Berichten

Persberichten Ministerie Landbouw en Visserij
Rapport onderzoek beheer terreinen Staatsbosbeheer
uitgebracht
Minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserij) 'heeft onlangs het rapport van de Commissie
Kampfraath aan-de Kamers der Staten-Gene raai aangeboden.
De Commissie Onderzoek Beheer Terreinen Staatsbosbeheer kreeg begin 1972 de opdracht, over het
beheer door Staatsbosbeheer van bossen en natuurterreinen te rapporteren, «In het bijzonder voor wat
betreft de doelstellingen en de wijze waarop dit beheer wordt gefinancierd.
In de onder voorzitterschap van prof. drs. A. A.
Kampfraath (hoogleraar Industriële Bedrijfskunde aan
de Landbouwhogeschool) staande Commissie waren
vertegenwoordigd het Landbouw-Economisch Instituut
(LEI), het Bosschap, de ministeries van CRM en Financiën, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, het Staatsbosbeheer en de
Commissie tot Ontwikkeling van de Beleidsanalyse
(COBA). Aansluitend bij het tweeledige karakter van
de opdracht besloot de commissie de werkgroepen
"Beheerskosten" en "Doelstellingen" In te stellen.
Daarnaast werd de werkgroep "Kosten/Baten-analyse"
ingesteld teneinde apart aandacht te besteden aan
methoden en grondslagen.
Het onderzoek van de commissie heeft zich gericht
Op:
— De doelstellingen bij het terreinbeheer.
— Het functioneren van het Staatsbosbeheer.
— Beleidsanalyse van alternatieve combinaties van
enkelvoudige doelstellingen.
— Onderzoek naar berekeningsmethoden en waarderingsgrondslagen ten behoeve van een kosten/batenanalyse met betrekking tot het terreinbeheer.
Doelstellingen
De commissie geeft een volledige analyse van de
doelstellingen van de rijksoverheid ten aanzien van
de bossen en natuurterreinen.
Er is een consistente reeks van hoofddoelstelling,
subdoelstellingen en enkelvoudige doelstellingen op-

gesteld. Naar de mening van de commissie is een
goede aansluiting gevonden bij de door de Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleidsanalyse gepubliceerde hoofddoelstellingen van het beleid van de
rijksoverheid. Daarbij is gebleken dat het beheer van
zowel bossen als natuurterreinen gevoerd kan worden
op basis van één gemeenschappelijke hoofddoelstelling.
Tijdens de besluitvormingsprocessen binnen het
Staatsbosbeheer, die gericht zijn op de verwezenlijking van deze hoofddoelstelling, kunn-en voortdurend
zeer verschillende accenten worden gelegd binnen de
van deze hoofddoelstelling afgeleide reeks van enkelvoudige doelstellingen. Voorbeelden daarvan zijn: accent op houtproduktie, openluchtrecreatie, natuurbehoud of op combinaties daarvan. Teneinde een Inzicht
te'krijgen in de aard van deze beleidsruimte werden,
bij wijze van proef, voor één bepaalde beheerseenheid vier verschillende combinaties van doelstellingen
op'hun consequenties onderzocht. Zowel aan de kosten- als aan de batenzijde zijn in deze analyse alleen
de direct in'geld uit te drukken factoren opgenomen.
De commissie heeftop basis van de resultaten van
dit onderzoek geconcludeerd dat de interpretatie door
het Staatsbosbeheer van de hoofddoelstelling ten
aanzien van de bossen en natuurtereinen kan leiden
tot:
— grote verschillen in het realisatieniveau van
deze doelstelling;
— grote verschillen in het n'iveau van kosten en
baten.
De commissie acht het van veel belang dat overeenkomstige analyses ook voonandere beheerseenheden
worden uitgevoerd.
Op den duur zal op deze wijze een beter inzicht
ontstaan in de feitelijk aanwezige beleidsruimte. Voor
een effectief functioneren van 'het Staatsbosbeheer is
het van groot belang dat door de beide ministeries
duidelijke beleidsrichtlijnen worden geformuleerd ten
aanzien van de door het Staatsbosbeheer bij de
doelstellingsinterpretatie te'hanteren prioriteiten. Het
effectueren van een meer specifiek geformuleerd beleid per object heeft alleen een redelijke kans van
slagen indien een bestuurlijke aanpak wordt gehanteerd zoals hieronder wordt aanbevolen. De analyses
met betrekking tot'de afzonderlijke'houtvesterijen zul245

