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Op 4 november 2008 vond het vierde OBN-symposium

plaats. Sinds de start van de subsidieregeling EGM

(Effectgerichte Maatregelen) in 1989, later uitgebouwd

naar OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur) heeft

EGM/OBN zijn waarde voor het natuurbeheer over-

duidelijk bewezen. De in de loop van de jaren verkregen

inzichten over een adequaat natuurbeheer hebben hun

weg naar de beheerders gevonden. Dat zal ook de reden

geweest zijn dat het symposium zich kon verheugen

in ruim 700 deelnemers.

In 2006 werden de zogenaamde deskundigenteams (De Wee-
Barnas, dit nummer, zie pag. 103 voor een overzicht van deze
teams) gereorganiseerd, waarbij ze werden geordend naar
landschapstype. Hierbij zijn ook nieuwe teams ontstaan het-
geen de verschillen tussen de teams verklaart. Het ene team
heeft al veel onderzoek naar mogelijke beheermaat-regelen
gedaan; een ander team is net begonnen. Dit verschil kwam
ook naar voren op het symposium in november 2008 waar
elk deskundigenteam een voordracht verzorgde.
Terwijl de ene voordracht meer gericht was op praktische
inzichten voor de beheerder, waren andere voordrachten
meer beschouwend en oriënterend van aard.
Dit extra themanummer vormt het verslag van het symposium.
De kern van het nummer bestaat uit de gehouden voordrach-
ten, waarbij nog enkele korte bijdragen zijn gevoegd met
voorbeelden van concreet uitgevoerd onderzoek en daarop
gebaseerde maatregelen.

Verslag
OBN-symposium

Centraal thema in de bijdragen vormt de notie dat voor een
daadwerkelijk herstel van flora en fauna ook buiten de huidige
grenzen van de natuurgebieden gekeken moet worden.
Dit is evident als het gaat om bestrijding van de verdroging,
die vrijwel altijd wordt veroorzaakt door ontwatering van de
omgeving. Maar het geldt evenzeer voor veel dieren die
meestal van meerdere onderdelen van het landschap gebruik
maken. Niet voor niets betrof het thema van dit symposium
schaalgrootte: van standplaats naar landschap.

Het symposium zelf was zeer geslaagd maar kende helaas ook
schaduwzijden. Behalve het in de inleiding van De Wee geme-
moreerde onverwachte overlijden van Hans Esselink was er
het recente besluit van het Ministerie van LNV om de subsidie
voor het uitvoeringsdeel van EGM, circa € 8 miljoen per jaar,
te stoppen. Het onderzoek door de deskundigenteams zou wel
blijven bestaan. De argumentatie van het Ministerie, ’s middags
verwoord door Van der Zande, secretaris-generaal van LNV,
was dat door de overgang van veel subsidieregelingen naar de
provincies, zoals het Programma Beheer, EGM beter af zou zijn
als het eveneens bij de provincies zou worden ondergebracht.
De provincies blijken echter nog van niks te weten (zie kader).
De dagvoorzitter van het symposium, de heer T. Wams (direc-
teur natuurbeheer Natuurmonumenten), zei aan het einde
van de dag dan ook nadrukkelijk dat het beter is geen oude
schoenen weg te gooien voor er nieuwe gekocht zijn.
In dit nummer is te lezen hoe belangrijk het OBN-onderzoek
is voor het natuurbeheer in Nederland en welke resultaten er
tot nog toe bereikt zijn.

Subsidie voor dit themanummer werd verleend door de
Directie Kennis van het Ministerie van LNV.
De themaredactie bestond uit Emiel Brouwer (B-Ware),
Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen/Radbout Universiteit),
André Jansen (Unie van Bosgroepen), Isa Schimmel en
Bart van Tooren (De Levende Natuur), Theo Verstrael
(De Vlinderstichting) en Ardo van Kampen en
Anne-Marie de Wee-Barnas (LNV-Directie Kennis). Dank!
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Financiering EGM-maatregelen
Tijdens het symposium en later op internet
werd gevraagd een petitie te ondertekenen
over het behouden van de gelden voor de
uitvoering van Effectgerichte Maatregelen in
natuurgebieden. De door ruim 700 personen
ondertekende petitie werd begin december
aangeboden aan de interim-voorzittter van
de Vaste Kamercommissie van LNV, de heer
J. Atsma.
Tijdens Prinsjesdag werd bekend dat de gel-
den voor de uitvoering van Effectgerichte
Maatregelen (EGM) geschrapt waren uit de
begroting van LNV voor 2009. Binnen enkele
weken na Prinsjesdag werd dit besluit gro-

tendeels teruggedraaid, mede omdat daar-
door Brusselse subsidiegelden (LIFE-rege-
ling) niet meer verkregen konden worden;
voor de benodigde cofinanciering werden
o.a. EGM-gelden ingezet. Tijdens de kamer-
behandeling van LNV in december werd op
basis van een amendement op de begroting
door de minister toegezegd de gelden voor
2009 toch onverkort te handhaven.
Een motie om de gelden ook voor latere
jaren op rijksniveau te behouden werd niet
in stemming gebracht, nadat de minster had
beloofd met alle partijen aan tafel te gaan
zitten om zo tot een zorgvuldige besluit-
vorming voor 2010 en verder te komen.

Opmerkelijk
Opmerkelijk is een ingezonden brief in
het januarinummer van het Vakblad Bos
Natuur Landschap van de heer Beukema,
directeur van het IPO (Interprovinciaal
Overlegorgaan). Deze geeft hierin onom-
wonden aan dat hem geen voornemens
bekend zijn om het EGM over te hevelen
naar de provincies. Het IPO is uiteraard
graag bereid tot overleg met LNV, maar
er hangt wel een prijskaartje aan het
inbrengen van de doelstellingen van het
EGM in het nieuwe stelsel.




