
DE GELDERLANDER WOENSDAG 6 MAART 2013 FOCUS 3

Er is weer een Klant-
belevingsonderzoek
gedaan, ik zag de re-
sultaten voorbij
waaien, maar ver-

diepte me er nauwelijks in, uit
irritatie, want voor de zoveel-
ste keer is mij weer niets ge-
vraagd.
Dat gebeurt nooit. Nooit! Nie-
mand in mijn directe omge-
ving trouwens.
Om de haverklap lees of hoor
ik dat we ergens een mening
over hebben. Juich ik enorm
toe. Maar ik blijf met de mijne
in mijn maag zitten. Die kan
nergens heen!
Klantbelevingsonderzoek, hoe-
zo Klantbelevingsonderzoek?
Bijna dagelijks ben ik ergens
klant, waarbij ik van alles be-
leef. Graag zou ik daarover
mijn hart luchten. Uit de resul-
taten die me vluchtig onder
ogen kwamen, bleek dat we
het als klant niet altijd gemak-
kelijk hebben.
Dat is een omstandigheid waar-
tegen ik me verzet. Het is niet
moeilijk meteen te merken dat
je met chagrijn en tegenzin te
maken krijgt en meestal voel
ik dan de behoefte toch een
paar mooie momenten te ver-
oorzaken. Hoeft helemaal geen
toestand te worden, beetje hu-
mor helpt vaak al.
Of net doen alsof vandaag de
beste dag van het jaar is en van
daaruit energie manifesteren.
Vaak weet je ook wanneer je er
niets mee opschiet, In de deur-
opening al. Het type is bekend:
jongen van een jaar of twintig,
zuurstokkleurig overhemd, in-
gevet stekeltjeshaar.
Je weet ook dat jij de eerste
bent die iets zegt en dat dat
niet moet zijn: ‘Mag ik u iets
vragen?’ Want dat mag je niet
en als je het wel mag, heeft het
geen effect. Soms hoef ik als
klant niet per se iets te bele-
ven. Je meteen omdraaien en
iets anders gaan doen kan ook
lekker zijn.

COLUMN

door Rob Berends

ARNHEM – Een groep landgoedeige-
naren wil dat het Nederlandse na-
tuurbeleid op de schop gaat van-
wege een uitspraak van het Euro-
pese Hof van Justitie in Luxem-
burg. Die bevestigt dat regels die
staatssteun aan banden leggen
ook gelden voor natuurorganisa-
ties als Staatsbosbeheer en Na-
tuurmonumenten.
De particuliere grondbezitters,
die samenwerken in de Vereni-
ging Gelijkberechtiging (VGG),
strijden tegen de bevoordeling
van Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer en de provinciale land-
schappen. Deze kregen jarenlang
veel meer subsidie voor de aan-
koop van grond voor natuuront-

wikkeling dan andere grondeige-
naren. Dat is oneerlijk, vinden de
particulieren, waaronder Land-
goed Mariënwaerdt bij Beesd en
Het Nationale Park De Hoge Velu-
we.
De Europese Commissie oordeel-
de twee jaar geleden al dat ook or-
ganisaties als Staatsbosbeheer als
ondernemingen gezien moeten
worden en dat regels voor staats-
steun ook voor hen gelden. Pro-
test daartegen van de provincies

en de natuurorganisaties werd vo-
rige week door het Hof van Justi-
tie weggewoven. De subsidiere-
gels in Nederland zijn inmiddels
aangepast.
Voorzitter Oene Gorter van de
VGG stelt dat hij twee keer heeft
gewonnen en wil daarom verdere
concessies. Zo zouden natuurorga-
nisaties landgoederen die ze in
het verleden voor niets in handen
kregen, te koop moeten zetten.
Ook is de nieuwe subsidierege-
ling nog niet goed genoeg, vindt
Gorter. „Deze is te abstract en te
ondoorzichtig. We willen een vol-
ledig gelijk speelveld.”
Komen er geen tegemoetkomin-
gen, dan wil hij de Europese Com-
missie vragen om terugvordering
van eerder betaalde subsidies. Na-

