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Er is geen markt voor natuur 
en landschap

De overheid zal altijd een belangrijke financiële bijdrage moeten 
blijven leveren aan het collectieve goed natuur en landschap. Er is nu 
eenmaal geen markt voor natuur en landschap en dus zullen private 
partijen niet zonder meer de noodzaak voelen om daarvoor te gaan be-
talen. Private partijen zullen alleen bijdragen als zij er baat bij hebben. 
Voor bedrijven betekent dit dat bijdragen vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief rendabel zullen moeten zijn.

Het landschap in Nederland verandert. Het 
gevarieerde kleinschalige cultuurlandschap 
verdwijnt onder invloed van onder meer 
schaalvergroting in de landbouw en aanleg 
van hoogbouw aan de rand van steden en 
dorpen. De Nederlandse overheid vindt dat 
deze ontwikkeling moet stoppen en dat een 
verbetering van de toestand van het 

landschap in gang moet worden gezet.  
Met de Agenda Landschap uit 2009 neemt de 
nationale overheid hiervoor de verantwoor-
delijkheid. Een belangrijk aspect hierbij is de 
financiering. Er is te weinig geld beschikbaar 
om alles aan te pakken en daarom wil de 
overheid in die gebieden waar de urgentie 
hoog is en private financiering niet mogelijk 

is, het beheer financieren met publiek geld. 
In de overige gebieden streeft de overheid 
naar een maximale inzet van private 
middelen en naar optimale benutting van 
ondernemerschap en lokale initiatieven.
Hoe komt het nu eigenlijk dat er land-
schapsbeleid nodig is en dus ook land-
schapsgeld? Een belangrijke oorzaak voor 

Markt

De bijdrage van landschapscampings aan het landschap in Zeeland is bescheiden doordat een landschapscamping alleen lokaal effect heeft en er maar een klein aantal landschaps-
campings is die verspreid zijn over Zeeland. 
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de discrepantie tussen het feitelijke en het 
gewenste landschap is dat landschap door 
verschillende partijen wordt gemaakt en 
gebruikt. Grondgebruikers zorgen via het 
grondgebruik voor de vormgeving en het 
beheer van landschap, waarbij bedrijfseco-
nomische motieven een belangrijke sturende 
factor zijn. Dit feitelijke landschap wijkt af 
van het op belevingsaspecten gebaseerde 
gewenste landschap. Omdat landschap een 
collectief goed is dat gratis door iedereen 
kan worden gebruikt, ontstaat geen markt 
die de grondgebruikers en landschapgebrui-
kers bij elkaar brengt om te bepalen welk 
landschap zal worden geproduceerd en tegen 
welke vergoeding (marktprijs) dit gebeurt. 
Afstemming vindt daardoor alleen plaats als 
een derde partij, meestal de overheid, de 
regie in handen neemt. 
De Agenda Landschap signaleert dit pro-
bleem en geeft ondermeer aan nieuwe finan-
cieringsconstructies voor de ontwikkeling 
en instandhouding van landschap te gaan 
verkennen. Om na te gaan welke mogelijkhe-
den er zijn om private middelen te verwerven 
voor de ontwikkeling en instandhouding van 
landschap, is op verzoek van het Planbureau 
voor de leefomgeving onderzocht in hoe-
verre private partijen bereid zullen zijn bij te 
dragen aan investeringen in de kwaliteit van 
het landschap, onder welke voorwaarden zij 
dit willen doen en wat de te verwachten orde 
van grootte van de bijdragen is. Het onder-
zoek, dat uit een literatuurstudie en de ana-
lyse van drie cases bestond, is beperkt tot 
het probleem van de financiering van land-
schap en met name gericht op het reduceren 
van de discrepantie tussen het feitelijke en 
het gewenste landschap.