len op den duurmede op basis van kosten/batenanalyse plaats moeten vinden.
Het functioneren van Staatsbosbeheer
Het onderzoek van de wijze waarop het Staatsbosbeheer functioneert, werd gericht op:
— de bestuurlijke aanpak
— maatregelen ter verhoging van de efficiency
— uitbesteden van werkzaamheden
De bestuurlijke aanpak De verhoging van de bestuurlijke effectiviteit kan volgens de commissie vooral worden bereikt door verbetering van:
— het besluitvormingsproces dat leidt tot de formulering van de enkelvoudige doelstellingen voor een
bepaald beheersobject;
— 'het'besluitvormingsproces dat leidt tot een goede
afstemming van de inrichting en van de aard van de
begroeilngstypen in relatie tot de geformuleerde enkelvoudige doelstellingen;
— ihet besluitvormingsproces en de bestuurlijke begeleiding die lelden tot de feitelijke uitvoering van
het totale pakket van maatregelen dat nodig te om
de gekozen inrichting en de gekozen aard van de
begroeiing te realiseren.
Deze verbeteringen kunnen slechts worden gerealiseerd op basis van de ontwikkeling van een strakke
systematiek van lange termijn-, middellange termijnen korte termijnplanning. De organisatie van de informatie binnen 'het Staatsbosbeheer zal aan dit planningsproces moeten worden aangepast.
De commissie beveelt aan de organisatie van het
Staatsbosbeheer zodanig te structureren, dat de Integratie van de uitvoering van het belefd ten aanzien
van het terreinbeheer van de ministeries van landbouw en visserij en van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk beter wordt gewaarborgd.
Een en ander betekentxfat zal moeten worden overwogen het terreinbeheer op directieniveau los te koppelen van de Inspectie Bosbouw en van de Inspectie
Natuurbehoud en hiermede een afzonderlijke Inspectie of Stafafdeling te belasten. Deze voorgestelde
constructie heeft geen invloed op de organisatorische
opbouw van het apparaat in de provincie.
De commissie is van mening dat alleen binnen een
dergelijke opzet de condities kunnen worden geschapen voor een verhoging van de bestuurlijke effectiviteit en de daaruit voortvloeiende betere beheersing
van het kostenniveau. Bij een aldus tot stand gekomen geïntegreerde uitvoering dient de beleidsverantwoordelijkheid van beide ministeries onverlet te blijven.
Maatregelen ter verhoging van de efficiency Het onderzoek met betrekking tot de voorbereiding en invoering van maatregelen tervertioging van de efficiency gedurende de afgelopen jaren heeft tot de
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volgende conclusies geleld:
— er wordt door de afdeling Arbeidsorganisatie
goed werk verricht;
— tot dusverwerden mogelijkheden tot aanzienlijke
verbeteringen van efficiency gevonden met betrekking
tot de uitvoerende arbeid;
— de invoering van maatregelen om een efficiencyverhoging mogelijk te maken heeft het soort bestuurlijke ondersteuning nodig, dat door mïddel van de in
het voorgaande aanbevolen bestuurlijke aanpak kan
worden geëffectueerd.
De uitbesteding van werkzaamheden Op basis van
de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van uitbesteding heeft de commissie o.m. het
volgende 'geconcludeerd:
— Het belefd van het Staatsbosbeheer is duidelijk
gericht op het bereiken van een hogere graad van
uitbesteding. De Commissie beveelt aan dit beleid
onder bepaalde voorwaarden met kracht voort te zetten.
•— Voor een goede mogelijkheid tot uitbesteden is een zeker onderling verband in het beleid met betrekking tot aannemers en het uit te besteden volume over
een reeks van jaren van groot belang. De commissie
beveelt dan ook aan, aan deze voorwaarden grote
aandacht te besteden.
Kostenlbatenanalyse
De commissie «heeft de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de kosten/batenanalyse:
— Voor de berekening van de directe baten van
recreanten beveelt de werkgroep de benadering volgens bepaalde'methodieken aan (de methodieken
Locht, Middelhoek en Burt en Brewer).
— De werkgroep beveelt aan. de ecologische functies te kwantificeren op basis van de biologische
rijkdom van het betreffende gebied. Deze kan worden
gemeten aan de hand van de kriteria: soortenrijkdom,
zeldzaamheid van de soorten en diversiteit, en oppervlakte van het terrein.
Nader onderzoek dient uit te wijzen welke normen bij
het waarderen in geld gebruikt moeten worden.
— Teneinde de bruikbaarheid van de in dit rapport
aanbevolen kwantificeringsmethodieken te toetsen, adviseert de werkgroep enige proefprojecten aan te
vangen.
— Voor de bepaling van prioriteiten tussen vergelijkbare alternatieven, waarbij de invloed van de effecten die niet of niet bevredigend gekwantificeerd
kunnen worden naar verwachting zeer groot is, kan
een multikriteria-analyse worden toegepast. Met name
beveelt de werkgroep hiervoor de zg. electramethode
aan.

