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1 Samenvatting

Het doel van de studie is in de eerste plaats na te gaan welke beheersvormen voor (particuliere)
conserveringsgebieden op Curaçao het meest geschikt zijn om de beoogde doelstellingen
ervan  te  bereiken.  In  de  tweede  plaats  heeft  de  studie  tot  doel  na  te  gaan  welke
bestemmingen  en  beheersvormen  kunnen  worden  toegepast  op  particuliere
natuurgebieden in de Nederlandse Antillen en Aruba in het algemeen. De resultaten van de
studie  zullen  toepasbaar  zijn  voor  de  eilanden  die  nu  of  in  de  toekomst  met  de
voorbereidingen van een Eilandelijk Ontwikkelings Plan bezig gaan.

In een eerste fase van de studie is onderzoek gedaan naar het bestaande wettelijke kader op de
Nederlandse Antillen en Aruba en naar beheersvormen die elders in de wereld worden
toegepast (m.n. Nederland, Verenigde Staten, Midden- en Zuid Amerika). In een tweede
fase is de praktische haalbaarheid van deze vormen op de Nederlandse Antillen en Aruba
onderzocht. Hierbij is vooral ingegaan op beheersvormen die voor de eigenaar economisch
van belang kunnen zijn. De haalbaarheid is getoetst aan de hand van gesprekken met 21
landeigenaren, 7 natuurbeschermings- en beheersorganisaties en 7 overheidsdiensten en
-departementen.

Uit  het  onderzoek  naar  het  wettelijk  kader  is  gebleken  dat  de  eilanden zeer  verschillende
niveau’s  van  ontwikkeling  kennen.  Op  Curaçao  is  de  wetgeving  inzake  de  ruimtelijke
ontwikkeling (EROC) en het bijbehorend planningskader (EOP) vrijwel volledig uitgewerkt.
Echter op het gebied van het (terrestrische) natuurbeheer is geen wetgeving aangenomen.
Op  de  andere  eilanden  is  dit  in  hoofdlijnen  andersom.  Diverse  eilanden  hebben
verordeningen aangenomen ten behoeve van het natuurbeheer, echter beschikken nog niet
over ruimtelijke wetgeving en/of plannen. Wat overigens bij  deze "natuur"-verordeningen
opvalt  is  dat  de  aangewezen  of  aan  te  wijzen  natuurgebieden  hoofdzakelijk
overheidsgronden  kunnen  zijn  (Bonaire,  Aruba).  Dit  ligt  waarschijnlijk  aan  het  feit  dat
inbreuken  op  het  particuliere  eigendomsrecht  omkleed  moeten  zijn  met  voldoende
rechtswaarborgen voor de eigenaar.

De Landsverordening grondslagen natuurbeheer, aangenomen in februari 1999, zal hierin naar
verwachting verandering aanbrengen,  aangezien aan de eilandgebieden is  opgedragen
regels op te stellen met betrekking tot het natuurbeheer en over te gaan tot het aanwijzen
van  belangrijke  natuurgebieden.  Op  grond  van  internationale  verdragen  zullen  deze
gebieden ook zorgvuldig beheerd moeten worden. Hiertoe zullen beheersplannen moeten
worden opgesteld.

Ten  aanzien  van  de  huidige  belastingwetgeving  kan  worden  opgemerkt  dat  deze  weinig
"natuurvriendelijk" is. De tarieven voor de grondbelasting voor onbebouwde en bebouwde
grond verschillen weinig  en de tax  holiday houdt juist  een incentive voor grootschalige
projecten in en niet voor projecten die zich kenmerken door een duurzaam beheer van de
natuur. 

Uit  het  onderzoek naar de beheersvormen in Nederland is  gebleken dat hier  een fijnmazig
systeem bestaat van subsidieregelingen die het beheer van de natuur financieel mogelijk
maken.  Voor  natuurgebieden zijn  de  volgende  beheersvormen  relevant:  het  herstel  of
behoud  van  waardevolle  landschapselementen,  landgoederenonderhoud,  vrijwillig
landschapsbeheer, het toestaan van (bijvoorbeeld recreatief) medegebruik van de natuur,
bosbeheer en tenslotte het beheer van officiële natuurgebieden en -reservaten. Diverse van
deze  regelingen  betreffen  vergoedingen  voor  het  doen  of  nalaten  van  bepaalde
handelingen,  echter  momenteel  is  in  Nederland  een  brede  discussie  gaande over  de
noodzaak  om  de  regelingen  meer  output  gestuurd  te  maken  (het  resultaat  van  de
handelingen moet centraal staan). In veel van de hiervoor genoemde gevallen wordt een
contract gebruikt als document waarin de beheersafspraken en -condities zijn vastgelegd.
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Naast bovengenoemde regelingen wordt in Nederland een vrij stringente en bindende ruimtelijke
planning toegepast, waarin ook natuurgebieden, gebaseerd op natuurwetgeving, hun plaats
hebben. 

Uit het onderzoek naar de gebruikte beheersvormen in de Verenigde Staten is juist gebleken dat
de ruimtelijke planning hier weinig garanties biedt voor bescherming van de natuur. Zeker
wanneer  het  particuliere  gronden betreft  zijn  de  gebruiksrestricties  meestal  beperkt  tot
"bebouwing  met  lage  intensiteit".  Naast  dit  systeem  staat  een  uitgebreid  systeem van
natuurbescherming  door  middel  van  vrijwillig  gevestigde  "conservation  easements"
(erfdienstbaarheden). Deze easements houden in het afstand doen door de eigenaar van
een of  meerdere  rechten,  bijvoorbeeld  het  recht  om te  verkavelen  of  het  recht  om te
bouwen.  Wanneer  de eigenaar  definitief  afstand doet  van deze rechten,  kan hij  of  zij
rekenen op belastingaftrek. Ook komt het voor dat particulieren in het bezit zijn van zodanig
waardevolle natuur, dat deze easements worden gekocht door de overheid of door een
particuliere (natuurbeschermings)  organisatie.  In  dat  geval  lijkt  de vorm weer  op  de in
Nederland gebruikte beheersvormen. Ondanks het feit dat het gebruik van easements een
zeer grote vlucht heeft genomen, en dat er onmiskenbare voordelen aan het systeem zijn
verbonden (o.a. definitieve bescherming in tegenstelling tot de ruimtelijke aanwijzing), wordt
de roep om aanwijzing van natuurgebieden door  middel  van ruimtelijke  plannen in  de
Verenigde Staten steeds groter.

In een toenemend aantal Midden- en Zuid Amerikaanse landen wordt ook de juridische figuur
van de "conservation easement" gebruikt (Costa Rica, Mexico, Guatemala). In alle Midden
Amerikaanse en diverse Zuid Amerikaanse landen zijn reeds voorbereidingen getroffen om
“conservation easements” te introduceren.

In artikel  9 van het Curaçaose Eilandelijk  Ontwikkelings Plan (EOP) worden de doeleinden
beschreven die behoren bij de bestemming "conserveringsgebied", namelijk: het behoud en
herstel  van  de  bijzondere  natuurwetenschappelijke,  landschappelijke,  historische  en
culturele  waarden  in  deze  gebieden.  In  hetzelfde  artikel  wordt  aangegeven  welke
voorzieningen en welke bebouwing toegestaan zijn in de conserveringsgebieden. De EOP-
tekst in samenhang met het concept beleid van DROB, komen hierop neer, dat er voor
conserveringsgebieden zeer beperkte gebruiksmogelijkheden zijn, zowel waar het gaat om
commercieel gebruik, residentieel gebruik als toeristisch en recreatief gebruik. Hierbij is het
van  belang  te  onderscheiden  dat  het  ruimtelijk  beleid  alleen  toeziet  op  bebouwing,
voorzieningen, werken en (grond)werkzaamheden. Zo kan bijvoorbeeld de intensiteit van
recreatief gebruik, bijvoorbeeld aantal bezoekers in een gebied per dag, niet via het EOP
worden gereguleerd. Dit dient eventueel te gebeuren in beheersplannen die voortvloeien uit
natuurwetgeving.

Voor extensieve dagrecreatie,  gekenmerkt  door een korte verblijftijd van de mobiele, op de
natuurgerichte  bezoeker,  zoals  wandelen  en  natuurexcursies,  kunnen  bebouwing  en
voorzieningen worden toegelaten, voorzover deze niet de in de hoofddoelstelling genoemde
waarden verstoren. Het kan gaan om niet permanente bebouwing en voorzieningen, zoals
aanwijsborden  e.d.  Voor  intensieve  dagrecreatie,  gekenmerkt  door  een  hogere
bezoekersdichtheid  en  een  sterkere  behoefte  aan  voorzieningen,  en  verblijfsrecreatie
gekenmerkt door overnachtingen van de bezoeker, kunnen bebouwing en voorzieningen
slechts in zeer beperkte mate worden toegelaten, mits dit niet leidt tot onevenredige schade.
Een  voorbeeld  van  toegestaan  verblijfstoerisme  is  het  gebruik  als  (eco)hotel  van  een
bestaand landhuis.

DROV acht het van belang dat er een goede afstemming komt tussen ruimtelijke wetgeving en
-beleid en natuurwetgeving en -beleid, opdat het ook mogelijk zal zijn andere dan ruimtelijke
aspecten te  reguleren.  Gedacht  kan  worden  aan  voorschriften  die  ertoe leiden dat  de
ecologische draagkracht van een gebied niet wordt overschreden. Dit kan gebeuren in meer
gedetailleerde beheersplannen per gebied, die vervolgens weer kunnen worden gebruikt als
"input" voor ruimtelijke uitwerkingsplannen.

In  het  overleg  met  overheidsdiensten  en  -departementen  en  met  natuurbeschermings-  en
beheersorganisaties is gesproken over de wenselijkheid van wettelijke methoden om tot het
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gewenste beheer van particuliere natuurgebieden te komen, tegen het alternatief om dit op
vrijwillige basis te doen. De uitkomst van de gesprekken is -in hoofdlijnen- dat de meeste
ambtelijke organisaties een ruimtelijk kader (wetgeving en planning) een hogere prioriteit
toekennen,  met  name  op  de  eilanden  Aruba,  Bonaire  en  Sint  Maarten.  De  kleinere
Bovenwindse eilanden zijn hier nog niet mee bezig. Vrijwillige vormen van beheer kunnen
weliswaar aanvullend gebruikt worden, echter de agenda voor de discussie moet gevormd
worden door een ruimtelijk kader. Natuurorganisaties zijn over het algemeen positiever over
vrijwillige vormen, deels omdat ruimtelijke plannen lang op zich laten wachten en deels
omdat deze geen eeuwige bescherming van natuurgebieden garanderen.

De eigenaren, waarmee in de laatste fase van het onderzoek is gesproken, zijn pertinent tegen
ruimtelijke  plannen,  die  het  gebruik  van  hun  gebied  beperken.  Zelfs  eigenaren  die  in
beginsel vóór een natuurvriendelijke vorm van beheer op hun terrein zijn, zijn hierop tegen.
Men heeft grote moeite met opgelegde gebruiksbeperkingen, bijvoorbeeld het bouwen van
een nieuw huis ergens op het terrein of het bedrijven van enige landbouw.

De  meeste  eigenaren  zijn  wel  bereid  tot  het  uitvoeren  of  toelaten  van  een  beheer  dat
hoofdzakelijk is gericht op het behoud en herstel van de natuur, wanneer hier financiële
compensatie tegenover staat. Echter men is zeer sceptisch en verwacht niet dat de overheid
bereid zal zijn particulier natuurbeheer te financieren. Subsidiëring -en in mindere mate het
vaststellen van belasting incentives- worden door hen als onhaalbaar gezien. Gelet op het
bovenstaande is de tendens dat de eigenaren zelf in de gelegenheid willen worden gesteld
om (voldoende) rendement te behalen. In de discussie met de eigenaren over de wijze
waarop dit zou kunnen gebeuren valt op dat men weinig zakelijk vertrouwen heeft in beheer,
gericht op de natuur en andere vormen van duurzaam beheer. Het argument hierbij is veelal
dat het eigen terrein te klein wordt geacht om een dergelijke exploitatie rendabel op te
zetten. De aanwezigheid van een landhuis of een farm binnen een natuurgebied wordt vaak
weer wel als een positief  element gezien ter ondersteuning van een exploitatie van het
natuurgebied.

De eigenaren denken meestal in de eerste plaats aan conventionele, intensieve, methoden van
ontwikkeling, al is het onzeker of hiervoor een vergunning kan worden verkregen en is er
weinig financiële ruimte om te investeren. Een groot deel van de eigenaren (meer dan 50%)
ziet  dan  ook  geen  directe  ontwikkelingsmogelijkheden  en  ziet  als  voornaamste  optie:
verkopen.

Naast de groep van eigenaren die het terrein wil verkopen is er een groep die vasthoudt aan het
ontwikkelen  van  het  eigen  terrein.  In  dit  geval  bestaan  de  plannen  meestal  uit  een
combinatie van ontwikkelingskernen (commercieel, residentieel) en behoud van de natuur
elders op het terrein. Slechts een zeer kleine groep van eigenaren is  bereid de natuur
grotendeels te behouden. Bij deze mensen speelden financiële motieven geen rol.

De  eigenaren  staan  over  het  algemeen  open  voor  samenwerking  met  elkaar  en  met
natuurbeschermings- en beheersorganisaties, al is men niet goed op de hoogte van de
voordelen die een dergelijke samenwerking kan bieden (lobby, fondsenwerving e.d.). Goede
perspectieven voor dit type samenwerking liggen er in het Noordelijk deel van Saba (nabij
Muriel Thissel Park) en de Hillsides van Sint Maarten, waar eigenaren en natuurorganisaties
de meerwaarde van aaneengesloten natuurgebieden inzien.

Uit de resultaten van het literatuuronderzoek, waarbij vooral ingegaan is op wettelijke structuren
en  beheersvormen,  en  de  persoonlijke  interviews  met  grondeigenaren  en
vertegenwoordigers  van  natuurbeschermingsorganisaties  en  de  overheid  kunnen
verschillende conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.

Conclusies inzake onderzoeksvragen

Conclusie  1  bij  vraagstelling  1:  Ieder  aangewezen  conserveringsgebied  dient  op  een
specifieke  manier  te  worden  beheerd  afhankelijk  van  de  fysieke  karakteristieken.  De
conclusie  is  dan ook dat  er  niet  één of  enkele  specifieke beheersvormen bestaan ten
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aanzien van alle conserveringsgebieden. Voorbeelden van toelaatbaar gebruik in minder
kwetsbare natuur-  of  conserveringsgebieden kunnen wel  worden gegeven,  bijvoorbeeld
extensieve dagrecreatie met bijbehorende voorzieningen (wandelen, paardrijden e.d.), het
gebruik van een bestaand landhuis als klein hotel en kleinschalig camping-toerisme. 

Nadere  invulling  van  het  gebruik  van  conserveringsgebieden  dient  in  beginsel  vanuit  de
natuurregelgeving te geschieden. Deze wordt overigens weer ingekaderd door de eisen die
het EOP stelt aan conserveringsgebieden. Op Curaçao wordt een parallelle ontwikkeling
van natuurregels, in de vorm van de beleidsplannen en beheersplannen, terdege gemist. 

Conclusie 2 bij vraagstelling 2: Van de eilanden die geen EOP hebben, zijn Sint Maarten en
Aruba het verst gevorderd met hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen. In deze plannen wordt
eveneens  de  bestemming  "conserveringsgebied"  gehanteerd.  Ook  op  Bonaire  is  een
aanvang  gemaakt  met  een  Eilandelijk  Ontwikkelings  Plan.  De  eilandelijke  overheden
hechten veel belang aan een ruimtelijk plan voor hun eiland, maar letten daarbij scherp op
de  ontwikkelingen  op  Curaçao  ten  aanzien  van  de  ruimtelijke  ontwikkelingen  en  de
juridische afwikkeling.

Door  de  eigenaren  wordt  geheel  anders  gedacht  over  de  rol  van  bestemmingen  en
beheersvormen.  De  eigenaren  zijn  pertinent  tegen  gebruiksbeperkingen  via  ruimtelijke
ordening wanneer dit bepaalde vormen van gebruik onmogelijk maakt en wensen vrijwillige
opties bewandelen.

Overige conclusies

Conclusie 3: Een meerderheid van de eigenaren wil zijn of haar terrein verkopen. Zij zien weinig
in natuurbeheer op het eigen terrein. De meeste eigenaren zouden hiertoe wel bereid zijn,
wanneer hier financiële compensatie tegenover staat. Aangezien men geen bijdragen van
de overheid verwacht is de tendens dat de eigenaren zelf in de gelegenheid willen worden
gesteld  om  voldoende  rendement  te  behalen.  Hierbij  denkt  men  veelal  aan
conventionele/intensieve methoden van ontwikkeling.

Conclusie 4: Het systeem van “conservation easements” is in de VS en in diverse Midden en
Latijns Amerikaanse landen met succes geïntroduceerd. Op de Nederlandse Antillen zou
het systeem eveneens een goede bijdrage kunnen geven aan het beheer van de natuur. De
methode kent diverse voordelen ten opzichte van de methoden van ruimtelijke zonering en
aankoop,  onder  andere  de  lage  kosten,  de  korte  implementatietermijn,  de  langdurige
bescherming,  en  de  flexibiliteit.  Met  het  systeem  is  echter  nog  geen  ervaring  en  het
mogelijke gebruik ervan zou juridisch en praktisch nader onderzocht moeten worden.

Voor  de  eigenaren  die  wel  de  natuur  willen  conserveren  maar  geen  absolute
gebruiksbeperkingen dulden, zou het vestigen van een “conservation easement” een goede
oplossing zijn. Andere eigenaren zouden mogelijk kiezen voor deze methode wanneer hier
een (belasting) incentive tegenover zou staan.

Conclusie 5: Het gebrek aan kennis van de grondeigenaren ten aanzien van natuurbeheer en
duurzaam beheer en de mogelijke (financiële) voordelen die daaruit kunnen voortvloeien
is een grote belemmering voor het introduceren van dergelijke typen beheer. Ook gebrek
aan  samenwerking met andere eigenaren en met natuurbeheerders werkt belemmerend.
Toch lijken  reeds  in  dit  stadium  goede  samenwerkingsmogelijkheden te  bestaan:  een
Hillside Park op Sint Maarten, te initiëren door particuliere eigenaren, een particulier park in
het  Noordelijk  deel  van  Saba  en  samenwerking  tussen  particuliere  eigenaren  en  het
Nationale Park Arikok te Aruba.

Conclusie 6:  Het  verschil  tussen de tarieven voor  de grondbelasting voor onbebouwde en
bebouwde grond is op de Benedenwindse eilanden dermate laag, dat dit geen incentive
biedt voor beheer gericht op de natuur. Ook bij de de tax holiday is dit het geval; duurzame
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ontwikkelingsvormen komen juist minder  in aanmerking voor belastingverlaging. De tax
holiday kan vanuit het perspectief van de natuur een “perverse incentive” genoemd worden.
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Aanbevelingen voor de overheid

1. Opstellen ruimtelijke ontwikkelingsplannen op de eilanden
Ook op de eilanden Saba, Sint  Eustatius en Bonaire zou zo snel  mogelijk  moeten worden

begonnen met het uitwerken van ruimtelijke plannen. Hierbij zou aandacht moeten worden
besteed aan het in samenwerking met de eigenaren uitwerken van conserveringsdoelen op
hun terrein, het uitwerken van incentives voor eigenaren van conserveringsgebieden en
eventueel  vrijstelling  van het ruimtelijk  plan wanneer een -door  het  R.O.  Departement-
adequaat geachte overeenkomst is gesloten (of erfdienstbaarheid is gevestigd). 

2. Opstellen natuurbeleid en -wetgeving
Het is aan te bevelen dat de Eilandgebieden in het kader van de landsverordening grondslagen

natuurbeheer en –bescherming zo spoedig mogelijk een aanvang maken met het opstellen
van eilandelijke verordeningen inzake natuurbeheer en -bescherming. Bij of krachtens deze
verordeningen  kunnen  de  natuurgebieden  -ook  particuliere-  worden  aangewezen  die
bijzondere bescherming verdienen. Voor deze gebieden zullen  vervolgens beheersplannen
moeten worden uitgewerkt. 

3. Uitwerken bestemming conserveringsgebieden
Op basis van de bovengenoemde beheersplannen kan door de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling

en Volkshuisvesting (Curaçao) een uitwerkingsplan worden opgesteld voor het (ruimtelijke)
gebruik van de conserveringsgebieden. Op de overige eilanden kan het beheersplan op
gelijke wijze worden gebruikt als kader voor ruimtelijke invulling in het bestemmingsplan.

4. Uitwerken vergoedingssysteem uitvoering beheer
In het algemeen zullen beheersplannen voor natuurgebieden diverse verplichtingen inhouden

voor de eigenaar. Dit kunnen verplichtingen zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren of
juist na te laten. Deze verplichtingen gaan verder dan de restricties in het kader van de
ruimtelijke planning. Om deze reden kan alleen van de eigenaar verwacht worden dat deze
meewerkt wanneer hier een adequate vergoeding tegenover staat. 

5. Onderzoek naar "duurzaamheid" belastingstelsel
Het verdient aanbeveling om een onderzoek uit te voeren naar de duurzaamheid van het

huidige belastingstelsel, met name ten aanzien van de grondbelasting en de tax holiday.
Onderzocht zou moeten worden op welke wijze het beheer van de natuur op particuliere
terreinen  door  middel  van  belasting  incentives  gestimuleerd  kan  worden.  Wat  de
grondbelasting betreft kan de correspondentie tussen de Saba Conservation Foundation
en de Inspectie der Belastingen als vertrekpunt worden gekozen.

6. Onderzoek naar bijdrage aan maatschappij van stedelijk gebied en natuurgebied en
open land 

In  de  VS  is  een  uitgebreide  discussie  gaande  over  het  nut  van  ontwikkelde  gebieden
tegenover  het  nut  van open land en natuur.  Het is  gebleken dat  de laatstgenoemde
gebieden  voor  de  gemeenschap  minder  kosten  met  zich  meebrengen  dan  de
ontwikkelde gebieden, met name vanwege de zeer hoge kosten van infrastructuur. De
(financiële) voordelen van open land en natuurgebied worden veelal niet meegenomen,
terwijl  die  er  wel  degelijk  zijn.  De resultaten hebben in  de VS geleid  tot  een geheel
nieuwe waardering voor open land en natuur. Hier zou ook op Curaçao onderzoek naar
moeten worden gedaan.
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Aanbevelingen voor natuurbeschermings- en beheersorganisaties

1. Opstellen traject om te komen tot toepassing van “conservation easements”
In een eerste fase zou een onderzoek moeten worden uitgevoerd naar het huidige regime

(Burgerlijk  wetboek) en toekomstige regime (Nieuw Burgerlijk  Wetboek)  van zakelijke
rechten,  met  name  erfdienstbaarheden.  Ook  de  praktijk  van  het  gebruik  van  deze
erfdienstbaarheden  dient  te  worden  onderzocht,  bij  o.a.  notarissen  en  bij  de
Hypotheekbewaarder.  In een tweede fase kunnen NGO's worden geïdentificeerd, die
een voortrekkersrol willen vervullen. Door deze organisaties kunnen workshops worden
georganiseerd  met landeigenaren, NGO’s1 en overheid. In een laatste fase kunnen door
de  NGO's  en  de  overheid  regelingen  worden  uitgewerkt,  waaronder  een  incentive-
systeem (bijvoorbeeld vrijstelling of verlaging grondbelasting).

Al  zo  vroeg  mogelijk  zou  moeten  worden  gezocht  naar  eigenaren  die  “om  niet”  een
"conservation  easement"  willen  doneren  en  daadwerkelijk  willen  inschrijven  in  het
Openbare Register. Op deze wijze ontstaat een groeimodel, andere eigenaren kunnen
zich  aansluiten.  Hoe  aantrekkelijker  de  incentives  hoe  meer  eigenaren  zich  zullen
aansluiten. Het  opstellen van handboeken met  rekenvoorbeelden voor landeigenaren,
kan hieraan ook sterk bijdragen.

2. Informeren landeigenaren over mogelijkheden duurzaam beheer particulier terrein
Aanbevolen  wordt  haalbaarheidsstudies  uit  te  voeren  voor  het  beheer  van  bepaalde

particuliere  terreinen  (groot,  klein,  met/zonder  strand  of  landhuis)  waaruit
rekenvoorbeelden  worden  afgeleid.  Bij  deze  uitwerkingen  dient  rekening  te  worden
gehouden met een zich wijzigende houding van de consument (bijvoorbeeld de toerist),
die steeds milieubewuster en "groener" wordt. De informatie, waaronder informatie over
financieringsmogelijkheden  en  mogelijkheden  voor  technische  bijstand,  zou  in
brochurevorm onder de landeigenaren moeten worden verspreid.  

3. Een actievere opstelling naar landeigenaren toe
Natuurbeschermingsorganisaties kunnen zich actiever opstellen naar landeigenaren toe om

hen te interesseren voor bepaalde samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld: samenwerking
tussen  eigenaren,  tussen  NGO's  en  eigenaarsverenigingen  etc.  Dergelijke
samenwerkingsvormen  -waarmee  op  Aruba  reeds  enige  ervaring  bestaat-  kunnen
aantrekkelijk  zijn voor NGO's en landeigenaren, zeker vanwege de mogelijkheden om
externe fondsen te werven.

4. Opzetten traject om te komen tot particuliere parken te Saba en Sint Maarten
Zowel op Saba als op Sint Maarten liggen goede mogelijkheden om te komen tot particuliere

parken. Op Saba kan het Muriel Thissel Park als een "nucleus" fungeren en meerwaarde
bieden  aan  naburige  eigenaren.  Op Sint  Maarten is  ook  het  belang  onderkend  van
samenwerking  tussen  eigenaren  om  te  komen  tot  een  Hillside  Park.  De  Saba
Conservation Foundation zou op Saba de aangewezen organisatie zijn om dit traject te
initiëren, op Sint Maarten zou dit traject, wegens tijdgebrek binnen de Nature Foundation,
mogelijkerwijs kunnen worden uitbesteed. De eerste stap zou kunnen zijn het uitwerken
van een aantal  beheersopties (fysiek,  juridisch, organisatorisch en financieel)  waarna
een bijeenkomst wordt gehouden met de landeigenaren in de respectievelijke gebieden.

