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et bosareaal in Nederland was aan
het einde van de 18e eeuw op een
--historisch
dieptepunt aangeland
met ongeveer 100.000 hectare. Sindsdien
is de bosoppervlakte gestaag toegenomen
tot ongeveer 335.000 hectare. Deze traditie van bosaanleg willen we graag doorzetten, want bos wordt zeer gewaardeerd
voor natuur, recreatie en de voortbrenging van de milieuvriendelijke grondstof
hout. Het is dan ook'niet verwonderlijk
dat er momenteel zeer aantrekkelijke financiële mogelijkheden voor bosaanleg
zijn. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt subsidie beschikbaar voor de aanleg van nieuw bos;
het Nationaal Groenfonds heeft enkele regelingen die financieel zeer interessant
zijn en wellicht kunt u ook gebruik gaan
maken van de fiscale voordelen van de
Natuurschoonwet. Daarnaast zijn er ook
subsidiemogelijkheden bij diverse gemeenten en in sommige provincies. De
provincie Limburg stelt bijvoorbeeld een
eenmalige bijdrage van 6.800 euro per
hectare beschikbaar voor nieuwe bossen,
m.n. in verstedelijkte gebieden.
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Subsidieregeliug Agrarisch
Natuurbeheer (SAN)
De SAN stelt subsidie beschikbaar voor
de aanleg van tijdelijk, snelgroeiend loofen naaldbos (> 5 ha). Bij tijdelijk bos
blijft de bestemming van de grond
ongewijzigd (landbouwgrond) en mag u
er later weer landbouw bedrijven. De
grond behoudt dus zijn waarde. U moet
dan natuurlijk wel de stobben
verwijderen, en dat is duur. Voor tijdelijk
bos moet u vrijstelling aanvragen voor de
Boswet, want de Boswet zegt 'dat wat bos

e jansen, werkzaambij Stichting Bos en Hout

Hoe pak ik het aan?
Het eerste waarmee u aan de slag moet als u een nieuw bos wilt aanleggen, is het regelen van
voldoende financiering,
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bijvoorbeeld

door gebruik te maken van de bestaande subsidieregelingen.

Neem zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende

subsidieverstrekker,

vroeg stadium een goed beeld krijgt of uw bebossingsplannen
Voorde

zodat u in een

kunnen rekenen op subsidie.

aanleg van een nieuw bos heeft u een aanlegvergunning

van uw gemeente

plannen zullen worden beoordeeld aan de hand van het streek- en bestemmingsplan.
dus zo snel mogelijk

contact

aanleg op die plaats mogelijk
bosaanleg. Het verkrijgen
inspraakprocedures
frustreren

op met uw gemeente en provincie

Neem

om een beeld te krijgen of bos-

is. Zij kunnen u overigens ook vaak goede adviezen geven over

van een aanlegvergunning

nodig zijn. Omwonenden

kan veel tijd in beslag nemen, zeker als er

kunnen het proces van bosaanleg dan behoorlijk

en/of vertragen.

Het realiseren van een nieuw bos is dus zeker niet gemakkelijk
reiding en goed overleg met alle betrokkenen
den) kan veel knelpunten
financiering

nodig. Uw

onderhoudsvrij

(m.n. overheden, subsidieverstrekkers

en omwonen-

wegnemen en het proces versnellen. Als u voldoende zicht heeft op de

en de aanlegvergunning,

meen is het nuttig

en snel, maar een goede voorbe-

kunt u aan de slag met het bebossingsplan. Over het alge-

hiervoor deskundige hulp in te schakelen, want zij kunnen voor een mooi en

bos zorgen. Deze plankosten worden overigens gesubsidieerd

binnen SN en sAN.

is, zal altijd bos blijven'. Dit kan via de
'Regeling meldings- en herplantplicht'. U
krijgt inrichtingssubsidie die 95% van de
aanlegkosten vergoedt tot een maximum
van 1.316 euro per hectare en een
jaarlijkse beheersubsidie. Deze
beheersubsidie bedraagt 567 euro per
hectare en wordt gedurende 18 jaar
uitgekeerd.