Het belang van fondsvorming
Een financieringsconstructie voor landschap 
is een mechanisme, inclusief regelingen, 
instellingen en dergelijke, dat er voor zorgt 
dat financiële middelen voor landschap wor-
den verworven en dat deze van de (private) 
betalers terechtkomen bij de grondgebrui-
kers, die voor ontwikkeling en beheer van 
landschap zorgen. Daarbij zijn alle schakels 
tussen betaler en ontvanger verenigd in een 
imaginaire actor, de intermediair. Bij veel 
financieringsconstructies zijn er bijvoorbeeld 
geen directe betalingen van landschapge-
bruikers aan grondgebruikers, maar wordt 
een fonds gevuld, waaruit grondgebruikers 
worden betaald. Zo’n fonds maakt deel uit 
van de intermediair. Mogelijke rollen van de 
intermediair zijn (1) fungeren als doorgeef-

luik, (2) innen, beheren en uitkeren, (3) 
opzetten en beheersen van de markt en (4) 
afsluiten en handhaven van contracten.
In de literatuur zijn verschillende financie-
ringsconstructies beschreven, waarvan 
sommige niet volledig zijn maar zich beper-
ken tot of het verwerven van middelen of 
het uitbetalen van middelen. De beschreven 
financieringsconstructies zijn ingedeeld in 
de volgende categorieën:
•  Publieke financieringsconstructies - waar-

bij (meestal) een overheid bepaalt wie be-
taalt en/of ontvangt en hoeveel dit betreft. 
Belangrijke constructies zijn belastingen, 
subsidies en fiscale maatregelen.

•  Gemengd publiekprivate financierings-
constructies - waarbij publieke en private 
partijen actief zijn betrokken. Belangrijke 
constructies zijn publiekprivate contrac-
ten, zoals verevening via rood-voor-groen, 
en markten voor verhandelbare rechten.

•  Private financieringsconstructies - waarbij 
vooral private partijen actief zijn en die 
vaak via een markt verlopen. Belangrijke 
constructies zijn verhandelen van produc-
ten, kopen of leasen van grond, certifice-
ring, sponsoring en donaties en giften.

Bij financieringsconstructies waarbij een 
product wordt verhandeld, kan niet worden 
volstaan met het creëren van het product, 
maar moet ook een markt worden gecreëerd 
om dit product te verhandelen. Om zo’n 
markt naar wens te laten functioneren, moet 
het product voldoende exclusief en rivalise-
rend zijn, en bovendien moeten er voldoen-
de landschapgebruikers zijn die het product 
wensen en die bereid en in staat zijn om de 
prijs te betalen. Enkele conclusies uit mijn 
literatuurstudie zijn:
•  Bij het waarborgen van de continuïteit van 

de financiering is een belangrijke rol weg-
gelegd voor fondsen, vaak in combinatie 
met fiscale maatregelen om deze fondsen 
te vullen, zoals de fiscale groenregeling. 
Een fonds kan via directe financiering en 
via kredietverlening bijdragen aan ontwik-
keling en beheer van het landschap. Bij 
goed fondsbeheer zijn de betalingen aan 
de grondgebruikers voor een langere peri-
ode gewaarborgd.

•  De afwezigheid van de directe koppeling 
tussen de betaler/betaling en de beste-
ding kan worden gezien als een aanwijzing 
dat veel private bijdragen niet zijn gekop-
peld aan gebruik van het landschap, maar 
voortkomen uit de bestaanswaarde die aan 
het landschap wordt gehecht. Wel kan de 

bijdrage worden gebruikt voor het eigen 
imago, zoals sponsoring bij de streekreke-
ning.

•  Doordat betaling voor gebruik van het 
landschap relatief weinig voorkomt bij de 
beschreven constructies, kan van markten 
voor verhandelbare landschapsdiensten 
(of andere producten van landschap) 
hoogstens een aanvullende bijdrage wor-
den verwacht.

•  De betekenis van private middelen bij de fi-
nanciering van landschap is zeer beschei-
den, omdat private partijen vaak alleen 
bijdragen als dit vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief rendabel lijkt. Ontwikkeling en 
instandhouding van landschap lijken dan 
ook niet mogelijk zonder een aanzienlijke 
bijdrage uit de publieke middelen.