1  Het  verdient  aanbeveling  om  een  vertegenwoordiger  van  Cedarena  (Costa  Rica),  de
organisatie van juristen die “conservation easements” in diverse landen van Midden en Zuid Amerika
helpt introduceren, uit te nodigen.
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Aanbevelingen voor landeigenaren

1. Vereniging van Landeigenaren
Aan de landeigenaren op de Antilliaanse eilanden kan aanbevolen worden zich te verenigen.

Voordelen voor de landeigenaren zou kunnen zijn: een betere informatie voorziening,
een lobby naar de overheid, (bijvoorbeeld ten behoeve van het instellen van incentives).
Ook kunnen de leden pro-actief  strategieën uitwerken voor duurzaam beheer op hun
terreinen,  zodat  men  in  mindere  mate  te  maken  krijgt  met  opgelegde  vormen  van
inrichting en beheer.

2. Samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties
Landeigenaren kunnen veel meerwaarde vinden in samenwerking met natuurbeschermings

organisaties. In de wereld zijn diverse succesvolle voorbeelden te vinden van dit type
samenwerking, o.a. een “Netwerk van Eigenaren” in Colombia,  dat zeer succesvol is
geweest bij het werven van internationale fondsen.

3. Combinatie van landhuis-toerisme en natuurbeheer
Landeigenaren zouden kunnen overwegen oude landhuizen op te knappen en als "eco-lodge"

te gebruiken, en informatie inwinnen over mogelijkheden van natuur-toerisme.
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2 Achtergrond

2.1 Natuurgebieden en conserveringsgebieden

In deze studie worden de begrippen natuurgebieden en conserveringsgebieden gebruikt. Het
is derhalve belangrijk om deze begrippen goed te definiëren en daar waar nodig goed
af te bakenen. 

Onder het begrip  natuurgebieden wordt verstaan stukken terrein, of grond, waarvan de hier
aanwezige natuurwaarden van een zodanige kwaliteit zijn dat deze dienen te worden
behouden. De natuurwaarden worden primair bepaald door biologische criteria, maar
hebben daarnaast  ook  elementen van esthetica, cultuur,  recreatie  en dergelijke.  Bij
natuurbeheer  gaat het  primair  om de acties noodzakelijk  voor bescherming van de
natuur. Te denken valt aan reservaten waarbij hekken om het gebied worden geplaatst
die mensen en schadelijke dieren buiten dienen te houden en waar alles gedaan wordt
om  de  natuur  te  beschermen.  Of  natuurparken  waarbij  menselijke  activiteiten  wel
worden toegelaten maar op een wijze die duurzaam is.

In  termen  van natuurbeheer  en  -bescherming  wordt  met  het  begrip  conserveringsgebied
eigenlijk  hetzelfde  bedoeld  als  natuurgebied.  In  het  Curaçaose  Eilandelijke
Ontwikkelingsplan  (EOP)  wordt  met  conserveringsgebied  echter  een  bepaalde
bestemming van de fysieke ruimte bedoeld, waarbij als hoofddoelstelling conservering
van natuurwetenschappelijke, landschappelijke, historische en culturele waarden wordt
gehanteerd (zie artikel 9 EOP, bijlage 1). Binnen deze gebieden dient er zorg voor te
worden gedragen dat de waarden niet aangetast kunnen worden. 

Belangrijk is wel te onderkennen dat de bestemming conserveringsgebied, in het kader van
ruimtelijke ontwikkelingsregelgeving, zich richt op de fysieke inrichting van een gebied
ten  behoeve  van  het  beheer  en  de  bescherming  van  natuurwaarden,  terwijl  een
ingesteld natuurgebied, in het kader van natuurregelgeving, zich richt op de beheers-
en beschermingsactiviteiten van de natuurwaarden sec.  Het  moge duidelijk  zijn  dat
natuurgebieden en  conserveringsgebieden veel  met  elkaar  te  maken  hebben maar
naast elkaar bepaalde specifieke functies invullen.

2.2 Particuliere (natuur)gebieden en overheidsterreinen

Een  ander  aspect  waar  rekening  mee  dient  te  worden  gehouden  is  het  particuliere  en
publieke  eigendom  van  terreinen  waarvan  de  natuurwaarden  behouden  dienen  te
worden. De Antilliaanse eilanden en Aruba worden gekenmerkt door grote verschillen in
percentage  particuliere  grond-eigendom  ten  opzichte  van  overheidsterreinen  (m.m.
DROV Curaçao, 1997, zie tabel 1). Zo is het percentage terrein in eigendom van de
overheid op Aruba 80%, terwijl dat op Saba slechts 5% is.
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Tabel 1. Verdeling particulier gebied versus overheidsterreinen (ruwe schatting)

Eiland Particulier Overheid
Aruba 20% 80%
Bonaire 30% 70%
Sint Eustatius 50% 50%
Curaçao 60% 40%
Sint Maarten 90% 10%
Saba 95% 5%

Bron: diverse Masterplannen en Eilandelijke Departementen

Ook hier speelt de vraag wie het wenselijk acht om bepaalde terreinen te bestemmen en te
behouden vanwege de natuurwaarden. Indien een particulier met een groot stuk terrein vindt dat
zijn terrein behouden moet worden vanwege de natuurwaarden, dan zal niemand hem kunnen
tegenhouden  om  zijn  eigendom  te  beschermen  en  te  beheren  op  een  wijze  dat  de
natuurwaarden optimaal gegarandeerd zullen zijn.  Hetzelfde geldt ook voor de overheid, als
privaatrechtelijke eigenaar van terreinen, die op basis van het algemeen belang –in deze zin is er
dus  wel  een  verschil  tussen  de  overheid  en  een  particulier-  tot  de  slotsom  komt  dat  de
natuurwaarden van bepaalde terreinen die zij in eigendom heeft behouden dienen te worden. De
overheid kan dan ook de nodige stappen nemen om deze terreinen als zodanig te beschermen
en te beheren. 

Bij de natuurbescherming van overheidsterreinen heeft de overheid zelfs twee mogelijkheden ter
beschikking.  Enerzijds  kan  zij,  als  eigenaar  van  de  terreinen,  handelen  op  basis  van  het
privaatrecht,  anderzijds kan zij  via de publiekrechtelijke weg, als vertegenwoordiger van het
volkseigendom, door middel van een wettelijke regeling de bescherming en het beheer van
terreinen met bepaalde te behouden natuurwaarden vaststellen. 
Een voorbeeld van een dergelijke regeling kan gevonden worden op het eiland Bonaire, alwaar
door middel van de natuurbeschermings- en monumentenverordening 1967 (AB Bonaire 1967,
7) de reservering mogelijk wordt gemaakt van waardevolle gebieden, met de daar voorkomende
fauna,  flora  en  geologische  verschijnselen,  waaronder  begrepen  de  marien-biologisch
belangrijke kustgebieden en objecten van etnografische, archeologische en historische waarde
(memorie van toelichting). Cruciaal zijn de artikelen 2 en 3, alwaar expliciet gesteld wordt dat ten
aanzien van gebieden die aangewezen worden tot natuurreservaat of cultuurmonument derden
daarop  geen  rechten  uitoefenen  die  door  de  aanwijzing  geschaad  worden.  Hieruit  kan
geconcludeerd worden dat alleen terreinen die in eigendom zijn van de overheid zelf, en waar
ook geen andere mogelijke (zakelijke) rechten aan verbonden zijn, aangewezen kunnen worden
als natuurreservaat. De overheid was zich bij het maken van deze verordening duidelijk bewust
dat het bestemmen van particuliere gronden tot beschermd natuurgebied niet zomaar via een
eilandsverordening  kan  geschieden,  zonder  daarbij  mechanismen  in  te  stellen  die  met  de
belangen van de grondeigenaren terdege rekening houden. 

Overigens moet gezegd worden dat de verdeling van eigendom tussen particulieren en overheid-
vooral op de Benedenwinden - geen afspiegeling is van eenzelfde verdeling van gebieden met
hoge  natuurwaarden.  Tijdens  de  historische  ontwikkeling  van  de  eilanden  werd  over  het
algemeen  door  particulieren  geen  aanspraak  werd  gemaakt  op  zogenaamde  “nutteloze”
natuurgebieden, wat ertoe geleid heeft dat in veel gevallen de overheid juist deze gebieden
behield. 
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2.3 Landelijke ontwikkelingen

Op  8  september  1976  werd  de  Landsverordening  grondslagen  ruimtelijke
ontwikkelingsplanning aangenomen (PB 1976, 195). Zij trad, voor Curaçao, in februari 1982 in
werking.  Deze  verordening  bepaalt  dat  de  eilandsraden  voor  hun  eilandgebied  bij
eilandsverordening een of meer ontwikkelingsplannen dienen vast te stellen, waarin de op
lange termijn na te streven ontwikkeling van het daarin begrepen gebied wordt aangegeven. 

In februari 1998 is de Landsverordening grondslagen natuurbeheer aangenomen (PB 1998,
49),  die  op  1  februari  1999  (PB  1999,  24)  in  werking  trad.  De  verordening  draagt  de
Eilandsraden  van  de  eilandgebieden  op  binnen  2  jaar  zowel  eilandelijke  wetgeving  als
beleidsplannen ter bescherming van hun (mariene en terrestrische) natuur vast te stellen. De
bescherming geschiedt onder andere door het veiligstellen van natuurgebieden en deze actief
te beheren. 

2.4 Ontwikkelingen Curaçao

In 1980 is op Curaçao, als uitvloeisel van de voornoemde Landsverordening grondslagen
ruimtelijke  ontwikkelingsplanning,  de  Eilandsverordening  ruimtelijke  ontwikkeling  Curaçao
(EROC) aangenomen. De verordening trad op 3 oktober 1983 in werking. In deze verordening
is,  op basis  van de landsverordening, de verplichting opgenomen dat de Eilandsraad van
Curaçao een ontwikkelingsplan, al  dan niet met bestemmingsvoorschriften, zal vaststellen.
Een dergelijk ontwikkelingsplan, het Eilandelijk Ontwikkelings Plan (EOP), werd, na een lange
voorbereidingstijd, tot stand gebracht en op 15 mei 1997 afgekondigd door de Eilandsraad.
Het EOP is, na het doorlopen van de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedure op 23 mei
1997  van  kracht  geworden,  met  uitzondering van  een  vijftal  gebieden  die  op  basis  van
gegrond verklaarde beroepen opnieuw door de Eilandsraad in overweging dienden te worden
genomen. Deze gebieden, waaronder ook conserveringsgebieden, zijn tot het moment van
publicatie van dit rapport nog niet definitief bestemd. Belangrijk is wel te noemen dat een van
deze vijf gebieden, het landgoed Oostpunt van de familie Maal, belangrijke jurisprudentie zal
opleveren ten aanzien van de kracht van de eilandelijke ruimtelijke regelgeving en de grootte
van eventuele toegekende planschade.

In het EOP zijn op de plankaart verschillende zones aangegeven, waarvan de bestemming
varieert.  In  totaal  zijn  (excl.  wegen  en  water)  10  bestemmingen  gedefinieerd.  Voor  de
natuurlijke omgeving is -naast open land, en toeristisch gebied - met name de bestemming
conserveringsgebied, van belang.   De toelichting  op het  gebruik  van gebieden met  deze
bestemming schept voor een belangrijk deel de voorwaarden voor het eventuele beheer van
de natuur (zie hoofdstuk 4).

De aangewezen conserveringsgebieden op Curaçao kunnen echter, wanneer het gaat om
detail-bestemmingen  en  het  beheer  van  deze  gebieden,  niet  op  uniforme  wijze  worden
behandeld. In de eerste plaats moet onderscheid worden gemaakt in particuliere terreinen en
overheidsterreinen. In de tweede plaats zijn de gebieden qua aard soms zeer verschillend. Zo
zijn zowel cultuurhistorisch belangrijke gebieden, als landschappelijk belangrijke gebieden en
natuurgebieden aangewezen als conserveringsgebied. Bij natuurgebieden kan het gaan om
terrestrische natuur, mariene natuur zoals mangrovegebieden, gebieden met een belangrijke
flora en gebieden met een belangrijke fauna. Het spreekt voor zich dat het wenselijk is dat het
toegestane gebruik van dergelijke verschillende gebieden wordt gedifferentieerd.

De vraag die zich opwerpt hoe dat dan gedaan moet worden is zeer actueel  en nog niet
geheel duidelijk. Moet deze verfijning geschieden op basis van natuurregelgeving of kan deze
verder geschieden door regelgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling?
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Door de dienst DROV is hiertoe een aanzet gegeven door de bestemming “conserverings-
gebied” verder uit te werken. Het betreft een intern (concept) beleidsdocument. DROV heeft
het concept beleidsdocument nader mondeling toegelicht ten behoeve van deze studie (m.m.
dhr. L. Janga). Een nadere uitwerking van de ambtelijke gedachtegang is weergegeven in
hoofdstuk 4.

Wat eilandelijke natuurwetgeving betreft valt op te merken dat het eilandgebied Curaçao nog
geen regeling kent  ten aanzien van terrestrische flora en fauna, en natuurgebieden. Wel
bestaat een eenvoudige rifbeheerverordening uit 1976 die het afbreken van koralen en het
speervissen verbiedt. Recentelijk is daar een kleine uitbreiding aan toegevoegd waarbij alle
zeeschildpadden en hun nesten zijn beschermd. Spoedig zal hierin wel verandering dienen te
komen  aangezien  de  eerder  genoemde  Landsverordening grondslagen  natuurbeheer  en
-bescherming  alle  eilandgebieden,  dus  ook  Curaçao,  dwingend-rechtelijk  opdraagt  om
natuurwetgeving aan te nemen. 

2.5 Ontwikkelingen andere eilanden

Op andere eilanden is de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening
minder  ver  gevorderd.  Naast  Curaçao  kennen  alleen  Sint  Maarten  en  Bonaire  een
Eilandsverordening  Ruimtelijke  Ontwikkeling,  die  in  1993 resp.  1995  zijn  vastgesteld. De
(concept) ruimtelijke plannen op Bonaire hebben een “globaal”  karakter. Het achterliggende
doel hiervan is het bereiken van een groter politiek en maatschappelijk draagvlak, waardoor
implementatie minder tijd vergt (m.m. DROB Bonaire). Ook op Aruba verloopt de ruimtelijke
ordening  via  een  globaal  plan  (Structuurplan, in  voorbereiding) naar  meer  gedetailleerde
plannen (Deelplannen en Verkavelingsplannen). Een verordening op de Ruimtelijke Ordening
is  in  voorbereiding.  Op  Sint  Maarten  wordt  vooral  gewerkt  met  gedetailleerde
verkavelingsplannen  in  het  kader  van  een  globaal  plan  ten  aanzien  van  de  ruimtelijke
ontwikkeling. Een eerste plan is recentelijk in ontwerp-vorm verschenen voor het gebied Fort
Amsterdam. Op Saba wordt met de goedkeuring door de Europese Unie van een budget van
754.000 ECU een start gemaakt met de opzet van (concept) wetgeving, zonering, aanwijzing
van conserveringsgebieden en de implementatie van de plannen en de wetgeving.

Ten aanzien van natuurwetgeving en -planning zijn juist de andere eilanden verder gevorderd
dan Curaçao. Zo zijn op Bonaire, St. Eustatius en op Aruba verordeningen vastgesteld ter
bescherming  van  de  terrestrische  natuur  (zie  paragraaf  3.2.1).  Op  Saba,  St.  Eustatius,
Bonaire en St. Maarten zijn natuurbeleidsplannen in een vergevorderd stadium.

2.6 Vraagstelling

De vraagstelling voor de voorgestelde studie is tweeledig:

1. Wat  zijn de  beheersvormen welke het beste de beoogde doelstellingen van de bij  het
EOP  aangewezen  conserveringsgebieden,  die  particulier  eigendom  zijn,  kunnen
bereiken?

2. Welke zijn de mogelijke  bestemmingen en  beheersvormen die in het algemeen kunnen
worden toegepast op particuliere natuurgebieden in de Nederlandse Antillen en Aruba.
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3 Doel en uitgangspunten

3.1 Doel

Op grond van de voornoemde vraagstelling is het doel van de studie tweeledig, namelijk om: 

1. Na  te  gaan  welke  beheersvormen voor  (particuliere)  conserveringsgebieden  het  meest
geschikt  zijn  om de beoogde doelstellingen ervan te  bereiken, hierbij  uitgaande van de
uitwerking van deze bestemming door DROV-Curaçao.

2. Na  te  gaan  welke  bestemmingen en  beheersvormen kunnen  worden  toegepast  op
particuliere natuurgebieden in de Nederlandse Antillen en Aruba.

De  resultaten  van  de  studie  zullen  toepasbaar  zijn  voor  de  eilanden  die  of  met  de
voorbereidingen van een EOP (of anderszins ruimtelijke plannen) bezig zijn of dat vooralsnog
niet doen.

3.2 Uitgangspunten

De studie  beperkt  zich tot  die  conserveringsgebieden die  particulier  bezit  zijn.  Echter  waar
relevant kunnen de uitkomsten van de studie gebruikt worden voor natuurgebieden in handen
van  de  overheid.  Omtrent  het  beheer  van  deze  gebieden  bestaat  momenteel  geenszins
duidelijkheid.

Het onderzoek richt zich in een eerste fase naar de beheersvormen die theoretisch haalbaar zijn.
In  een tweede fase  van het onderzoek  is  bijzondere aandacht  gegeven aan de praktische
haalbaarheid. Hierbij is vooral ingegaan op beheersvormen die voor de eigenaar economisch
van belang kunnen zijn.

Het is de bedoeling dat met de studie een bijdrage wordt geleverd aan de besluitvorming rond de
bestemming van en beheersvormen voor particuliere natuurgebieden op de Antilliaanse eilanden
en Aruba. Het werd om deze reden van belang geacht met de eigenaren, overheid en ngo’s op
deze eilanden intensief overleg te voeren over de ontwikkeling van het ruimtelijk ordeningsbeleid
en natuurbeleid tot nu toe en over het draagvlak voor bepaalde voorstellen. 
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4 Analyse wettelijke kaders

4.1 Introductie

Dit hoofdstuk analyseert de juridische mogelijkheden die er in de praktijk te vinden zijn op de
Nederlandse Antillen om natuurgebieden adequaat c.q. optimaal te kunnen beheren, alsmede
de (financiële) regelingen die van invloed zijn op de mogelijkheden voor natuurbeheer. 
Voordat hierop wordt ingegaan worden hier enkele kanttekeningen geplaatst bij de wettelijke
competentie om natuurwetgeving en wetgeving ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling te
maken.

Met de ERNA-wijziging van 8 januari  1998 werd duidelijkheid geschapen ten aanzien de
competentie met betrekking tot het natuurbeheer en de –bescherming: In de meeste gevallen
berust  de  regelgevende  bevoegdheid  bij  de  eilandgebieden.  Slechts  indien  er
natuurverdragen zijn die de Nederlandse Antillen als autonoom land binnen het Koninkrijk der
Nederlanden  binden,  dan  is  het  land  verplicht  uitvoering  te  geven  aan  de
verdragsverplichtingen of deze verplichtingen door te delegeren aan de eilandgebieden ter
uitvoering. 

De volgende internationale of regionale natuurverdragen die het land binnen kunnen worden
onderscheiden: 
- Het CITES verdrag1 inzake de regulering van de handel in beschermde wilde planten en

dieren;
- Het Bonn verdrag inzake migrerende wilde soorten;
- Het Ramsar verdrag inzake de bescherming van waterrijke gebieden van internationale

betekenis, en in het bijzonder voor trekvogels; 
- Het SPAW protocol2, met betrekking tot bijzonder beschermde gebieden en wilde flora en

fauna, en behorende bij de Cartagena Conventie ter bescherming van het marine milieu
in het wijdere Caraibische gebied;

- Het  Biodiversiteitsverdrag3,  inzake het  beheer  en  de bescherming van de  biologische
biodiversiteit.

Wat betreft de bevoegdheidsverdeling tussen land en de eilandgebieden op het gebied van
natuur  geldt  dit  in  wezen evenzo voor  de  ruimtelijke  ontwikkeling.  Het  land heeft  via  de
Landsverordening  grondslagen  ruimtelijke  ontwikkelingsplanning  de  uitvoering  naar  de
eilandgebieden  doorgedelegeerd.  Alle  eilanden  zijn  inmiddels  doende  hun  eilandelijke
regelgeving op dit gebied aan te nemen; sommigen zijn hierin veel verder dan andere.

4.2 Publiekrechtelijke instrumenten

4.2.1 Regelingen ter bescherming en beheer van de natuur

Op 8 januari 1998 werd door het Parlement van de Nederlandse Antillen de Landsverordening
grondslagen natuurbeheer en –bescherming samen met de bovengenoemde ERNA wijziging
aangenomen. Deze landsverordening geeft onder meer uitvoering aan de verplichtingen zoals
die door de bovengenoemde vijf natuurverdragen zijn genoemd. De landsverordening doet
dat door diverse taken zoals geformuleerd door de natuurverdragen te delegeren naar de vijf
eilandgebieden van de Nederlandse Antillen ter uitvoering via eilandelijke natuurregelingen.
Zij  geeft hen daarvoor een periode van 2 jaar. Dit betekent dat binnen die twee jaren alle

1  De N.A. zijn vanaf 6 juli 1999 partij bij dit verdrag.
2  Dit protocol is internationaal nog niet in werking getreden.
3  De N.A. zijn nog geen partij  bij  dit  verdrag. Hebben wel te kennen gegeven zo spoedig

mogelijk partij te willen worden.
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eilandgebieden van de Nederlandse Antillen natuurregelgeving moeten maken om de natuur
van het eiland te beschermen.

Welke  soort  regels  ten  aanzien van het  beheer  en  de  bescherming  van natuurgebieden
kunnen we op eilandniveau verwachten? De Ramsar Conventie draagt de partijen (in casu
dus de eilandgebieden) op om geschikte ‘wetlands’ binnen haar territoir aan te wijzen om te
worden opgenomen in een ‘lijst van wetlands van internationale betekenis’.1 De geschiktheid
wordt bepaald door ecologische, botanische, zoölogische, limnologische en/of hydrologische
gronden.2 Iedere lidstaat zal plannen maken en uitvoeren ter bescherming van haar wetlands
onder  andere  door  het  instellen  van  natuurreservaten  in  wetlands  met  een  actief
beheersmechanisme.3 Zo  zal  getracht  moeten  worden  door  goed  management  de
watervogelpopulatie te verbeteren.4 Ook de Bonn Conventie betreffende de bescherming van
migerende wilde  soorten geeft  aan  dat  habitats  van migrerende soorten  actief  dienen te
worden  beschermd5,  wat  in  de  praktijk  neerkomt  op  goed  beheer.  Tenslotte  geeft  het
Biodiversiteitsverdrag aan dat alle  partijen nationale strategieën,  plannen en programma’s
zullen opstellen voor de bescherming en duurzaam gebruik  van de biologische diversiteit.6
Daarnaast  zullen  partijen  zoveel  als  mogelijk  een  systeem van beschermde gebieden of
gebieden waar speciale maatregelen dienen te worden genomen om de biologische diversiteit
te beschermen, instellen.7 Ook zullen partijen richtlijnen ontwikkelen ten aanzien van selectie,
instelling  en  beheer  van  beschermde  gebieden  of  gebieden  waar  speciale  maatregelen
dienen  te  worden  genomen  om  de  biologische  diversiteit  te  beschermen.8 Ook  andere
beheersmaatregelen  die  genomen  dienen  te  worden om  de  biodiversiteit  te  beschermen
worden door het  Biodiversiteitsverdrag aangegeven.9 Uitwerking op Regionaal  niveau van
diverse artikelen in het Biodiversiteitsverdrag vinden we in het SPAW protocol behorende bij
de Cartagena Conventie. Vooral de artikelen 3 t/m 6 van het SPAW protocol zijn van belang
ten  aanzien  van  natuurbeheer,  omdat  hierin  aanbevelingen  worden  gedaan  wat  onder
beheers- en beschermingsmaatregelen moet worden verstaan (zie bijlage 2). 

Een  belangrijke  vraag  die  gesteld  kan  worden  is  of  actieve  medewerking  van  een
grondeigenaar kan worden verlangd of zelfs afgedwongen, nadat zijn terrein (tegen zijn zin)
wettelijk tot beschermd natuurgebied is aangewezen? Duidelijk is dat de aanwijzing, ondanks
zijn  tegenwerking,  toch  verwezenlijkt  is.  Dat  is  pas  een  eerste  stap  die  zonder  de
medewerking van de eigenaar kan geschieden. Op grond van de verdragen (zie bijlage 2)
dient de overheid er vervolgens zorg voor te dragen dat ten aanzien van de aangewezen
beschermde natuurgebieden door middel van beheersplannen allerlei plannings, beheers- en
uitvoeringsmaatregelen  opgesteld  en  uitgevoerd  dienen  te  worden.  Deze  maatregelen
bestaan voornamelijk uit verboden en geboden. Wat verboden betreft moet duidelijk zijn dat
iedereen,  dus  ook  de  eigenaar,  op  straffe  van  vervolging  en  sanctie,  deze  zal  moeten
opvolgen. Echter, wat betreft geboden, het verder ontwikkelen van nadere maatregelen, is het
moeilijk voorstelbaar dat een eigenaar daar tegen zijn zin aan zal meewerken. Deze taak is
derhalve eerder een opdracht aan de overheid, waarbij de eigenaar bij implementatie door de
overheid (of een andere daartoe aangewezen instantie bijvoorbeeld een natuurorganisatie) dit
lijdelijk zal moeten ondergaan. 

