huidige exploitatiekosten. Daarbij bijv. te denken aan een verbetering van de infrastructuur op bezittingen en prunusbestrijding. Tenslotte legt Klingen het
verband tussen "Werkgelegenheid in de bosbouw" en
de problematiek van de zure regen. Het grote arbeidspotentieel dat zich thans middels deze regeling aandient, kan voor een deel ingezet worden bij het zo arbeidsintensieve vitaliteitsonderzoek.
Ook Volmuller heeft bezwaren met de op lange termijn gerichte denkwijze, die de Beschikking uitstraalt.
Bosönderhoud is zeer arbeidsintensief. Tevens komt
tijdens het verrichten van boswerkzaamheden veelal
hout vrij. Hout dat in Nederland verwerkt wordt tot een
eindprodukt. Werkgelegenheidsgelden die de overheid
beschikbaar stelt om boswerkzaamheden te verrichten, vloeien door het inverdieneffect ruimschoots terug
in de staatskas. Voor de overheid zijn werkgelegenheidsprojecten in de bosbouw dan ook "goedkoop".
Het produceren van meer hout, met behulp van werk280

gelegenheidsgelden, heeft geen concurrentie vervalsende werking. Immers Nederland moet 92% van zijn
houtbehoefte importeren. Meer eigen produktie van
hout heeft minder import tot gevolg en meer werkgelegenheid in eigen houtverwerkende industrie.
Door de overheid is gesteld dat met de werkgelegenheidsgelden geen werkzaamheden verricht mogen
worden, die eveneens in aanmerking komen voor de
75%-regeling (Beschikking Bosbijdragen). Volmuller
is van mening dat deze opvatting tot gevolg heeft dat
nagenoeg alle urgente werkzaamheden buiten de
werkgelegenheidsbeschikking vallen. Naar zijn mening is zodoende de gehanteerde opvatting onjuist
aangezien de 75%-regeling "slechts" ƒ 6 min bedraagt, hetgeen 120 manjaar aan werk betekent. Inventarisaties hebben aangetoond dat het achterstallig
onderhoud in de Nederlandse bossen ongeveer ƒ 200
min bedraagt. De ƒ 35 min moet nu wijken voor de ƒ 6
min uit de 75%-regeling. Volmuller is van mening dat
indien de ƒ 35 min beschikbaar zou zijn om het "normale" achterstallig onderhoud aan te pakken dit ten
goede zou komen van zowel de boseigenaar als het
reguliere bosbedrijfsleven. Tenslotte wijst Volmuller op
het effect van de ƒ 35 min op de plantsoenvoorziening.
Van de ƒ 35 min zal volgens de huidige regeling ƒ 25
min besteed moeten worden aan omvormen, bebossing en herbebossing. Er za! dan ook een niet te vervullen vraag ontstaan naar plantsoen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.
Van Weelderen benadrukt in zijn inleiding dat bij de
keuze van de werkzaamheden, die verricht mogen
worden in het kader van de beschikbaar gestelde
werkgelegenheidsgelden vooral gekeken is dat de bestaande werkgelegenheid niet in gevaar wordt gebracht. De besteding van de werkgelegenheidsgelden
is derhalve geheel gericht op het begrip additionaliteit.
Werkzaamheden, die vallen onder de 75%-regeling
komen derhalve niet in aanmerking voor werkgelegenheidsprojecten. Van Weelderen is het niet met de twee
vorige inleiders eens dat bij de werkgelegenheidsbeschikking en de 75%-regeling de aandacht zich vooral
richt op de verre toekomst. De beide beschikkingen
bieden voldoende ruimte om ook aan de korte termijn
wensen van de boseigenaren te voldoen. Van Weelde-

ren beëindigt zijn inleiding met de plezierige mededeling dat de werkgelegenheidsbeschikking op een aantal punten zal worden aangepast om het functioneren
van de beschikking te bevorderen. De belangrijkste
wijzigingen zijn:
- Het is voortaan mogelijk ook eigenaren > 5 ha, die
niet onder de bosbijdrageregeling vallen, in aanmerking te laten komen. Wel moeten ze over een beheersplan beschikken dat de instemming heeft van Staatsbosbeheer.
- Voortaan zijn ook andere vormen van aanbesteding mogelijk. Ook openbaar met voorafgaande selectie is toegestaan mits 2 of meer aannemers offerte uitbrengen.
- Het percentage voor toezicht op de uitvoering en
planvoorbereiding is gewijzigd:
• voor bosaanleg projecten blijft dat vaststaan op
15%,
• voor bosonderhoud bij eigenaren > 5 ha wordt het
vastgesteld op 20%,
• voor bosonderhoud bij eigenaren < 5 ha wordt het,
vanwege het gecompliceerde karakter, vastgesteld op
28%.
Discussie o.l.v. M. M. G. R. Bol
• Door een aantal sprekers uit de zaal {De Fremery,
Van der Hoeven, Van Maaren) werd gewezen op de
nadelige gevolgen van een conjuncturele regeling voor
de bosbouw. Bosbouw vergt een planmatige aanpak
die gebaseerd is op een beheersvisie. Het verwezenlijken van deze visie vergt jaren. Dit geldt zeer zeker bij
activiteiten als omvormen. De Beschikking Werkgelegenheid kent slechts een duur van 2 jaar.
•

• De Hartog stelt dat het Bosschap kan instemmen
met de door Van Weelderen genoemde verruiming van
de Beschikking, Het Bosschap betreurt dat een aantal
wensen onbeantwoord blijven, t.w.:
- de omvang van de projecten van ƒ 100.000,- is te
hoog,
- het beperkt aantal werkzaamheden die vallen onder de regeling,
* Volmuller deelt de mening dat het aantal werkzaamheden verruimd moet worden wil de ƒ 35 min besteed kunnen worden aan de bosbouw. Volmuller is
van mening dat onder additioneel moet worden verstaan, budgetverhogend. Helaas verstaat Staatsbosbeheer onder additioneel - het werk dat niet door een
andere regeling reeds gesubsidieerd wordt.
* Van Weelderen stelt dat Staatsbosbeheer heeft gekozen voor een dusdanige besteding van het geld dat
een deel van het geld is bestemd voor werk (omvormen) waarvoor tot dusverre geen subsidiemogelijkheden bestaan en een deel als budgetverhogend (herbebossing) is aangewend waar sprake was van aantoonbare structurele tekorten.
• Algemeen is de vergadering van mening dat de ingewikkelde regels van de Beschikking, de sterke beperking in het soort werkzaamheden die verricht mogen worden, de grote versnippering van het bosbezit
en van de bedrijven die ermee bezig zijn zal resulteren
in een onmacht (geen onwil) van de bosbouwwereld
om adequaat op de regeling in te spelen.
Bol deelt de vergadering mede dat het bestuur de gestelde punten in overweging zal nemen en zal bezien
in hoeverre wij als Vereniging een standpunt moeten
innemen.

De inleiders zijn het met deze visie eens.
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