Algemene conclusies en aanbevelingen

Nieuwe beschikking bestrijding perevuur

Samenvattend stelt de commissie dat het Staatsbosbeheer een organisatie blijkt te zijn, waar met grote
inzet wordt gewerkt.
De mogelijke verbeteringen zullen moeten worden
bereikt door middel van die methoden, die ook op
andere terreinen reeds hanteerbaar bleken, zoals:
— een betere onderlinge integratie van de delen;
dat wil zeggen intensivering van de besturing vanuit
het centrum door middel van moderne besturingsprocedures ("modern" wil in dit verband o.a. zeggen: op
basis van een open dialoog met de voet van de
organisatie).
— een snelle invoering van kostenbesparende maatregelen, gebruikmakende van de betere bestuurlijke
aanpak.
Daarnaast beveelt de commissie nog aan:
— de invoering van beleidsanalyses teneinde een
beter inzicht te krijgen in de beleidsruimte bij het
beheer van één of meer objecten.
•— het toetsen van de door de werkgroep
Kosten/Batenanalyse aanbevolen kwantificeringsmethodieken aan enkele proefobjecten.
— het zodanig structureren van de organisatie op
directieniveau dat integratie bij de uitvoering van het
beleid ten aanzien van het terreinbeheer van de ministeries van landbouw en visserij en van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk beter mogelijk is.
leder van deze maatregelen en aanbevelingen vergt
op zichzelf een verandering die velen in de organisatie van het Staatsbosbeheer zal raken. De veranderingsprocessen vergen tijd en zorgvuldige begeleiding. Met deze beide aspecten zal terdege rekening
gehouden moeten worden opdat de aanbevolen veranderingen tot een wezenlijke verbetering aanleiding
geven met instandhouding van datgene wat het
Staatsbosbeheer tot een organisatie maakt met een
grote 'innerlijke kracht en een organisatie waar velen
met plezier hun dagelijkse werk doen.