De eilandelijke wetgeving inzake het beheer en de bescherming van de terrestrische natuur is
slechts  zeer  beperkt  tot  onwikkeling  gekomen.  Op  Bonaire  en  Aruba  zijn  verordeningen

1  Artikel 2 lid 1 Ramsar Conventie
2  Artikel 2 lid 2 Ramsar Conventie
3  Artikel 3 lid 1 en 4 lid 1 Ramsar Conventie
4  Artikel 4 lid 4 Ramsar Conventie
5  Artikel II lid 4 Bonn Conventie
6  Artikel 6 Biodiversiteitsverdrag
7  Artikel 8 (a) Biodiversiteitsverdrag
8  Artikel 8 (b) Biodiversiteitsverdrag
9  Artikel 8 (c t/m m) Biodiversiteitsverdrag
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aangenomen die het mogelijk maken gebieden aan te wijzen als beschermd natuurgebied of
-reservaat, echter beide verordeningen hebben slechts betrekking op overheidsgronden1.
Op Sint Eustatius is de Verordening bescherming fauna en flora2 aangenomen met het doel fauna en
flora  en  gezichtsbepalende  natuurlandschappen te  beschermen en te conserveren. Krachtens deze
verordening3 is een aantal gebieden aangewezen als gezichtsbepalende natuurlandschappen: De Quill
(vanaf de 250 meter hoogtelijn) en de gebieden Boven, Venus, Gilboa Hill, Signal Hill en Bergje. Van
deze gebieden is het gebied Signal Hill in particuliere handen (Statia Oil terminal).

4.2.2 Regelingen inzake ruimtelijke ontwikkeling

Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning
Reeds  in  1976  zijn  bij  landsverordening  de  grondslagen  van  de  ruimtelijke
ontwikkelingsplanning vastgelegd.4 De landsregering vond namelijk dat zij moest komen tot
een  samenhangend  en  duurzaam  beleid  voor  de  ontwikkeling  van  het  territoir  van  de
Nederlandse Antillen. De wijze om dit te doen geschiedt door de eilandgebieden op te dragen
een of  meer  ontwikkelingsplannen vast te  stellen,  waarin  de op de langere termijn  na te
streven  ontwikkeling  van  het  daarin  begrepen  gebied  wordt  aangegeven.5  De
ontwikkelingsplannen dienen als algemeen kader en worden elke vijf jaar herzien. Voor de in
de plannen aangeven gronden kunnen bestemmingsvoorschriften worden opgenomen.6 De
bestemmingsvoorschriften  kunnen  beperkingen  inhouden  ten  aanzien  van  het  bouwen,
uitvoeren van andere werken en werkzaamheden in, op of boven de aangegeven grond en
van het gebruik van die grond en de daarop bevindende opstallen.7

Eilandgebied Curaçao
Het  eilandgebied  Curaçao  is  het  verst  gevorderd  met  de  uitvoering  van  de  ruimtelijke
ontwikkelingsplanning.  In  1980  stelde  het  eilandgebied  Curaçao  een  Eilandsverordening
ruimtelijke  ontwikkelingsplanning  (EROC)8 vast,  terwijl  in  1995  het  Eilandelijk
ontwikkelingsplan (EOP)9 werd aangenomen. Ruim 12 jaar bevindt zich tussen EROC en
EOP  en  zelfs  19  jaar  na  de  totstandkoming  van  de  Landsverordening  ruimtelijke
ontwikkelingsplanning.  Het  EOP gaat  uit  van  een stelsel  van globale  bestemmingen met
voorschriften dat, volgens de EROC, nader kan worden uitgewerkt.10 

Bij  de 14 verschillende globale bestemmingen die het EOP kent, is vooral de bestemming
‘conserveringsgebied’ van groot belang voor het in standhouden van landschap of natuur.
Echter  ook  de bestemmingen toeristisch gebied,  agrarisch gebied,  (stedelijk)  parkgebied,
landelijk  woongebied, open land en water kunnen een bijdrage leveren aan het doeleinde
landschaps-  en  natuurbehoud.  Duidelijk  moge  zijn  dat  invulling  van  de

1  Bonaire:  Eilandsverordening  van  de  22e   juni  1967,  houdende  voorzieningen  tot
bescherming  en  behoud  van  de  in  en  bij  het  eiland  Bonaire  natuurgebieden  en  monumenten
(Natuurbeschermings-  en  monumentenverordening  1967,  AB  Bonaire  1967,  no.  7).  Aruba:
Landsverordening houdende regels ter bescherming van de natuur en de daarin voorkomende dier
en plantensoorten (Natuurbeschermings verordening, 1995)

2 Eilandsverordening  regelende  de  bescherming  van  fauna  en  flora  in  ruime  zin  op  het
eilandgebied St. Eustatius of in de territoriale wateren rondom het eiland Sint Eustatius (1997).

3  Eilandsbesluit van 20 maart 1997 (AB 1997, 07)
4  Landsverordening betreffende grondslagen van de ruimtelijke ontwikkelingsplanning (LRO)

(PB 1976, 195)
5  Artikel 7 LRO
6  Artikel 9 lid 1 LRO
7  Artikel 9 lid 3 LRO
8  AB Curaçao 1980, 6
9  AB Curaçao 1995, 36
10  Artikel 16 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC)
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bestemmingsvoorschriften bij de diverse bestemmingen in belangrijke mate bijdraagt tot het
behoud van het doeleinde landschaps- en natuurbehoud. 
Opmerkelijk  is  dat de uitwerking  van hetgeen in  de EROC dwingend staat aangeven ten
aanzien  van  landschap  en  natuur  namelijk  ‘behoud’,  in  het  EOP  voor  wat  betreft
conserveringsgebieden in de beschrijving in hoofdlijnen en daaraan gekoppelde voorschriften
is  uitgebreid tot ‘behoud en herstel’.  De academische vraag die gesteld kan worden is  of
hiermee het eilandgebied verder gaat dan waar zij wettelijk toe bevoegd is. 

Andere eilandgebieden
De andere eilandgebieden zijn wat betreft de uitwerking van de ruimtelijke ontwikkeling van
hun territoir nog niet zover gevorderd als het eilandgebied Curaçao. Zo hebben de eilanden
Bonaire  en  St.  Maarten  reeds  eilandsverordeningen  ruimtelijke  ontwikkelingsplanning
aangenomen, maar nog niet verder uitgewerkt via een of meerdere ontwikkelingsplannen, die
al  of  niet  voorzien  zijn  van  (globale)  bestemmingen  met  voorschriften.1 Van  de  overige
eilanden binnen deze studie worden alleen op Aruba vorderingen gemeld ten aanzien van de
(Lands)verordening op de ruimtelijke ordening en een ruimtelijk plan (m.m. VROM Aruba).

4.2.3 Financiële regelingen

In de Grondbelastingverordening van 1908 (een Landsverordening) gewijzigd in 1992 2, wordt
geregeld  dat  de  eigenaar  van  een  onbebouwd  stuk  grond  jaarlijks  5  promille  van  de
grondwaarde aan  grondbelasting  dient  af  te  dragen  aan de fiscus.  De eigenaar  van een
bebouwd stuk grond dient jaarlijks 6 promille van de waarde van de grond af te dragen3. Uit
correspondentie tussen de Saba Conservation Foundation en de Inspectie der Belastingen is
gebleken  dat  de  Inspectie  mogelijk  bereid  is  vrijstelling  te  geven van  de  grondbelasting
wanneer  particuliere  natuurgebieden  in  beheer  worden  gegeven  aan  een
natuurbeheersorganisatie  zonder  winstoogmerk.  Hieraan  worden  echter  wel  expliciete
voorwaarden gesteld. Zo moet de eigenaar een zakelijk gebruiksrecht geven, bij voorkeur aan
het Eilandsbestuur, is medebeslissingsbevoegdheid van de eigenaar niet acceptabel, moet er
een  commissie  worden  ingesteld  die  toeziet  op  het  beheer  en  de  naleving  van  de
gebruiksovereenkomst,  en  dient  het  natuurpark  voor het  publiek  toegankelijk  te  zijn.  Met
uitzondering van dit laatste gaat het om vrij stringente juridische voorwaarden en de vraag kan
gesteld worden of het 'weggeven' van deze zakelijke rechten voordelig is voor de eigenaren.
Of  is  het  geven  van  andere  zakelijke  rechten,  zoals  een  erfdienstbaarheid,  waarbij  de
eigenaar  nog  bepaalde  -af  te  spreken-  rechten  behoudt,  meer  acceptabel  voor  de
landeigenaren. De Inspectie houdt de deur open voor overleg hierover. Het is van belang dat
dit overleg met de Inspectie zowel te Curaçao als te Sint Maarten plaatsvindt.

De Landsverordening bevordering grondontwikkeling beoogt de ontwikkeling van grond voor
diverse doeleinden waaronder toerisme te stimuleren door verlaging of vrijstelling van onder
andere  invoerbelasting  en  grondbelasting.  Door  de  Inspectie  der  belastingen  wordt
aangegeven dat bij de beoordeling van de aanvraag voor vermindering of vrijstelling, wordt
gekeken naar het niveau van de investeringen en de mate waarin een bijdrage wordt geleverd
aan de werkgelegenheid. Het al of niet duurzame karakter van een project wordt slechts in
lichte mate meegewogen. Het zal duidelijk zijn dat projecten met een hoog investeringsniveau
en natuurvriendelijke  projecten  vaak  niet  dezelfde  zijn  en  in  veel  gevallen  zelfs  lijnrecht
tegenover elkaar staan.

4.3 Privaatrechtelijke instrumenten

1  Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning St. Maarten (AB 1993, 13) en Bonaire
(AB 1994, 22)

2  P.B. 1908, nr. 27 en P.B. 1992, nr. 62
3  Overigens wordt de grondbelasting op de 3 Bovenwindse eilanden momenteel niet geïnd.
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Naast  de  verschillende  publiekrechtelijke  instrumenten,  waarbij  de  overheid  de  burger
eenzijdig  allerlei  regels  in  het  algemeen  belang  oplegt  bestaat  er  ook  een  scala  van
privaatrechtelijke instrumenten. Deze kunnen door de overheid in relatie tot burgers worden
gehanteerd, of door burgers onderling. In deze paragraaf worden verschillende mogelijkheden
uitgewerkt, tegen de achtergrond van het natuurbeheer.

Contract inzake beheer van particulier eigendom door een derde
Zoals  eerder  vermeld  bestaat  ook  de  mogelijkheid  om via  de  privaatrechtelijke  weg  het
beheer van natuurgebieden veilig te stellen. In feite wordt hiermee bedoeld dat contractueel
voor korte, of nog liever langere, termijn afspraken worden gemaakt dat een bepaald gebied
op een wijze zal worden beheerd die in het belang van de natuur zal zijn. Contracten worden
tussen partijen gesloten. Partijen kunnen allerlei (rechts)personen zijn. Zo kan het voorkomen
dat een particuliere eigenaar van een stuk grond, dat uitgaande van relevante biologische
criteria de moeite waard is om duurzaam beheerd te worden, door middel van een contract
met  een  andere  partij  een  beheersovereenkomst  sluit.  In  het  contract  zijn  dan  de
voorwaarden die beide partijen hebben aangedragen om dit contract te sluiten opgenomen.
Voorwaarden hebben vaak betrekking op de geldelijke vergoeding die de eigenaar wil krijgen
voor het in beheer geven aan de wederpartij en voorwaarden waaraan de wederpartij moet
voldoen  om  het  beheer  te  mogen  uitoefenen.  Gedacht  kan  ook  worden  aan  bepaalde
privileges ten aanzien van het terrein die de eigenaar zichzelf nog zou willen voorbehouden1.
Voorbeelden hiervan zijn op de Antillen niet  voorhanden. Op Aruba wordt momenteel wel
gewerkt aan een overeenkomst waarbij het parkmanagement het terrein van een particulier
huurt (zie bijlage 5).

Contract inzake beheer door de eigenaar zelf 
Een bijzondere vorm van contractuele verplichting is het contract dat de eigenaar van een
natuurgebied met  derden overeenkomt om voor  een  geldelijke  of  andere vergoeding het
terrein  slechts  als  natuurgebied  te  beheren.  De  eigenaar  zal  het  natuurgebied  dan  zelf
beheren volgens criteria zoals in het contract opgenomen en wordt voor het uitvoeren van dit
beheer gecompenseerd. De argumentatie achter een dergelijk contract is dat hiermee een
eigenaar  ten aanzien van zijn  eigendomsgrond niet  besluit  deze te  ontwikkelen  maar als
natuurgebied te behouden, zonder dat hij daar financieel in wordt achtergesteld. Voorbeelden
hiervan zijn niet voorhanden. 
Een variant hierop is de schenking van een stuk natuurgebied onder de voorwaarde dat deze
slechts mag worden gebruikt als natuurgebied. Op deze wijze is de plantage Washington van
het Slagbaai-Washington park te Bonaire door de eigenaren aan het eilandgebied Bonaire
geschonken, waarbij  in de overdrachtsakte werd opgenomen dat het gebied op een wijze
wordt gebruikt die “het karakter van de plantage als natuurreservaat niet in gevaar brengt.” En
dat  “nimmer  mogen  worden  gebouwd  hotels,  motels,  bungalowparken,  danshuizen,
logementen en dergelijke, of andere handelingen gepleegd, die het karakter van de plantage
Washington  als  natuurreservaat  kunnen  schaden.”  De  overheid  werd  op  deze  manier
gedwongen  om  zelf  (naderhand  wel  doorgedelegeerd  aan  een  derde  namelijk  Stinapa
Bonaire) het terrein als natuurgebied te beheren. Eenzelfde voorbeeld is het Muriel Thissel
park te Saba waarvan de eigenaren de grond aan de Saba Conservation Foundation hebben
geschonken onder de voorwaarde dat dit gebied alleen als natuurgebied kan worden gebruikt.

1  Een voorbeeld is de langdurige contractuele relatie die de Amerikaanse familie Rockefeller
heeft met de National Park Services ten aanzien van het beheer van het eiland St. John, U.S. Virgin
Islands, dat voor het overgrote deel eigendom is van deze familie. Het eiland dient als beschermd
natuurgebied te worden beheerd; slechts het 4-sterren hotel in eigendom van de Rockefellers moet
in het park worden getolereerd. 
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Contract inzake beheer overheidsgronden
Ten aanzien van overheidsgronden kan de overheid op basis van contracten, zoals boven
reeds is vermeld, via de privaatrechtelijke weg derden contracteren om de natuurgronden te
beheren. Een goed voorbeeld in deze is het private contract dat de eilandelijke overheid van
Curaçao heeft met de Stichting Nationale Parken (Stinapa) om het Christoffelpark, het Shete
Bokagebied en de grotten van Hato te beheren.

Contract met eigenaarsvereniging
In sommige gevallen verkoopt een particuliere eigenaar van een natuurgebied delen van zijn
grond als kavels onder de voorwaarde dat de natuurwaarde van het terrein in stand wordt
gehouden.  Bij  de koopovereenkomst  worden persoonlijke  verplichtingen opgelegd die  het
natuurlijke  karakter  blijvend moeten garanderen. Zo mogen de eigenaren bijvoorbeeld de
gronden slechts voor een klein deel ontwikkelen, mag dit terrein niet worden vrijgemaakt van
vegetatie dan voor het bouwen of aanleggen van woning of tuinen. De kaveleigenaren dienen
te aanvaarden dat de openbare wegen niet geplaveid worden maar landwegen van zand en
steenrots zullen blijven, en meer van dergelijke bedingen die het natuurlijke karakter blijvend
waarborgen. Om dit te garanderen verplichten alle kaveleigenaren zich om lid te worden van
de eigenarenvereniging, die aanvullende regels kan maken. Bij overtreding van de regels kan
een geldsom worden verbeurd. Bovendien kan worden opgenomen in de akte dat de gestelde
voorwaarden  ook  moeten  worden  opgenomen  in  volgende contracten  van  koop  of  huur
(zogenaamde kettingbedingen) waardoor de bedingen in beginsel onbeperkt blijven bestaan.
Door  de kettingbedingen gaan deze contracten al  sterk  lijken  op  zakelijke  rechten zoals
erfdienstbaarheden die in openbare registers staan ingeschreven. Een voorbeeld van een
dergelijke vereniging met onderlinge contractuele relaties is "Luga Aleha" te Bonaire.

Erfdienstbaarheden
Erfdienstbaarheden  zijn  beperkte  zakelijke  rechten  die  samenhangen  met  onroerende
goederen (erven). Dit in tegenstelling tot zakelijke rechten die gebonden zijn aan personen
(vruchtgebruik). De juridische definitie van een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een
onroerende zaak –het dienende erf- tot gebruik en nutte van een andere onroerende zaak –
het heersende erf- is bezwaard. De vaststelling van de inhoud van de erfdienstbaarheden
worden  door  partijen  zelf  bepaald.  De  wettelijke  vereisten,  die  voor  geldigheid  van  een
erfdienstbaarheid gesteld worden zijn: de last die op het dienend erf is gelegd, moet kunnen
strekken ten nutte van ieder, die het heersende erf  overeenkomstig zijn aard en inrichting
gebruikt. De erven moeten in elkaars nabuurschap liggen. Het nut dat de gebruiker van het
heersend erf  van het dienend erf kan trekken, mag niet  van voorbijgaande aard zijn. Het
heersend  en  het  dienend  erf  mogen  niet  aan  dezelfde  persoon  in  volle,  of  bezwaarde
eigendom toebehoren en, tenslotte, de erfdienstbaarheid moet in beginsel bestaan uit een
verplichting om te dulden of niet te doen. In Nederland zijn bij  de invoering van het nieuw
burgerlijk wetboek wijzigingen van deze voorwaarden opgenomen. Deze hebben betrekking
op het nut en het  nabuurschap die minder  stringent zijn  geworden. Op de Antillen  wordt
waarschijnlijk  per 2000 een nieuw burgerlijk wetboek ingevoerd waarin deze nieuwe regels
ook zijn opgenomen.  Het interessante van erfdienstbaarheden is dat deze de potentie in zich
hebben, zeker in de nieuwe regelingen, om gebruikt te kunnen worden voor de bescherming
van natuurgebieden. Dat gebeurt vooralsnog nog niet. 
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4.4 Analyse

Publiekrechtelijke (eilandelijke) regelingen ter bescherming en beheer van de natuur bieden
vele mogelijkheden om tot een adequaat beheer van waardevolle natuur te komen. Het ziet er
naar uit dat op korte termijn dergelijke juridische mechanismen er ook zullen komen, al was
het alleen maar vanwege de dwingend-rechtelijke tweejarige tijdslimiet die de eilandgebieden
door  de  Landsverordening  grondslagen  natuurbeheer  zijn  opgedragen.  De  vraag  die
onbeantwoord blijft is of met het totstandkomen van natuurwetgeving voor bedreigde soorten
en  waardevolle  natuurgebieden,  met  daaraan  gekoppeld  beleidsmatige  kaders,  ook  alle
natuurgebieden  beheerd  zullen  worden  zoals  gewenst  wordt.  Zaken  als  financiële
draagkracht, mankracht en politieke wil om wettelijk gebieden als natuurparken aan te wijzen,
zullen zeker nog lange tijd beperkende invloed uitoefenen.

Hulpmiddelen hierbij zijn nodig. Dit kan ondermeer in de vorm van een parallelle ontwikkeling
van het wettelijke ruimtelijk ontwikkelingskader, dat aanzienlijk bijdraagt aan het veiligstellen
van gebieden die voor natuurbehoud in  aanmerking komen. Door  het onderscheiden van
onder andere conserveringsgebieden, met bijbehorende bestemmingsvoorschriften, ontstaat
de mogelijkheid  voor de overheid om gronden met hoge biodiversiteit tegen invloeden die
deze  waarden kunnen  aantasten, te  behouden.  Het  blijft  wel  de  vraag hoe  snel  ook  dit
wettelijk instrument op de andere eilanden zal worden ingevuld c.q. verder uitgewerkt. Alleen
het  eilandgebied  Curaçao  is  daadwerkelijk  tot  een  definitief  eilandelijk  ontwikkelingsplan
(EOP) gekomen; hierover is veel te doen (geweest) en de procedures vergen veel van het
ambtelijke apparaat. Daarbij komt dat bepaalde zaken (o.a. schadevergoedingseisen richting
overheid) nog onder de rechter zitten, waarvan de andere eilandgebieden de uitslag met
argwaan afwachten voordat zij verder durven gaan met hun eigen regelingen ten aanzien van
de ruimtelijke ontwikkeling. Behalve dat zij het benodigde kader, om het hele traject om tot
ruimtelijke ontwikkelingsplannen te komen, niet in huis hebben, willen zij in geen geval in een
positie  geraken  waarbij  zij  voor  miljoenen  guldens  aan  planschade  of  andere  schade  in
rekening worden gebracht.

Tevens concludeert DROV dat de uitwerking van de bestemming conserveringsgebied de
mogelijkheid  biedt  om  te  kunnen  afwegen  welk  gebruik  en  in  welke  mate  wel  of  niet
toelaatbaar  kan  worden  geacht,  maar  dat  duidelijk  moet  zijn  dat  het  instellen  van
conserveringsgebieden nog  niets  zegt  over  het  (noodzakelijke)  beheer.1  Het  is  ook  niet
logisch te veronderstellen dat beheer via het ruimtelijke ontwikkelingstraject dient te lopen.
Ruimtelijke  ontwikkeling  is  namelijk  primair  een  door  de  overheid  gestuurd
afwegingsmechanisme om binnen meetbare tijdperioden te komen tot een zo verantwoord
mogelijk  omspringen  met  de  beschikbare  fysieke  ruimte  voor  allerlei  maatschappelijke
doeleinden. Aangezien de maatschappij voortdurend verandert, dient deze dynamiek ook tot
uiting te komen in het ruimtelijk  ontwikkelingsbeleid,  dat immers elke vijf  jaar kan worden
gewijzigd. Hiermee wordt de kwetsbaarheid van conserveringsgebieden en andere gebieden
die meehelpen inhoud te geven aan het doeleinde landschaps- en natuurbehoud aangetoond,
wat met de aanwijzing van natuurparken op grond van natuurwetgeving veel minder zal zijn.
Een  aanwijzing  als  natuurpark  is  eenmalig  en  dient  door  middel  van  adequate
beheersmechanismen blijvend in de tijd te worden gegarandeerd op basis van biologische
criteria. In die zin moet het wettelijk veiligstellen van natuurgebieden door natuurwetgeving als
het verlengde van ruimtelijke ontwikkeling worden gezien. 

Ook  een  probleem  met  contracten  is  dat  deze  meestal  niet  voor  lange  termijn  worden
gesloten. Meestal eindigt een contract na overlijden van een der partijen. Na het verlopen van
de contractsperiode dient over de inhoud opnieuw te worden onderhandeld, waarbij partijen
mogelijk  niet met elkaar  tot overeenstemming kunnen komen en daarmee het te beheren
natuurgebied de noodzakelijke bescherming verliest met alle negatieve gevolgen van dien.
Een  oplossing  in  deze is  gebruik  te  maken  van  kettingbedingen  in  contracten.  Hiermee

1  M. Jonker, a.w.
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worden  bepalingen  ten  behoeve  van  natuurbeheer  en  –bescherming  contractueel
doorgegeven bij  verkoop, overdracht of overerving.  Ook de figuur van erfdienstbaarheden
kan gebruikt  worden bij  voor het definitief  vestigen van bepaalde rechten. Hierbij  mag de
eigenaar  van het  dienende erf  geen activiteiten verrichten die  de  natuurwaarden kunnen
aantasten, of moet hij dulden dat derden beheersactiviteiten op zijn eigendom verrichten ten
behoeve van natuurbeheer. Voor de Antillen zijn momenteel geen voorbeelden voorhanden
waarbij  ten behoeve van natuurbeheer en –behoud van erfdienstbaarheden gebruik  wordt
gemaakt. De vraag is  of  dit überhaupt kan. Onderzoek in  de USA en omringende Latijns
Amerikaanse  landen  toont  echter  wel  dat  daar  steeds meer  gebruik  wordt  gemaakt  van
erfdienstbaarheden  om  tot  aanvullend  –naast  publiekrechtelijke  regels-  natuurbeheer  te
komen. (zie paragraaf 5.3.2 en 5.3.3).

Uit de vorige paragrafen is eveneens naar voren gekomen dat de belastingwetgeving weinig
"natuurvriendelijk" is. Het verschil tussen de beide tarieven voor onbebouwde en bebouwde
grond (5 respectievelijk 6 promille van de waarde) is zeer beperkt en houdt dan ook feitelijk
het ontbreken van een incentive om de grond in onbebouwde staat  te beheren in. Wel blijkt
uit  correspondentie met  de Inspectie dat  er  overleg mogelijk  is  over  vrijstelling bij  het  in
beheer  geven  van  natuurgebieden  aan  een  particuliere  natuurbeheersorganisatie  zonder
winstoogmerk.
Ook tenaanzien van de tax holiday kan worden geconcludeerd dat deze een gebrek aan
incentives inhoudt,  die  het  gebruik  van het  gebied als  natuurgebied aantrekkelijk  kunnen
maken.  Vanuit  het  perspectief  van  natuurbeheer  gaat  het  om  een  "perverse  incentive".
Ironisch is dat wanneer iemand op Curaçao zijn grond toeristisch zou willen ontwikkelen, dat
nu door het EOP niet kan. Deze persoon wordt dubbel gestraft omdat hij -bijvoorbeeld voor
natuurvriendelijke  projecten-  geen  gebruik  kan  maken  van  de  vrijstelling  van  diverse
belastingen  (waaronder  grondbelasting)  die  alleen  maar  geldt  voor  grootschalige
ontwikkelingsprojecten.
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5 Uitwerking bestemming “conserveringsgebied”

5.1 Inleiding

Op Curaçao is een aantal belangrijke conserveringsgebieden in particuliere handen (zie fig. 1).

Figuur 1. Particuliere  conserveringsgebieden  en  conserveringsgebieden  van  het
Eilandgebied  (arcering:  in  dit  gebied  zijn  ook  particuliere  gebieden
aanwezig).

Door de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV) van het eilandgebied
Curaçao is recentelijk een intern rapport opgesteld dat toetsingscriteria geeft voor het gebruik
van  conserveringsgebieden,  onder  andere  via  de  uitwerking  van  de  bestemming
conserveringsgebied  van  het  EOP.  Met  DROV  is  gesproken  over  dit  concept  beleid.
Hieronder volgt een evaluatie van deze gesprekken tegen de achtergrond van de relevante
tekst van het EOP (bijlage 1: Artikel 9.  “Conserveringsgebied”). 

5.2 Visie DROV (uitwaarts en inwaarts zoneren)

Het concept beleid ten aanzien van conserveringsgebieden richt zich in de eerste plaats op
het  totale  netwerk  van  conserveringsgebieden.  Hierbij  staat  de  (ecologische  en
landschappelijke) samenhang tussen deze gebieden centraal. Daarom wordt ook gekeken
naar wat er in de omgeving van conserveringsgebieden (niet) moet gebeuren om de integriteit
te behouden: het zgn. “uitwaarts zoneren”. 

