Natuurterreinen

Nota met betrekking tot de veiligstelling van natuurterreinen
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Bosschap

Inleiding
In de Memorie van Toelichting op de begroting
van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor het begrotingsjaar 1970 wordt
een nieuwe regeling met betrekking tot de finan-

subsidiëring in de komende v!jftien tot twintig jaar
de uitgaven in de kosten van subsidie (rente en aflossing) jaarlijks zullen gaan toenemen. Dit zal ech-

ter pas in 1971 invloed hebben op het begrotingsbedrag".
.
Inmiddels is het overleg op gang gekomen Om tot

ciering van de aankopen van natuurterreinen aange-

een verdere uitwerking van deze nieuwe opzet te ge-

kondigd. De Staatssecretaris van CRM is met de
Natuurbeschermingsraad en de Rijks Planologische

raken, waarbU dan tevens aandacht wordt geschon-

Commissie van mening, dat in de komende vijftien
jaar een aanzienlijk areaal, hetzij door de Staat,

hetzij door particuliere instellingen, die zich bewegen op het gebied van de natuur- en landschapsbescherming, zal moeten worden aangekocht. Het
gaat hierbij in totaal om circa 100.000 ha, waarvan
70.000 ha natuurwetenschappelijk belangrijke terreinen en 30.000 ha aan landgoederen en landschappelijk belangrijke stukken grond, die bij ruilverkavelingen en andere cultuurtechnische werken dienen

te worden gespaard.
Voor deze aankoop zal een meerjárenplan worden

ontwikkeld. Dienaangaande wordt in de Memorie van
Toelichting op de begroting van het Ministerie van
CRM voor het jaar 1970 gesteld:
"Het meerjarenplan vergt aanzienlijke kapitaalsuitgaven voor grondaankopen gedurende een periode
van vijftien à twintig jaar. Tot op heden zijn de subsidies voor grondaankopen van natuurterreinen aan
particuliere organisaties verstrekt in de vorm van een

bijdrage ineens van 50% van de aankoopsom. De
ondergetekende heeft gemeend tot een andere vorm
van subsidiëring in de kosten van rente en aflos-

sing te moeten overgaan, waardoor het mogelijk zal
zijn met de beschikbaar zijnde gelden meer aankopen te financieren. Het ligt in het voornemen om
de particuliere organisaties te subsidiëren in de kosten van rente en aflossing van leningen, welke zij

voor dit doel hebben aangegaan. Het nieuwe subsidiesysteem is mede gezien het beperkte areaal
natuurterrein en, verantwoord, omdat het de gelegen-

heid biedt met het beschikbare subsidiebedrag slagvaardiger te reageren op mogelUkheden om grotere
eenheden veilig te stellen. Daarbij is ook van belang dat de aankoop van deze terreinen als een
t!'ansactie in de vermogenssfeer kan worden gezien.

Het is vanzelfsprekend dat bij de nieuwe vorm van

ken aan de gevolgen voor de particuliere instellingen
in de sfeer van de beheerskosten. Voor de realisering van het meerjarenplan is op de begroting voor

het jaar 1970 een bedrag van

f

10 miljoen opgevoerd

voor staats aan ka pen. Voor aankopen door particuliere natuurbeschermingsorganisaties is, zo deelde de

Staatssecretaris van CRM bij het mondeling overleg
met leden van de Vaste Commissie voor CRM uit de
Tweede Kamer mede, voldoende ruimte aanwezig
om de aankoop van terreinen tot een waarde van

f 20 miljoen mogelijk te maken. in die zin dat rente
en aflossing van voor dit doel aangegane leningen
worden gegarandeerd.
Uit berichten in de pers blijkt. dat een beleggingsfonds bereid is gevonden jaarlijks voor een bedrag
van f 20 miljoen aan leningen voor dit doel te verstrekken. Dit nieuwe systeem wijkt in belangrijke
mate af van de tot nu toe gevolgde procedure. Hoe-

wel het nieuwe systeem primair betrekking heeft op
natuurterreinen, zullen in het kader van dit aankoopbeleid ook boscomplexen begrepen kunnen zijn; immers het betreft hier o.m. aankopen van landgoederen.