De minister van landbouw en visserij, mr. A. van
der Stee, heeft in zijn beschikking "Bestrijding Pere-,
vuur 1975" uitbreiding gegeven aan de verplichting
om te gedogen dat voor'perevuur gevoelige planten
van Staatswege worden'afgezaagd of gerooid, als zij
door die ziekte zijn aangetast of er van worden verdacht. Deze gedoogplicht zal nu ïn principe voor het
gehele land gelden, met uitzondering van het gebied
ten noorden van de spoorHjn Harl'ingen-LeeuwardenGroningen-Delfzijl.
Verder worden boomkwekers in Alphen aan de Rijn,
Boskoop, Hazerswoude, Reeuwijkem W<addinxveen
met deze beschikking verplicht alle cotoneasters op
hun 'bedrijven, behorende tot bepaalde voor perevuur
extra-gevoelige soorten, voor 10 oktober a.s. zelf te
rooien en te vernietigen.
Met deze beschikking komt de'beschikking
"Bestrijding Perevuur 1972" te vervallen.
Minister van der Stee reactiveert Bosbouwvoorlichtingsraad
Teneinde zich over maatregelen en gewenste ontwikkelingen te doen adviseren, heeft minister mr. A. van
der Stee (landbouw en visserij) de Bosbouwvoorlichtrngsraad in samenstelling verbreed.
Dit blijkt uit een beschikking in de Nederlandse
Staatscourant van 27 augustus j.l.
De •bewindsman verwacht van de Raad in nieuwe
samenstelling beleidsadviezen t e ontvangen omtrent
het beheer van de diverse onder zijn verantwoordelijkheid vallende objecten van 'het Staatsbosbeheer.
Tot voorzitter van de Bosbouwvoorlichtingsraad Is
aangewezen'ir. S. Herweiijer, directeur-gerveraal voor
de landinrichting en de visserijen; tot secretaris ir. J.
Verkoren, directeur van 'het Staatsbosbeheer. De
Raad is voorts samengesteld uit vertegenwoordigers
van'het Bosschap alsmede van een aantal bij de
bosexploitatie, de'natuurbeschermïng en de recreatie
betrokken instellingen en organisaties. De negen adviserende leden vertegenwoordigen, behalve genoemd
publiekrechtelijk bedrijfsorgaan, de belanghebbende
departementen van algemeen bestuur.
Directeur-generaal ir. S. Herweljer verwisselt
"Landinrichting en Visserijen" voor "Ruimtelijke
ordening"
Het ligt in de verwachting dat de directeur-generaal
voor de landinrichting en de visserijen van het ministerie van landbouw en visserij, 'ir. S. Herweijer, per 1
februari 1976 zal worden 'benoemd tot directeur-generaal van de ruimtelijke ordening van het ministerie
van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Hij zal In die functie ir. Th. Quené opvolgen, van
wie de benoeming per 1 juni 1976 kan worden ver247

wacht tot secretaris-generaal van het ministerie, van
volkshuisvestingen ruimtelijke ordening, als opvolger
vanmr. G. van der Flier, d i e p e r die datum de
rijksdienst met pensioen zal verlaten.

Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
Subsidies recreatie, groen en wonen 1975
Voor het tot standbrengen van groen- en recreatievoorzieningen in de woonomgeving heeft staatssecretaris W. Meijer, van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor 1975 subsidie toegezegd aan de
gemeenten Amsterdam, Blaricum, 's-Gravenzande,
Hoorn, Kampen, Leiden, Oud Beijerland, Rotterdam,
Spijkenisse en IJsselsteln.
In sommige gevallen gaat het om de verwezenlijking
of verbetering van recreatie-mogelijkheden <in de di-

Rectificatie
In nr. 7/8 1975 wordt o p pag. 186 verwezen naar
flg. 5. Deze figuur is abusievelijk niet opgenomen en

recte woonomgeving.
Voor het overige'betreft het recreatie-voorzieningen
met een functie die boven het directe bereik van
buurt o f wijk uitstijgt
De subsidiëring heeft als experiment plaats om
meer inzicht te<verkrijgen in de knelpunten op het
gebied van de openlucht-recreatie in de woonomgeving. Tevens om 'In samenspraak met de gemeente
en bevolking de mogelijkheden tot verbetering na te
gaan. In het algemeen is het de bedoeling de aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving te stimuleren. Immers, de recreatieruimte in de stad is
niet enkel van belang voor de openluchtrecreatie.
Door een zorgvuldige vormgeving kan de leefbaarheid
van de woonomgeving aanzienlijk worden vergroot. In
1974 werd met het experimentele beleid voor de openluchtrecreatie in de woonomgeving een begin gemaakt, Toen werden subsidies verleend aan 's-Gravenhage, Maastricht, Purmerend, Utrecht en Zwijnd recht.

zou fig. 6 moeten zijn. De juiste afbeelding wordt
hier weergegeven.
Relatieve bijgroei van douglas
(dG/dH = RGB) zoals die in
proefperken is opgemeten.
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