Tegenover het beleid van uitwaartse zonering staat het beleid van inwaartse zonering, om te
bepalen wat waar binnen conserveringsgebieden wel en niet kan worden toegelaten. Een
voorbeeld is dat binnen bepaalde gebieden zones worden aangewezen die niet of restrictief
toegankelijk zijn of waar juist wel activiteiten kunnen plaatsvinden zoals duurzame recreatie,
duurzaam  oogsten  natuurproducten,  duurzame  bosbouw,  ecologische  landbouw  of
wetenschappelijk  onderzoek.  Deze  “management-zones”  kunnen  worden  vastgelegd  in
zogenaamde beheersplannen, die op grond van natuurwetgeving worden opgesteld. De in de
beheersplannen  vastgelegde  uitgangspunten  voor  beheer  kunnen  vervolgens  worden
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uitgewerkt  in  zogenaamde  “ruimtelijke  uitwerkingsplannen”,  die  weer  wel  op  grond  van
ruimtelijke wetgeving kunnen worden opgesteld (artikel 16 lid 1 EROC jo art 15 EOP).
Het  is  hierbij  van  belang  te  onderkennen  dat  de  ruimtelijke  plannen  telkens  slechts
richtinggevend  kunnen  zijn  voor  het  gebruik  met  directe  ruimtelijke  consequenties  zoals
bouwen,  wegen-aanleg,  grondverzet,  “werken”,  verandering  landschap.  Beheersplannen
kunnen –in tegenstelling tot ruimtelijke plannen- ook richtinggevend zijn  voor het gebruik met
andere consequenties of indirecte ruimtelijke consequenties zoals toegankelijkheid, intensiteit
recreatie  en  toerisme  en  mitigerende  maatregelen.  Beheersplannen  kunnen  ook  –in
tegenstelling  tot  ruimtelijke  plannen-  een  voornemen inhouden om  actief  maatregelen  te
nemen  zoals  schoonmaken  en  –houden,  herbebossing,  erosiebestrijding,  onderzoek  of
monitoring. De relatie tussen beheersplannen en ruimtelijke plannen is verder verduidelijkt in
figuur 2.

Voor het opstellen van juridisch bindende beheersplannen voor particuliere natuurgebieden
ontbreekt  momenteel  een  eilandelijke  juridische  grondslag.  Op  basis  van  de
Landsverordening grondslagen natuurbeheer en –bescherming zullen echter wel binnen 2
jaar  alle  eilandgebieden  natuurbeleidsplannen  moeten  produceren.  Deze  beleidsplannen
zullen een beleid moeten uitstippelen ten aanzien van die gebieden (overheid en particulier)
die op basis van natuurwaarden beschermd dienen te worden. De uitwerking van dit beleid
zal per gebied dienen te geschieden via beheersplannen. Daarnaast kan via de ruimtelijke
ontwikkeling  via  gedetailleerde  ruimtelijke  plannen de  fysieke  ruimte  van  natuurgebieden
nader worden ingevuld.

In feite gaat het  dus om een wisselwerking tussen ruimtelijke  plannen (“ruimtelijk  spoor”,
linker kolom figuur 2) en natuurbeheersplannen (“natuurspoor”, rechter kolom figuur 2) die
een  gedetailleerde  invulling  van  het  ruimtelijk  gebruik  uiteindelijk  vastlegt.  Een  logische
volgorde en interactie tussen ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer en bescherming ziet er
als volgt uit:

Figuur 2. Door DROV voorgestelde samenhang ruimtelijke planning en natuurbeheer
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5.3 Nadere uitwerking begrippen en criteria

DROV acht het van belang dat ten aanzien van het gebruik conserveringsgebieden bepaalde
begrippen nader worden uitgewerkt en dat antwoord wordt gegeven op een aantal relevante
vragen:

Wat wordt verstaan onder ‘behoud en herstel van  natuurwetenschappelijke (. . . . . . .)
waarden’
De  vraag  wat  onder  behoud  en  herstel  moet  worden  verstaan  in  het  kader  van
conserveringsgebieden  is  door  de  Dienst  Ruimtelijke  Ontwikkeling  en  Volkshuisvesting
(DROV)  nader  onderzocht  en  gepresenteerd  tijdens  een  bijeenkomst  te  Bonaire.1 Als
uitgangspunt  voor  de  definiëring  van  behoud  en  herstel  van  natuurwetenschappelijke,
historische, culturele en landschappelijke  waarden, werd door DROV genomen, zoals ook
beleidsmatig door het Land in de Contourennota Milieu en Natuur Nederlandse Antillen2 in
principe is onderkend, het behoud en herstel van de biodiversiteit. DROV werkt dit verder uit
aan de hand van vier fundamentele uitgangspunten: a) streven naar de vertegenwoordiging
van alle  inheemse typen ecosystemen in  de verschillende opeenvolgende fasen van hun
natuurlijke  scala  aan  variatie  via  een  systeem  van  beschermde  gebieden  (i.c.
conserveringsgebieden),  b)  streven  tot  behoud  van  levensvatbare  populaties  van  alle
inheemse soorten in natuurlijke patronen van aantallen en distributie, c) streven tot behoud
van  ecologische  en  evolutionaire  processen,  zoals  verstoring,  hydrologische  processen,
nutriëntencycli  en biologische interacties,  en d) streven tot  behoud van landschappen en
gemeenschappen, zodat die  kunnen blijven inspelen op veranderingen van het  milieu  op
korte en lange termijn en daarmee behoud van evolutionaire potentieel van de biota mogelijk
maken. DROV stelt daarbij dat de invulling van het doeleinde van artikel 9 EOP ‘behoud en
herstel van  natuurwetenschappelijke, historische, culturele en landschappelijke waarden’ in
de  conserveringsgebieden  aan  de  vier  voornoemde  uitgangspunten  getoetst  dienen  te
worden. Een relatie tussen ruimtelijke  ordening en natuurbeheer is hiermee gelegd, aldus
DROV.

Welke bebouwing en voorzieningen zijn van nut voor het behoud en herstel van de in
artikel 9 lid 1 EOP genoemde waarden?
Ten aanzien van de toelaatbare bebouwing en voorzieningen in conserveringsgebieden wordt
voorgesteld dat bij de uiteindelijke afweging allereerst gekeken dient te worden naar reeds
bestaande  bebouwing  en  voorzieningen  en  het  grondgebruik  in  en  nabij  het
conserveringsgebied en het ontwikkelingsplan als geheel. Conform art. 9, lid 2, onder a1 EOP
kan bebouwing en voorzieningen worden toegestaan indien  deze ten behoeve is  van het
behoud en herstel van de genoemde waarden. Hieronder valt bebouwing en voorzieningen
die noodzakelijk  kunnen zijn voor de uitvoering van het natuurbeheer ter plekke zoals o.a.
opslagruimte voor gereedschappen, afrasteringen, wildroosters, observatievoorzieningen, e.d.

1  M.  Jonker  (DROV Curaçao),  Het  veiligstellen  van  natuurgebieden;  de  R.O.  invalshoek,
Proceedings Bijeenkomst Platform Natuur N.A. 2 t/m 4 oktober 1996 (Dept. VOMIL /MINA)

2  Departement  Volksgezondheid  en  Milieuhygiëne,  1996,  Contouren  van  het  Milieu-  en
Natuurbeleid Nederlandse Antillen, 38 p.
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Wanneer is er sprake van hinder of ontsiering van de omgeving (bijvoorbeeld door een
grotere bouwhoogte dan 6 m)?
Uitgangspunt  is  dat  de  topografie,  de  hellingen  in  principe  behouden  dienen  te  blijven.
Voorgesteld wordt geen bebouwing op hellingen sterker dan 20o toe te staan. Gestreeft dient
te worden naar geen kaalslag.
Ten  aanzien  van  de  aanblik:  geen  tot  zeer  beperkte  open  ruimten  in  het  landschap.
Nieuwbouw inpassen in de lijnen van het landschap. Geen bebouwing langs de kust en/of in
open vlakten. 
Uit  deze  beginselen  kan  vervolgens  de  norm  voor  het  overschrijden  van  de  maximale
bouwhoogte  worden  afgeleid  (zie  art  9  lid  2  onder  b  EOP):  er  is  sprake  van  hinder  of
ontsiering van de omgeving als het bouwwerk of de voorziening tot visuele verstoring van de
oorspronkelijke aanblik van het landschap leidt.

Welke verkeersdoeleinden kunnen bijdragen aan de hoofddoelstelling? 
Voor  wat  betreft  de  verkeersdoeleinden (art  9,  lid  2a2  EOP)  zijn  deze  toelaatbaar  mits
noodzakelijk voor actief natuurbeheer van het betreffende gebied en voor interne ontsluiting
van het  gebied voor toelaatbare activiteiten. Valt  de aanleg van wandel en/of  ruiterpaden
onder “het aanleggen of verharden van wegen en andere terreinverhardingen buiten de erven
van gebouwen” Uitgangspunt in deze is dat de toegankelijkheid beperkt dient te blijven. Deze
is ook afhankelijk van de erosiegevoeligheid van het gebied.

Welke vormen van recreatie dragen bij aan de hoofddoelstelling en wanneer leidt dit
niet tot een onevenredige verstoring van de aanwezige waarden? 
Recreatie  wordt door DROV als  een adequaat gebruik  van natuurgebieden gezien. In de
meeste conserveringsgebieden vindt ook al recreatie plaats. Desalniettemin kan recreatie de
doeleinden verstoren en dient deze vorm van activiteit goed geregeld te worden. Voorzover
het  ruimtelijke  aspecten  van recreatie  betreft  krijgt  dit  nader  invulling  in  het  EOP en  de
bijbehorende uitwerking van de bestemming conserveringsgebied. Het toelaten en reguleren
van  recreatie  in  het  kader  van  duurzaamheid  (bijvoorbeeld  bezoekersaantallen)  dient
opgenomen te worden in een beheersplan. Het EOP onderscheidt de volgende vormen van
recreatie:  (1) extensieve dagrecreatie, waarvoor bebouwing en voorzieningen kunnen worden
toegelaten, voorzover deze niet de in de hoofddoelstelling genoemde waarden verstoren, (2)
intensieve dagrecreatie en verblijfsrecreatie, waarvoor bebouwing en voorzieningen  in zeer
beperkte mate kunnen worden toegelaten, mits dit niet leidt tot onevenredige schade ( . . . ).
Onder  extensieve  recreatie  wordt  door  DROV  verstaan:  vormen  van  openlucht  recreatie
waarbij men vooral het landschap of bepaalde aspecten ervan sterkt beleeft, waarbij relatief
weinig mensen aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid en dit plaats vindt in een gebied met
weinig of geen recreatieve voorzieningen. Onder intensieve recreatie wordt verstaan: vormen
van  open  lucht  recreatie  waar  men  gebruik  maakt  van  een  sterk  geconcentreerd
voorzieningenpakket of een grote voorziening, waarbij het omringende landschap van minder
belang is en waar relatief veel mensen per oppervlakte-eenheid aanwezig zijn.
DROV stelt de volgende richtlijnen voor: extensieve dagrecreatie in de open lucht betekent: a)
een tijdelijke aanwezigheid in het gebied (minder dan 24 uur), en b) mobiel, dus niet stationair
op een  plek.  Het  doel  is  natuurgerichte  recreatie.  In  beginsel  zijn  hier  geen permanente
bouwwerken en/of voorzieningen noodzakelijk, anders dan verzamelpunten, aanwijsborden,
e.d. Voorbeelden zijn wandelen, excursies, strandgebruik zonder voorzieningen. Intensieve
dagrecreatie  betekent  ook  a)  tijdelijke  aanwezigheid  in  het  gebied,  b)  hogere dichtheden
bezoekers  en  c)  zowel  stationair  en/of  mobiel  gedrag.  Doel  is  recreatie  in  de  natuur.
Bouwwerken en voorzieningen zijn noodzakelijk o.a. toiletvoorzieningen, paviljoens, banken
e.d.   Een  goed  voorbeeld  is  strandgebruik  met  voorzieningen.  De  laatste  vorm  is
verblijfsrecreatie. Hierbij is de recreatie a) stationair en b) het verblijf langer dan 24 uur. Doel
is  recreatie  in  de  natuur  als  natuurvermaakzoeker.  Voorbeelden  zijn  landhuis  met
accommodatie en kampeermogelijkheden met voorzieningen.
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Valt  bijvoorbeeld  de  aanleg  of  het  herstel  van  dammen  onder  “werken  en
werkzaamheden, die de waterhuishouding of grondwaterstand beïnvloeden”?
Ten aanzien van de waterhuishouding moet het uitgangspunt zijn dat de normale water aan-
en afvoer niet vermindert en de hydrologische processen niet worden verstoord. Bestaande
infiltratieplekken van regenwater dienen behouden te blijven.

Valt herbebossing onder “het beplanten van gronden buiten erven van gebouwen”? 
De bestaande vegetatie dient zoveel mogelijk  intact te worden gelaten. Bij  herstel van de
natuur dienen oorspronkelijk voorkomende en inheemse soorten te worden gebruikt in een
natuurlijk verspreidingspatroon. Mangrovebegroeiing dient te allen tijden behouden te blijven. 

Wat is “onevenredige verstoring of schade” en wat moet worden verstaan onder “in
(zeer) beperkte mate”? 
Er is in het algemeen sprake van “onevenredige verstoring of schade” indien: het behoud van
levensvatbare populaties  van  inheemse soorten  in  natuurlijke  patronen  van  aantallen  en
distributie wordt tegengegaan; het behoud van ecologische en evolutionaire processen wordt
tegengegaan; en het behoud van landschappen en gemeenschappen, die  kunnen blijven
inspelen op veranderingen van het milieu  op korte en lange termijn  wordt tegen gegaan,
waardoor het behoud van het evolutionair potentieel van biota wordt vernietigd. (Onder biota
wordt verstaan alle organismen in een gegeven gebied o.a. dieren, planten, schimmels en
micro-organisme). Meer specifiek betekent dit  dat van “onevenredige verstoring” sprake is
indien kwaliteitsverlies van habitats (degradatie) optreedt, en/of verstoring van ecologische en
evolutionaire processen,  nutriëntencycli,  geologische processen,  verspreidingspatronen en
soorteninteracties en/of tenslotte wijzigingen in de landschappelijke  structuur plaatsvinden,
die  niet  op korte termijn  (<<1  jaar)  herstelbaar zijn.  Er  is  ook  sprake van “onevenredige
verstoring” indien sprake is van permanent verlies van habitat en van de zojuist genoemde
processen en van de landschappelijke structuur, waardoor het evolutionair potentieel van het
gebied verdwijnt. Ten aanzien van 2) betekent het dat de norm “in (zeer) beperkte mate” de
tegenhanger is van het voorgaande. Er is sprake van “in (zeer) beperkte mate” indien geen
onevenredige  verstoring  of  schade  optreedt  bij  het  toelaten  van  bebouwing,  wegen  of
voorzieningen.  Het  onderscheid tussen de  normen “verstoring” en  “schade”  is  gradueel,
waarbij verstoring van tijdelijke aard is en schade permanent. De term onevenredig duidt erop
dat  hier  een  belangenafweging  dient  te  worden gemaakt.  Steeds  moet  rekening  worden
gehouden met de schaal en de aard van de voorgenomen bebouwing/voorziening en van het
gebied  in  kwestie,  en  de  factor  tijd,  waarbij  cumulatie  moet  worden  vermeden  en  het
voorzorgsprincipe [precautionairy principle] dient te worden gehanteerd. Tevens geldt voor de
normen “onevenredige verstoring of schade” in geval van landschappelijke waarden ook dat
er geen aantasting respectievelijk vernietiging van het landschap als drager van ecologische
interacties  mag plaatsvinden,  noch  van  de relatie  tussen habitats  en  het  landschappelijk
beeld. Dit betekent dat wat het laatste betreft het behoud van het oorspronkelijk landschap
met het oorspronkelijk visuele karakter, esthetica en stilte centraal staat.

Wat  kan  worden  verstaan  onder  “maatschappelijke  doeleinden”  en  “relevante
detailhandel en aanverwante dienstverlening”? 
Ten aanzien van de bebouwing en voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden (art 9 lid
2c EOP) dient ervan uit gegaan te worden dat deze gerelateerd zijn aan de hoofddoelstelling
en  daarbij  een  algemeen  publiek  dan  wel  de  samenleving  ten  goede  te  komen.  De
toelaatbare  detailhandel  en  aanverwante  dienstverlening  (art  9  lid  2d  EOP)  dient  ook
gerelateerd te zijn aan de hoofddoelstelling. Zij richt zich uitsluitend op de bezoekers van de
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conserveringsgebieden  mede  ter  ondersteuning  van  het  toelaatbare  recreatieve  en
educatieve gebruik. 

Wanneer zijn dienstwoningen toegestaan?
De toelaatbaarheid van dienstwoningen (art. 9 lid 2e EOP) is gerelateerd aan de uitvoering
van en controle op het natuurbeheer. Zij worden gezien als bescheiden van omvang. Andere
woningen in uitzonderingsgevallen is op basis van de uitzondering niet gekoppeld aan de
hoofddoelstelling. Zij wordt eerder gezien als een ontsnappingsmogelijkheid voor het bestuur
waarbij een precieze definiëring niet mogelijk is, maar waarvan het woord reeds aangeeft dat
deze slechts in uitzonderingsgevallen mag worden toegepast.  

5.4 Analyse

Er  kunnen  geen  pasklare  bestemmingen  en  beheersvormen  worden  geformuleerd  voor
(particuliere) conserveringsgebieden. Dit moet telkens per gebied gebeuren, waarbij steeds
aan de doeleindenomschrijving van artikel 9 lid 1 moet worden getoetst. Het is DROV’s wens
dat hierbij dan de door hen nader uitgewerkte begrippen uit de EOP-tekst worden gehanteerd.
Wel  kan  aan  deelgebieden  van  conserveringsgebieden een  bijzondere  status  of  functie
(“management  zones”)  worden  toegekend,  bijvoorbeeld:  toegankelijk/ontoegankelijk,
duurzame recreatie,  duurzaam oogsten natuurproducten, duurzame bosbouw, ecologische
landbouw, wetenschappelijk onderzoek, echter deze zonering dient voort te vloeien vanuit de
ontwikkeling van het gewenste beheer, vastgelegd in een beheersplan per gebied.
Aangezien de ruimtelijke  ontwikkeling op Curaçao vóórloopt op het natuurbeheer (zie ook
paragraaf  4.2),  is  het  is  van belang  dat  het  natuurbeheer een  inhaalslag  maakt.  Er  zijn
beheersplannen nodig, zeker ook voor particuliere natuurgebieden. 
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6 Onderzoek naar toegepaste beheersvormen

6.1 Inleiding

Vragen op het gebied van bescherming en duurzaam beheer van natuurgebieden spelen niet
alleen op de Nederlandse Antillen. Nader onderzoek naar de toegepaste beheersvormen elders
met name in Nederland en de Verenigde Staten, wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt. 

6.2 Nederland

6.2.1 Algemeen

Het Nederlandse overheidsbeleid  ten aanzien van de veiligstelling van natuurgebieden gaat
ervan uit dat het alleen kan slagen als er een samenhangend geheel bestaat van passieve en
actieve  beschermingsmaatregelen.1 De  passieve  maatregelen  komen  voort  uit  wetten  en
verdragen, de actieve met name uit beheer (en handhaving). Een dergelijk raamwerk kan alleen
slagen  indien  overheid  en  particulier  initiatief  goed  samenwerken  én  als  belanghebbenden
participeren in beleid en uitvoering. 

De Nederlandse overheid kent in haar natuurbeleid het zgn. Compensatiebeginsel. Dit houdt
in grove lijnen in dat een ingreep in de natuur met negatieve effecten op die natuur moeten
worden gecompenseerd. Compensatie kan ter plekke bestaan uit begeleidende maatregelen
of als dat niet kan, door geldcompensatie waarmee elders natuur kan worden ontwikkeld. Met
behulp  van  dit  beginsel  kunnen  op  grotere  schaal  win-win  situaties  worden  gecreëeerd.
Bijvoorbeeld nieuwe steden of infrastructuur gekoppeld aan natuurbeheer en -behoud. Van
belang  is  dat  in  nieuwe  ontwerpen  natuur  en  andere  belangen  in  voldoende  mate  en
gelijkheid aan hun trekken komen.

6.2.2 Passieve bescherming

Ruimtelijke ordening
Voor wat betreft de passieve maatregelen kan opgemerkt worden dat de ruimtelijke ordening (op
de Antillen  wordt  gesproken van ruimtelijke  ontwikkeling)  een belangrijke  functie heeft  voor
natuurbescherming.  Natuurgebieden  kunnen  worden  aangewezen  als  zijn  te  vrijwaren  van
schadelijke, ruimtelijke activiteiten. Daarnaast geeft de ruimtelijke ordening op hoofdlijnen de
positieve bestemming van het gebied, namelijk de functie van natuurgebied. In principe is het
mogelijk om via ruimtelijke planvorming de vereiste beschermingsstatus van natuurgebieden
te  regelen.  In  de  praktijk  wordt  er  in  Nederland  echter  de  voorkeur  aangegeven  om
aanvullend instrumentarium in te zetten voor natuurgebieden.

Dit heeft de volgende redenen:
1. De ruimtelijke ordening heeft vaak een langjarig karakter en het tempo van vaststelling

van de plannen ligt laag: het opstellen van plannen kost veel tijd en herziening vindt vaak
pas plaats na een periode van 5 à 10 jaar; 

2. Mede als gevolg hiervan is de ruimtelijke ordening minder pro-actief dan ze zou kunnen of
moeten zijn. In het slechtste geval wordt met het plan een beschrijving gegeven van de
ontwikkelingen van de laatste jaren en wordt de status quo geschetst. Het plan gaat dan
niet in op de verwachtte economische en ruimtelijke ontwikkelingen. 

1   H.R.  Oosterveld,  Bescherming  van  Natuurgebieden;  publiekrecht,  privaatrecht  en
participatie; lezing voor de Stichting Leerstoel Milieu en Ontwikkeling, UNA, 5 juni 1997, Ministerie
LNV, Directie Natuurbeheer. 

21



3. Door  het  integrale  karakter  van  de  ruimtelijke  ordening  is  het  lastig  details  per
sectorbeleid  te  reguleren.  Daarom  is  een  aanvullend  instrumentarium  nodig.  Deze
aanvulling geschiedt door specifieke natuurbeschermingswetgeving. 

Het  gaat  hier  echter  nog  steeds  om  een  publiekrechtelijk  instrument.  De  Nederlandse
natuurbeschermingswet bestaat sinds 1968. Doel van de wet is het geven van een wettelijke
bescherming aan terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Door
toepassing van de wet wordt een gebied als beschermd natuurmonument aangewezen. Het
kan daarbij gaan om gebieden met vaak zeldzame dier- en plantensoorten, maar ook om
gebieden  die  door  hun  ontstaansgeschiedenis,  bodemopbouw  of  landschappelijke
schoonheid  waardevol  zijn.  Door  aanwijzing  als  beschermd  natuurmonument  kunnen
bedreigingen  van  de  natuur  een  halt  toegeroepen worden,  of  aan  strikte  regels  worden
gebonden. Een aanwijzing is er meestal op gericht de toestand in het betreffende gebied te
laten zo als het is. Als het bestaande beheer en gebruik niet schadelijk is, mag dat gewoon
worden  voortgezet.  Activiteiten  die  wel  schadelijk  voor  de  natuur  zijn,  kunnen  verboden
worden  of  met  vergunningen  worden  geregeld.  Aan  die  vergunningen  zullen  vaak
voorwaarden zijn verbonden, om de schade aan de natuur tot een minimum te beperken. 
Voor de totstandkoming van de aanwijzing wordt een zorgvuldige procedure doorlopen. Er
wordt gesproken met provincies en gemeenten en met andere instanties actief in het gebied.
Op basis van een voorlopige aanwijzing wordt overleg gevoerd met belanghebbenden. 
De  wet  is  zeer  effectief  gebleken.  Zo  zijn  er  in  Nederland  al  meer  dan  200  gebieden
aangewezen in het kader van de natuurbeschermingswet. 
De overheid kan met deze wet dus, zonodig op zeer snelle wijze, schadelijke ontwikkelingen
weren en natuurwaarden echt veilig stellen. In Nederland biedt de natuurbeschermingswet
dan ook het hoogste beschermingsniveau voor natuurgebieden.

De  Nederlandse  overheid  vindt  dergelijke  bestuursrechtelijke  instrumenten  echter  niet
voldoende.  Behalve  ruimtelijke  bedreigingen  heeft  de  natuur  namelijk  flink  last  van
bedreigingen die voortvloeien uit de exploitatie van haar rijkdommen. Extreme voorbeelden
zijn: kaalslag, overbevissing en verstoring van gevoelige soorten. Deze zijn meestal wel te
reguleren  in  het  kader  van een  natuurbeschermingswetaanwijzing of  ruimtelijke  ordening.
Veel lastiger is het gesteld met alle exploitatievormen die langzaam verschuiven van extensief
of natuurvriendelijk naar intensief, natuuronvriendelijk. Voorbeelden zijn:
1. Het geleidelijk  opschroeven van begrazing, zoals ook op de Nederlandse Antillen een

probleem is, en 
2. Het  toenemen van  bezoekersaantallen  in  gebieden  met  bijvoorbeeld  vogels  die  juist

afhankelijk zijn van rust, zoals bijvoorbeeld de flamingo op Bonaire.

Deze  vormen  van  exploitatie  zijn  vaak  direct  verbonden  met  eigendomsrechten  en/of
gebruiksrechten van land en water. Daar waar een eigenaar of gebruiker moet leven van het
natuurgebied zal diens eerste doelstelling niet zijn: natuurbehoud, maar inkomen genereren.
Er is dus sprake van een intrinsieke spanning tussen het algemene behoudsdoel voor het
gebied en het privé-doel van de persoon in kwestie.