Mede in verband daarmede vraagt het Bosschap
zich af. of de gekozen oplossing wel de beste is.
Om tot een beantwoording van deze vraag te komen. zal in deze nota stil worden gestaan bij verschillende facetten van deze aangelegenheid.
II

De Veiligstelling
Aangezien het nieuwe beleid de veiligstelling van

de natuurterreinen beoogt, zal eerst worden nagegaan
wat onder "veiligstelling" moet worden verstaan.

In de Memorie van Toelichting op de begroting van
het Ministerie van CAM voor het jaar 1969 wordt
gesteld. dat in de nabije toekomst het beleid op het
gebied van de natuur- en landschapsbescherming
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gericht zal moeten worden op het in verhoogd tempo veiligstellen van natuurterreinen, Dit omdat in toenemende mate druk op de nog resterende natuurgebieden wordt uitgeoefend ter wille van andere be-
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de heer Dusarduyn opmerkte:
"Tenslotte kan de veiligstelling van natuurgebieden
ook langs planologische weg worden bereikt. Toegegeven zij. dat dit niet zo absoluut werkt, maar

stemmingen (urbanisatie, industrialisatie). Voorts

ongetwijfeld zijn de planologische maatregelen van

wordt aldaar met betrekking tot de middelen die deze veiligstelling kunnen bevorderen opgemerkt, dat
ernaar wordt gestreefd naast aankoop en subsidië-

grote conserverende betekenis. Wij bepleiten een

merking komende terreinen, door middel van het
planologisch overleg binnen het kader van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening een adequate bestem-

beleid, waarbU én het planologisch beleid én het aankoopbeleid onderling afgestemd en flexibel gehanteerd worden en waarbij rekening gehouden wordt
met budgetaire mogelijkheden en het effect op de
grondprUzen, alsmede met wat van particuliere zijde
verricht wordt. Wij vragen dit in het licht van de

ming van natuurgebieden te verkrijgen, daar waar

noodzaak, dat in versneld tempo natuurterreinen vei-

voor de toepassing van de Natuurbeschermingswet
niet of niet direct aanleiding bestaat. Naar aanleiding
van de vrij recente totstandkoming van de Natuur-

lig gesteld worden".

ring in de kosten van aankoop van daarvoor in aan-
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De methoden van "veiligstelling"

beschermingswet, wordt elders in de Memorie van

Toelichting op de begroting van CRM 1969 opgemerkt, dat hierdoor aan de keten van middelen, die
de Rijksoverheid tot behoud van de natuur ten dienste staan, een schakel werd toegevoegd die tot
dusverre node werd gemist.

Thans zal worden ingegaan op twee methoden van

veiligstelling, die door de Staatssecretaris worden
genoemd.
Veiligstellen door middel van aankoop

Uit het voorgaande blijkt dat onder "veiligstelling"
moet worden verstaan het handhaven van de bestemming natuurgebied ten aanzien van de natuur-

terreinen welke deze bestemming reeds hebben en
het geven van deze bestemming aan daarvoor in
aanmerking komende natuurterreinen, welke deze bestemming niet hebben. Dit kan worden bereikt door:

In het voorgaande is aankoop als mogelijkheid genoemd om natuurterreinen veilig te stellen. Reeds
werd erop gewezen, dat aan deze mogelijkheid, voorzover uit de ter beschikking staande gegevens kan
worden afgeleid, door de Rijksoverheid de voorkeur
wordt gegeven. Deze voorkeur vindt waarschijnlijk

1

aankoop van natuurterreinen;

haar grondslag in de adviezen, welke zijn uitgebracht

2

planologisch overleg en hantering van de Na-

door de Natuurbeschermingsraad en de Rijks Planologische Commissie. Deze adviezen zijn uitsluitend

tuurbeschermingswet.

