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Meer geld voor bosuitbreidingen
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Op 30 oktober keurde de Vlaamse Regering het besluit goed over de subsidiëring van
bebossing. Het besluit wil het subsidielandschap rond bebossing vereenvoudigen en
bijstellen. Voor onze sector is - naast het vrijwaren van het agrarisch gebied - ook de
aandacht voor het plantgoed dat gebruikt mag worden in functie van de bebossing van
belang.
Nick Francois,
Adviseur Boerenbond Natuur- en biodiversiteitsbeleid

Op 30 oktober keurde de Vlaamse
Regering het besluit goed over de
subsidiëring van bebossing. Het
besluit wil het subsidielandschap
rond bebossing vereenvoudigen
en bijstellen. De vereenvoudiging
moet bijdragen aan de realisatie van
4.000 ha extra box, zoals vermeld in
het regeerakkoord.
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Dit bosbesluit voorziet in twee grote
wijzigingen: enerzijds verhoogt de
Vlaamse overheid de bebossingssubsidies voor private en openbare eigenaars van percelen tot 2,5 euro m2,
anderzijds worden de aankoopsubsidies in functie van bebossing met het
oog op de erkenning als natuurreservaat verhoogd tot 90%.

Redelijke bescherming
agrarisch gebied
Percelen in (herbevestigde) agrarische gebieden die afgebakend werden
binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan
(gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk) komen niet in aanmerking om
deze bebossingssubsidie aan te
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aansluiten bij bestaande bossen.

De focus op groene bestemmingen
ontbreekt hier echter volledig. Nochtans werd deze focus op groene
bestemmingen verankerend in het
regeerakkoord en in het bosplan van
minister Demir. Hier is Boerenbond
dus absoluut niet tevreden mee.
Binnen de groene bestemmingen zijn
er immers nog veel mogelijkheden
om te bebossen. Deze mogelijkheden
moeten eerst worden benut. Percelen
in herbevestigd agrarisch gebied in
landbouwgebruik konden in het verleden niet in aanmerking komen voor
een dergelijke verwervingssubsidie.
Dit blijft overeind.
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vragen. Percelen in het overige agrarisch gebied moeten minstens twee
jaar vrij zijn van landbouwgebruik
vooraleer eigenaars deze subsidie
kunnen aanvragen. Door deze opname is er – alvast in dit besluit - een
redelijke bescherming van het agrarisch gebied ingebouwd.

Erkenning als natuurreservaat
Voor de verwerving van een terrein
om het te bebossen met het oog op
erkenning als natuurreservaat bedraagt de aankoopsubsidie 90% van
het aankoopbedrag. Er is een maximum subsidiebedrag van 5 euro/m2.
Deze subsidie kadert binnen de regelgeving omtrent natuurbeheerplannen.
Enkel organisaties of particulieren die
reeds beschikken over een natuurbeheerplan type 4 (de natuurreservaten)
komen hier voor in aanmerking.
Bovendien moeten de percelen moeten kaderen binnen het globaal kader
(de vroegere visiegebieden) van een
natuurbeheerplan of moeten deze

Welke bomen?
Naast de syndicale discussie omtrent
de ruimtelijke afwegingen, had Boerenbond ook de nodige aandacht voor
het plantgoed dat gebruikt mag worden in functie van bebossing. Na de
voorlopige goedkeuring van dit besluit
moest de Vlaamse Minaraad (waar
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Boerenbond in zetelt) een advies
uitbrengen en werd er enkele keren
overlegd. Boerenbond formuleerde dit
advies in samenwerking met AVBS.
In de Minaraad werd in eerste instantie het belang van een goede soortenen herkomstkeuze benadrukt. Daarom werd er voldoende aandacht
gevraagd voor plantgoed uit de lijst
met aanbevolen herkomsten. Het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) maakte deze lijst op voor
Vlaanderen en hernieuwt deze ook
regelmatig.
In de tweede plaats wees de Minaraad
erop dat het bebossen van gewezen
landbouwpercelen zorgvuldig moet
gebeuren om op termijn kwalitatief
bos te verkrijgen. De Raad verwijst
hierbij in het bijzonder naar een
advies van het INBO. Hierin staat
onder meer dat cultuurpopulieren
zeker in het begin een belangrijke rol
kunnen spelen. Beide voorstellen
werden in die zin ook opgenomen in
het besluit. n
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