Er zijn uiteraard tal van verschillende situaties denkbaar: het aantal eigenaren en gebruikers
kan variëren van één tot enige duizenden, de exploitatievorm is direct schadelijk of pas veel
later, men handelt bewust of uit onwetendheid, enzovoort, enzovoort. Een oplossing is dan
ook  niet  voorhanden.  In  de  Nederlandse  natuurbescherming  wordt  echter  in  dergelijke
situaties  gebruik  gemaakt  van  twee  belangrijke  privaatrechtelijke  instrumenten:
grondverwerving en beheersafspraken.
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Grondverwerving
Het uitgangspunt van de Nederlandse overheid is om bij voorkeur niet te snel over te gaan tot
het kopen van grond; het is namelijk een kostbaar instrument. Omdat er geen sprake is van
bestuursdwang (grondonteigening),  zal  de  grondeigenaar  alleen  maar  bereid  zijn  om  te
verkopen  als  de  reële  marktwaarde  wordt  geboden.  Deze  marktwaarde  wordt  uiteraard
bepaald door de wetten van de economie: vraag en aanbod, mogelijkheden voor exploitatie,
mate van grondmobiliteit in de aangrenzende gebieden spelen een grote rol.1 Als de eigenaar
erg gehecht is aan de grond, bijvoorbeeld om familieredenen, is soms zelfs nog wel meer
nodig  dan  de  marktwaarde.  Ook  in  situaties  waarin  gebieden  in  publiekrechtelijke  zin
beschermd zijn of zal gaan worden via ruimtelijke ordening of natuurwetgeving ligt verwerving
niet direct in de reden. Afgewogen dient dan te worden welke economische activiteiten wel,
en welke niet reëel zijn te verwachten, rekening houdend met de sanctiemogelijkheden die er
publiekrechtelijk  zijn.  Concluderend kan  worden gesteld  dat  grondverwerving prijzig  is  en
terughoudend dient te worden toegepast, bijvoorbeeld in situaties waar reëel  mag worden
verwacht dat de grondeigenaar van plan is het gebied zo te ontwikkelen, dat de kenmerkende
waarden van het gebied hoe dan ook zullen worden aangetast.

De vraag werpt zich op wie er koopt. In Nederland is het de overheid zelf (rijk en provincies)
die  al  enkele  decennia  lang  grondverwerving  als  instrument  inzet  voor  haar
natuurbeleidsdoelen. En met veel succes. Dat gebeurt langs twee lijnen:
Ten eerste worden terreinen aangekocht ten behoeve van staatsbosbeheer, dat onderdeel
uitmaakt van het Ministerie LNV, en ten tweede worden door de overheid subsidies verstrekt
voor aankopen door erkende particuliere natuurbeschermingsinstanties, zoals de Stichting
Natuurmonumenten of de Unie van Landschappen. 
Daarnaast zijn de particuliere natuurbeschermingsinstanties ook zelf actief op de grondmarkt.
Deze  instanties  zijn  erkend  op  het  feit  dat  zij  natuurbehoud als  eerste  hoofddoelstelling
hanteren. Dit is cruciaal in de strategie van grondverwerving: de uiteindelijke eigenaar moet
tot  in  de eeuwigheid het  gebied als  natuurgebied behouden en beheren en daar  ook  de
capaciteit voor hebben.

Toch kan men zich afvragen of er goedkopere alternatieven dan grondverwerving mogelijk
zijn, om een adequaat beheer van de natuur te garanderen. In veel gevallen namelijk is het in
Nederland gebleken dat eigenaren en/of gebruikers van natuurgebieden best bereid zijn een
deel van hun activiteiten na te laten, als zij daar maar voor worden gecompenseerd. Op basis
van een overeenkomst tussen overheid en privé-persoon wordt dan vastgelegd wat wel en
wat niet kan, en wanneer. Tevens worden afspraken gemaakt over de vergoeding, meestal
geld.

6.2.3 Beheersvormen

Bij het beschouwen van de mogelijke beheersvormen voor natuur op particuliere terreinen zijn
de  volgende  uitgangspunten  gehanteerd:  a)  de  huidige  eigenaar  blijft  in  bezit  en  houdt
zeggenschap, en b) beheersvormen zijn alleen mogelijk op basis van vrijwillige medewerking
en volledige instemming van de betrokken eigenaar. Op grond van de Nederlandse situatie
met betrekking tot beheersvormen voor natuur op particuliere terreinen kunnen verschillende
systemen onderscheiden worden.  Aangetekend dient  te  worden dat  soms op een terrein
dergelijke systemen gelijktijdig van toepassing zijn. Het gaat om de volgende systemen:

1  Een uitgebreide discussie is mogelijk over de economische waarde van natuurgebieden per
se.
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Beheersovereenkomsten
Beheersovereenkomsten hebben betrekking op particuliere terreinen die niet de status krijgen
van een natuurgebied. De grondgebruiker/eigenaar zet het huidige grondgebruik voort maar is
bereid om tegen betaling (vergoeding) ten behoeve van natuur een aangepaste vorm van het
grondgebruik uit te voeren.
Zeer succesvol voorbeeld zijn de vele honderden beheersovereenkomsten die in Nederland
zijn afgesloten tussen de overheid en boeren, gericht op behoud van weidevogels. De boer
verplicht zich om pas later in het voorjaar het gras te maaien en de jonge weidevogels te
beschermen  tot  deze  zijn  uitgevlogen.  In  ruil  daarvoor  krijgt  hij  een  vergoeding  die
vergelijkbaar is met de opbrengst van de eerste snede gras, die hij mis loopt. Het gaat hierbij
om contracten van 5 jaar met verlengingsmogelijkheden. 
Een nieuwe vorm van de beheersovereenkomst is door de Minister LNV aan het parlement
voorgesteld, waarbij  de mogelijkheid van lange termijn contracten (30 jaar) wordt geboden
aan particulieren met publiekrechtelijke vastlegging van het natuurdoel via natuurwetgeving.
De vergoeding omvat ook een compensatie voor waardedaling. De verwachting is dat met dit
voorstel een vergroting van het draagvlak voor het natuurbeleid wordt bereikt.

Natuurdoeltypen betaling
Deze  overeenkomsten  met  natuurdoeltypen  betaling  hebben  betrekking  op  particuliere
terreinen die niet de status krijgen/hebben van een natuurgebied. De grondgebruiker/eigenaar
zet het huidige grondgebruik voort maar is bereid zich in te spannen om een aantal specifieke
natuurwaarden/natuurdoelen op zijn terrein te behouden of te herstellen.

Landschapsonderhoud
De landschapsonderhoud regeling heeft betrekking op particuliere terreinen waar bepaalde
waardevolle  landschapselementen  tegen  betaling  door  de  eigenaar  in  stand  worden
gehouden of worden hersteld.  De grondgebruiker/eigenaar zet het huidige landgebruik voort
maar  draagt  er  zorg  voor  dat  de  landschapselementen  waarop  een  dergelijke  regeling
betrekking heeft in een bepaalde conditie onderhouden wordt of behouden blijft.

Landgoederen-onderhoud
Op grond van culturele en historische overwegingen kunnen landhuizen en omliggend gebied
de status krijgen  van  een  landgoed.  De  particuliere  eigenaar  van  het  landgoed  kan  ten
behoeve  van  het  behoud  en  onderhoud  van  de  culturele  en  historische  waarde  een
vergoeding krijgen.

Vrijwillig landschapbeheer
Bij  vrijwillig  landschapsbeheer  is  geen  sprake  van  een  overeenkomst  maar  voert  de
particuliere  eigenaar  zelf  een  aantal  beheersmaatregelen uit  ten  behoeve  van natuur  en
landschapwaarden.  Ook  kan  de  particuliere  eigenaar  vrijwilligersgroepen  uitnodigen  die
zonder  betaling  dergelijke  maatregelen  uitvoeren.  Van  overheidswege  wordt  echter
financiering verstrekt ter ondersteuning, begeleiding en uitvoering van werk door vrijwilligers
of  ter  ondersteuning  van  vrijwillige  landschapbeherende  activiteiten  door  een  particuliere
eigenaar.

Functies betalingen voor toestaan gebruik van natuur,
Overeenkomsten met functie-betalingen hebben betrekking op particuliere terreinen waarvan
de eigenaar genegen is een aantal functies te ondersteunen c.q. gebruiken toe te staan die
van nut zijn voor een aantal maatschappelijke belangen of behoeften. Zo kunnen bosbezitters
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een  vergoeding  ontvangen  per  hectare  wanneer  het  bos  opengesteld  is  voor  recreatief
gebruik.

Bosbeheer
Particuliere  bosbezitters  komen  in  aanmerking  voor  een  subsidie  voor  het  beheren  en
exploiteren van bos op basis van een hectaren toeslag. Elke particuliere bosbezitter kan een
aanvraag doen voor deze subsidie.

Beheersvergoeding
Particuliere  terreinen waarvan  de  eigenaar  genegen is  het  terrein  de  officiële  status  van
natuurgebied  of  reservaat  te  laten  krijgen  kunnen  in  aanmerking  komen  voor  een
beheersvergoeding op hectare/grondslag.

Reservaatspacht
Bij de reservaatspacht wordt het bezit van het terrein overgedragen aan een natuurbeherende
organisatie  (particulier  of  overheid).  De  vorige eigenaar  of  een  ander  rechtspersoon kan
vervolgens het terrein weer pachten. De natuurbeherende organisatie en de pachter kunnen
dan echter alle  gebruiksverplichtingen overeenkomen die gewenst zijn  in verband met de
behoud  voor  natuur  en  landschap  mits  daarvoor  een  vergoeding  aan  de  pachter  wordt
verstrekt.

Een nadere uitwerking van wat wel  en wat  niet  goed mogelijk  is  onder de verschillende
systemen is als bijlage 3 toegevoegd. 

6.2.4 Organisatievormen

Gezien vanuit de verschillende organisatievormen kan geconcludeerd worden dat in Nederland
primair de overheid zichzelf een actieve rol toebedeeld in het beschermen van natuurgebieden.
Zij doet dit door allereerst door gronden door middel van publiekrechtelijke regelingen zoals de
ruimtelijke  ordenings-  en  natuurbeschermingswetgeving  te  bestemmen  tot  beschermd
natuurgebied.  Daarnaast is de overheid actief door natuurgebieden in eigendom te verwerven
en zelf te beheren. Daar waar zij zelf niet kan verwerven of beheren besteedt zij die taak uit aan
erkende particuliere partners en individuele landeigenaren die voor hun taken door de overheid
worden gesubsidieerd. Ook zonder overheidssubsidie voorzien particuliere organisaties in eigen
middelen voor aankoop en beheer van belangrijke natuurgebieden. Ten aanzien van beheer
maken zowel  de overheid  als particuliere organisaties gebruik  van het private  recht waarbij
overeenkomsten worden gesloten waarin allerlei bedingen zijn opgenomen voor een adequate
bescherming van natuur. 

6.2.5 Financieringsvormen

In Nederland maakt de overheid allereerst gebruik van de algemene middelen bij de aankoop
van  stukken  natuur.  Uit  deze  algemene  middelen  worden  ook  subsidies  voor  particuliere
natuurorganisaties verschaft die natuurgronden aankopen. De financiële middelen voor beheer
komen ook in eerste instantie uit de publieke middelen. Naast deze geldstromen wordt uiteraard
ook gebruik  gemaakt van de generatie van andere geldstromen. Particuliere organisaties in
Nederland verkrijgen veel inkomsten uit donaties en giften. Opgemerkt moet ook worden dat
beheersovereenkomsten veel goedkoper zijn dan aankoop van stukken natuur. Zaak is dus om
efficiënt met de beschikbare financiële middelen om te gaan. Derhalve is tegenwoordig een
verschuiving  zichtbaar  van  dure  aankoopstrategieën  naar  veel  goedkopere
beheersovereenkomsten.
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6.3 De Verenigde Staten, Canada en Midden Amerika

6.3.1 Algemeen

Ook in de Verenigde Staten,  Canada en recentelijk  landen in  Midden Amerika zijn  nieuwe
invalshoeken betreden voor wat betreft behoud en beheer van natuurgebieden.1 Traditioneel, net
als in Nederland, kochten overheden stukken land om die dan weg te zetten als reservaten of
nationale  parken,  of  legden  zij  door  middel  van  publiekrechtelijke  regelingen  (ruimtelijke
ontwikkelings-  of  natuurwetgeving)  ge-  en  verboden  op  aan  het  gebruik  van  particulieren
gronden. Zowel de overheden als niet-overheden actief in het natuurbeheer opereerden in dit
veld. Duidelijk moet zijn dat overheden, steeds sterker, niet over voldoende fondsen beschikken
om natuurgebieden aan te kopen, of als zij  daar wel toe in staat zijn, onvoldoende fondsen
hebben voor actief beheer en behoud. Daarnaast, in geval van particulier grondbezit waarop
natuurbeschermingsregels  rusten,  bestaat  over  het  algemeen  onder  de  eigenaren  een
diepgewortelde antipathie tegen dergelijk overheidsoptreden en zullen opgelegde regels bewust
worden  overtreden  of  ontdoken.  Als  de  overheden  daarbij  geen  adequaat
handhavingsinstrumentarium bezitten, dan is duidelijk dat successen op dit gebied schaars zijn.
Grondeigenaren,  groot  of  klein,  in  alle  landen  van  de  wereld  geloven  in  een  absoluut
eigendomsrecht waar in beginsel niemand, ook de overheid niet, zich in mag mengen. 

6.3.2 Passieve bescherming

Overeenkomstig met de situatie in Nederland kent men in de Verenigde Staten ook een systeem
van  ruimtelijke  planning.  Traditioneel  houdt  dit  systeem  echter  beduidend  minder
gebruiksbeperkingen in dan in Nederland. Veelal worden gebieden aangewezen die in beperkte
mate  of  in  meerdere  mate  mogen  worden  ontwikkeld,  terwijl  men  de  bestemming  tot
natuurgebied voor  particuliere gebieden nauwelijks toepast.
Daartegenover  heeft  echter  een  grote  ontwikkeling  van  vrijwillige  natuurbescherming
plaatsgevonden (middels de zogenaamde conservation easements, zie hieronder). In het laatste
decennium is men in de Verenigde Staten echter tot de slotsom gekomen dat naast dit systeem
behoefte bestaat aan een meer stringente ruimtelijke planning2.

6.3.3 Beheersvormen

Conservation easements
Vanuit de achtergrond van een zwakke ruimtelijke ordening is in de Verenigde Staten gezocht
naar andere manieren om natuurgebieden die zich in particulieren handen bevinden toch ten
behoeve van natuurbeheer te behouden en te beheren. Nieuwe juridische instrumenten dienen
eventueel  hiertoe gevonden en ontwikkeld te  worden.  Een van de mechanismen die  aldus
ontwikkeld werd is het fenomeen van ”conservation easements”. Dit zijn contracten van een of
meer landeigenaren met elkaar of derden om het gebruik van de eigendom vrijwillig te beperken
ten behoeve van natuurbehoud en –beheer. Duidelijk is hier de sterke overeenkomst met de
beheersovereenkomsten  zoals  die  in  Nederland  worden aangegaan.  Een  zichtbaar  verschil
tussen beide vormen is dat in de Verenigde Staten, Canada en Midden Amerikaanse landen dit
soort contracten zakenrechtelijke trekken hebben door de beperkingen te verbinden aan het
onroerende goed (de grond) die tevens ingeschreven worden in een Centraal Register3. Hierdoor

1  S.A. Mack, Conservation Easements in Central America, Cedarena/Combos, 1997, p. 18 –
30.

2  The Coming Revolution in Land Use regulation: A new Role for land Trusts, Joel S. Russell
(in: Land Use Planning: Roles for Land Trusts, Land Trust Alliance InfoPak Series).

3  Een  tweede  verschil  tussen  de  hier  beschreven  "conservation  easements"  en  de  in
paragraaf  5.2.3  beschreven beheersovereenkomsten is  dat  de  easements  alleen  een  dulden  of
nalaten kunnen inhouden, terwijl de beheersovereenkomsten ook een "doen" in kunnen houden.
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kunnen bij overdracht van het onroerende goed de vastgestelde rechten niet eenvoudig meer
worden  aangetast  waardoor  een  langdurige  bescherming  wordt  gegarandeerd.  In  het
rechtssysteem van de Nederlandse Antillen zijn dit soort rechten vergelijkbaar met zakelijke
erfpachtrechten, recht van opstal  en vruchtgebruiksrechten zoals recht van overpad, of  zelfs
erfdienstbaarheden waaraan allerlei bindende voorwaarden kunnen zijn verbonden. 

De voordelen van een dergelijk systeem zijn velerlei. Het aangaan van conservation easements
is  minder  duur  dan  aankoop  van  de  gronden.  Het  is  voor  overheden  en
natuurbeschermingsorganisaties derhalve aantrekkelijk om dergelijke zakelijke contracten aan te
gaan.  Het  feit  dat  deze  contracten  niet  langs  publiekrechtelijke  weg  hoeven  te  worden
aangegaan, waarbij politieke besluitvorming tot vertragingen en allerlei andere obstakels kunnen
leiden, is ook een voordeel. Bovendien worden conservation easements aangegaan op basis
van vrijwilligheid waardoor de kans op medewerking van partijen veel groter is dan wanneer
deze eenzijdig via publiekrechtelijke weg zijn opgelegd. Hierin ligt ook het voordeel  voor de
particuliere eigenaar. Deze bepaalt hoe de inrichting en het gebruik van het terrein zal zijn en
wordt  niet  geconfronteerd  met  opgelegde  vormen.  Wanneer  ook  incentives  worden
geïntroduceerd zoals de belasting-aftrek in de Verenigde Staten en Midden Amerika, ontstaan
voor de landeigenaar ook aantrekkelijke financiële opties.
In de genoemde landen zijn easements bekende juridische structuren voor partijen die hierdoor
gerustgesteld zijn dat bij problemen het rechtssysteem met deze rechtsvorm ook weet om te
gaan. Bovendien zijn dit soort zakelijke contracten uitermate flexibel omdat de voorwaarden door
partijen in allerlei vormen kunnen worden vastgelegd. Maatwerk dus. Aantrekkelijk van deze
vorm is dat ook kleine gebiedjes, die niet goed via de publiekrechtelijke weg zijn te beschermen,
op deze manier een beschermde status kunnen krijgen. Tenslotte, wordt het naleven van de
afspraken  zoals  vastgelegd  in  de  easements  niet  door  de  reeds  overbelaste  overheid
gecontroleerd, maar door de partijen zelf. 

Als  over  partijen  wordt  gesproken  dan  zijn  dat  uiteraard  allereerst  de grondeigenaren.  Die
kunnen onder elkaar afspraken maken ter bescherming van de natuurwaarden van hun eigen
terreinen.  Andere  partijen  zijn  ook  de  overheid  of  natuurbeschermingsorganisaties,  die  als
tegenprestatie voor het nalaten van negatieve activiteiten op hun eigendomsterreinen, bepaalde
voordelen aanbieden.

Private Parks
In de Verenigde Staten en Midden en Latijns Amerika  worden meer en meer particuliere
parken  opgericht.  Dit  zijn  gebieden  die  door  de  (particuliere)  eigenaar  als  park  worden
beheerd, deels vanwege het belang dat zij hechten aan de natuurlijke staat van het gebied,
deels ook vaak vanwege de financiële mogelijkheden die het beheer als natuurgebied met
zich meebrengt.

6.3.4 Organisatievormen

In  de Verenigde Staten hebben vooral  de zogenaamde Land Trusts,  particuliere,  non-profit
organisaties die nauw samenwerken met grondeigenaren en andere NGO's, ertoe bijgedragen
dat  allerlei  natuurgebieden  zoals  waterrijke  gebieden,  wild  habitat,  kustgebieden,  bossen,
landschappelijke uitzichten, waterwingebieden, en dergelijke, zijn veiliggesteld. Alleen al in de
Verenigde  Staten  bestaan  er  1200  Land  Trusts,  die  bij  elkaar  zo’n  19.000  km2 aan
natuurgebieden hebben veilig gesteld, door middel van toepassing van conservation easements.
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6.3.5 Financieringsvormen

Belastingincentives
In de Verenigde Staten zijn 3 belastingen relevant voor landeigenaren: de "income tax", de
"property  tax"  (grondbelasting),  en  de  "estate  tax"  (successierechten).  De  beide
laatstgenoemde belastingen zijn in vergelijking met andere landen zeer hoog. Wanneer een
eigenaar  voor  de  eeuwigheid  bepaalde  rechten  afstaat  door  een  easement  te  doneren,
bijvoorbeeld het recht om te verkavelen, krijgt hij belastingaftrek gerelateerd aan de waarde
van de easement1. 
In de V.S. worden, anders dan in Nederland vrijwel geen rechtstreekse subsidies gegeven als
tegenprestatie  voor het  natuurbeheer,  met  uitzondering van het  gestelde  in  de  volgende
paragraaf.

Kopen van easements
Een  eigenaar  van  een  natuurgebied  en  bijvoorbeeld  de  overheid  of  een
natuurbeheersorganisatie kunnen ook overeenkomen dat de vergoeding voor het schenken
van een conservation easement door de eigenaar bestaat uit een geldelijke vergoeding.

Transfer of Development Rights
De figuur van de "transfer of development rights" komt in feite neer op een incentive om een
gebied niet tot ontwikkeling  te brengen. Het systeem gaat uit  van gebieden met  beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden en gebieden met ruimere ontwikkelingsmogelijkheden, hetgeen
is vastgelegd in een bestemmingsplan. De eigenaren binnen het "beperkte" gebied kunnen
ontwikkelingsrechten  verkopen aan  eigenaren  in  "ontwikkelingsgebieden".  Op  deze  wijze
wordt het voor de eigenaren in de eerstgenoemde gebieden financieel aantrekkelijk gemaakt
om  hun  terreinen  niet  te  verkavelen  en  te  ontwikkelen.  De  eigenaren  in  de
ontwikkelingsgebieden  kopen  met  de  rechten  een  mogelijkheid  om  verdergaande
ontwikkeling door te voeren en hun rendement op de investeringen te vergroten.

Purchase of Development Rights
Deze vorm is vergelijkbaar met de "transfer of development rights", echter hier betreft het het
geval dat de eigenaar het recht om te ontwikkelen afstaat aan de overheid, die het recht
"koopt". 

6.4 Analyse

Uit  het  voorgaande  blijkt  dat  het  Nederlandse  systeem  van  natuurbeheer  in  bepaalde
opzichten sterk verschilt met de systemen van de Verenigde staten, Midden en Zuid Amerika.
In Nederland wordt het natuurbeheer geflankeerd  door een stringente ruimtelijke planning.
Daarnaast bestaat een fijnmazig systeem van beheersvormen, die al dan niet op basis van
een  contract  door  de  eigenaar  of  derden  kunnen  worden  uitgevoerd  en  waarvoor
subsidieregelingen in het leven geroepen zijn. 
In met name de Verenigde Staten is de ruimtelijke planning beduidend minder stringent, is de
vorm van gesubsidieerd beheer minder  bekend, en wordt vooral gewerkt met de vrijwillig
gevestigde “conservation easements” gekoppeld aan belasting-incentives.  
Alhoewel in de systemen zeker elementen aanwezig zijn die op de Nederlandse Antillen van
nut kunnen zijn, zal het duidelijk zijn dat een dergelijk fijnmazig systeem als wordt gehanteerd
in  Nederland  en de Verenigde  Staten op  dit  moment  financieel  niet  haalbaar  is  voor de
Nederlandse Antillen.
1  De  getaxeerde  waarde van  een easement wordt afgetrokken  van de waarde van het  terrein,

waarna de hoogte van de belasting wordt vastgesteld. (Preserving Family lands, 1997).
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Ten aanzien van het  systeem van "transfer of  development  rights"  dient  hier  vermeld  te
worden  dat  de  haalbaarheid  hiervan  sterk  afhangt  van  een  voldoende  grote  markt  van
verkopende en kopende kavels.
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8 Toepasbaarheid alternatieve beheersvormen

8.1 Inleiding

De geïnventariseerde  beheersvormen zijn  getoetst  op  hun  toepasbaarheid  voor  particuliere
natuur-  en conserveringsgebieden op de N.A. en Aruba. Belangrijk  is  om na te gaan of  er
draagvlak  is  onder  de  particuliere  eigenaren,  dan  wel  of  men  "open staat"  voor  bepaalde
combinaties  van  bestemmingen  en  beheersvormen  beschreven  in  hoofdstuk  5.  Hiertoe  is
persoonlijk  overleg gevoerd met landeigenaren1.  In een eerdere fase is ook gesproken met
diverse overheids-instanties en natuurbeheers- en beschermingsorganisaties om hun visie op
bepaalde beheersvormen in relatie tot het  proces van ruimtelijke ordening te vernemen. Dit
hoofdstuk vormt de neerslag van de verschillende interviews die gevoerd zijn.
In bijlage 4 zijn de vragen opgenomen, die aan de landeigenaren zijn gesteld. In bijlage 5 zijn
de besprekingsverslagen opgenomen.

8.2 Samenvatting en analyse interviews met NGO’s en overheden

Saba
De Sabaanse overheid heeft zich voorgenomen om binnen de periode 1996-2000 wetgeving
inzake ruimtelijke  ordening en ruimtelijke  plannen op te stellen,  teneinde de locaties voor
huizenbouw, toerisme, natuur etc. aan te wijzen. Dit is vooral van belang omdat het eiland
voor 95% uit particulier terrein bestaat2. Anderzijds blijkt dat de overheid aan particulieren ook
kansen wil geven. Zo wil het Bestuurscollege vooral kleinschalige toeristische familiebedrijfjes
stimuleren, deels om de betrokkenheid van de burgers bij het toerisme te vergroten en deels
vanwege de kwetsbare arbeidsmarkt (sterke effecten van import van werkgelegenheid)3. Het
Natuurbeleidsplan, waarin eveneens voorstellen worden gedaan voor zonering van het eiland,
is een concept plan en is nog niet aangenomen door de Eilandsraad.
De Saba Conservation Foundation acht een wettelijk en beleidsmatig kader voor ruimtelijke
ordening en natuurbeheer van groot belang, echter erkent dat het politiek draagvlak hiervoor
momenteel gering is. Om deze reden zullen ook vrijwillige vormen van natuurbeheer moeten
worden uitgewerkt. Een voorbeeld is het Muriel Thissel Park in het Noorden van Saba dat
door een particulier aan SCF is geschonken onder de (contractueel vastgelegde) voorwaarde
dat het als natuurgebied beschermd wordt. Dit park zou als nucleus kunnen fungeren om te
komen tot een groter gebied. De eigenaren van aangrenzende gebieden kunnen profiteren
van de nabijheid van een natuurpark door hierbij qua beheer bij aan te sluiten. Het aangaan
van beheersovereenkomsten zou hierbij een voor de hand liggende methode zijn, echter ook
het toepassen van conservation easements kan als methode overwogen worden. De SCF kan
als  trekker  fungeren  voor  het  sluiten  van  beheersovereenkomsten  en  het  vestigen  van
conservation easements.