De Staatssecretaris van CRM is thans blijkens hetgeen hij in het mondeling overleg met de Tweede
Kamer heeft medegedeeld, met de Natuurbeschermingsraad en de Rijks Planologische Commissie van
mening, dat de nog resterende natuurgebieden hier
te lande in een versneld tempo door aankoop dienen te worden veiliggesteld. In verband daarmede
is naar een andere methode van financiering van

de aankoop gezocht.
Hieruit kan worden afgeleid, dat "veiligstelling"
door aankoop wordt geprefereerd boven andere methoden van veiligstelling. Dat zou kunnen inhouden,
dat aan de Natuurbeschermingswet, die in 1968 nog
werd gekenschetst als een node gemiste schakel
in de keten van middelen, die de Rijksoverheid tot
het behoud van de natuur ten dienste staan, thans
niet meer hetzelfde gewicht wordt toegekend. De
vraag rijst dan ook, of dit wellicht de achtergrond
is van de omstandigheid, dat tot nog toe van de mogelijkheden, welke genoemde wet, die reeds op 1
januari 1968 in werking trad, biedt, nog geen gebrUik
is gemaakt. Hoe dit ook zij, bij de behandeling van
de begroting van CRM 1970 is gebleken, dat in de
Tweede Kamer ook belangstelling bestaat voor veiligstelling langs andere weg dan aankoop. In dit verband is het interessant te herinneren aan hetgeen
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ter vertrouwelUke kennisneming aan de leden en de
plv. leden van de Vaste Commissie voor CRM uit
de Tweede Kamer aangeboden, zodat in feite alle eigenaren voor wie het voorgestane beleid van grote
betekenis is, terzake onkundig zUn en zullen blUven.
Het Is te betreuren en trouwens princIpieel onjuist,
dat de overheid in zaken als de onderhaVige een be-

leid voert dat wordt gebaseerd op adviezen, welke
niet openbaar zijn. Aldus wordt een zuivere beoor-

deling van dat beleid en de motieven die daaraan ten
grondslag liggen, ernstig bemoeilijkt.
Desondanks zal worden getracht aankoop als middel tot veiligstelling in de zin als onder 11 omschreven te beoordelen op zijn mérites in het licht van

de voor ogen staande doelstelling. Deze doelstelling - handhaving van de bestemming als natuurgebied - wordt niet zonder meer bereikt door aankoop
van de natuurterreinen door de overheid of de na-

tuurbeschermingsorganisaties. Immers de bestemming
die op grond van de planologische wetgeving aan
gronden wordt gegeven, houdt geen verband met
de eigendomstoestand. De omstandigheid, dat gronden in handen zijn van de overheid enjof natuurbeschermingsorganisaties waarborgt dan ook niet, dat

de bestemming ongewijzigd blijft. De al dan niet handhaving van de bestemming zal van geval tot geval

"

moeten worden beoordeeld onder afweging van alle
op een bepaald ogenblik relevante belangen. Voorts
kan men stellen. dat het mogelijk is door middel van
aankoop van de betrokken natuurterreinen een ver-

uit de enkele aanwijzing, hierbij een rol. Men zou
zich zelfs kunnen voorstellen dat deze schadevergoedingsmogelijkheid, welke is neergelegd in art. 18
van de Natuurbeschermingswet, ertoe heeft bijgedra-

antwoord op de doelstelling afgestemd beheer na

gen, dat thans wordt gekozen voor veiligstelling door

te streven. Daarbij dient men evenwel te bedenken,

middel van aankoop.

dat niet à priori vaststaat dat aankoop leidt tot verbetering van het beheer. Bovendien kan concentratie van het beheer tot gevolg hebben dat dit op
meer uniforme wijze wordt gevoerd. waardoor de zo
aantrekkelijke landschappelijke verscheidenheid zou
kunnen verminderen.
2 Veiligstelling langs de weg van het planologische
overleg en door middel van toepassing van de Natuurbeschermingswet
Aangezien de veiligstelling, welke in het kader van
het overheidsbeleid wordt beoogd, in feite primair
een bestemmingskwestie is, zal onafhankelijk van de
methode tot veiligstelling welke men kiest, het planologisch overleg een essentieel onderdeel daarvan

moeten uitmaken. In dit verband dient gedacht te worden aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening en aan
de bijdrage tot bestemmingshandhaving, die wetten
als de Natuurbeschermingswet en de Boswet leveren. De belangrijkste wet in dit verband is de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, die aangeeft welke maatregelen Rijk, provincie en gemeenten op het gebied
van de ruimtelüke ordening kunnen treffen. De door

