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Naast deze maatregelen met een
eenmalig karakter kan de inrichtingssubsidie worden aangevraagd voor het begeleidend
beheer dat nodig is om het nagestreefde doel te bereiken.
- De subsidie voor lunctieverandering van gronden:
deze subsidie, die wordt verleend
voor dertig jaar, wordt berekend
op basis van een kapitalisatie
van het inkomensverlies als
gevolg van de functieverandering van grond. Deze subsidie
gaat altijd samen met een inrichtingssubsidie. Hierbij wordt
uitgegaan van een blijvende
functieverandering.
- De recreatiesubsidie:

het betreft hier een bijdrage
per hectare. Het gaat om het
door middel van subsidiêring
bevorderen van een aantal
voorwaarden waaraan een terrein moet voldoen met het oog
op de recreatieve functie van
dat terrein. De recreatiesubsidie

wordt uitsluitend verstrekt voor
terreinen waarvoor ook een
beheerssubsidie wordt verstrekt.
- De subsidie effectgerichte
maatregelen bevordert maatregelen in bossen die erop
gericht zijn de schade van de
milieubelasting te beperken dan
wel te herstellen.
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Sturing via doelpakketten
De Regeling natuurbeheer stuurt
via doelpakketten, concreet op
door de overheid gewenste bostypen. Er wordt zo een directe relatie gelegd met de rijksbeleidsdoelstellingen ten aanzien van de
in Nederland gewenste kwaliteit
van bos. Met betrekking tot de
gewenste oppervlakten van elk
type bos zal uitdrukkelijk sturing
plaatsvinden. Deze sturing loopt
via de provincies. Voor bestaand
bos en natuur is het bestaande
areaal en de bestaande kwaliteit
uitgangspunt.
Het daadwerkelijk verkrijgen van
beheers- en recreatiesubsidie is

afhankelijk van de vraag of het
pakket, waarvoor subsidie is verleend, daadwerkelijk in stand is
gehouden in de periode waarvoor de subsidie geldt. Is dit niet
het geval dan wordt de subsidie
gekort. Dit geldt overigens niet in
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toe in de pakketten ook beheersmaatregelen geformuleerd.

Tot slot
In principe kan iedereen voor subsidie in aanmerking komen (op
onderdelen zijn er uitzonderingen). Het voorheen bestaande
subsidiestelsel, waarbij verschillende doelgroepen via eigen subsidieregelingen subsidie konden
krijgen voor het beheer van natuur
en bos is komen te vervallen. De
gedachte achter het vervallen van
dit onderscheid is dat niet zozeer
de rechtsvorm of doelstelling van
de subsidieontvanger bij het beheer van terreinen van belang is,
als wel de vraag of de subsidieontvanger in staat is de natuur- of

bosdoelen te realiseren. Belangrijke consequentie hiervan is dat
bij de ontwikkeling van natuur of
bos nu ook uitdrukkelijk een rol is
weggelegd voor de particulier.

gevallen van overmacht, bijvoor-

Daarom voorziet de regeling ook

beeld bij natuurrampen. Met dit
systeem wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van terreinen bij de subsidieontvanger
zelf gelegd. Hij zal zorg dienen te
dragen voor het treffen van die
beheersmaatregelen die het beoogde doel realiseren of instandhouden. Zowel uit oogpunt van
rechtszekerheid als uit oogpunt
van controleerbaarheid zijn daar-

in de mogelijkheid om aan rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkings-verbanden subsidie
te verstrekken.
Een eerste evaluatie van de
Regeling natuurbeheer wordt
voorzien na een periode van drie

jaar. Daarbij zullen de subsidieontvangers via koepelorganisa-

ties dan wel via belangenbehartigers, worden betrokken.
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Deens onderzoeksproject naar Europese
stadsbossen en -bomen

Het Deense Forest and Landscape Research
Institute is gestart met een onderzoeksproject naar
stadsbossen en -bomen in Europa. Het onderzoek
wordt ondersteund door CaST, de Europese
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Cooperation in the field of Scientific and Technical
Research. Projectleider is de Nederlander Cecil
Konijnendijk. Doel van het onderzoek is duidelijk in
beeld te krijgen welke stadsbossen er zijn, hoe ze
worden beheerd en ontwikkeld.
Tot nu toe is er slechts een globaal beeld van alle
stadsbossen in Europa. Meer informatie: Cecil
Konijnendijk, Danish Forest and land.scape
Research Institute. Hoershol Kongevej t 1, DK-2970
Hoersholm, Denmark. Tel: +45-45763200Ifax: +4545763233/e-mail: cck@fsl.dk
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