1  Op Sint  Eustatius zijn de belangrijkste natuurgebieden in handen van de overheid. In de
grensgebieden  met  de  natuurgebieden  zijn  wel  particuliere  eigenaren  aanwezig.  De  Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (DROB) heeft met een aantal van hen besprekingen gevoerd en
is bereid gevonden de uitkomsten van deze besprekingen mede te delen.

2  Strategic  Development Plan  of  Saba:  1996-2000.  Aangenomen  door Eilandsraad Saba,  april
1996

3  Saba Integrated Tourism Development Master Plan (1997), nog niet aangenomen
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Sint Eustatius
Op Sint Eustatius bestaan 2 belangrijke natuurgebieden: De "Quill"  en het "Bovengebied".
Van  deze  beide  gebieden  zal  het  eerstgenoemde  een  hogere  graad  van  bescherming
genieten (m.m. Stenapa). Beide gebieden zijn vrijwel volledig eigendom van de overheid. Het
beheer wordt gevoerd door Stenapa. In het natuurgebied van de Quill (boven 250 m.) zijn
enkele  kleinere stukken particulier  bezit. In  de grensgebieden van zowel de Quill  als  het
"Boven"gebied zijn wel particuliere eigenaren aanwezig. Hier worden vooral geiten gehouden
(Quill) en wordt vooral landbouw bedreven. De Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
(DROB)  heeft  met  deze  eigenaren  een  aantal  gesprekken  gevoerd.  Het  doel  van  de
gesprekken was om van hen te vernemen wat hun plannen zijn en of men ook voelt voor
behoud en beheer van de natuur op het eigen terrein, een en ander als voorbereiding op het
toekomstige  Natuurbeleidsplan.  De  eigenaren  bleken  zeer  natuurbewust  te  zijn,  echter
vergaande restricties op hun terreinen liggen zeer gevoelig. Het stimuleren van landbouw en
ecotoerisme  zijn  op  St.  Eustatius  momenteel  belangrijke  doelstellingen  van  beleid.  Door
DROB  zal  er  dan  ook  naar  worden  gestreefd  om  binnen  de  particuliere  terreinen  de
combinatie  van  deze  beide  gebruiksvormen  te  stimuleren  en  te  consolideren.  Ook  de
Farmers' Cooperation en Stenapa zijn hier nauw bij betrokken. Momenteel wordt gewerkt aan
de verdere invulling van het Natuurbeleidsplan, er zijn nog geen plannen voor het uitwerken
van  een  Eilandelijk  Ontwikkelingsplan.  Momenteel  wordt  een  concept  bestemmingsplan
daterend uit 1988 gebruikt.
Stenapa  legt  momenteel  geen  prioriteit  bij  het  uitwerken  van  vrijwillige  vormen  van
natuurbeheer.  Weinig  natuurgebieden  zijn  in  particuliere  handen  en  het  particuliere
natuurgebied  "Signal  Hill"  wordt  reeds  door  de  eilandelijke  flora  en  fauna  verordening
beschermd. Mogelijk dat de zogenaamde conservation easements wel een functie kunnen
hebben  in  de  randgebieden  van  de  natuurgebieden,  echter  Stenapa  verwacht  niet  dat
eigenaren in deze gebieden graag rechten afstaan. 

Sint Maarten
Op Sint Maarten wordt door het VROM Department veel belang gehecht aan het opstellen
van ruimtelijke plannen. Dit gebeurt aan de hand van voorbereidingsbesluiten per deelgebied.
Zonder ruimtelijke plannen heeft het volgens het Departement weinig zin om over het beheer
van natuurgebieden te praten. Er is geen agenda voor de discussie en er kunnen mogelijk
verkeerde verwachtingen worden gewekt. Het Departement is enigszins bezorgd dat wanneer
een dergelijke discussie met de eigenaren wordt gestart er "slapende honden worden wakker
gemaakt". Aan de andere kant is VROM zeer geïnteresseerd in de uitkomsten, zodat hierop
geanticipeerd  kan  worden.  VROM juicht  de  ideeën van  particulieren,  bijvoorbeeld  om te
komen tot  een Hillside  Park,  toe. VROM heeft  echter nog geen standpunt over de wijze
waarop een dergelijke samenwerking geformaliseerd kan worden.
De  Nature  Foundation  op  Sint  Maarten  heeft  momenteel  geen  personele  capaciteit  om
methoden voor het beheer van particuliere natuurgebieden mee te helpen uitwerken. Dit in
verband met de aandacht die nodig is voor het Marine Park. Toch wil men graag dat op dit
vlak vooruitgang geboekt wordt. Dit zou echter door anderen, wel in samenwerking met de
Nature  Foundation,  kunnen  worden  getrokken.  De  Nature  Foundation  is  met  name
geïnteresseerd in  het  tot  stand brengen van een  Hillside  Park  in  samenwerking  met  de
eigenaren in dit gebied. 

Bonaire
De Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (DROB) zal in een periode van 3 jaar komen
tot  de  opstelling  van  een  Ontwikkelingsplan  voor  het  eiland  Bonaire.  Momenteel  wordt
gewerkt  aan  een  Voorbereidingsbesluit  voor  het  natuurgebied  Klein  Bonaire.  Dit
Voorbereidingsbesluit  wordt  opgesteld  vooruitlopend  op  de  totstandkoming  van  een
Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Het kan slechts 2 x 1 jaar worden aangehouden. Als het
EOP dan nog niet is aangenomen, vervalt het Voorbereidingsbesluit.
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Het is de bedoeling het EOP in deelplannen op te zetten, dus niet, zoals op Curaçao, ineens
voor het gehele eiland. Het is de bedoeling dat het EOP de lijn van het Natuurbeleidsplan
volgt.  Dat  wil  zeggen:  de  gebieden  buiten  de  bebouwde  kom  worden  in  principe  als
natuurgebied bestemd (m.m. DROB).
Enkele jaren geleden is door Amigu di Tera Bonaire een aantal persberichten uitgezonden
naar  lokale  kranten,  waarin  de  zorg werd uitgesproken over  de snelle  en  onomkeerbare
ontwikkelingen  op  Bonaire.  Met  name  het  verwijderen  van  lokale  vegetatie  voor  hotel-,
appartementen-, en huizenbouw baarde zorgen. De Vereniging acht het van groot belang dat
er  een  Ruimtelijk  Ontwikkelingsplan  komt  voor  het  eiland,  aan  de  hand  waarvan  de
ontwikkelingen kunnen worden gestuurd binnen bepaalde gebieden. Echter voorkomen moet
worden dat net als op Curaçao de eigenaren het idee krijgen dat ze onvoldoende betrokken
zijn. Derhalve zou parallel een ontwikkeling moeten plaatsvinden waarbij vrijwillige opties met
landeigenaren  worden  uitgewerkt.  De  toepassing  van  beheersovereenkomsten  en
“conservation easements” lijkt hierbij voor Bonaire zeer aantrekkelijk. Amigu di Tera wil graag
meer informatie over de systematiek en zal zich hierin verdiepen.

Curaçao
De visie  van de Dienst  Ruimtelijke  Ontwikkeling en  Volkshuisvesting (DROV) is  uitvoerig
beschreven in hoofdstuk 4. Van belang is te vermelden dat DROV geen bezwaren heeft tegen
vrijwillige  vormen  van  beheer  in  conserveringsgebieden,  zolang  deze  binnen  de
gebruiksmogelijkheden  blijven,  geformuleerd  in  artikel  9  EOP  en  het  hierbij  behorende
conceptbeleid, beschreven in hoofdstuk 4.
Voorts is gesproken met de organisaties Amigu di Tera en  Carmabi. Amigu di Tera is van
mening dat de zonering in het kader van het EOP gehandhaafd moet blijven. Er mag niet
zonder meer worden afgeweken van het plan. De organisatie maakt zich eveneens zorgen
over de periodieke evaluatie van het plan. In principe kan het Eilandsbestuur om de 5 jaar (te
beginnen  in  2001)  weer  nieuwe  prioriteiten  stellen.  Om  deze  reden  zouden  er  nieuwe
beheersvormen geïntroduceerd moeten worden met een permanent karakter. De systematiek
van erfdienstbaarheden, “conservation easements”, biedt naar de mening van de Vereniging
goede perspectieven. De organisatie wil graag verder discussiëren over de opzet van een
dergelijk systeem. 
Het Natuurbeleidsplan zou volgens Carmabi een belangrijke input moeten zijn om te komen
tot  verdere uitwerking  van  conserveringsgebieden.  Carmabi  is  van mening  dat  bepaalde
gewenste vormen van beheer niet opgelegd kunnen worden aan particulieren. Hier zouden
incentives tegenover moeten staan. Voor overheidsterreinen is dit mogelijkerwijs eenvoudiger.
Carmabi acht het van groot belang dat het EOP er is, maar realiseert zich ook dat dit plan
telkens gewijzigd wordt en dat er in het jaar 2001 weer een totale evaluatie te wachten staat.
Er  zijn  garanties  nodig  dat  bepaalde stukken  natuur  behouden blijven.  Volgens  Carmabi
liggen er wel kansen voor het particulier natuurbeheer, alhoewel de financiële haalbaarheid
niet  gegarandeerd  is.  Samenwerkingsvormen  tussen  NGO’s  en  bijvoorbeeld  eigenaars-
verenigingen kunnen hierbij  worden overwogen. Er  is  echter ook een keerzijde aan meer
natuurgebieden: Meerdere parken maken de spoeling (subsidies en inkomsten uit bezoekers)
dunner. Carmabi wil  een beleid voeren dat in de eerste plaats is  gericht op aankoop van
belangrijke gebieden, secundair zullen methoden moeten worden ontwikkeld om particuliere
gebieden veilig  te  stellen.  Beheersovereenkomsten en  "conservation  easements"  kunnen
daarbij een hulpmiddel zijn. 
Onderzocht  zal  moeten  worden  hoe  de  Inspecteur  der  Belastingen  de  waarde  van  de
particuliere gronden vaststelt. Dit is ook een indicatie voor de feitelijke waarde van gebieden
in verband met eventuele aankoop. Bepaalde regelingen hebben een averechts effect op de
kansen  voor  natuurbehoud.   Door  de  tax  holiday  worden  momenteel  juist  intensieve
ontwikkelingen (met naar verwachting hoge werkgelegenheidseffecten) gestimuleerd. Dit  is
echter, vanuit het perspectief van natuurbeheer, een "perverse incentive". De tax-holiday zou
eventueel kunnen worden aangepast om meer duurzame vormen van (grond) ontwikkeling
zoals eco-toerisme te stimuleren. 
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Aruba
Op Aruba zijn het Noordelijk  deel van het eiland en het Arikok-Jamanota Park belangrijke
terrestrische  natuurgebieden.  Ook  in  de  aan  het  park  grenzende  (buffer)gebieden  zijn
belangrijke natuurwaarden aanwezig. In het  parkgebied hebben slechts enkele particuliere
grondeigenaren hun bezit. In de buffergebieden zijn er daarentegen meer.
Momenteel  wordt  gewerkt  aan  de  Landsverordening op  de  Ruimtelijke  Ordening  en  de
formalisering van de het Arikok Jamanota Park met bufferzones. Beide processen hebben
consequenties voor particuliere eigenaren van natuurgebieden. Aangezien de bufferzone nog
niet vastligt is er onder de landeigenaren veel onzekerheid. Door het parkmanagement wordt
naast  de  formele  vaststelling  van  parkgrenzen  en  parkregels  gestreefd  naar  vrijwillige
overeenkomsten  tussen  het  Park  en  de  grondeigenaren.  Er  zijn  reeds  verschillende
overeenkomsten  gesloten  met  eigenaren  in  het  park  (o.a.  een  huurovereenkomst).  Met
betrekking  tot  de  buffergebieden  kunnen  ook  conservation  easements  een  rol  spelen.
Easements gekoppeld aan een belastingverlaging zou een goede ondersteuning kunnen zijn
van het  beleid  ten  aanzien  van deze gebieden.  Deze easements  zouden dan  vooral  de
volgende rechten moeten betreffen: (het afstaan van) het recht om te bouwen, het recht om af
te  graven,  en  het  recht  om  te  verkavelen.  Momenteel  wordt  voor  het  bouwen  in  de
buffergebieden geen vergunning afgegeven, echter zonder wettelijke basis.
Door  de  Dienst  VROM wordt  vooral  prioriteit  gelegd bij  de  uitwerking  van de  ruimtelijke
plannen in de lijn van de Structuurnota uit 1996. Volgens de Dienst zijn er op Aruba te weinig
particuliere  eigenaren  om  van  de  easements  een  gangbare  beheersmethode  te  maken.
Daarnaast  geeft  de  Dienst  aan  voor  de  opzet  van  een  dergelijk  traject  geen  personele
capaciteit in huis te hebben.

8.3 Samenvatting en analyse interviews met landeigenaren

8.3.1 Eigenaarsprofielen

Een meerderheid van de eigenaren is eigenaar geworden door overerving, een minderheid
heeft  het  terrein in  het  verleden aangekocht  (Maduro Holding,  APNA,  mevr.  Reitz,  mevr.
Laclé).
Binnen de groep van bezochte eigenaren kunnen ruwweg 3 profielen worden aangegeven.
Een grote groep van eigenaren van natuurgebieden (meer dan 50%), heeft aangegeven het
terrein te willen verkopen1. In de gevallen dat bedragen worden genoemd, liggen deze veelal
op een niveau dat hoger ligt dan de waarde als natuurgebied. Eén van de eigenaren wil het
terrein ruilen tegen een ander terrein met meer ontwikkelingsmogelijkheden2.
Bovengenoemde eigenaren willen het gebied bij voorkeur niet zelf beheren. Veelal wordt door
deze groep van eigenaren erkend dat natuurbeheer of duurzaam beheer ook een optie is,
maar men is er niet van overtuigd dat dit financieel haalbaar is en laat dit liever aan anderen
over. Van deze eigenaren heeft een aantal aangegeven de verkoopplannen op te geven als
zich  serieuze mogelijkheden  voordoen voor  een  rendabele  duurzame exploitatie  van hun
gebied  (Mevr.  Reitz,  Sint  Maarten,  Fam.  Schotborgh,  Curaçao).  Deze eigenaren  hebben
belangstelling  voor  mogelijkheden  die  bestaan  in  samenwerking  met  lokale
beheersorganisaties en internationale natuurbeschermingsorganisaties.

Een tweede groep eigenaren, die overigens hun terrein niet te koop aanbieden, is doende
bepaalde  ontwikkelingen  (commercieel  en  residentieel)  te  realiseren  vanuit  financiële
motieven (Buncamper, Guy, Maduro Holding, Herrera, Maal). Deze eigenaren voelen weinig
voor natuurvriendelijke vormen van inrichting en beheer voor het gehele terrein (bijvoorbeeld
1  Opvallend  is  dat  grote  stukken  grond  op  Aruba  te  koop worden  aangeboden  nu  de

Landsverordening op de Ruimtelijke Ordening meer aandacht krijgt. Het betreft veelal gebieden die
in de Structuur Nota aangegeven staan als gebieden met een belangrijk natuurlijk karakter, vooral in
het noordelijk deel van Aruba (bron LVV Aruba). 

2  Familie Eman, Aruba
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t.b.v. ecotoerisme, landhuis toerisme, camping toerisme), zij voelen meer voor een strategie
van ontwikkelingskernen gekoppeld aan behoud van natuur  elders op het  terrein. Andere
eigenaren hebben hun financiële doelstellingen reeds gehaald. Voorbeelden hiervan zijn de
familie  De Weever  op Sint Maarten die op 1/3 van het terrein een verkavelingsplan heeft
gerealiseerd en De vereniging Luga Aleha te Bonaire, met  een "large lot"  verkaveling op
Bonaire. Deze eigenaren willen het resterende (niet ontwikkelde) deel van hun bezit wel als
natuurgebied behouden en beheren.

Een derde –en kleine- groep eigenaren binnen de steekproef blijkt geïnteresseerd te zijn als
eigenaar (dus zonder het terrein te willen verkopen) een beheer te voeren dat voor een groot
deel  is  gericht  op  natuurbeheer,  zonder  dat  daar  substantiële  financiële  doelstellingen
tegenover staan. Dit wordt meestal ingegeven vanuit een sterke persoonlijke waardering voor
het gebied. Deze eigenaren zijn op Saba, Bonaire en Aruba te vinden. Voorbeelden zijn de
familie  Johnson (Saba), die  als  voorwaarde stelt  dat enige landbouw en het bouwen van
enkele huizen voor familieleden mogelijk moet blijven. Mevrouw Willems (Bonaire) wil dat het
terrein (een ex-plantage) in de huidige staat van natuurlijke ontwikkeling blijft. Zij overweegt
op beperkte schaal  rondleidingen te gaan geven door het  gebied.  Ook de familie  Veenis
(Aruba) wil  het  terrein  -dat  in  de  toekomstige  bufferzone  van het  Park  is  gelegen-  in  de
huidige staat behouden zonder dat hier bepaalde financiële verwachtingen tegenover staan.
De familie Dañe op Aruba wil wel proberen een deel van de kosten voor het beheer (van
natuur en cultureel  erfgoed) te dekken in samenwerking met de parkautoriteiten. Mevrouw
Laclé op Aruba is voornemens om haar terrein in het Arikok Jamanota Park (ca. 5 ha.) te
gaan verhuren aan de parkautoriteiten. Het is nog niet bekend tegen welk bedrag.

8.3.2 Mogelijkheden fysiek beheer

Door de eigenaren wordt een aantal beheersvormen als reële mogelijkheid genoemd. Deze
aanduiding wil  niet zeggen dat de eigenaren altijd overtuigd zijn van de haalbaarheid van
deze opties (zie hierboven). De mogelijkheden kunnen als volgt worden samengevat:
1. het  behoud van  het  terrein  in  de  huidige  staat  door  enkel  schoonhouden of  beperkt

snoeien (Johnson, Willems, Veenis, Dañe);
2. het  openstellen  van  het  terrein  (met  of  zonder farm  of  landhuis)  voor  natuurgerichte

recreatie en toerisme (familie Johnson en Wilsson  op Saba, De Weever en Brown die
mogelijkheden  zien  voor  een  “Hillside  Park”  op  Sint  maarten,  Willems  op  Bonaire,
Schotborgh, Laclé Aruba);

3. het beheer als een botanische tuin (Reitz);
4. duurzame landbouw en fruitteelt (Johnson en Wilsson, Saba);
5. "large lot" woningbouw (Luga Aleha Bonaire, met woonkavels van ca. 12 ha);
6. de opsplitsing  van het  terrein ten behoeve van intensieve ontwikkeling  (commercieel,

residentieel) enerzijds en natuurbeheer anderzijds (Reitz en Guy, Sint Maarten, Maduro
Holding en Maal, Curaçao)

Refererend aan hoofdstuk 4 kan hier worden opgemerkt dat de beheersvormen genoemd
onder 5. en 6. niet  inpasbaar zijn in  gebieden met  de bestemming "conserveringsgebied"
(Curaçao).

8.3.3 Juridische vorm

Ten  aanzien  van  de  juridische  vorm waarin  het  natuurbeheer  zou  moeten  plaatsvinden,
bestaat  binnen  de  groep van landeigenaren die  zijn  bezocht  een  opvallende consensus.
Vrijwel zonder uitzondering zijn de eigenaren tegen zonering van hun terrein, voorzover deze
zonering bepaalde vormen van gebruik onmogelijk maakt. Zelfs de eigenaren die in principe
voorstander zijn van natuurbeheer op hun terrein (Johnson, Willems) wijzen deze methode af.
Alhoewel  enkele  eigenaren  erkennen  dat  ruimtelijke  ordening  het  publieke  belang  dient,
(Cranston Saba en Willems Bonaire, APNA Curaçao), zijn vrijwel alle eigenaren het er over
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eens dat het niet zo kan zijn dat de gebruiksmogelijkheden vergaand worden gereduceerd,
zonder dat hier (financiële) compensatie van de eigenaar tegenover staat. 
De meeste eigenaren vinden dat ingeval van het tot stand komen van een ruimtelijk plan er
voldoende overleg  moet  zijn  om naast  de  conserveringsdoelstellingen  ook  de  (zakelijke)
doelstellingen  van de  eigenaren te  kunnen  behalen.  Diverse eigenaren  hebben zakelijke
plannen en willen het liefst dat deze onbelemmerd kunnen doorgaan (Reitz, Guy, Maduro
Holding, Maal). 

Veel  belangstelling  is  er voor verschillende vormen van beheer op basis van vrijwilligheid
(contracten, erfdienstbaarheden of “conservation easements”). De belangstelling wordt voor
een  groot  deel  gevoed  door  de  hieraan  gekoppelde  incentives.  Ook  de  flexibiliteit  (een
easement is altijd "op maat") spreekt de eigenaren aan.

8.3.4 Organisatorische vorm

Op Curaçao bestaat een Vereniging van Landeigenaren (Dononan di Tera). Deze Vereniging
is momenteel sterk gericht op juridische ondersteuning van de landeigenaren die verwikkeld
zijn in administratieve beroepen en rechtszaken inzake het Eilandelijk Ontwikkelingsplan. De
eigenaren op Curaçao waarmee is gesproken (veelal leden van de Vereniging) vinden dat de
Vereniging in beginsel een meer pro-actieve rol kan spelen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen
van  strategieën  voor  beheer,  het  ontwikkelen  van  incentives  en  fondsenwerving.  Enkele
eigenaren (Maal, DelaFuente) hebben echter uitdrukkelijk aangegeven dat -wat hen betreft-
de Vereniging op dit gebied geen initiatief neemt voordat de overheid met serieuze voorstellen
komt, die natuurbeheer op het eigen terrein aantrekkelijk kunnen maken.
Op de andere eilanden bestaan nog geen samenwerkingsverbanden tussen landeigenaren.
Op Saba en Sint Maarten is echter door verschillende eigenaren aangegeven dat zij goede
mogelijkheden  zien  om  met  andere  eigenaren  samen  te  werken,  om  te  komen  tot  een
“Hillside Park” waarin toeristen kunnen wandelen en recreëren. Deze eigenaren erkennen de
zakelijke  voordelen  van  samenwerking  met  elkaar  (een  groter  gebied,  afstemming
investeringen)  en  met  natuurbeschermingsorganisaties  (gidsen,  aantrekken  toeristen,
fondsenwerving).

De meeste eigenaren zijn niet vertrouwd met de principes van natuurbeheer en duurzaam
gebruik (eco-toerisme e.d.). Om deze reden staan zij  in beginsel niet afwijzend tegenover
samenwerking  met  een  natuurbeschermings-  of  beheersorganisatie.  Hierbij  wordt  echter
steeds gewezen op het belang van het maken van goede afspraken, onder meer inzake het
mogelijk gebruik door de eigenaar zelf en financiële afspraken.
Op Aruba is reeds meer ervaring met samenwerking tussen NGO's (m.n. het management
van het Nationale Park Arikok) en particuliere landeigenaren. 

8.3.5 Financiële basis voor beheer

Veel eigenaren hebben te maken met substantiële kosten van grondbelasting, die gepaard
gaan met het bezit van het terrein, zonder dat hier inkomsten tegenover staan. Dit geldt vooral
op  Curaçao,  waar  vergaande  gebruiksbeperkingen  zijn  doorgevoerd  in  relatie  tot  de
bestemming conserveringsgebied. Dit gegeven heeft onder de landeigenaren van Curaçao tot
grote verontwaardiging geleid. Op de drie Bovenwindse eilanden wordt reeds jarenlang een
beleid gevoerd, waarbij de grondbelasting niet wordt geïnd.

De  meeste  eigenaren  zijn  wel  bereid  tot  het  uitvoeren  of  toelaten  van  een  beheer  dat
hoofdzakelijk  is  gericht  op het  behoud en herstel  van de natuur,  wanneer hier  financiële
compensatie tegenover staat. Echter men is zeer sceptisch en verwacht niet dat de overheid
bereid zal zijn particulier natuurbeheer te financieren. Subsidiëring -en in mindere mate het
vaststellen  van  belasting  incentives-  worden  door  hen  als  onhaalbaar  gezien.  Meer
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vertrouwen  heeft  men  in  een  financieringsvorm  waarbij  buitenlandse  donoren  worden
betrokken.
Gelet op het bovenstaande is  de tendens dat de eigenaren zelf  in  de gelegenheid willen
worden gesteld om (voldoende) rendement te behalen. In de discussie met de eigenaren over
de wijze waarop dit zou kunnen gebeuren valt op dat men weinig vertrouwen heeft in beheer,
gericht op de natuur en andere vormen van duurzaam beheer. Het argument hierbij is veelal
dat  het eigen terrein  te klein  wordt geacht om een rendabele exploitatie op te zetten. De
aanwezigheid van een landhuis of een farm binnen een natuurgebied wordt vaak weer wel als
een  positief  element  gezien  ter  ondersteuning  van  een  rendabele  exploitatie  van  het
natuurgebied.
Vaak denkt men aan conventionele (intensieve) methoden van ontwikkeling, zelfs al hebben
veel eigenaren weinig financiële ruimte om te investeren. Een groot deel van de eigenaren
ziet dan ook geen ontwikkelingsmogelijkheden en ziet als enige oplossing: verkopen.

