Geldstromen t.b.v. beheer van natuur en landschap in Nederland
Om te kijken of nieuwe verdienmogelijkheden voldoende zijn om het beheer van natuur en landschap
op peil te houden zijn de geldstromen voor beheer in beeld gebracht. De figuur aan de linkerzijde
geeft een beeld van de subsidiestromen die omgaan in de natuursector. Een groot deel van deze
subsidies wordt besteed aan de aanleg van nieuwe natuur en het nakomen van internationale afspraken. Uiteindelijk blijft er € 150 mln over voor het reguliere beheer van bestaande gebieden.
De figuur aan de rechterzijde geeft de geldstromen weer die naast subsidies beschikaar zijn. Grofweg
gaat het hier om donaties (inclusief loterijen, lidmaatschap, etc.) en economische activiteiten als
houtverkoop, horeca, etc. We vatten deze laatste activiteiten samen onder het begrip markt. Minder
subsidies als gevolg van bezuinigingen betekent dat er meer inkomsten moeten komen uit donaties en
de markt. Daarnaast is er de mogelijkheid om minder uit te geven door bijvoorbeeld efficiënter te
werken of binnen de sector meer samen te werken. Tot slot is er de mogelijkheid het areaal aan natuur
en bijzondere landschappen te verkleinen, deze mogelijkheid hebben we in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten.

Subsidie
Donaties
Giften, donaties,
loterijen, sponsoring,
lidmaatschap, etc.

€ 150 mln. subsidie
regulier beheer van
bestaande
gebieden

Bestaande inkomsten
€ 150 mln.

Markt
Economische activiteiten,
houtkap, verpachten,
horeca etc.

Bestaande inkomsten
€ 150 mln.

Het Nationaal Groenfonds houdt rekening met mogelijke toekomstige bezuinigingen van 55% op de
subsidie voor beheer. In het rechterdiagram is dit als uitgangspunt genomen.

€ 800 mln. subsidies voor natuur en landschap

Beheer
bestaande
natuur
€ 275 mln.

Donaties

Aanleg van nieuwe natuur,
verbindingszones,
ontsnippering etc.

Onhaalbaar € 15 mln.

Opvangen van
bezuiniging

Extra verdiencapaciteit:
theoretisch,
+ 20% / € 30 mln.

€ 525 mln.

Areaalvergroting, ontsnippering etc.
€ 240 mln.

Bezuiniging

Haalbaar, ca. € 35 mln.

Extra verdiencapaciteit:
theoretisch,
+ 33% / € 50 mln.
Onhaalbaar € 15 mln.

€ 240 mln.

-/- 55%, ca. € 80 mln.

Haalbaar, ca. € 15 mln.

Markt
Afspraken natuur en milieu, o.a.
internationale verplichtingen

Inkomsten / uitgaven
t.b.v beheer € 450 mln.

Totale inkomsten € 420 mln.
Totale uitgaven € 450 mln.

Overig

€ 45 mln.
Totale uitgaven € 420 mln.

Achterstallig /
herstelbeheer

€ 125 mln.

€ 30 mln.
Oplossing efficiency en
samenwerking

€ 150 mln. subsidie voor
regulier beheer van
bestaande gebieden
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Deze figuur is onderdeel van het rapport “Verdienmogelijkheden groen in economisch perspectief” te vinden op www.innovatienetwerk.org.
Hier is ook een verantwoording van de gebruikte cijfers te vinden.
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