minnelijk verwerven komen we er
niet. Onteigenen moet zeker voor
verbindende elementen mogelijk
zijn. De bereidheid van de gemeenten om het maken van bestemmingsplannen
voor het
groengebied dezelfde prioriteit te
geven als voor bouwterreinen
moet worden verhoogd. Een
vastgelegde bestemming overtuigt eerder van de bestuurlijke
wil om bestemmingen om te zetten in groen.
De realisatie van andere SGP's
loopt evenmin vlot.
Het commitment moet duidelijk
verbeteren, zowel bij gemeenten
als bij provincies die te weinig
weerwoord geven, De uitvoering

van het groen wordt gevoeld als
rijksbeleid en het rijk geeft te weinig geld. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van het
groen moet daarom zo laag mogelijk gelegd worden, namelijk bij
de gemeenten. De provincie
moet een sterke regie voeren. Er
wordt dus geen bestemmingsplan voor bebouwing goedgekeurd als ook niet het groen in de
omgeving is vastgelegd. Waar
mogelijk moet een integrale financiering voor bebouwing en
groen plaatsvinden.

Integrale aanpak
In de Haarlemmermeer gaan we
toe naar een meer integrale aan-

BERICHTEN
Publieksbrochure van
Bosschap
Onder de titel "Houtkap in Nederlandse bossen ...
moet dat nou écht?" heeft het Bosschap een publieksbrochure uitgebracht. In de brochure gaat het
over het hoe en waarom van de houtoogst. Daarbij
wordt ook uitgelegd hoe bij de oogst rekening gehouden wordt met de natuur- en recreatiewaarden.
Het Bosschap, het bedrijfschap voor de bosbouw,
het bosbeheer en de houtteelt, vindt het van belang
dat bij de uitvoering van boswerk zo veel en zo
goed mogelijk met de diverse belangen rekening
wordt gehouden. Daarom is besloten om, naast deze publieksbrochure, een gedragscode met richtlijnen voor opdrachtgevers en bosaannemers op te
stellen. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers
op verantwoorde wijze boswerk (laten) verrichten en
wordt het publiek op een heldere manier hierover
geïnformeerd.
De tekst van de gedragscode met richtlijnen is verkrijgbaar bij het Bosschap: 030-6930130.
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pak. De gemeenten krijgen een
actievere rol in de realisatie van
het groen. De rijksbijdrage zou
moeten kunnen worden doorgesluisd naar gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars
etc. Meervoudig ruimtegebruik
moet het mogelijk maken op bepaalde plekken een hogere aankoopprijs te kunnen bieden.
Er wordt gedacht over een pilotproject, waarin deze andere
aanpak vorm kan krijgen. Rijk,
Provincie en Gemeente Haarlemmermeer hebben aangegeven
daarin mee te willen praten.
Er liggen kansen om door deze
aanpak uit de impasse te raken.

