Minister Schauvliege verduidelijkt nieuwe financieringsregels voor
aankoop en beheer van natuur

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een ontwerp van besluit opgesteld dat de financiering
regelt van de aankoop en het beheer van natuurgebieden. Op basis van die ontwerptekst vrezen de
natuurverenigingen dat ze minder subsidies gaan krijgen. Als reactie daarop lichtte Minister
Schauvliege nog eens de krachtlijnen van haar nieuwe financieringsbeleid toe in het Vlaams
Parlement.
Volgens de minister was de huidige financiering te weinig afgestemd op de natuurdoelen die we
moeten behalen, zoals de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde soorten.
Daarom wordt de financiering nu gekoppeld aan het opstellen van een natuurbeheersplan en het
behalen van die natuurdoelen. Er wordt bovendien een resultaatverbintenis opgelegd, en pas in
tweede orde een inspanningsverbintenis.
De beheersubsidies zullen gekoppeld worden aan normkosten, die elk jaar geïndexeerd en om de vijf
jaar geëvalueerd zullen worden. De normkosten zullen afhangen van het habitattype of het
leefgebied van een beschermde soort.
Hoeveel ?
1. De subsidie voor beheer evaluatie en opvolging wordt een forfait per hectare, afhankelijk van
het nagestreefde natuurbeeld. Hoe ambitieuzer men is, hoe meer middelen men zal krijgen.
2. De subsidie voor eenmalige inrichtingswerken is een percentage van de reële kost,
afhankelijk van het type beheersplan. Ook hier geldt: hoe meer ambitie, hoe meer middelen.
Zo zal de overheidstussenkomst 50% bedragen voor een type 2 ( d.i. het ‘bereiken van een
hogere natuurkwaliteit’), 80% voor een type 3 (‘ bereiken van de hoogste natuurkwaliteit’),
en 90% voor een type 4 (‘ erkend natuurreservaat’)
3. Wie aankoopsubsidies wil moet beschikken over een beheersplan van het hoogste type 4.
4. De subsidie voor het opmaken van een beheersplan wordt toegekend vanaf type 2. Er is hier
voorzien in een basissubsidie per hectare, met eventueel een subsidiebedrag per hectare
wanneer er intensiever moet worden gemonitord, en een supplement wanneer er meerdere
eigenaars betrokken zijn bij de opmaak van het plan.
5. Tot slot is er de openstellingssubsidie. Die wordt alleen verleend als de openstelling verder
gaat dan de principiële toegankelijkheid. In dat geval kan er een subsidie worden toegekend
voor de infrastructuurwerken die nodig zijn voor de openstelling. Dat doet vermoeden dat er
geen subsidies meer worden toegekend voor de werking van deze centra. Volgens minister
Schauvliege worden er ook alleen maar subsidies toegekend voor bezoekerscentra bij type
4-natuurgebieden, en dan nog alleen als die centra gericht zijn op het onthaal van het grote
publiek.
6. Vanaf de publicatie van het nieuwe besluit zullen de subsidies bovendien openstaan voor
iedereen; ook voor lokale besturen of privéeigenaars die een natuurbeheerplan opstellen en
dezelfde natuurdoelen nastreven als de milieuverenigingen.
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