tuurmonumenten, Staatsbosbe-
heer en de landschappen zouden
dan mogelijk honderden miljoe-
nen moeten terugbetalen. Gorter
zegt daar niet op uit te zijn en wil
er liever in overleg uit komen.
Maar de Gelderse gedeputeerde
Jan Jacob van Dijk vraagt zich af
of dat er wel in zit. Hij vindt de
uitspraak van het Luxemburgse
Hof niet erg helder en overweegt
hoger beroep. Ook zegt hij dat de
VGG nooit een bindend akkoord
kan sluiten. „Eén ontevreden lid
van de vereniging kan alsnog naar
Brussel gaan en vragen om terug-
vordering van de subsidies.”
Volgens hem zijn gezien de grote
onzekerheid natuurorganisaties
en particulieren nu zeer voorzich-
tig met nieuwe plannen.

DEN HAAG – Politici in de Tweede
Kamer maken zich zorgen over de
steeds maar stijgende uitgaven
voor het openbaar vervoer, terwijl
er niet meer reizigers gebruik ma-
ken van tram, metro en bus. Onder
meer VVD, PvdA, SP en D66 willen
snel helderheid over de regionale
aanbestedingen en de gevolgen
daarvan.

„We moeten kijken hoe we kwali-
teit kunnen krijgen in combinatie
met meer reizigers”, stelt VVD-
Kamerlid Betty de Boer. Volgens
haar is het nodig lessen te trekken
uit de situatie rond tram en bus,
zodat ook aan de NS betere eisen
kunnen worden gesteld. „Zo zou

het aantal reizigers een veel dwin-
gender eis moeten zijn.”
Ook Duco Hoogland van coalitie-
genoot PvdA stelt dat de markt-
werking niet is geworden van wat
er eerder van werd verwacht. Hij
vindt het daarom goed dat er een
landelijk kader voor tarieven
komt, waar iedereen zich aan
moet houden. Ook moeten ver-
voerders volgens hem veel meer

gaan samenwerken, iets waar
staatssecretaris Wilma Mansveld
(Openbaar vervoer) ook al op ha-
mert.
Stientje van Veldhoven van D66
vindt dat het niet zo kan zijn dat
gemeenten en provincies minder
zorgvuldig zijn met het geld, om-
dat een groot deel van de rijks-
overheid komt. Ze wil een debat
om meer te weten te komen over

de cijfers. „Het kan zijn dat de kos-
ten stijgen, omdat we nu beter
openbaar vervoer hebben en dat
het aantal reizigers nog na-ijlt.
Het is natuurlijk een ander ver-
haal als er enorme winsten wor-
den gemaakt”, stelt ze.
En daar zit ook volgens Farshad
Bashir van de SP het probleem.
„De vervoerders hoeven geen in-
zicht te geven over waar de winst
naartoe gaat. We hadden al langer
een vermoeden dat het vervoer
duurder was geworden, maar nu
hebben we ook bewijs.”
De SP wil toe naar een totaal an-
der systeem voor het ov, waar-
door de overheid veel meer grip
krijgt op de kosten.

Vervoerders hoeven nu
geen inzicht te geven over
waar de winst heen gaat

Regels die staatssteun aan
banden leggen, gelden ook
voor Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten

Het aantal reizigers
zou een dwingender
eis moeten zijn

Farshad Bashir, SP-KamerlidBetty de Boer, VVD-Kamerlid
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Zorgen in Kamer over stijgende kosten ov

Het voorzitterschap van Bouw-
end Nederland is niet bedoeld
voor uitgerangeerde politici.
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Het subsidiëren van openbaar
vervoer is weggegooid geld.

Thomas Verbogt