•  Bij de publieke financieringsconstruc-
ties zijn naast fiscale maatregelen vooral 
heffingen (belastingen) genoemd. Deze 
constructies blijven veelal beperkt tot het 
verwerven van middelen, waarbij de beta-
ling en het te betalen bedrag zijn opgelegd.

•  Bij de publiekprivate constructies is 
verevening via rood-voor-groen het meest 
genoemd. Een belangrijke voorwaarde lijkt 
hier dat ontwikkeling en beheer van land-
schap bedrijfseconomisch gezien verant-
woord moet zijn. Dit laatste geldt ook bij 
private constructies, waar verhandelen van 
producten en sponsoring het meest zijn 
genoemd.

De analyse van drie functionerende finan-
cieringsconstructies betreft een land-
schapscamping in Zeeland, de streekreke-
ning in het Nationaal Landschap het Groene 
Woud en het provinciale landschapsfonds in 
Overijssel.

Constructie 1: Privaat geld
Een landschapscamping is een rood-voor-
groenconstructie waarbij een agrariër op 
eigen terrein landschap ontwikkelt en 
beheert, en als tegenprestatie het aantal 
staanplaatsen mag uitbreiden met een mini-
mum van 10 en een maximum van 60 plaat-
sen. Er is hier sprake van een vastgestelde 
private bijdrage in natura, namelijk aanleg 
en beheer van 833 m2 natuur per extra 
staanplaats. Deelname aan de constructie is 
vrijwillig en alleen mogelijk als de land-
schapscamping kan worden ingepast in het 
landschap (locatietoets). Het motief om bij 
te dragen betreft het gebruik van het land-
schap, in de vorm van extra inkomsten uit 
de camping door de toename van het aantal 
staanplaatsen en het mooiere landschap. 
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Logische voorwaarden voor deelname zijn (1) 
de bereidheid een camping te exploiteren op 
het bedrijf en (2) de verwachting dat de extra 
inkomsten uit de camping opwegen tegen de 
investering plus het verlies aan inkomsten 
door de reductie van het “agrarisch” areaal. 
De bijdrage van landschapscampings aan het 
landschap in Zeeland is bescheiden door-
dat een landschapscamping alleen lokaal 
effect heeft en er maar een klein aantal 
landschapscampings is die verspreid zijn 
over Zeeland. Of uitbreiding van het aantal 
landschapscampings in Zeeland (en elders) 
in betekenisvolle mate mogelijk is, hangt 
af van de mogelijkheid tot landschappelijke 
inpassing en van de vraag naar kamperen op 
een landschapscamping.

Constructie 2: Sponsoring
Bij de financieringsconstructie Streek- 
rekening gaat het om sponsoring. Het betreft 
een fonds waaruit activiteiten worden gefi-
nancierd, die bijdragen aan de kernwaarden 
van het Nationaal Landschap het Groene 
Woud, dat voornamelijk wordt gevuld door 
een jaarlijkse storting door een bank (eerst 
ASN-bank en later Rabobank). Daarnaast zijn 
stortingen (giften) door andere partijen in het 

fonds mogelijk. De omvang van de jaarlijkse 
storting door de bank bedraagt 5% van het 
totaal van de door de bank uitgekeerde ren-
tevergoedingen op de Streekrekening. Dit is 
een rekening voor bedrijven en overheidsin-
stellingen met een marktconforme rentever-
goeding waarbij de rekeninghouder de vol-
ledige beschikking over zijn saldo houdt. De 
sponsor is de bank. Omdat de storting niet 
aan gebruik van het landschap is gekop-
peld, betreft het motief de bestaanswaarde 
van het (nationale) landschap. Over de 
voorwaarden voor de bank voor deze spon-
soring is geen informatie gevonden, maar 
aannemelijk is dat het verwachte effect op 

het eigen imago en de omvang van de (extra) 
middelen die via de Streekrekening voor ban-
caire activiteiten beschikbaar komen, moe-
ten opwegen tegen het te betalen bedrag. De 
rekeninghouders dragen alleen indirect bij, 
via het saldo op hun streekrekening. 