de gemeenten vast te stellen bestemmingsplannen zijn
voor de onderhavige problematiek van het meeste
belang. Immers in die plannen wordt de bestemming van de buiten de bebouwde kom gelegen gronden aangewezen, terwijl zo nodig in verband met de
bestemming voorschriften worden gegeven omtrent

het gebruik van de grond. Weliswaar hebben de gebruiksvoorschriften welke in bestemmingsplannen
worden opgenomen in het algemeen een globaal
karakter, doch in beginsel lijkt een zekere detaillering tot de mogelijkheden te behoren. Het geven van
gedetailleerde gebruiksvoorschriften, die een positief werkende bescherming kunnen geven, zal zeker
mogelijk zijn in het kader van een subsidiebeleid
met betrekking tot natuurterreinen. Langs deze laatste weg kan praktisch hetzelfde resultaat worden
bereikt als door middel van hantering van de Na-

IV Het nieuwe systeem van financiering van
aankopen
Voor de overgang van het oude naar het nieuwe
systeem van financiering van aankoop worden in de
Memorie van Toelichting op de begroting van CRM
voor het jaar 1970 een aantal motieven aangevoerd,
te weten:

a een verruiming van de mogelijkheden tot aankoop;
b een slagvaardiger beleid.
Bovendien wordt er in bovengenoemde Memorie
van Toelichting op gewezen, dat de overgang op hel
nieuwe stelsel verantwoord is, mede door de omstandigheid dat de aankoop van deze terreinen als
een transactie in de vermogenssfeer kan worden gezien.

Geconstateerd kan worden, dat het nieuwe systeem de aankoopmogelijkheden vergroot en een
slagvaardiger beleid mogelijk maakt. Betwijfeld moet
echter worden of van overheidsstandpunt gezien de
aankoop van terreinen onder het nieuwe regime -

waarbij in plaats van een subdidie van 50% in de
kosten van aankoop door natuurbeschermingsorganisaties een garantie in de kosten van rente en aflossing van door deze organisaties aangegane leningen wordt verstrekt - wel een transactie in de
vermogenssfeer is. Immers de overheid zelf ver-

werft niets in eigendom, doch bevordert slechts de
eigendomsovergang in de particuliere sfeer. Voor de
staatsaankopen ligt een en ander uiteraard anders,

daar is, ongeacht het aankoopsysteem dat wordt gevolgd, wel sprake van een transactie in de vermo-

genssfeer. Tegenover de door de gemeenschap bestede aankoopbedragen staan de verworven gronden, welke het volledig eigendom van de gemeenschap zijn.

tuurbeschermingswet, welke wet voor natuurmonumenten de mogelijkheid voorziet van beheersover-

In dit kader is het voorts van belang stil te staan
bij de financiële gevolgen, die voortvloeien uit het
voorgestane aankoopbeleid volgens het nieuwe systeem dat voor 1970 inhoudt: "dat het zgn. aankoopartikel (ruim f 10 miljoen) geheel beschikbaar is voor
staatsaankopen en dat voor het overige de parti-

eenkomsten. De mogelijkheden via subsidiëring lij-

culiere natuurbeschermingsorganisaties voor aan-

ken zelfs nog ruimer, gezien de beperkte werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet, die overigens nog niet wordt toegepast. Welke oorzaken voor

kopen tot een bedrag van f 20 miljoen leningen
kunnen sluiten (met een looptijd van 25 of 30 jaar),
waarvan de eerste annuïteiten uiteraard pas in 1971

het ongebruikt laten van de mogelijkheden welke de

behoeven te worden betaald. Deze langlopende le-

Natuurbeschermingswet biedt, moeten worden aan·

ningen kunnen worden verkregen met een garantie

gewezen, is onduidelijk. Wellicht speelt de vrees dat
tot toekenning van schadevergoeding moet worden
overgegaan in verband met schade welke voortvloeit

van het Rijk en onder de voor overheidsleningen gebrUikelijke voorwaarden. Ook in het nieuwe systeem
wordt in beginsel uitgegaan van een subsidiëring
17
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wel de mogelijkheid wordt voorzien. dat in bijzondere

