Aanbeveling

Stichting

.

s
-0.

MARrEN

MUSKE

Bos en Hout

I

n

s

Om de aanleg

van nieuwe bossen te bevorderen, zouden gemeenten verplicht moeten worden om bijvoorbeeld binnen drie jaar het
bosbeleid uit het streekplan in
bestemmingsplannen te vertalen. Dat stelt Stichting Bos en
Hout na een recente expertmeeting over bosaanleg.
Centraal in de expertmeeting stond het
inventariseren van belemmeringen
voor bosaanleg en het aandragen van
oplossingen. Het gezelschap bestond
uit bestuurders, beleidsmedewerkers,
onderzoekers, adviseurs en belangenbehartigers.
De provincie zou meer sturend op
kunnen treden door een locatiebeleid
op te stellen voor nieuw bos. In samenwerking met gemeenten en grondeigenaren wijst de provincie locaties aan,
waardoor bosaanleg vlotter verloopt. In
het verlengde van de sturende provincie zou ook een inspanningsverplichting op gemeentelijk niveau opgelegd
kunnen worden.

eerst de financiering rond moet zijn
voordat zij toestemming geeft voor
bosaanleg..De subsidieverstrekker eist
dat een gemeente eerst toestemming
moet geven voor de aanleg, voordat er
een subsidiebeschikking komt.
Er worden momenteel bossen aangelegd, dus het lukt sommige om uit
bovengenoemde vicieuze cirkel te
komen. Wel kost het frustraties en
extra kosten en in het ergste geval
sneuvelt een bebossingsplan hierop.
Het ministerie vanLNV onderkent
het probleem. LNV is momenteel
15êzigmet een revisie van zijn subsidiestelsel, die medio oktober afgerond
moet zijn.

Subsidie
Er worden momenteel meer subsidieaanvragen voor bosaanleg bij het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) ingediend dan
ooit tevoren. Er wordt veel nieuw bos
aangelegd, maar ondanks deze successen blijft de aanleg van nieuwe bossen
achter bij de doelstelling. Bosaanleg is
niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat werd
eens temeer duidelijk tijdens de expertmeeting. Landschappelijk gezien is het
in veel gevallen een grote ingreep en
ook financieel en planologisch is het
een lastig traject. De gemeente eist dat

Weinig zicht
Het belangrijkste knelpunt van de
Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) is
dat bebossers vóóraf weinig zicht
hebben op de kans dat ze subsidie
krijgen voor hun project. De voorbereiding voor een bebossingsproject vergt
veel tijd en flinke investeringen, zeker
als de grond gekocht moet worden. Bij
bebossing gaat het om een ingrijpende,
permanente ruimtelijke transformatie,
waarbij het van groot belang is dat het
proces nauwkeurig verloopt. Niet
iedereen is bereid om deze moeite en
investeringen te doen wanneer het
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onzeker is of een bebossingsproject op
subsidie kan rekenen. Het vastleggen
van de subsidiebudgetten voor een
langere periode zal deze onzekerheid
sterk reduceren. Om het financiële
risico voor bebossers te verminderen,
kan worden gedacht aan het financieren van het voortraject dat later wordt
verdisconteerd met de inrichtingssubsidie. Het beschikbaar stellen van een
overbruggingskrediet kan ook een
oplossing zijn.
Nog steeds is het niet duidelijk of de
bosaanlegsubsidies vrijgesteld zijn van
inkomstenbelasting. Er is weliswaar
een beleidsvoornemen op dit gebied,
maar er wordt nog gewacht op groen
licht uit Brussel.
Drempel
Bij bosaanleg zijn veel partijen betrokken. Tel daarbij op het woud aan weten regelgeving en voor de leek wordt
de drempel om een nieuw bos aan te
leggen bijkans te hoog. Volgens de
experts zou er per regio of provincie
één loket moeten komen voor bebossers. De provincies Limburg en Drenthe
hebben dat al gedaan. Door er flink aan
te trekken, zijn daar verrassend veel
bebossingsprojecten van de grond
gekomen. .
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