Constructie 3: Overheidsgeld
Het provinciaal landschapsfonds Overijssel is 
een gemengd publiekprivate financierings-
constructie, waarbij gemeenten een lokaal 
landschapsfonds oprichten voor langjarige 
financiering van groene en blauwe diensten. 
Zo’n lokaal landschapsfonds wordt voor 50% 
door de provincie gevuld, de andere 50% be-
staat uit de gebiedsbijdragen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor deze gebiedsbijdrage, 
die bestaat uit bijdragen van de gemeente en 
van andere publieke en/of private actoren uit 
het gebied. Uit de analyse blijkt dat er geen 
betekenisvolle bijdrage uit private middelen 
is en dat ook de gebiedsbijdrage groten-
deels zo niet volledig met publiek geld wordt 
gevuld. De invloed op het landschap in de be-
treffende gemeente of regio is naar verwach-
ting groot. Als via de constructie landschaps-
fonds Overijssel kan worden bewerkstelligd 
dat alle of het merendeel van de gemeentes 
een lokaal landschapsfonds instellen, dan is 
er sprake van een betekenisvolle invloed op 
het landschap in de provincie. Op dit moment 
(2010) is er in acht gemeenten een werkend 
landschapsfonds. De overige zeventien ge-
meenten zitten in verschillende fases van het 
traject tot oprichting van een lokaal land-
schapsfonds.
De analyse van de drie financieringscon-
structies geeft aan dat er bij alle constructies 
aanzienlijke investeringen nodig waren om 
de constructie operationeel te krijgen. Bij 
de prestaties zijn de verschillen tussen de 
constructies groot.
•  De landschapscamping voldoet volledig 

aan de eigen doelen en die uit de Agenda 
Landschap. Het effect op het landschap 
is lokaal en de private middelen betreffen 
meestal een bijdrage in natura.

•  De streekrekening voldoet maar gedeel-
telijk aan de eigen doelen en die uit de 
Agenda Landschap. De constructie scoort 
het best (van de drie) op het verwerven van 
private middelen, maar niet zodanig dat het 
echt zoden aan de dijk zet. De bijdrage aan 
het (nationale) landschap is gering.

•  Het landschapsfonds Overijssel realiseert 
de eigen doelen en voldoet zeer beperkt 
aan die uit de Agenda Landschap. Privaat 
geld wordt niet of nauwelijks verworven. 
Wel kan er (naar verwachting) sprake zijn 
van een betekenisvolle bijdrage aan het 
landschap in Overijssel, maar dit is al-
leen mogelijk is door de grote bijdrage uit 
publieke middelen.

Weinig private middelen
Uit de analyse blijkt dat deze financierings-
constructies redelijk tot goed voldoen aan 
hun eigen doelen en de in de Agenda Land-
schap gestelde doelen voor de financiering 
van het landschap. De drie geanalyseerde 
constructies werven echter weinig private 
middelen:
•  De landschapsfondsen in Overijssel worden 

voornamelijk met publiek geld gevuld;
•  De jaarlijkse bijdrage uit de streekreke-

ning (private middelen) bedraagt minder 
dan een kwart van de bijdrage uit publieke 
middelen, terwijl bovendien de publieke en 
private middelen samen veel minder zijn 
dan er nodig is;

•  De landschapscamping levert een private 
bijdrage in natura, die alleen op lokaal 
niveau van betekenis is voor het landschap.

De resultaten van de analyse van de drie 
cases zijn weinig bemoedigend voor de mo-
gelijke rol van private middelen bij ontwik-
keling en beheer van landschap. Dit wordt 
nog versterkt door de constatering dat bij de 
selectie is gezocht naar cases die succes-
vol leken. Conclusies uit de analyse zijn dat 
geen van de drie financieringsconstructies 
geschikt is om in betekenisvolle mate private 
middelen voor landschap te verwerven, en 
dat ontwikkeling en beheer van landschap 
op een ander dan het lokale niveau niet 
mogelijk zijn zonder aanzienlijke bijdrage uit 
publieke middelen.
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