1167 miljoen hebben gekost. Zeer duidelijk springt
in het oog hoezeer bij deze financieringsmethode

gevallen een hogere subsidie wordt verleend_ Uiteraard heeft de mogelijkheid van het incidenteel vast-

de begrotingen van toekomende Jaren worden belast. Daarmede worden in feite de lasten afgewen-

stellen van een hoger subsidiepercentage niet ten

teld op volgende generaties. Dit was bij de tot nu toe
gevolgde methodiek van aankopen à fonds perdu
niet het geval.

van 50% - thans derhalve in de annuiteiten - hoe-

doel bijvoorbeeld de provincies hun tot dusver met
betrekking tot de subsidiëring aan de dag gelegde
als tot nog toe algemeen gebruikelijk is, mede in de

Bovendien - en dit is met name van belang in een
wat verder verwijderde toekomst - belemmert een

aankoop van natuurterreinen door particuliere natuurbeschermingsorganisaties bijdragen. kunnen, indien

systeem als het onderhavige toekomstige regeringen die eventueel een ander beleid met betrekking

zij dat wensen, voor hun aandeel in de subsidie
aan de particuliere natuurbeschermingsorganisaties

tot de natuurbescherming mochten voorstaan, in de

activiteit te laten verminderen. De provincies, die zo-

terzake van haar aankopen deelnemen in de garan-

mogelijkheden tot realisatie van het door hen gewenste beleid.

tie van geldleningen en in de subsidiëring van de
betaling van rente en aflossing daarvan". (Memorie

van Antwoord Begroting CRM 1970, Eerste Kamer).
Uit het voorgaande blijkt, dat het systeem van de
staatsaankopen ongewijzigd blijft, nl. à fonds perdu.
Het aankoopsysteem voor de particuliere natuurbeschermingsorganisaties ondergaat daarentegen een
belangrijke wijziging welke onder meer met zich meebrengt, dat de begrotingen voor komende jaren in
toenemende mate zullen worden belast, voorzover

althans een beroep op de Staats C.q. de provinciale
garanties zal worden gedaan. Teneinde een indruk
te krijgen van de kosten verbonden aan de voorge·
nomen verwerving van 100.000 ha natuurterrein is
een berekening opgezet, waarbij is uitgegaan van
de volgende veronderstellingen:

a de aankoopprijs bedraagt f 6.000,- per ha; (dit
bedrag is gekozen mede om rekenkundige redenen)
b . het rentepercentage voor aangegane geldleningen bedraagt 7%;
c de looptijd van de leningen is 30 jaar;
d de provinciale overheden zullen bijdragen volgens
het garantiesysteem;
e er zal een volledig beroep worden gedaan op
de garantie;
Dit ligt. gelet op de financiële positie waarin de natuurbeschermingsorganisaties thans verkeren, in de

lijn der verwachtingen.
f de verhouding staatsaankopen/aankopen door natuurbeschermingsorganisaties welke op grond van
de mededeling van de Staatssecretaris van CRM voor
1970 moet worden gesteld op 1 : 2, zal ongewijzigd
blijven.
Uit de opgezette berekening blijkt, dat door de
Staat 33.320 ha wordt aangekocht en door particuliere natuurbeschermingsorganisaties 66.680 ha. De
kosten van verwerving verbonden aan de Staats-

aankopen (zie bijlage) bedragen f 200 miljoen. De
uitgaven van de overheid (rijk + provincie), die verband houden met de verwerving van in totaal 66.680

V

De kosten van beheer

Tenslotte dient bij de benadering van de problematiek van de instandhouding van de natuurterreinen
te worden bedacht, dat elke vorm van beheer kosten met zich meebrengt waartegenover geen of nauwelijks opbrengsten staan. Begrijpelijk is dan ook

dat aan de particuliere natuurbeschermingsorganisaties een jaarlijkse bijdrage per ha tot f 25,- in de
beheerskosten wordt toegekend. Er bestaat geen
reden om aan te nemen, dat deze biJdrage in de
toekomst niet meer zal behoeven te worden toegekend. Dit is ook de mening van de Staatssecretaris van CRM die een toename van de beheersbijdrage verwacht in verband met de areaalsuitbrei-

ding door aankoop. Indien men de weg van de veiligstelling via aankoop kiest, dient men zich te realiseren, dat voorzover het de aankopen door natuurbeschermingsorganisaties betreft, tevens met een
toename van de beheersbijdragen welke ten laste
van de gemeenschap komen, moet worden gerekend.
Hoewel daaromtrent niets met zekerheid kan wor-

den gezegd, lijkt het zelfs zeer waarschijnlijk, dat
de gemeenschap ook de instandhoudingskosten van
deze natuurterreinen in de toekomst in toenemende
mate voor zijn rekening zal moeten nemen.

