Infomail september Natuurschoonwet evaluatie 2014
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de vierde infomail over de in volle gang zijnde evaluatie van de NSW. Wij
informeren u graag over het verloop en de voortgang. Sinds de vorige berichtgeving zijn er
weer diverse stappen gezet. Ook tijdens de Landgoeddag op 20 september jl. is een tussenstand gepresenteerd.
--------------------------------------------------------------------------Onderzoek UU/Bruggink
Dit onderzoek, dat in opdracht van de FPG/VPHB is uitgevoerd, is praktisch afgerond. Het
rapport is geschreven door mr.dr. H.R. Bruggink onder verantwoordelijkheid van het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. Vanuit de Universiteit zijn hiervoor prof. mr. J.
Biemans en mr. F. Schoenmaker verantwoordelijk.
Bij het onderzoek is ook het memorandum van Nauta Dutilh betrokken. Dit memorandum is
in opdracht van NP De Hoge Veluwe opgesteld en betreft de NSW-openstellingsregels en de
gevolgen daarvan in de praktijk.
De FPG is tevreden met de hoofdconclusie van het onderzoek. Vanuit de onderzoeksvraag
die is gesteld: “Voldoet de huidige landgoederenregeling aan de oorspronkelijke en huidige
doelstellingen van de wet”, wordt geconcludeerd dat de regeling zowel voor de eigenaren
als voor de overheid positief uitwerkt. De maatschappelijke meerwaarde is vele malen hoger
dan de inkomstenderving voor het rijk, aldus het rapport. Er is nauwelijks een goedkopere
vorm van natuurbeheer denkbaar.
De FPG zal een reactie formuleren op het totale onderzoek en alle aanbevelingen die daarin
worden gedaan. Het rapport zal met deze reactie integraal aangeboden worden aan de ministeries van EZ en Financiën.
--------------------------------------------------------------------------Eerste signalen onderzoek Ministeries
De evaluatie waar in opdracht van de ministeries aan gewerkt wordt, is nog niet beschikbaar.
Via o.a. een tweetal workshops zijn de eerste bevindingen wel gedeeld. Door het ministerie
is uitgesproken dat de NSW als zodanig niet ter discussie staat. Uit het onderzoek blijkt dat
de belastingderving voor de overheid zeer gering is, terwijl het maatschappelijk belang zeer
groot is!

Wel wordt door het ministerie gedacht aan het invoeren van een proportionaliteitseis voor
opstallen en verdienmodellen op NSW-landgoederen. Welke ideeën het ministerie daarbij
heeft is nu nog niet duidelijk.
Het is even afwachten met welke ideeën en aanbevelingen de ministeries definitief gaan
komen. Onzekere factoren die mogelijk nog van invloed kunnen zijn op die uitkomsten, zijn
op welke wijze de vereenvoudiging van het fiscale stelsel en de uitkomsten van de ‘Beanhouse’-procedure bij het Europese Hof kunnen gaan interfereren met deze evaluatie.
--------------------------------------------------------------------FPG-speerpunten
Als FPG zullen we consequent het enorme belang van de NSW blijven benadrukken, zowel
voor onze leden als voor de samenleving. De FPG stelt dat er meer ruimte moet komen voor
verdienmodellen (golfbanen, natuurbegraafplaatsen, klimbos, e.d.) op landgoederen. NSWlandgoederen moeten ruimte hebben voor ondernemerschap zolang de opbrengsten terugvloeien naar het landgoed. We gaan voor een verruiming van de NSW-criteria om economische dragers binnen de rangschikking te houden en/of te krijgen.
Daarnaast pleit de FPG voor aanpassing van de openstellingseisen en voor de mogelijkheid
ook complex historische buitenplaatsen met tuinaanleg van na 1850 te rangschikken onder
de NSW. Tegelijk zijn wij bezig te bekijken op welke punten de NSW aangepast zou kunnen
worden om tegemoet te komen aan discussiepunten binnen de ministeries en de politiek.
Na het beschikbaar komen van de uitkomsten van de evaluatie en reactie van de ministeries
zullen we als FPG tot een definitief standpunt komen. Hierbij wordt de FPG geadviseerd door
zowel de beide ledenwerkgroepen als door een deskundig communicatiebureau. Onder
meer om tot een goede strategie te komen hoe en op welk moment e.e.a. bij de ministeries
en de politiek onder de aandacht te krijgen.
-------------------------------------------------------------Dynamische planning
Begin 2014 is gestart met de evaluatie van de NSW. Het onderzoek is door een extern bureau (Ecorys en DLG) uitgevoerd. De planning was dat e.e.a. voor de zomer gereed zou zijn.
Deze verwachting is inmiddels bijgesteld. Verwachting is nu dat op zijn vroegst aan het einde
van het jaar de uitkomsten van het onderzoek met een begeleidende brief door de staatssecretarissen van EZ en Financiën naar de Kamer gestuurd zullen worden.
--------------------------------------------------------------

FPG ondersteuning
Vanaf begin oktober is Joukje Bosch terug na haar zwangerschapsverlof. Zij zal haar taken
binnen het NSW-dossier weer oppakken en overnemen van Gerrit Jan Liet en Diederik
Diepenhorst.
Joukje Bosch is bereikbaar
T: 06 - 5369 5376
M: j.bosch@grondbezit.nl
Gerrit Jan Liet is bereikbaar
T:06 - 5116 0206
M: gjliet@hetnet.nl
Diederik Diepenhorst is bereikbaar
T: 0318 - 575 850 of 06 - 2211 3519
M: d.diepenhorst@grondbezit.nl
Bestuurlijk trekker FPG is Adrienne Vriesendorp,
Indien u voorbeelden, knelpunten of aandachtspunten heeft die we kunnen of moeten toevoegen ontvangen we deze graag van u per e-mail: j.bosch@grondbezit.nl