De eigenaren zijn vrijwel zonder uitzondering niet op de hoogte van het feit dat buitenlandse
organisaties  en  fondsen  belangstelling  hebben  voor  duurzame  vormen  van  beheer  op
particuliere  terreinen  en  hierbij  ondersteuning  kunnen  bieden,  zeker  wanneer  wordt
samengewerkt met natuurbeschermingsorganisaties (Groenfonds, Stichting DOEN, Europese
Unie,  het  recentelijk  opgerichte  Eco-Enterprises  Fund  voor  de  Latijns  Amerikaanse  en
Caribische landen, Environmental Enterprise Assistance Fund, etc.). Deze ondersteuning kan
vaak  in  vele  vormen  plaatsvinden  (directe  financiële  ondersteuning,  gunstige
leningsvoorwaarden,  technische  assistentie,  etc.).  Dergelijke  ondersteuning  laat  meer
duurzame vormen van beheer toe, met mogelijk  slechts een weinig lagere marge voor de
particuliere  grondeigenaar  in  vergelijking  met  "traditionele"  vormen  van  ontwikkeling.  De
meeste eigenaren hebben hiervoor wel belangstelling,  echter slechts  een aantal  van hen
heeft ook concrete ideeën voor duurzame vormen van beheer: Johnson (wandeltrails), Reitz
(botanische tuin), Brown en De Weever (Hillside Park), Willems (wandelroute en Aloe-farm),
Schotborgh  (recreatiemogelijkheden  San  Juan)  en  Maal  (toerisme  en  duurzame  energie
opwekking). 
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9 Conclusies en aanbevelingen

Uit de resultaten van zowel het literatuuronderzoek, waarbij  vooral  ingegaan is op wettelijke
structuren en beheersvormen, in samenhang met de persoonlijke interviews met grondeigenaren
en  vertegenwoordigers  van  natuurbeschermingsorganisaties  en  de  overheid  kunnen
verschillende conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Conclusies over
welke vorm van wettelijke  structuur  ten behoeve van natuurbescherming en -beheer  op de
Antillen  aanwezig  is  en  hoe  die  er  in  de  nabije  toekomst  uit  zal  zien.  Tevens  welke  de
consequenties  zijn  van  dergelijke  wetgeving  op  het  grondeigendom  van  particulieren  die
gebieden  bezitten  met  een  grote  natuurwaarde.  Vervolgens  welke  beheersmechanismen
mogelijk zijn op basis van lokale en overzeese ervaringen. Tenslotte wat de gedachten zijn van
de eigenaren op de Antillen in de praktijk en welke consequenties die hebben op toepassing van
de  in  deze  studie  genoemde  beheersmodellen.  In  dit  hoofdstuk  wordt  getracht  dergelijke
conclusies te trekken en met praktische en haalbare aanbevelingen te komen.

9.1 Conclusies inzake onderzoeksvragen

Conclusie  1  bij  vraagstelling  1:  Ieder  aangewezen  conserveringsgebied  dient  op  een
specifieke manier te worden beheerd afhankelijk van de fysieke karakteristieken. De conclusie is
dan ook dat  er  niet  één of  enkele specifieke beheersvormen bestaan ten aanzien van alle
conserveringsgebieden. Voorbeelden van toelaatbaar gebruik in minder kwetsbare natuur- of
conserveringsgebieden kunnen wel worden gegeven, bijvoorbeeld extensieve dagrecreatie met
bijbehorende voorzieningen (wandelen, paardrijden e.d.), het gebruik van een bestaand landhuis
als klein hotel en kleinschalig camping-toerisme. 
Nadere  invulling  van  het  gebruik  van  conserveringsgebieden  dient  in  beginsel  vanuit  de
natuurregelgeving te geschieden. Deze wordt overigens weer ingekaderd door de eisen die het
EOP  stelt  aan  conserveringsgebieden.  Op  Curaçao  wordt  een  parallelle  ontwikkeling  van
natuurregels, in de vorm van de beleidsplannen en beheersplannen, terdege gemist. 

Conclusie 2 bij vraagstelling 2: Van de eilanden die geen EOP hebben, zijn Sint Maarten en
Aruba het verst  gevorderd met hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen. In deze plannen wordt
eveneens de bestemming "conserveringsgebied" gehanteerd. Ook op Bonaire is een aanvang
gemaakt met een Eilandelijk Ontwikkelings Plan. De eilandelijke overheden hechten veel belang
aan een ruimtelijk plan voor hun eiland, maar letten daarbij  scherp op de ontwikkelingen op
Curaçao ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen en de juridische afwikkeling.
Door  de  eigenaren  wordt  geheel  anders  gedacht  over  de  rol  van  bestemmingen  en
beheersvormen. De eigenaren zijn pertinent tegen gebruiksbeperkingen via ruimtelijke ordening
wanneer  dit  bepaalde  vormen  van  gebruik  onmogelijk  maakt  en  wensen  vrijwillige  opties
bewandelen.

9.2 Overige conclusies

Conclusie 3: Een meerderheid van de eigenaren wil zijn of haar terrein verkopen. Zij zien weinig
in natuurbeheer op het eigen terrein.  De meeste eigenaren zouden hiertoe wel  bereid zijn,
wanneer hier financiële compensatie tegenover staat. Aangezien men geen bijdragen van de
overheid verwacht is de tendens dat de eigenaren zelf in de gelegenheid willen worden gesteld
om voldoende rendement te behalen. Hierbij  denkt men veelal  aan conventionele/intensieve
methoden van ontwikkeling.

Conclusie 4: Het systeem van “conservation easements” is in de VS en in diverse Midden en
Latijns Amerikaanse landen met succes geïntroduceerd. Op de Nederlandse Antillen zou het
systeem  eveneens  een  goede bijdrage  kunnen  geven  aan  het  beheer  van  de  natuur.  De
methode kent diverse voordelen ten opzichte van de methoden van ruimtelijke zonering en
aankoop,  onder  andere  de  lage  kosten,  de  korte  implementatietermijn,  de  langdurige
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bescherming, en de flexibiliteit. Met het systeem is echter nog geen ervaring en het mogelijke
gebruik ervan zou juridisch en praktisch nader onderzocht moeten worden.
Voor  de  eigenaren  die  wel  de  natuur  willen  conserveren  maar  geen  absolute
gebruiksbeperkingen dulden, zou het vestigen van een “conservation easement”  een goede
oplossing zijn. Andere eigenaren zouden mogelijk kiezen voor deze methode wanneer hier een
(belasting) incentive tegenover zou staan.

Conclusie 5: Het gebrek aan kennis van de grondeigenaren ten aanzien van natuurbeheer en
duurzaam beheer en de mogelijke (financiële) voordelen die daaruit kunnen voortvloeien is
een grote belemmering voor het introduceren van dergelijke typen beheer. Ook gebrek aan
samenwerking met andere eigenaren en met natuurbeheerders werkt belemmerend. Toch lijken
reeds in dit stadium goede samenwerkingsmogelijkheden te bestaan: een Hillside Park op Sint
Maarten, te initiëren door particuliere eigenaren, een particulier park in het Noordelijk deel van
Saba en samenwerking tussen particuliere eigenaren en het Nationale Park Arikok te Aruba.

Conclusie 6:  Het  verschil  tussen de tarieven voor  de grondbelasting voor  onbebouwde en
bebouwde grond is op de Benedenwindse eilanden dermate laag, dat dit geen incentive biedt
voor  beheer  gericht  op  de  natuur.  Ook  bij  de  de  tax  holiday  is  dit  het  geval;  duurzame
ontwikkelingsvormen komen juist minder  in aanmerking voor belastingverlaging. De tax holiday
kan vanuit het perspectief van de natuur een “perverse incentive” genoemd worden.

9.3 Aanbevelingen

9.3.1 Aanbevelingen voor de overheid

1. Opstellen ruimtelijke ontwikkelingsplannen op de eilanden
Ook op de eilanden Saba, Sint  Eustatius en Bonaire zou zo snel  mogelijk  moeten worden
begonnen met  het  uitwerken  van ruimtelijke plannen.  Hierbij  zou aandacht  moeten worden
besteed aan het in samenwerking met de eigenaren uitwerken van conserveringsdoelen op hun
terrein, het uitwerken van incentives voor eigenaren van conserveringsgebieden en eventueel
vrijstelling van het ruimtelijk plan wanneer een -door het R.O. Departement- adequaat geachte
overeenkomst is gesloten (of erfdienstbaarheid is gevestigd). 

2. Opstellen natuurbeleid en -wetgeving
Het is aan te bevelen dat de Eilandgebieden in het kader van de landsverordening grondslagen
natuurbeheer en –bescherming zo spoedig mogelijk een aanvang maken met het opstellen van
eilandelijke  verordeningen  inzake  natuurbeheer  en  -bescherming.  Bij  of  krachtens  deze
verordeningen kunnen de natuurgebieden -ook particuliere- worden aangewezen die bijzondere
bescherming verdienen. Voor deze gebieden zullen  vervolgens beheersplannen moeten worden
uitgewerkt. 

3. Uitwerken bestemming conserveringsgebieden
Op basis van de bovengenoemde beheersplannen kan door de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling
en  Volkshuisvesting  (Curaçao)  een  uitwerkingsplan  worden  opgesteld  voor  het  (ruimtelijke)
gebruik van de conserveringsgebieden. Op de overige eilanden kan het beheersplan op gelijke
wijze worden gebruikt als kader voor ruimtelijke invulling in het bestemmingsplan.
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4. Uitwerken vergoedingssysteem uitvoering beheer
In het algemeen zullen beheersplannen voor natuurgebieden diverse verplichtingen inhouden
voor de eigenaar. Dit kunnen verplichtingen zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren of juist na
te laten.  Deze verplichtingen gaan verder dan de restricties in het  kader van de ruimtelijke
planning. Om deze reden kan alleen van de eigenaar verwacht worden dat deze meewerkt
wanneer hier een adequate vergoeding tegenover staat. 

5. Onderzoek naar "duurzaamheid" belastingstelsel
Het verdient aanbeveling om een onderzoek uit te voeren naar de duurzaamheid van het
huidige  belastingstelsel,  met  name ten aanzien van de grondbelasting en de tax holiday.
Onderzocht zou moeten worden op welke wijze het beheer van de natuur op particuliere
terreinen  door  middel  van  belasting  incentives  gestimuleerd  kan  worden.  Wat  de
grondbelasting betreft kan de correspondentie tussen de Saba Conservation Foundation en
de Inspectie der Belastingen als vertrekpunt worden gekozen.

6. Onderzoek naar bijdrage aan maatschappij van stedelijk gebied en natuurgebied en
open land 
In  de  VS  is  een  uitgebreide  discussie  gaande  over  het  nut  van  ontwikkelde  gebieden
tegenover het nut van open land en natuur. Het is gebleken dat de laatstgenoemde gebieden
voor de gemeenschap minder kosten met zich meebrengen dan de ontwikkelde gebieden,
met name vanwege de zeer hoge kosten van infrastructuur. De (financiële) voordelen van
open land en natuurgebied worden veelal niet meegenomen, terwijl die er wel degelijk zijn. De
resultaten hebben in  de VS geleid  tot  een geheel  nieuwe waardering voor open land en
natuur. Hier zou ook op Curaçao onderzoek naar moeten worden gedaan.

9.3.2 Aanbevelingen voor natuurbeschermings- en beheersorganisaties

1. Opstellen traject om te komen tot toepassing van “conservation easements”
In een eerste fase zou een onderzoek moeten worden uitgevoerd naar het huidige regime
(Burgerlijk  wetboek)  en  toekomstige  regime  (Nieuw  Burgerlijk  Wetboek)  van  zakelijke
rechten,  met  name  erfdienstbaarheden.  Ook  de  praktijk  van  het  gebruik  van  deze
erfdienstbaarheden  dient  te  worden  onderzocht,  bij  o.a.  notarissen  en  bij  de
Hypotheekbewaarder.  In een tweede fase kunnen NGO's worden geïdentificeerd, die een
voortrekkersrol  willen  vervullen.  Door  deze  organisaties  kunnen  workshops  worden
georganiseerd  met landeigenaren, NGO’s1 en overheid. In een laatste fase kunnen door de
NGO's  en  de  overheid  regelingen  worden  uitgewerkt,  waaronder  een  incentive-systeem
(bijvoorbeeld vrijstelling of verlaging grondbelasting).
Al  zo  vroeg  mogelijk  zou  moeten  worden  gezocht  naar  eigenaren  die  “om  niet”  een
"conservation easement" willen doneren en daadwerkelijk willen inschrijven in het Openbare
Register. Op deze wijze ontstaat een groeimodel, andere eigenaren kunnen zich aansluiten.
Hoe aantrekkelijker de incentives hoe meer eigenaren zich zullen aansluiten. Het opstellen
van handboeken met rekenvoorbeelden voor landeigenaren, kan hieraan ook sterk bijdragen.

2. Informeren landeigenaren over mogelijkheden duurzaam beheer particulier terrein
Aanbevolen  wordt  haalbaarheidsstudies  uit  te  voeren  voor  het  beheer  van  bepaalde
particuliere terreinen (groot, klein, met/zonder strand of landhuis) waaruit rekenvoorbeelden
worden afgeleid.  Bij  deze uitwerkingen dient  rekening  te  worden gehouden met  een zich

1  Het  verdient  aanbeveling  om  een  vertegenwoordiger  van  Cedarena  (Costa  Rica),  de
organisatie van juristen die “conservation easements” in diverse landen van Midden en Zuid Amerika
helpt introduceren, uit te nodigen.
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wijzigende houding van de consument (bijvoorbeeld de toerist), die steeds milieubewuster en
"groener"  wordt.  De  informatie,  waaronder  informatie  over  financieringsmogelijkheden  en
mogelijkheden voor technische bijstand, zou in brochurevorm onder de landeigenaren moeten
worden verspreid.  

3. Een actievere opstelling naar landeigenaren toe
Natuurbeschermingsorganisaties kunnen zich actiever opstellen naar landeigenaren toe om
hen  te  interesseren  voor  bepaalde  samenwerkingsvormen,  bijvoorbeeld:  samenwerking
tussen  eigenaren,  tussen  NGO's  en  eigenaarsverenigingen  etc.  Dergelijke
samenwerkingsvormen  -waarmee  op  Aruba  reeds  enige  ervaring  bestaat-  kunnen
aantrekkelijk zijn voor NGO's en landeigenaren, zeker vanwege de mogelijkheden om externe
fondsen te werven.

4. Opzetten traject om te komen tot particuliere parken te Saba en Sint Maarten
Zowel op Saba als op Sint Maarten liggen goede mogelijkheden om te komen tot particuliere
parken. Op Saba kan het Muriel  Thissel Park als een "nucleus" fungeren en meerwaarde
bieden  aan  naburige  eigenaren.  Op  Sint  Maarten  is  ook  het  belang  onderkend  van
samenwerking tussen eigenaren om te komen tot een Hillside Park. De Saba Conservation
Foundation zou op Saba de aangewezen organisatie zijn om dit traject te initiëren, op Sint
Maarten  zou  dit  traject,  wegens  tijdgebrek  binnen  de  Nature  Foundation,  mogelijkerwijs
kunnen worden uitbesteed. De eerste stap zou kunnen zijn het  uitwerken van een aantal
beheersopties (fysiek, juridisch, organisatorisch en financieel) waarna een bijeenkomst wordt
gehouden met de landeigenaren in de respectievelijke gebieden.

9.3.3 Aanbevelingen voor landeigenaren

1. Vereniging van Landeigenaren
Aan de landeigenaren op de Antilliaanse eilanden kan aanbevolen worden zich te verenigen.
Voordelen voor de landeigenaren zou kunnen zijn: een betere informatie voorziening, een
lobby naar  de overheid, (bijvoorbeeld ten behoeve van het instellen van incentives). Ook
kunnen de leden pro-actief strategieën uitwerken voor duurzaam beheer op hun terreinen,
zodat men in mindere mate te maken krijgt met opgelegde vormen van inrichting en beheer.

2. Samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties
Landeigenaren kunnen veel meerwaarde vinden in samenwerking met natuurbeschermings
organisaties.  In  de  wereld  zijn  diverse  succesvolle  voorbeelden  te  vinden  van  dit  type
samenwerking, o.a. een “Netwerk van Eigenaren” in Colombia, dat zeer succesvol is geweest
bij het werven van internationale fondsen.

3. Combinatie van landhuis-toerisme en natuurbeheer
Landeigenaren zouden kunnen overwegen oude landhuizen op te knappen en als "eco-lodge"
te gebruiken, en informatie inwinnen over mogelijkheden van natuur-toerisme. 

43



10 Punten ter overweging

10.1 Inleiding

Naast de conclusies en aanbevelingen die in het vorige hoofdstuk zijn gedaan in het licht van
de opdracht tot deze studie, zijn nog enkele opvallende zaken naar voren gekomen die de
moeite waard zijn om besproken te worden. Dit hoofdstuk bespreekt deze zaken.

10.2 (Mede-) financiering natuurbeheer

Investeringsklimaat
De eilanden zijn in trek als vestigingsplaats voor vele bedrijven uit de dienstensector. Het is
bekend dat bij de waardering van het vestigingsklimaat van de onderneming, de kantoren en
van het personeel de kwaliteit van de open ruimte en de toegang tot de voorzieningen en de
natuur van groot belang zijn. Dit betekent dat gevestigde bedrijven er belang bij hebben dat
de kwaliteit  van de open ruimte en de voorzieningen in  stand blijft  of  zelfs nog verbetert.
Theoretisch  ligt  er  een mogelijkheid  om hier  op voort te  bouwen en een mechanisme te
ontwikkelen  waardoor  de  internationale  vestigingen  mede-financierders  worden  van
natuurbeheer op particuliere terreinen. Hierbij zou het kunnen gaan om het tegemoet komen
in  de  onkosten  die  particuliere  terrein  bezitters  zich  getroosten  om  een  aantal
landschappelijke- en natuurwaarden in stand te houden en/of de toegang tot deze waarden
mogelijk maken.

Rood voor Groen
Bewoners  van  stedelijke  of  urbane  gebieden  hebben  behoefte  aan  ruimte  en  recreatie
mogelijkheden rondom de wijk of in de nabijheid van de stad. Daarnaast blijkt dat de waarde
van woningen en onroerend goed objecten in de directe nabijheid  (200-300 m) van groen of
natuur  circa  10-15%  hoger  ligt.  Beide  zaken  pleiten  ervoor  om  in  het  kader  van
stedenbouwkundige ontwikkelingen of uitbreidingsplannen voor woningbouw de investeerders
in dergelijke projecten mee te laten financieren aan het behoud, herstel en of beheer van de
groene natuurgebieden in de nabijheid van deze projecten. Immers dergelijke investeringen in
natuur garanderen een hogere opbrengst van de investeringen in de projecten die door deze
natuur in waarde stijgen en/of waardevaster blijven. Dit principe wordt omschreven als het
Rood(stad) voor Groen(natuur). 
Particuliere eigenaren van terreinen met natuur en landschappelijke waarden zouden vanuit
de investeringen die gedaan worden in de stedenbouwkundige ontwikkelingen een financiële
ondersteuning kunnen krijgen volgens het Rood voor Groen principe. Deze ondersteuning is
dan bedoeld als middel om de particuliere eigenaar in staat te stellen op zijn terrein deze
waarden in stand te houden en te beheren, in het belang van de waarde van de stedelijke
gebieden aan de rand hiervan.

Functiebeloning voor recreatieve behoeften vervulling
Tal  van  functies  die  natuur  op  particuliere  terreinen  vervult  zijn  van  belang  voor  het
welbevinden van de inwoners in en rondom het gebied. Aan de behoefte van de stedelijke
bewoners aan groen en natuurrecreatie mogelijkheden en stilte kunnen in het stedelijk gebied
vaak maar deels of heel gebrekkig worden voldaan. 
De  behoefte  aan  toegankelijke  landschappelijk  hoogwaardige  recreatiegebieden  voor
inwoners en bezoekers van de eilanden zou in veel grotere mate op terreinen in particulier
bezit kunnen worden voldaan. Wanneer  particuliere bezitters hun terreinen hiervoor willen
open  stellen  wordt  een  duidelijke  meerwaarde  gegeven  aan  het  welbevinden  en  de
recreatieve mogelijkheden op de eilanden. Overheden zouden in het belang van hun burgers,
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en toerisme ondernemers in het belang van het opwaarderen van het toeristisch product, een
financieel incentive moeten verschaffen aan de grondeigenaren voor het openstellen van het
grondbezit. Nu reeds bestaan er dergelijke incentives voor de hotel en toeristenindustrie (tax
holidays). Onderzocht zou moeten worden in hoeverre deze ook toepasbaar kunnen zijn op
de natuurbescherming ten behoeve van de recreatie.

Soort- en habitatbescherming
Voor bepaalde soorten of levensgemeenschappen die bedreigd zijn op de eilanden zouden
particuliere  terreinbezitters  middels  gerichte  beheersmaatregelen  een  bijdrage  kunnen
leveren  aan  het  herstel  en  behoud  van  de  populaties  van  deze  soorten.  Vanuit  het
soortbeschermingsbeleid  zou  dan  aangegeven  moeten  worden  welke  maatregelen  een
dergelijke bijdrage kunnen leveren. Het financieel incentive dat de particuliere terreinbezitter
hiervoor ontvangt kan ofwel middels een systeem waarin de maatregelen worden vergoed
(beheersvergoeding)  ofwel  middels  een  systeem  van  natuurdoel(typen)  betaling
(outputsturing), gestalte krijgen (zie bijlage 1).
Theoretisch kan men zich de situatie voorstellen dat een terreineigenaar een dusdanig groot
en  hoog  aantal  natuurdoelen  kan  realiseren  dat  de  betaling  verreweg de  economische
waarde van het huidige landgebruik overstijgt.

Fiscale instrumenten
Ter  bevordering  van  natuurbeheer  op  particuliere  terreinen  kunnen  fiscale  instrumenten
goede  incentives  bieden  aan  particuliere  eigenaren.  Enerzijds  kunnen  inkomsten  die
verkregen zijn uit activiteiten die samenhangen met natuurbeheer in aanmerking komen voor
een lagere belasting. Anderzijds kan getracht worden de belasting op grondbezit te verlagen
of  kwijt  te schelden wanneer deze grond een hoofddoelstelling natuur heeft  gekregen.  In
beide gevallen onstaat voor de eigenaar een stimulans om de status en het gebruik van de
grond in te richten ten behoeve van natuur en natuurgerelateerde activiteiten. 
Tot  slot  dient  vermeld  te  worden  dat  investeringen die  gedaan  worden  door  derden  in
voorzieningen ten behoeve van natuur en/of natuurgerelateerde activiteiten op terreinen van
particuliere grondbezitters in aanmerking moeten komen voor de Nederlandse Groene Fiscale
Investeringsregeling die nu ook van toepassing is verklaard op de Antillen. Hierbij wordt over
het dividend van de investering geen of een veel lagere belasting geheven in vergelijking met
reguliere investeringsdividenden.
Tot slot zou een fiscale vrijstelling van overdrachtsbelasting bij  verplaatsing van eigendom
toegepast kunnen worden wanneer deze verplaatsing het mogelijk maakt dat op particuliere
terreinen natuurbeheer gevoerd kan worden.

Fonds
In principe lijkt de overheid de eerst aangewezene om gelden te reserveren ten behoeve van
het  financiële  ondersteunen van  particuliere  landeigenaren  die  natuurbeheer  plegen.  Het
heffen  van  een  speciale  toeristenbelasting  zou  een  middel  kunnen  zijn  om  financiële
middelen voor dit doel te genereren.
Daarnaast  echter  zou  de  particuliere  sector,  die  middels  investeringen en  economische
activiteiten op  de  eilanden aanwezig is,  een  bijdrage kunnen leveren aan  een fonds  ten
behoeve van  het  natuurbeheer  op  de  particuliere  terreinen.  Het  fonds  zou een  jaarlijkse
uitkering moeten garanderen van waaruit de investeringen en vergoedingen ten behoeve van
het natuurbeheer op de particuliere terreinen gefinancierd kan worden. Deze gedachtegang is
ook  tijdens  een  Antilliaanse  Bijeenkomst  Platform  Natuur  te  St.  Eustatius  (mei  1998),
georganiseerd door het Dept. VOMIL, sectie MINA, geopperd en uitgediept. Gedacht werd
aan een Gemeenschappelijk Fonds voor natuurbeheer, waarvan de rente de kernactiviteiten
van natuurbeheer op de eilanden van de Nederlandse Antillen financiert (zie slotverklaring
van deze bijeenkomst platform natuur). 
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De contribuanten aan dit  fonds zouden met name ook die particuliere ondernemingen en
bedrijven zijn die voor een belangrijk deel voor hun omzet afhankelijk zijn van de kwaliteit van
de natuur en het landschap op de eilanden. Te denken valt aan reisorganisaties, hotelketens,
vliegmaatschappijen en de horeca. De diensten sector die een belang heeft bij het handhaven
c.q. opwaarderen van de kwaliteit van de eilanden, met name voor het investeringsklimaat en
representatie van de vestigingen, lijkt een tweede aangewezen groep om een contributie te
plegen  aan  het  fonds.  Het  zou  hier  kunnen  betreffen  banken,  accountantskantoren  en
advocatenkantoren.  Ten  derde  zouden  een  aantal  bedrijven  die  in  het  verleden  schade
hebben berokkend aan de natuur en het milieu van de eilanden uitgenodigd kunnen worden
om een contributie te leveren aan het behoud en het herstel van de natuur op de eilanden.
Met name de Shell zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een dergelijk fonds. De
internationale particuliere natuurbeschermingsorganisaties zouden een eerste aanzet kunnen
geven tot oprichting van dit fonds. De steun en bijdrage van deze organisaties voor dit fonds
zou tevens een katalyserende werking kunnen hebben voor het additioneel aanvullen van dit
fonds vanuit fondsverwervende organisaties als de Postcode Loterij.

10.3 Organisatievormen

Vereniging van grondbezitters landhuizen en landgoederen
Het  samengaan  op  vrijwillige  basis  van  de  verschillende  particuliere  grondbezitters  of
bezitters  van landhuizen met  een aanzienlijk  oppervlak  grond zou per  eiland  een  eerste
aanzet kunnen zijn om een duidelijkere  visie en rol  te formuleren van wat de particuliere
eigenaren precies willen. In deze visie en rol zouden de gezamenlijke particuliere bezitters
duidelijk  kunnen  maken  op  welke  wijze  en  op  welke  plaats  een  aantal  functies  en
natuurwaarden  door  hen  behouden  en  hersteld  kunnen  worden.  Het  herstel  van
karakteristieke hofjes bij landhuizen in combinatie van het herstel van het cultuur-historisch
karakter  zou het  complex  van het  landhuis  en landgoed aantrekkelijk  kunnen maken  als
toeristisch object (vergelijk de Spaanse ‘paradors’) Als vereniging kan er ook een duidelijker
signaal  gegeven  worden  op  welke  wijze  de  inspanningen  van  de  leden  financieel
gecompenseerd kunnen worden en welke mechanismen hiervoor aantrekkelijk lijken.