Voor wat de staats aankopen betreft zal het volledig
exploitatieverlies op de gemeensçhap drukken.
In aansluiting op hetgeen hierboven werd vermeld
met betrekking tot de toekenning van beheersbijdragen aan particuliere natuurbeschermingsorganisaties,
dient erop te worden gewezen, dat particuliere eigenaren, niet zijnde natuurbeschermingsorganisaties,

die met dezelfde financiële problemen kampen, een
dergeliJke bijdrage niet ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat deze eigenaren wel gedwongen worden tot
bezuinigingen in het vlak van de beheerskosten over

te gaan, waardoor zij al te gemakkelijk worden gekwalificeerd als beheerders, die een niet verantwoord

ha door de natuurbeschermingsorganisaties bedra-

beheer zouden voeren. Bovendien leidt dit ertoe,

gen f 967 miljoen. De uitvoering van het Jehele aankoopprogramma zal, nadat over rond 50 jaar, alle
aangegane geldleningen zullen zijn afgelost, rond

dat zij na verloop van tijd in de positie van "gedwongen verkoper" worden gedrongen, omdat zij
onmogelijk de beheers uitgaven voor hun rekening
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kunnen blijven nemen. Men kan zich niet geheel aan
de indruk onttrekken dat op deze wijze. - zij het
ongewild - twee motieven ontstaan voor de aankoop van de betrokken terreinen.

De billijkheid eist een gelijke behandeling door de
overheid van alle eigenaren van natuurterreinen.

VI

Enkele slotopmerkingen

In deze nota heeft het Bosschap een kritische beschouwing gewijd aan de veiligstelling van natuurterreinen en de wegen waarlangs dit kan worden

bereikt Met name is daarbij ingegaan op de door de
regering voorgestane veiligstelling door middel van

aankoop op zeer grote schaal. De kritische opmerkingen ten aanzien daarvan houden geen absolute
of principiële afwijzing in van aankoop als zodanig.
Integendeel, er zullen zich altijd gevallen blijven voordoen, waarin aankoop de meest aangewezen weg is.

Wel zal men zich er ten volle van bewust moeten
zijn, dat aankoop absoluut en relatief de kostbaarste
methode van veiligstellen is.

Het in de bijlage opgenomen voorbeeld geeft een
indicatie van de kosten, die realisering van het voorgenomen aankoop programma, voor de gemeenschap

miljard moet worden uitgegeven uitsluitend voor de
financiering van eigendomsovergang van particulieren naar natuurbeschermingsorganisaties. Het aldus
bespaarde bedrag zou voor de realisering van andere
noodzakelijke voorzieningen in de sector van het na-

tuurbehoud, de landschapsbouw en dergelijke kunnen worden gebezigd. In dit verband ware bijvoorbeeld te denken aan de aanleg van de zgn. sterbossen. Tenslotte moet worden vastgesteld dat nog in
het geheel niet dUidelijk is wat thans onder natuurterrein wordt verstaan en in de toekomst wellicht
zal worden verstaan. Evenmin is bekend hoe de kosten van instandhouding moeten worden opgevangen, terwijl ook niet duidelijk is, in hoeverre eventuele waardeveranderingen van de grond in de toe-

komst tot afwijking van het voorgenomen beleid
zullen noodzaken.