Subsidieregeling Natuurbeheer (SN)
De SN kent drie soorten subsidies voor
de aanleg van permanent bos (> 5 ha):
een inrichtingssubsidie, een beheersubsidie en een functieveranderingsubsidie. In
de eerste zes jaar krijgt u een vergoeding
van 95% voor de inrichtings- en beheerkosten, met een maximum van 6.807
euro per hectare (inrichtingssubsidie). Na
deze periode krijgt u een beheerkostenvergoeding van 47 euro per hectare (beheersubsidie). Als u het bos niet open
wilt stellen voor het publiek krijgt u
slechts 10% van dit bedragBij de aanleg van permanent bos op landbouwgrond, moet het altijd bos blijven.
Door deze bestemmingswijziging van
landbouw naar bos, krijgt u te maken met
een forse grondwaardedaling. Bosgrond is
gemiddeld slechts 4.000 euro per hectare
waard. Daarom krijgt u gedurende 30 jaar
een vergoeding OP basis van de gemid-

Permanent bos

Tijdelijk

bos

INFO

Tijdsduur

LASER Roermond

Inrichtingssubsidie

Postbus 965
6040 Al Roermond
Functieveranderi

ng-

tel: 0475-

355555

fax: 0475-

318939

subsidie

Beheersubsidie
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Boscertificaten

Nationaal

Groenfonds
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Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
\/ó""Orfinanc iër i~

tel: 033 -253

9255

fax: 033 -253

9595

Groene financiering

Natuurschoonwet

Aanspraak op fiscale voordelen alshet bezit C>5ha) voor meer dan 30%
bedekt is met bos.

delde grondprijs in uw gemeente (functieveranderingsubsidie). De bedragen lopen
uiteen van 919 tot 3.477 euro per hectare
per jaar.

Bij de aanleg van een nieuw bos (> 5 ha)
kunt u, afhankelijk van de berekende
koolstofvastlegging, een eenmalige financiële bijdrage krijgen tussen 4.500 en
6.800 euro per hectare.

Nationaal Groenfonds
b. Voorfinanciering
Het Nationaal Groenfonds heeft drie
interessante financiële regelingen voor
bosaanleg.
a. Boscertificaten
Groeiend bos legt CO2 vast en draagt zo
bij aan het verminderen van het broeikaseffect. Bedrijven en particulieren die belang hechten aan de vermindering van het
broeikaseffect kunnen de CO2-vastlegging
vannieuwe bossen kopen via het boscertificatenprogramma. Het geld wordt besteed aan de aanleg van nieuwe bossen.

Particulier

Natuurbeheer
De functieveranderingsubsidie van de SN
bestaat uit 30 jaarlijkse betalingen. Zo'n
30-jarige uitkering is niet altijd even handig. Het Groenfonds kan dit bedrag contant maken tegen een lage 'groene' rente
en het in één keer aan u uitkeren. Bij een
'groene' rente van 4,8 procent en 30 jaarlijkse uitkeringen van 1.706 euro per jaar,
bedraagt de contante waarde bijvoorbeeld
26.800 euro. Dit is dus het bedrag-ineens
dat u ontvangt.

LASERRoermond

c. Groene financiering van niet-subsidiabele kosten
De kosten van bosaanleg die niet door het
stapelen van subsidies kunnen worden gefinancierd, kunt u onder bepaalde voorwaarden lenen bij het Groenfonds. Dit
kan tegen een 'groene' rente die ongeveer
2 procent lager ligt dan de marktrente.

