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Kansen voor 
betere 

natuur! 
In dit nummer van De Levende Natuur 

wordt forse kritiek geleverd op het Pro

gramma Beheer. Met dit subsidiestelsel 

beoogde het ministerie van LNV vanaf 

2000 te sturen op de kwaliteit van het 

beheer van de natuur in Nederland. Zoge

naamde doelpakketten die aangeven op 

welke resultaten het natuurbeheer zich 

moet richten vormen daarbij de basis. Als 

iets de laatste jaren bleek, dan was het wel 

dat een dergelijke ambitie moeilijk valt te 

verwezenlijken. Hoe kun je immers resulta

ten goed definiëren en daar dan ook nog 

eens een rechtvaardige prijs voor betalen? 

Aan het subsidiestelsel zijn al veel kleine 

reparaties uitgevoerd maar grotere aanpas

singen lijken onvermijdelijk, vooral ten aan

zien van de regeling voor agrarisch natuur

beheer. 

In feite is dat goed nieuws, want het biedt 

de gelegenheid tegelijkertijd tal van andere 

problemen bij de kop te pakken. Het lijkt 

namelijk onvermijdelijk dat het Programma 

Beheer ook een belangrijke rol zal gaan 

spelen bij het voldoen aan de eisen die 

Brussel stelt voor de instandhouding van de 

Habitat- en/of Vogelrichtlijngebieden. Tot 

nu toe houdt het Programma Beheer geen 

enkele rekening met die richtlijnen. Ook het 

soortenbeleid van de overheid is niet gekop

peld aan het Programma Beheer, net zomin 

als het Netwerk Ecologische Monitoring 

(NEM). 

Arnolds lijkt elders in dit nummer het Pro

gramma Beheer het liefste bij het grofvuil te 

willen zetten. Die gedachte is weinig vrucht

baar. Eigenlijk is er namelijk geen weg meer 

terug, en bovendien is er geen alternatief 

voorhanden. Het Programma Beheer vormt 

immers het uitvoeringsmechanisme voor 

het op een goede manier inrichten en behe

ren van de Ecologische Hoofdstructuur. 

Die vaststelling betekent wel dat er een 

enorme uitdaging ligt om het stelsel zoda

nig om te vormen dat het tegemoet komt 

aan de veelal terechte bezwaren die door 

Arnolds en eerder door anderen zijn aange

dragen. 

Onze belangrijkste wens is dat het Pro

gramma Beheer een stimulans zou moeten 

vormen om het beheer te richten op een 

meer waardevolle natuur. Thans betaalt dit 

systeem voor de aanwezige natuur, maar 

ontbreekt voor de beheerder elke prikkel om 

te streven naar verdere verbetering. Kan de 

discussie daar niet over gaan, in plaats van 

over juridische scherpslijperij hoe je alle 

tekortkomingen kunt opheffen. 

Hoe moeilijk het ook mag zijn om een 

kwaliteitsimpuls te geven; het is wel nu of 

nooit. Immers, de huidige omslag die het 

kabinet voorstaat om meer te investeren 

in particulieren agrarisch natuurbeheer 

dient ook uitvoering te krijgen binnen het 

Programma Beheer. Het wordt nog een 

hele kluif om de 'garantie tot behoud van 

kwaliteit EHS' van het Rijk en de wens tot 

een meer stimulerende werking te realise

ren op basis van de nu zo weinig doeltref

fende doelpakketten. 

Het ministerie heeft besloten grote delen 

van het natuurbeleid te decentraliseren 

naar de provincies. Dat komt tot uitvoe

ring via het ILG, de Investeringsregeling 

Landelijk Gebied. Toch blijft dan de kern

vraag voor de rijksoverheid hoe men de 

doelstellingen ten aanzien van het natuur

beleid overeind kan houden. Als je dat aan 

de provincies over laat zal het resultaat 

zeer wisselend uitpakken en sterk afhanke

lijk zijn van de regelmatig wisselende 

ambities van de provinciale besturen. 

Momenteel lijkt de Rijksoverheid zich te 

willen beperken tot het sturen op hecta

res; voor het sturen op kwaliteit is natuur

lijk veel meer nodig. 

Weliswaar worden daar vaak de door het 

ministerie in het leven geroepen natuur

doeltypen voor genoemd, maar in praktijk 

zal de invulling van die kwaliteit toch in 

belangrijke mate van het Programma 

Beheer moeten komen. 

Er liggen voor de komende jaren enorme 

kansen om van de nood een deugd te 

maken. Juist omdat enerzijds het Pro

gramma Beheer nu niet goed functioneert 

en anderzijds veel nieuwe onderdelen toe

gevoegd moeten worden. Het maakt de 

tijd rijp om alle ingrediënten in een goede 

pan met dikke bodem te stoppen en er op 

een stevig vuur een uitstekende soep van 

te brouwen. 

Aan het werk! 
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