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AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN ÖZÜTOK
Ontvangen 31 oktober 2018
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I
In artikel 12 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en
het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).
II
In artikel 12 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en
het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).
Toelichting
Met dit amendement willen de indieners het natuurbeheer in Caribisch
Nederland veiligstellen. Dit is voor de biodiversiteit van belang maar zeker
ook voor de toeristische economie in Caribisch Nederland. Tot 2016 heeft
Nederland jaarlijks bijgedragen aan de Dutch Caribbean Nature Alliance,
een organisatie waarin alle Caribische eilanden samenwerken op het
gebied van natuurbeheer. Dit ging onder andere via een Natuur Trust
Fonds. Echter is gebleken dat de inhoud van dit Trust Fonds nog onvoldoende is om via de rendementen duurzame inkomsten te genereren. Dit
amendement regelt dat er jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar komt om
het Natuur Trust Fonds een duurzame inkomstenstroom te garanderen.
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de natuur en biodiversiteit in heel Nederland en dus ook op de
BES-eilanden.
De dekking van het voorstel wordt gevonden in het niet-juridisch
verplichte deel van artikel 12, onder de post Vermaatschappelijking Natuur
en Biodiversiteit. De indieners zijn er van overtuigd dat het van belang is
dat 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is. Dit amendement beoogt
meerjarig dit bedrag ter beschikking te stellen totdat de inhoud van het
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Trust Fonds voldoende is om via rendementen inkomsten te genereren.
Dit zou binnen een termijn van maximaal 10 jaar bereikt moeten kunnen
worden. Het bedrag kan jaarlijks vanuit dezelfde post gedekt worden.
Bromet
Özütok
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