Gelet op het voorgaande verdient het naar het oordeel van het Bosschap dan ook ernstige aanbeveling dat een nadere bezinning plaatsvindt ten aanzien van het beleid voorzover het betreft het veiligstellen van natuurterreinen en dergelijke. Daarbij

is het noodzakelijk dat alle adviezen waarop dit beleid steunt, openbaar worden gemaakt, opdat belanghebbenden in de ruimste zin van het woord in

met zich zal brengen. In totaal zullen de kosten verband houdende met de aankoop van 100.000 ha meer
dan f I miljard bedragen. De betaling van dit bedrag moet geschieden in 50 jaren. Met andere woor-

staat zullen zijn zich over deze zo belangrijke aangelegenheid een goed oordeel te vormen. Met de
tot nu toe beschikbare gegevens is het onmogelijk
de consequenties van het gevoerde beleid ten volle

den, de uitgaven van heden worden afgewenteld
op de volgende generaties. Ter illustratie zij vermeld,

te overzien.
Het Bosschap vertrouwt met deze nota een bijdra-

dat het besluit in enig jaar de natuurbeschermingsorganisaties in staat te stellen voor f 20 miljoen
(' 3300 ha) aan te kopen, er - uitgaande van een
rente van 7% - toe zal leiden dat de begrotingen
van de volgende 30 jaren worden belast met een
bedrag van in totaal f 48 miljoen.
Langs de weg van het planologisch overleg en via
de Natuurbeschermingswet, kan naar de mening
van het Bosschap, in vele gevallen hetzelfde resultaat worden bereikt, indien althans op adequate wijze
wordt bijgedragen in de kosten van beheer. Dit laatste is noodzakelijk om een beheer, dat is afgestemd
op de doelstelling, welke men heeft, mogelijk te maken. Uitgaande van de toekenning van een beheersbijdrage aan alle eigenaren van het veilig te stellen
areaal van 100.000 ha zou deze methode van veiligstellen jaarlijks een bedrag van f 2,5 miljoen vergen: d. i. rond f 50 miljoen over de periode van 20

ge te hebben geleverd tot de gedachtenvorming op
het onderhavige terrein en spreekt de hoop uit dat
bij de bepaling van het beleid met de gemaakte opmerkingen zal worden rekening gehouden.

jaren welke met de verwerving gemoeid zal zijn bij
toepassing van veiligstelling door middel van aan-

koop.
Veiligstelling door middel van planologische regelen en via de Natuurbeschermingswet, onder toeken~

ning van beheersbIjdragen, maakt het niet alleen
mogelijk op zeer korte termijn het gehele areaal dat
de regering wenst vellig te stellen, afdoende te beschermen, doch voorkomt bovendien dat ca f1
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Kosten voortvloeiende uit de verwerving van 100,000 ha
natuurterrein volgens nieuwe aankoopsysteem uitgaande van
de premissen genoemd in hoofdstuk IV.
jaar

verwerving door
verwerving door
particuliere natuur- de Slaat
beschermingsorganisaties

totale
kosten
verwerving in

mln.gld.
jaari, te
verwer-

ven
areaal

jaar!.
kosten
rente en

jaarlijks
te verwerven
areaal

afl. In
mln.gld.')

jaarlijkse
kosten
van verwerving in

mln.gld.

(annuïteit)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal

20

3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334
3334

1,6
3,2
4,8
6,4
8,1
9,7
11,3
12,9
14,5
16,1
17,7
19,3
21,0
22,6
24,2
25,8
27,4
29,0
30,6
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2

1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666
1666

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

32,2

32,2
32,2
32,2
30,6
29,0

32,2

66680

32,2
32,2
30,6
29,0
27,4
25,8
24,2
22,6
21,0
19,3
17,7
16,1
14,5
12,9
11,3
9,7
8,1
6,4
4,8
3,2
1,6
966,6

10
11,6
13,2
14,8
16,4
18,1
19,7
21,3
22,9
24,5
26,1
27,7
29,3
31,0
32,6
34,2
35,8
37,4
39,0
40,6
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2
32,2

27,4

33320

200

25,8
24,2
22,6
21.0
19,3
17,7
16,1
14,5
12,9
11,3
9,7
8,1
6,4
4,8
3,2
1,6
1166,6

*) Verondersteld Is dat Rijk en provincie ieder voor 50% In
de kosten van rente en aflossing zullen bUdragen.
N.B. Een stijging of daling van de rente met 1%. doet het
totaal bedrag der kosten van rente en aflossing met rond
f 90 miljoen stijgen c.q. dalen.

