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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
In 2018 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap ruim 1,2 miljard euro. Dat is een
toename van bijna 5,5 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat uit
inrichting en beheer van natuurterreinen (594 miljoen) en de apparaatskosten (479 miljoen). Er is
voor 30 miljoen euro aan nieuwe natuurterreinen aangekocht. De overheid financiert 66 procent van
de bruto kosten, de particuliere organisaties de overige 34 procent.
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Netto kosten voor natuur en landschap in 2018 gestegen
In 2018 bedroegen de netto kosten voor natuur en landschap 951 miljoen euro. Dat is een toename
van bijna 5 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar (908 miljoen euro). In 2018 bekostigde
de overheid 582 miljoen euro van de netto kosten. De netto kosten van het bedrijfsleven, particuliere
boseigenaren en natuurbeschermingsorganisaties bedragen samen 369 miljoen euro. Hiervan wordt
281 miljoen euro gedragen door de natuurbeschermingsorganisaties.
De netto kosten zijn de kosten van eigen activiteiten aan natuur en landschap door de diverse
sectoren. De netto kosten worden berekend als de bruto kosten minus de opbrengsten.

Besteding kosten natuur- en landschapsbeheer
Een belangrijk deel van de bruto kosten voor natuur- en landschap wordt besteed aan
grondverwerving en de inrichting en het beheer van natuurterreinen. Grondverwerving gebeurt
veelal in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN, voorheen de 'Ecologische
Hoofd Structuur' (EHS), is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en
werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van het toenmalige ministerie van LNV. Sinds
2013 zijn provincies verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het
natuurnetwerk te realiseren. In de periode 2013 - 2027 moet er door verwerving en / of inrichting bij
elkaar 80 duizend hectare nieuwe natuur zijn ontstaan.
Naast verwerving en inrichting wordt ruim een kwart tot een derde van de kosten uitgegeven aan
personeel en huisvesting (de zgn. apparaatskosten, kosten die nodig zijn voor het functioneren van
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een instelling of het uitvoeren van een taak). Ten slotte wordt er ook geld uitgegeven aan educatie,
voorlichting en onderzoek op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Financiering natuurbeschermingsorganisaties
De activiteiten van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties worden in belangrijke mate
mogelijk gemaakt door de bijdragen van huishoudens. Het gaat hierbij onder andere om contributies,
giften, nalatenschappen en bijdragen uit loterijen.

Overdrachten
Naast de kosten voor natuur- en landschapsactiviteiten binnen Nederland zijn in 2005 voor het eerst
de in- en uitgaande geldstromen geanalyseerd naar het buitenland. Hierdoor zijn sinds 2005 de
totale netto lasten ongelijk aan de totale netto kosten, en zijn de gegevens over de netto lasten
minder vergelijkbaar met de jaren voor 2005. Zie voor meer informatie hierover de technische
toelichting.

Netto lasten
De netto lasten worden berekend als de netto kosten plus betaalde overdrachten minus ontvangen
overdrachten. De netto lasten geven aan in welke mate de diverse sectoren bijdragen in de
financiering van natuur en landschap.

Lopende prijzen
Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de
betreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische
toelichting.

Referenties

CBS (2006). Kosten en financiering van het natuur en landschapsbeheer [20]. CBS, Voorburg
/ Heerlen.
CBS (2021). StatLine: Kosten en financiering natuur- en landschapsbeheer [21]. CBS, Den
Haag / Heerlen.

Relevante informatie

Meer gegevens over de kosten en financiering van het natuur- en landschapsbeheer zijn te
vinden in de databank StatLine [22] van het CBS.

Technische toelichting
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Naam van het gegeven
Kosten en financiering natuur en landschap

Omschrijving
Ontwikkeling van de bruto kosten, netto kosten en netto lasten van het beheer van natuur en
landschap. Vanaf 2005 inclusief geldstromen van en naar het buitenland.

Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze
Het artikel Kosten en financiering van het natuur en landschapsbeheer [20] (CBS, 2006) geeft een
korte methodebeschrijving van het onderzoek. De uitgaven voor de verwerving, inrichting en het
beheer van natuurterreinen worden als jaarlijkse kosten weergegeven. De reden hiervoor is dat er
wordt uitgegaan van de manier waarop het Rijk haar uitgaven verantwoordt. Bij de rijksoverheid
worden de totale uitgaven in een bepaald jaar verantwoord als kosten. Hierbij wordt een bepaalde
investering in één keer als totaal afgeschreven. De kosten worden dus niet - zoals gebruikelijk - over
meerdere jaren verdeeld op basis van de te verwachten economische levensduur.
Naast de kosten voor natuur- en landschapsactiviteiten binnen Nederland zijn in 2005 voor het eerst
de in- en uitgaande geldstromen geanalyseerd naar het buitenland. Door het toevoegen van deze
geldstromen is de analyse vollediger geworden. De in- en uitgaande geldstromen naar het
buitenland komen tot uitdrukking in de betaalde en ontvangen overdrachten en de netto lasten
(financiering). Voor de periode tot en met 2003 zijn de netto lasten gelijk aan de totale netto kosten
van de eigen activiteiten van alle sectoren. Door het toevoegen van de geldstromen van en naar het
buitenland zijn de gegevens over de netto lasten van 2005 en later minder goed vergelijkbaar
geworden met de jaren voor 2005. De gegevens over de netto kosten in 2005 blijven wel
vergelijkbaar met die van de jaren ervoor. Bij de berekening van de netto lasten voor natuur en
landschap is voor het statistiekjaar 2013 de berekening aangepast. Vanaf 2013 worden alleen nog
de bedragen voor natuur- en landschapsbeheer buitenland meegenomen die expliciet als zodanig
door de ministeries zijn opgegeven en vinden er geen bijschattingen meer plaats.

Basistabel
StatLine: Kosten en financiering natuur- en landschapsbeheer [21] (CBS, 2021)

Geografisch verdeling
Nederland

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks

Achtergrondliteratuur
Kosten en financiering van het natuur en landschapsbeheer [20] (CBS, 2006)

Opmerking
Pagina 8 van 9

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2018
Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (https://www.clo.nl)
Bedragen in lopende prijzen
Het CBS publiceert de gegevens over milieukosten, milieu-investeringen, netto milieulasten,
milieuheffingen en milieubelastingen in lopende prijzen. Lopende prijzen wil zeggen dat het gaat om
bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk betaald zijn. Met andere woorden, de bedragen
zijn steeds weergegeven in het prijsniveau van het betreffende jaar, oftewel de bedragen zijn niet
gecorrigeerd voor prijspeilontwikkelingen.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels
gewaarborgd.
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