N&L in actie

Restfinanciering bepaalt
of we al dan niet kunnen aankopen
Om 400 ha natuur in Vlaanderen te kunnen aankopen,
hebben we 1 miljoen extra projectgiften nodig
1 miljoen extra projectgiften betekent iets meer dan gemiddeld
€ 10 per lid of voor de 200 afdelingen van Natuurpunt elk een
afdelingsbijdrage van € 5000 extra voor de restfinanciering. Daar
hangt het van af of we ons aankoopprogramma verder kunnen
realiseren. Inderdaad. Waardevolle natuurgebieden in de streek als
‘natuur voor iedereen’ en als schatkamers voor de biodiversiteit al
of niet aankopen, zal er in het komende jaar van afhangen of we
voldoende restfinanciering binnen de regio kunnen opbrengen.
De som is snel gemaakt. Bij elke aankoop krijgen we een gedeelte
van het aankoopbedrag als subsidie. Dit aandeel schommelt van
50 tot 80% al naargelang de bestemming en de aankoopprijs.
De rest moet opgebracht worden door giften, inspanningen
van de afdelingen (eetfestijnen en benefietactiviteiten), de
reservatenteams (opbrengst geleide bezoeken, natuurtrails en de
Natuurpunt lustrum sponsortocht) en legaten. Globaal is het zo
dat de aankoopmogelijkheden voor gans Vlaanderen gelijk zijn aan
de som van het subsidiebedrag, de giften en schenkingen voor alle
projecten in Vlaanderen, verhoogd met de beschikbaar gekomen
legaten bestemd voor projecten.
Het subsidiebedrag bij elk aankoopbedrag is geplafonneerd. Door
de algemene stijging van de grondprijzen is het de laatste jaren
nodig een steeds groter bedrag aan eigen restfinanciering bijeen te
brengen. Het subsidiebedrag gemiddeld genomen over Vlaanderen
schommelt tussen 55 en 60%. Dit betekent dat een aanzienlijke
inspanning moet gedaan worden bij elk project, maar ook dat op
Vlaams niveau er een aanzienlijke last van voorfinanciering is.
Bij de opmaak van de begroting 2016 konden we niet anders dan
vaststellen dat de beschikbaarheid van de totale restfinanciering
voor alle projecten in Vlaanderen het knelpunt is om de doelstelling
te halen: jaarlijks 500 ha Natuur.gebied verwerven. Finaal hebben
we een begroting opgemaakt om in 2016 toch nog 400 ha Natuur.
gebied te kunnen realiseren. Om dat mogelijk te maken is er voor
Vlaanderen in de totaliteit een stijging van € 1 miljoen nodig aan
projectgebonden giften en bijdragen van de afdelingen aan de
restfinanciering, en bestemde legaten samen.

In onze regio is een sterk afdelings- en reservatennetwerk
uitgebouwd met ca. 4000 ha beheerd natuurgebied. In de periode
2014-2015 konden we in Oost-Brabant niet minder dan 275 ha
nieuw natuurgebied aankopen; dit is op jaarbasis 135 ha. In
dit nummer worden een reeks projectgebieden voorgesteld.
Het is de ambitie om de komende jaren toch nog de bestaande
natuurgebieden verder te kunnen uitbouwen, enclaves op te heffen
zodat we echt aan natuurbeheer kunnen doen voor de kwetsbare
soorten, ruimte kunnen geven aan rivieren en gebieden kunnen
openstellen als ‘natuur voor iedereen’ en ‘natuur in de buurt’.
Maar ook om in de toekomst nog nieuwe projecten te kunnen
opstarten. Een voorzichtige prognose voor onze Oost-Brabantse
regio van een 100 ha op jaarbasis inclusief de aankopen die we
realiseren binnen het Life Hageland programma moet mogelijk
zijn. Om de taakstelling op Vlaams niveau te halen zouden we
dan voor de regio Oost-Brabant met de projectgiften, de inbreng
van de afdelingen en reservatenteams en de voor Oost-Brabantse
natuurgebieden bestemde legaten in 2016 een extra opbrengst
van ca. € 150 000 moeten kunnen realiseren bovenop de gangbare
giften. Wat we op zijn minst moeten kunnen halen is dat het
totaal aantal giften en inkomsten in 2016 voor alle Oost-Brabantse
projecten gelijk is aan de benodigde restfinanciering voor de
aankopen in Oost-Brabant.
Natuurpunt organiseert voor de viering van haar 15 jarig bestaan
tijdens het weekend van 24-25 juni sponsortochten naar het
Mechels Broek vertrekkend vanuit verschillende plaatsen. Elk
team dat het tweedaags traject langs natuurgebieden aflegt, hetzij
met de fiets, per kano of te voet, neemt het engagement zich te
laten sponsoren voor een bedrag van € 1500. Voor de voettochten
is één van de vertrekpunten het landschapscentrum De Gors in
Vissenaken/Tienen. We hopen dat er vele teams uit Oost-Brabant
hierop inzetten en dat de Oost-Brabantse projecten hierdoor
aanzienlijk zullen gespijsd worden. Indien we de doelstelling willen
halen, dan zullen we in 2016 1000 projectgiften van gemiddeld
€ 100 moeten krijgen en een extra inspanning van de afdelingen
en de teams van minimum € 50 000. Ambitieus, maar bedenk:
de aankoop van Natuur.gebieden in je buurt hangt ervan af. Laat
je inspireren door de Oost-Brabantse projectenlijst die meegaat
met dit tijdschrift. Elke gift van minimum € 40 geeft recht op een
certificaat voor belastingaftrek.
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