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Particulier Natuurbeheer in Brabant: nieuwe natuur komt er niet vanzelf
De afgelopen winter is in Brabant door het
Brabants Particulier Grondbezit en Brabants
Landschap een onderzoek uitgevoerd naar de
deelnamebereidheid van grondeigenaren om
agrarische grond om te vormen naar natuur.
Ongeveer 1500 grondeigenaren binnen de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die voor
omvorming door middel van de regeling SNfunctieverandering in aanmerking komen,
ontvingen een enquête. Op basis van de
uitkomsten kan worden gesteld dat het nog heel
lastig zal zijn om de Brabantse taakstelling (ruim
5800 hectare nieuwe natuur in 2012) te halen.
Medio 2005 is vanuit het Ministerie van LNV een beleidsomslag ingezet met “Van minder verwerving
naar meer beheer”. De achterliggende gedachte was dat de EHS voor minstens 40% door
particulieren (dus boeren, landgoedeigenaren, buitenlui) moet worden gerealiseerd. Er is een regeling
waarin grondbezitters deel kunnen nemen, die een groot deel (maar niet alle) onkosten vergoedt die
met het creëren van nieuwe natuur gepaard gaan. Maar van landbouw naar natuur is een ingrijpende
stap, die zelfs een wijziging van het bestemmingsplan en het tekenen van een verklaring verreist en
daarmee praktisch onomkeerbaar is.
De realisatie van nieuwe natuur ging dan ook niet zo snel als gehoopt. Reden genoeg om te
onderzoeken waar de oorzaak moest worden gezocht. Het onderzoek bevestigt vermoedens, maar
heeft ook een aantal verrassende conclusies opgeleverd.
Om te beginnen is het areaal dat beschikbaar is voor particulier natuurbeheer kleiner dan de taak die
we onszelf als provincie hebben gesteld: zelfs als iedereen mee zou doen wordt de taakstelling niet
gehaald. Bovendien bleek een groot deel van de doelgroep nog niet op de hoogte te zijn van de
omvormingsmogelijkheden. Mensen die wel op de hoogte waren, maar toch hebben besloten om op
de oude voet verder te gaan (bijv. met agrarische activiteiten) geven in sommige gevallen aan
helemaal geen grond te wíllen omvormen. Reden daarvoor kan zijn dat natuurbeheer minder geld
oplevert in vergelijking met het huidige grondgebruik. Daarnaast werd vaak gemeld dat de procedure
voor omvorming vreselijk lastig is: het proces van voorbereiding, subsidieaanvraag en realisatie van
nieuwe natuur gaat in teveel stappen, waarbij ook teveel verschillende instanties (zoals provincie,
gemeente, DLG, waterschap) betrokken zijn. Ondertussen neemt het areaal waar particulier
natuurbeheer een optie is, gaandeweg af omdat daar ook verwerving en doorlevering aan
terreinbeherende instanties plaatsvindt. Voor eigenaren van landgoederen is het helemaal lastig, want
hoewel juist deze groep geïnteresseerd is in nieuwe natuur, is hun agrarische grond niet aangewezen
als “beschikbaar voor nieuwe natuur”.
De aanbevelingen zijn dan ook om de regelgeving te vereenvoudigen en meer energie te stoppen in
het coördineren en stroomlijnen van de verschillende procedurestappen. Als het ons als maatschappij
ernst is met de realisatie van de EHS door particuliere eigenaren, moet nieuwe natuur een
gewaardeerd nieuw product worden.
Het Brabants Particulier Grondbezit en Brabants Landschap zijn met de Provincie Noord-Brabant in
gesprek om deze veranderingen gestalte te geven. Om te beginnen wordt het onderzoeksrapport op
19 juni aangeboden aan gedeputeerde Onno Hoes, waarna het politieke traject om particulier
natuurbeheer aantrekkelijker te maken, kan worden ingezet.
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