Natuurschoouwet 1928
De Natuurschoonwet biedt fiscale voordelen voor landgoedeigenaren, in ruil voor
een instandhoudingplicht. Het landgoed
(> 5 ha) moet dan wel voor meer dan 30%
bedekt zijn met bos (of voor minstens
20% als voorts 50% van de oppervlakte uit
natuurgebied bestaat). Door de aanleg van
nieuwe bossen kunt u wellicht voldoen
aan deze eis. waardoor u ook !!ebruik kunt
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Voorlichti ngsbijeenkomsten
'Mogelijkheden

BOSAANLEG

beter

Datum

dan

ooit!'

en locatie:

De Stichting Bos en Hout en de Unie

16 oktober

(Zuid-Nederland);

van Bosgroepen verzorgen, in opdracht

25 oktqber

(Nqord~Nederland);

Brunssum
Sellingen

van het Ministerie van LNV, de bosvoorlichting. Hiervoor worden in oktober twee voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd over de financiële, fisca-

Programma:
9.3010.00 uur
10.00-

12.30 uur

Ontvangst met koffie/thee
Presentaties:
.Opening
-Bos en Hout (de heer Jansen)

le, planologische en bosbouwkundige
aspecten van bosaanleg. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die

.Nieuwe
bossenen planologie
-Noord: Provincie Drenthe (de heer Lumkes)
-Zuid: Provincie Limburg (de heer Peeters)
.Financiële
regelingen van het Nationaal Groenfonds
-Nationaal Groenfonds (de heer Scholtz)
.Subsidieregeling
Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer
-Noord: Bosgroep Noordoost Nederland (de heer Stouten)

op één of andere manier betrokken is
bij bosaanleg, maar vooral voor particulieren en boeren.

-Zuid. Bosgroep Zuid Nederland (de heer Arts)
.De

kosten van bosaanleg
-Noord: Eelerwoude Ingenieursbureau bv (de heer Leeper)
-Zuid: Bos en Hout (de heer Kuiper)

.Fiscale
aspectenvan bosaanleg
-Deloitte & Touche (mevrouw Duizer)
.Een
bebosseraan het woord
-Noord: de heer Speelman (Boerenbos)
;;Zuid: de heer C.A.E graaf d' Ansembourg
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Kosten: 10 euro (incl. lunch)
Maximum deelnemersaantal: 50
Opgeven bij:
Stichting Bos en Hout
Postbus 253, 6700 AG Wageningen
e-mail: patrick.jansen@sbh.nl
tel: 0317- 466563
fax: 0317- 410247

maken van de fiscale tegemoetkomingen,
onder andere op het gebied van het successierecht,schenkingsrecht, vermogensbelasting, overdrachtsbelasting en
inkomstenbelasting.

Samenvattend
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De aanlegkosten van een nieuw bos lopen
plaatselijk sterk uiteen, maar normaal gesproken dekken de bovengenoemde sub-

14.00- 15..30 uur

(Landgoed Bovenste Hof)
Lunch
Veldbezoek
-Noord: Boerenbos Speelman
-Zuid. Landgoed Bovenste Hof

lS.30~ 16.1Suur

Afsluiting

12..30- 14.00 uur

met drankje

sidies deze kosten ruimschoots. U kunt er
zelfs aan overhouden. Een goed aangelegd nieuw bos heeft in de eerste 20 jaar
geen of weinig ingrepen nodig. De beheersubsidie is in de meeste gevallen dan
ook voldoende. De jaarlijkse subsidie
voor functieverandering is gebaseerdop
de gemiddelde grondprijs in uw gemeente. Maar of deze bijdrage voldoende
En

nu

maar

groeien.

is om de grondwaardedaling te compenseren, hangt natuurlijk sterk samen met
de werkelijke marktwaarde van het betreffende perceel of met de opbrengsten
van alternatief grondgebruik (bijv: pacht
of landbouw). Al met al mogen we concluderen dat de voorwaarden voor bosaanleg momenteel zeer gunstig zijn.
j
Meer info
Dit artikel maakt onderdeeluit van de bosvoorlichtingsactiedie wordt uitgevoerddoor
de Unie van Bosgroepen,Stichting Bosen
Hout en Stichting Landschapsbeheer
Nederland. Dit project wordt gefinancierddoor het
Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en
Visserij. Via de diversemedia en op de internetsiteswww.bosinfo.nlen www.sbh.nlwordt
u op de hoogtegehoudenvan de voorlichtingsacties.Binnen dit project is de bostelefoon geopend,waar u ook terecht kunt voor
vra~en over bosaanle~(0318- 650602)