Natuur co-operaties
Het oprichten van natuur co-operaties, zoals ook in de Verenigde Staten gangbaar is, zou een
nog veel duidelijkere stap zijn. Hierbij verenigen die particuliere grondbezitters zich die bereid
zijn een beheer ten behoeve van natuur en landschap te gaan voeren. Hierbij  kunnen de
leden onderling afwegen en afspraken maken welk soort natuur of functie het best op welk
terrein  tot  ontwikkeling  kan  worden  gebracht  of  worden  beschermd.   Door  onderlinge
samenspraak tussen de leden van de co-operatie kan de grondmobiliteit  tussen de leden
worden verhoogd, met als doel een zo effectief mogelijke allocatie van potenties te realiseren.
In  het  geval  de  natuurbeherende inspanningen  van  de  leden  van  de  natuur  co-operatie
dusdanig intensief worden dat feitelijk de hoofdoelstelling van het terreinbeheer natuur wordt,
dan is er feitelijk sprake van een particuliere natuurbeherende organisatie. De kans op het
genereren van fondsen ter ondersteuning en financiering van deze natuur co-operatie kunnen
als beduidend hoger worden aangemerkt dan de voorgaande vereniging. 

Stadsparken in particulier bezit en beheer
Aan de rand van urbane gebieden zou op verzoek van een lokale overheid gezocht kunnen
worden  naar  de  mogelijkheid  een  stadspark  c.q.  stedelijk  recreatief  natuurgebied  tot
ontwikkeling te  brengen. Hierbij  wordt een  deel  van het  particuliere terrein  met  vrijwillige
medewerking van de eigenaar aangewezen als natuurrecreatiegebied. De eigenaar van het
terrein stemt in met de functie verandering en wordt schadeloos gesteld bij eventueel waarde
verlies van zijn bezittingen en ontvangt een vergoeding voor het beheer dat hij gaat voeren

46



over  het  terrein  ten  behoeve  van  natuur  en  landschapbehoud/herstel.  Een  veel  verder
doorgevoerde  vorm  hiervan  zou  een  Nationaal  Park  kunnen  zijn  (wanneer  meerdere
particuliere terreinbezitters en staatsnatuurreservaten over een groter gebied hierin betrokken
worden).
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Bijlagen

Bijlage 1:  Artikel 9 Eilandelijk OntwikkelingsPlan (EOP)

Artikel 9. Conserveringsgebied (excl. lid 3)

Doeleindenomschrijving
1. De gebieden die bestemd zijn als conserveringsgebied hebben tot doel het behoud en herstel

van de bijzondere natuurwetenschappelijke, landschappelijke, historische en culturele waarden
in deze gebieden.

Beschrijving in hoofdlijnen van de wijze waarop de doeleinden worden nagestreefd
2. a. toegestaan zijn bebouwing en andere voorzieningen ten behoeve van: 

1. het behoud en herstel van de in de doeleindenomschrijving genoemde waarden;
2. verkeersdoeleinden;
3. extensieve  dagrecreatie  in  de  openlucht,  welke  de  onder  1  genoemde  waarden  niet

onevenredig verstoort.
b. indien bouwvergunning wordt aangevraagd voor bebouwing met een grotere bouwhoogte dan 6

meter, wordt deze slechts toegestaan, indien het met die grotere bouwhoogte te dienen belang
van aantoonbaar groter belang is, dan de mogelijke hinder of ontsiering van de omgeving, welke
die grotere hoogte eventueel kan ontstaan.

c. bebouwing en andere voorzieningen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden, alsmede
ten behoeve van  intensieve  dagrecreatie  of  verblijfsrecreatie  kunnen in  zeer  beperkte  mate
worden  toegestaan,  mits  het  toestaan  van  deze  bebouwing  en  voorzieningen  niet  leidt  tot
onevenredige schade aan de in de doeleindenomschrijving genoemde waarden.

d. bebouwing  en  andere  voorzieningen  ten  behoeve  van  detailhandel  en  aanverwante
dienstverlening  kunnen  in  beperkte  mate  worden  toegestaan,  mits  het  toestaan  van  deze
bebouwing  en  voorzieningen  niet  leidt  tot  onevenredige  schade  aan  de  in  de
doeleindenomschrijving  genoemde  waarden,  niet  leidt  tot  onevenredige  schade  aan  de
detailhandelsfunctie  van gronden, die voor stedelijke woongebied en Binnenstad zijn bestemd
en ook niet leidt tot onevenredige verkeersproblemen.

e. dienstwoningen zijn toegestaan, voorzover aangetoond kan worden, dat het wonen ter plaatse
noodzakelijk  is.  Andere  woningen  zijn  slechts  in  uitzonderingsgevallen  toegestaan,  mits  het
toestaan  van  deze  woningen  niet  leidt  tot  onevenredige  schade  aan  de  in  de
doeleindenomschrijving genoemde waarden.

f. ter  bescherming  van  de  in  de  doeleindenomschrijving  genoemde  waarden  is  een
aanlegvergunningstelsel, zoals opgenomen in het vierde lid van dit artikel, noodzakelijk.

4. a. Het is verboden op de gronden, die voor conserveringsgebied zijn bestemd, zonder schriftelijke
aanlegvergunning van het  bestuurscollege  of  in  strijd met  bij  zodanige vergunning gestelde
voorwaarden  de  navolgende  werken,  geen  bouwwerken  zijnde,  en  werkzaamheden  uit  te
voeren: 
1. het ontginnen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem;
2. het aanleggen of verharden van wegen en andere terreinverhardingen buiten de erven van

gebouwen;
3. het aanbrengen van boven- of ondergrondse constructies, installaties of apparatuur buiten

de erven van gebouwen;
4. werken en werkzaamheden, die de waterhuishouding of grondwaterstand beïnvloeden;
5. het aanbrengen van kaden en aanlegplaatsen voor schepen;
6. het vellen en rooien van bomen of andere begroeiing buiten de erven van gebouwen;
7. het beplanten van gronden buiten erven van gebouwen;
8. het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen.

b. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien het werk of de werkzaamheden, dan wel de direct
of  indirect  daarvan te  verwachten gevolgen,  schade teweeg brengen aan  de  in  het  gebied
aanwezige natuurwetenschappelijke, historische, culturele en/of landschappelijke waarden, dan
wel aan de mogelijkheden voor herstel van die waarden, welke onevenredig is met het door het
werk of de werkzaamheden te dienen belang.



c. Voor werken en werkzaamheden, welke plaatsvinden in het kader van normaal onderhoud, of
die  naar  het  oordeel  van  het  Bestuurscollege  van  zeer  ondergeschikte  aard  zijn,  is  geen
aanlegvergunning nodig.

d. Aan het  verlenen van een aanlegvergunning kunnen door  het  Bestuurscollege  voorwaarden
verbonden worden ter bescherming van de in het gebied aanwezige natuurwetenschappelijke,
historische,  culturele  en/of  landschappelijke  waarden,  dan  wel  ter  bescherming  van  de
mogelijkheden voor herstel van die waarden.
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Bijlage 2 Relevante Verdragsteksten

Ramsar- of Wetlandsverdrag

Art. 4

1. Elke Overeenkomstsluitende Partij bevordert het behoud van watergebieden en watervogels door
het stichten van natuurreservaten in watergebieden, …, en neemt passende maatregelen voor de
bewaking daarvan.

2 t/m 5 …

Biodiversiteitsverdrag

Art. 8: Behoud in situ

Elke Verdragsluitende Partij dient, voor zover mogelijk en passend:
a. een stelsel  in  te  stellen  van beschermde gebieden of  gebieden waarin  bijzondere maatregelen

moeten worden genomen om de biologische diversiteit te behouden;
b. indien nodig richtlijnen op te stellen voor de keuze, de instelling en het beheer van beschermde

gebieden of gebieden waarin bijzondere maatregelen moeten worden genomen om de biologische
diversiteit te behouden;

c. ..
d. de  bescherming  van  ecosystemen  en  natuurlijke  habitats,  alsmede  de  instandhouding  van

levensvatbare populaties van soorten in hun natuurlijke omgeving te bevorderen;
e t/m j
k. de  wetgeving  en/of  andere  regelgeving  te  ontwikkelen  of  te  handhaven  die  nodig  is  voor  de

bescherming van bedreigde soorten en populaties.
l t/m m

Protocol betreffende speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten bij het Verdrag
van Cartagena (SPAW-Protocol)

Art. 3: Algemene verplichtingen

1. Elke  Partij  bij  dit  Protocol  neemt, in  overeenstemming met haar wetten en voorschriften  en de
bepalingen  van  dit  Protocol,  de  nodige  maatregelen  ten  einde  …  op  verantwoorde  wijze  te
beschermen, in stand te houden en te beheren:
a. gebieden die bescherming nodig hebben om hun bijzondere waarde veilig te stellen, en
b. bedreigde of uitstervende dier- en plantensoorten.

2. Elke Partij  reguleert en verbiedt, indien nodig, activiteiten die schadelijke gevolgen hebben voor
deze gebieden en soorten. 

3. Elke  Partij  beheert,  voor  zover  mogelijk,  in  overeenstemming met  haar  rechtsstelsel,  dier-  en
plantensoorten met het doel te voorkomen dat zij uitstervende of bedreigde soorten worden.

Artikel 4: Instelling van beschermde gebieden

1. Elke  Partij  stelt,  wanneer  nodig,  … gebieden  in,  ten  einde  de  natuurlijke  rijkdommen van  het
Caribische gebied in stand te houden en ecologisch  verantwoord en gepast  gebruik,  begrip en
genot  van  deze  gebieden  aan  te  moedigen,  in  overeenstemming  met  de  doelstellingen  en
kenmerken van elk daarvan.

2. …

Artikel 5: Beschermingsmaatregelen

1. Elke Partij neemt, rekening houdende met de kenmerken van elk beschermd gebied … geleidelijk
de maatregelen die noodzakelijk en uitvoerbaar zijn om de doelstellingen waarvoor het beschermde
gebied werd ingesteld te verwezenlijken.



2. Bedoelde maatregelen dienen, indien van toepassing, te omvatten:
a.  t/m m: het reguleren of verbieden van …

Artikel 6: Plannings- en beheersregels voor beschermde gebieden

1. Ten einde  de  voordelen van  beschermde gebieden optimaal  te  benutten  en de  daadwerkelijke
uitvoering  van de in artikel  5  uiteengezette  maatregelen te  waarborgen, neemt elke  Partij  voor
beschermde gebieden … plannings-, beheers- en uitvoeringsmaatregelen en past deze toe. …

2. Deze maatregelen dienen te omvatten:
a. het opstellen en aannemen van passende beheersrichtlijnen voor beschermde gebieden;
b. het ontwikkelen en aannemen van een beheersplan dat het wettelijke en institutionele kader en

de op de gebied of  gebieden van toepassing  zijnde beheers- en beschermingsmaatregelen
aangeeft;

c t/m i …
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Bijlage 3 Overzicht beheersvormen particuliere natuurgebieden Nederland

1 UITGANGSPUNTEN

Bij het beschouwen van de mogelijke beheersvormen voor natuur op particuliere terreinen worden de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
-de huidige eigenaar blijft in bezit en houdt zeggenschap
-beheersvormen zijn alleen mogelijk op basis van vrijwillige medewerking en volledige instemming van
de betrokken eigenaar.

2 HOOFDLIJNEN VAN BEHEERSVORMEN

Op grond van de Nederlandse situatie met betrekking tot beheersvormen voor natuur op particuliere
terreinen kunnen de volgende systemen onderscheiden worden, soms zijn op een terrein dergelijke
systemen in gelijktijdig van toepassing. 
beheersovereenkomsten 
natuurdoeltypen betaling 
landschapsonderhoud
landgoederenonderhoud
vrijwillig landschapbeheer 
functies systeem voor toestaan gebruik van natuur
bosbeheer
beheersvergoeding
reservaatspacht

2.1 Beheersovereenkomsten

Beheersovereenkomsten hebben betrekking op particuliere terreinen die niet de status krijgen van een
natuurgebied. De grondgebruiker/eigenaar zet het huidige grondgebruik voort maar is bereid om tegen
betaling (vergoeding) ten behoeve van natuur een aangepaste vorm van het grondgebruik uit te voeren.
Bij dit systeem wordt van te voren vastgesteld welke soort maatregelen nodig zijn of juist achterwege
dienen  te  blijven  om een  aantal  natuurwaarden  of  natuurdoelen  in  het  gebied  te  behouden  of  te
herstellen.  Hierbij  gaat  men er  vanuit  dat  de  eigenaar  ofwel  een inkomstenderving  ondervindt  (ten
gevolge van het nalaten van activiteiten waardoor bepaalde economische outputs uit het gebied lager
worden) ofwel zich extra inspanning moet getroosten bij het uitvoeren van enkele maatregelen. Hiervoor
wordt dan een systeem opgezet voor een jaarlijkse vergoeding op basis van de hectaren die jaarlijks
onder deze beheersovereenkomst vallen.

Kern van dit systeem is dat er geen relatie gelegd wordt met de uiteindelijke resultaten voor natuur ten
opzichte van de beheersvergoeding. Getoetst wordt alleen in welke mate de grondgebruiker/eigenaar de
maatregelen waarop de overeenkomst betrekking heeft uitgevoerd of juist nalaat.

BEHEERSOVEREENKOMSTEN Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *



2.2 Natuurdoeltypenbetaling

Deze overeenkomsten met natuurdoeltypen betaling hebben betrekking op particuliere terreinen die niet
de  status  krijgen/hebben  van  een  natuurgebied.  De  grondgebruiker/eigenaar  zet  het  huidige
grondgebruik  voort  maar  is  bereid  zich  in  te  spannen  om  een  aantal  specifieke
natuurwaarden/natuurdoelen op zijn terrein te behouden of te herstellen. Bij dit systeem wordt van te
voren vastgesteld welke soorten en soortcomplexen een natuurdoel zijn en wordt een betalingssysteem
afgesproken  op  basis  van het  voorkomen van deze  natuurdoelen.  Het  wordt  aan  de  eigenaar  zelf
overgelaten  middels  welke  maatregelen  of  beheersvormen  deze  natuurdoelen  ook  daadwerkelijk
gehandhaafd  blijven  of  ontwikkeld  worden.  Hierbij  gaat  men  er  vanuit  dat  de  eigenaar  ofwel  een
inkomstenderving  ondervindt  (ten  gevolge  van  het  nalaten  van  activiteiten  waardoor  bepaalde
economische outputs uit het gebied lager worden) ofwel zich extra inspanning moet getroosten bij het
uitvoeren van enkele maatregelen. Afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van het voorkomen van het
aantal  doelsoorten,  of  de  populatie  grootte  van een bepaalde doelsoort,  of  het  oppervlak  van een
bepaalde  doelvegetatie.  Hiertoe  worden  door  een  onafhankelijke  partij  jaarlijks  een  inventarisatie
uitgevoerd naar het voorkomen van deze natuurdoelen op het terrein.
Kern van dit systeem is dat er een relatie gelegd wordt met de uiteindelijke resultaten voor natuur ten
opzichte  van  de  beheersvergoeding.  Getoetst  wordt  alleen  in  welke  mate  de  natuurdoelen  zijn
gerealiseerd. 

NATUUR DOELTYPEN BETALING Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *

2.3. Landschapsonderhoud 

De landschapsonderhoud regeling heeft betrekking op particuliere terreinen waar bepaalde waardevolle
landschapselementen tegen betaling door de eigenaar in stand worden gehouden of worden hersteld.
De  grondgebruiker/eigenaar  zet  het  huidige  landgebruik  voort  maar  draagt  er  zorg  voor  dat  de
landschapselementen  waarop  een  dergelijke  regeling  betrekking  heeft  in  een  bepaalde  conditie
onderhouden  wordt  of  behouden  blijft.   Vooraf  wordt  vastgesteld  welke  landschapselementen  als
waardevol zijn aan te merken, en in welke staat dergelijke landschapselementen moeten verkeren wil
men overgaan tot uitkering van de vergoeding voor onderhoud. Voor de maatregelen die de eigenaar
moet nemen of de inkomstenderving die hij lijdt ten gevolge van het nalaten van bepaalde activiteiten,
ten  behoeve  van  het  onderhoud  c.q.  behoud  van  het  landschapselement,  wordt  een  vergoeding
gegeven.  Kern  van  dit  systeem  is  dat  voor  het  onderhouden  en  behouden  van  bepaalde
landschapselementen  op  grondslag  van  het  oppervlak  of  lengte  van  het  landschapselement  een
jaarlijkse vergoeding wordt uitgekeerd. 

LANDSCHAP ONDERHOUD Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *

2.4. Landgoederenonderhoud
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Op grond van culturele en historische overwegingen kunnen landhuizen en omliggend gebied de status
krijgen van een landgoed. De particuliere eigenaar van het landgoed kan ten behoeve van het behoud
en onderhoud van de culturele en historische waarde een vergoeding krijgen. Ten eerste dient het bezit
ook daadwerkelijk de status te krijgen van landgoed, en als zodanig ook een planologische bescherming
te (gaan)genieten. De eigenaar van het landgoed dient het gebruik en de inrichting van het landgoed
zodanig  vorm  te  geven  dat  de  cultuur-historische  waarden  behouden  blijven.  Vergoeding  voor
onderhoud en behoud vindt plaats op basis van een hectarengrondslag. Incidenteel wordt in het kader
van  de  monumentenzorg  extra  subsidie  gegeven  voor  reparatie  en  onderhoud  van  opstallen  en
gebouwen die typerend zijn voor het cultuur-historische karakter van het landgoed.

Kenmerkend is dat de regeling voor het landgoederen onderhoud geen bepalingen heeft voor de mate
en vorm waarin natuurbeheer op het landgoed moet plaatsvinden. Wel kan het zijn dat bepaalde natuur-
en  landschapswaarden  een  onlosmakelijk  deel  vormen van  de  cultuur-historische  waarde  van  het
landgoed en als zodanig dan ook behouden moeten blijven.

LANDGOEDEREN ONDERHOUD Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *

2.5. Vrijwillig landschapsbeheer

Bij vrijwillig landschapsbeheer is geen sprake van een overeenkomst maar voert de particuliere eigenaar
zelf  een aantal beheersmaatregelen uit  ten behoeve van natuur en landschapwaarden. Ook kan de
particuliere eigenaar vrijwilligersgroepen uitnodigen die zonder betaling dergelijk maatregelen uitvoeren.
Van overheidswege wordt echter financiering verstrekt ter ondersteuning, begeleiding en uitvoering van
werk door vrijwilligers  of  ter  ondersteuning van vrijwillige  landschapbeherende  activiteiten door een
particuliere eigenaar.

Kern  van  dit  systeem  is  dat  er  middels  voorlichting,  ondersteuning  en  begeleiding  van  het
landschapsonderhouds werk particulieren gestimuleerd worden tot het plegen van dergelijk onderhoud,
waarmee natuurwaarden op de terreinen weer toenemen of behouden blijven.

VRIJWILLIG LANDSCHAPSBEHEER Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *



2.6. Functie betalingen

Overeenkomsten  met  functie-betalingen  hebben  betrekking  op  particuliere  terreinen  waarvan  de
eigenaar genegen is een aantal functies te ondersteunen c.q. gebruiken toe te staan die van nut zijn
voor  een  aantal  maatschappelijke  belangen  of  behoeften.  Zo  kunnen  bosbezitters  een  vergoeding
ontvangen  per  hectare  wanneer  het  bos  opengesteld  is  voor  recreatief  gebruik.  Het  verlenen  van
doorgang/overpad over de bezittingen van passanten kan ook aanleiding zijn tot een functie vergoeding.
De  eigenaar  kan  zijn  oorspronkelijke  landgebruik  geheel  voortzetten  maar  moet  feitelijk  een
medegebruik  toestaan.  In  de  regel  zal  dit  medegebruik  echter  geen  negatieve  interactie  moeten
vertonen met het oorspronkelijk landgebruik.

Kern van dit  systeem is dat  de overheid middels een vergoeding aan een particulier  burgers en of
maatschappelijke behoeften ruimte beidt op het terrein van een particulier.

FUNCTIEBETALING Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *

2.7 Bosbeheer

Particuliere bosbezitters komen in aanmerking voor een subsidie voor het beheren en exploiteren van
bos op basis van een hectaren toeslag. Elke particuliere bosbezitter kan een aanvraag doen voor deze
subsidie.

Kern van dit  systeem is dat natuurwaarden en/of natuurbeheer geen overweging zijn bij  toekenning.
Toch kan door de landschappelijk- en/of natuurwaarden van het bos deze subsidie een bijdrage leveren
aan het natuurbeheer op particuliere terreinen.

BOSBEHEER Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *

2.8. Beheersvergoedingen

Particuliere terreinen waarvan de eigenaar genegen is het terrein de officiële status van natuurgebied of
reservaat  te  laten  krijgen  kunnen  in  aanmerking  komen  voor  een  beheersvergoeding  op
hectare/grondslag.  Wanneer  deze  status  officieel  erkend  wordt  zou  de  particulier  of  particuliere
organisatie  feitelijk  een  natuurbeherende  organisatie  worden.  Op  grond  van  vergoedingen  die  per
hectare worden gegeven voor natuurreservaten in staatseigendom, kan ook de particulier aanspraak
maken op een dergelijke vergoeding.
Hiertoe dienen de particuliere bezitter(s) echter een duidelijke hoofdoelstelling natuur voor hun terrein
toe te staan en inzichtelijk te maken welke natuurwaarden reeds aanwezig zijn, of ontwikkeld kunnen
worden,  en  op  welke  wijze via  het  beheer  deze  natuurwaarden ook  daadwerkelijk  gestalte  krijgen.
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Eigenaren kunnen ingeval van waardedaling van hun bezit, bij instelling reservaatstatus, een jaarlijkse
toeslag ontvangen op grondslag van die waardedaling.

Kern  van  dit  systeem  is  dat  de  status  van  het  gebied  wettelijk  wordt  vastgelegd  als  zijnde
reservaat/natuurgebied in  particuliere  handen en dat  er  garanties kunnen worden gegeven door  de
beheerder  (de  eigenaar)  dat  het  beheer  gericht  is  op  het  handhaven  en/of  ontwikkelen  van
natuurwaarden. Daarnaast moet het terrein ook voldoende actuele of potentiële natuurwaarden hebben
om de status van natuurreservaat ook daadwerkelijk te verkrijgen.

BEHEERSVERGOEDINGEN Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *

2.9. Reservaatspacht

Bij  de  reservaatspacht  wordt  het  bezit  van  het  terrein  overgedragen  aan  een  natuurbeherende
organisatie (particulier of overheid). De vorige eigenaar of een ander rechtspersoon kan vervolgens het
terrein  weer  pachten.  De  natuurbeherende  organisatie  en  de  pachter  kunnen  dan  echter  alle
gebruiksverplichtingen  overeenkomen die  gewenst  zijn  in  verband  met  de  behoud  voor  natuur  en
landschap  mits  daarvoor  een  vergoeding  aan  de  pachter  wordt  verstrekt  (feitelijk  een
beheersovereenkomst  zie  2.1).  Bij  dergelijke  pachtovereenkomsten  voor  reservaten  is  het
verlengingsautomatisme van toepassing.

RESERVAATSPACHT Maximaal Mogelijk Niet
strikt beheer *
hoofdoelstelling natuur met medegebruik *
nevendoelstelling natuur *
multiple use *
niet commercieel *
gecombineerd *
commercieel *
eigendom *
eigen beheer *
uitbesteding beheer *



Enige kengetallen voor vergoedingen in Nederland voor natuurbeheer: 

Beheersovereenkomsten DFL/ha/jaar (zie 2.1 en 2.9)
Lichte maatregelen 180-260
Matig zware maatregelen 400-530
Zware maatregelen 650-1370

Braakregelingen landbouwgebied b.v. akkerranden DFL/ha/jaar (zie 2.3)
Minimaal 4.000 (granen)
Gemiddeld 4.500
Maximaal 10.000 (pootaardappelen)

Functiebeloning bos, multiple use met recreatie DFL/ha/jaar (zie 2.6)
Minimaal 140
Maximaal 175

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden DFL/ha/jaar (zie 2.7)
Minimaal 1200 (voor 15 jaar bij tijdelijk bos)
Maximaal 1500 (voor 20 jaar bij permanent bos)

Beheersvergoedingen circa DFL 500-600/ha/jaar (zie 2.8)

Jaarlijkse  toeslagen  gerelateerd  aan  de  waardedaling  bij  functiewijziging  landbouw  gebied  in
natuurreservaat. DFL/ha/jaar  (zie 2.8 en 2.9)

Minimaal 1000 Drenthe zandgronden
Gemiddeld 1500 Zeeland akkerbouw
Maximaal 1700 Zuid-Limburg
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Bijlage 4 Lijst met vragen voor interviews met landeigenaren

1. Wat zijn de kenmerken van het gebied?

2. Hoe is de familie situatie?

3. Welke plannen heeft U met uw terrein? (open vraag);

4. Bent u bereid om een beheer gericht op natuurbehoud uit te voeren? Voorbeelden:
a) Natuurbeheer
b) natuurbeheer gekoppeld aan een vergoeding door de overheid
c) duurzame recreatie en/of eco-toerisme
d) ecologische landbouw of bosbouw
e) andere vormen

5. Welke  juridische vormen kunnen naar Uw mening worden gebruikt voor het beheer van particuliere
natuurgebieden? Bijvoorbeeld:

a) van overheidswege bestemmen van het  gebied tot gebied met hoofdzakelijk  natuurfunctie
(R.O. of natuurwet);

b) contracten inzake gewenst beheer met de overheid of andere organisaties;
c) het (van overheidswege) toelaten van activiteiten die inkomsten kunnen genereren en die een

duurzaam gebruik van de natuur mogelijk maken;
d) conservation easements (erfdienstbaarheden)

6. Welke organisatievormen komen het meest in aanmerking voor beheer op Uw gebied?
Bijvoorbeeld:

a) individueel beheer door eigenaar;
b) samenwerking met beheersorganisatie;
c) samenwerking met Vereniging van eigenaren

(Aangegeven is welke financiële systemen er in Europa, de V.S. en elders bekend zijn). 7.
Welke vorm komt het meest in aanmerking voor het beheer in Uw gebied? Bijvoorbeeld:

a) geen vergoeding nodig
b) belasting-incentives
c) directe vergoedingen voor beheer, bijvoorbeeld voortvloeiend uit contract
d) (beleids)ruimte voor genereren eigen inkomsten


