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Berichten

Persberichten
Ministerie van Landbouw en Visserij
Ambtsaanvaarding prof. dr. \r. J. G. ten Houten
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
Op woensdag 1 november 1972 heeft prof, dr. ir. J. G. ten
Houten het ambt van buitengewoon hoogleraar in de
kennis van de luchtverontreiniging aanvaard met het
uitspreken van een rede getiteld: "De kwade dampen van
de welvaartstaat".
Samenvatting
De chemische verontreiniging van de atmosfeer vormt
evenals die van water en bodem in toenemende mate een
bedreiging voor ons leefmilieu. Dat hangt ten nauwste
samen met de bevolkingsexplosie, de verstedelijking en de
snel expanderende industriële en technische
ontwikkelingen. De triomfen van de medische,
chemisch-technische en landbouwkundig-biologische
wetenschappen, die ons een hoge levensstandaard en een
goede gezondheid bezorgen, brachten als onverwacht
nevenverschijnsel een toenemende vervuiling van ons
milieu met zich mee. En het Rapport van de Club van
Rome toonde de ingewikkelde samenhang tussen tal van
factoren, waaronder de eindigheid van onze
grondstoffenvoorraden, de bevolkingsexplosie en de
vervuiling van water, bodem en lucht.
We beginnen ons te realiseren dat we op de verkeerde
weg zijn, zodat we er nu gezamenlijk wat aan kunnen
doen. Dat kan o.a. door ervoor te zorgen dat de
bijprodukten van onze activiteiten onschadelijk zijn en dat
de afvalprodukten worden verzameld en omgezet in
nieuwe produktie-elementen. Doen we dat niet, dan is het
waarschijnlijk dat de mens en met hem andere levende
organismen zich op den duur niet in het verontreinigde
milieu zullen kunnen handhaven. Nodig is een
gecombineerde inspanning van hoofd en hart, want alleen
zo kunnen we tot acceptabele resultaten komen.
Luchtverontreiniging, bodem- en waterverontreiniging
hangen in veel opzichten nauw samen. Zo kan door een
hoog gehalte aan zwaveldioxyde in de atmosfeer verzuring
(en dus biologische verarming) van oppervlaktewater
optreden. Bij luchtverontreiniging op leefniveau spelen
meteorologische en klimatologische omstandigheden een
grote ro!. Zo kan een stabiele atmosfeer met een
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inversielaag de concentratie aan verontreiniging dicht
boven het aardoppervlak doen toenemen, terwijl
anderzijds wind en regen voor verdunning en uitwassing
van luchtverontreiniging zorgen. Gelukkig komen regen en
wind in ons vlakke land veelvuldig voor, zodat de toestand
hier gemiddeld genomen veel gunstiger is dan
bijvoorbeeld in Californië,
De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging zijn
de industrie, het verkeer en de verwarming van woon- en
werkruimten. De laatste bron neemt in betekenis af door
de overschakeling op aardgas, dat in Nederland vrijwel
geen zwavel bevat. Maar de verontreiniging door het
verkeer neemt snel toe gezien het grote aantal auto's dat
er jaarlijks bijkomt.
Waren vroeger rook, roet en zwaveldioxyde het
belangrijkst, in de toekomst zullen we meer te maken
krijgen met fotochemische luchtverontreinigingen zoals
ozon en peroxyacetylnltraat. Deze ontstaan onder invloed
van het zonlicht in de atmosfeer uit bestanddelen van
auto-uitlaatgassen en/of lekkages van olieraffinaderijen.
Genoemde oxyderende gassen zijn schadelijk voor planten
en materialen; andere zijn hinderlijk voor de mens door
hun prikkelende werking op slijmvliezen van ogen, neus
en keel. Daarom dient de vorming van de basisprodukten
voor deze fotochemische verontreinigingen tegengegaan
te worden, wat in de naaste toekomst waarschijnlijk tot
een heel nieuw type automotoren zal lelden.
Industriële gassen als waterstoffluoride kunnen
eveneens schadelijk zijn. Van andere gassen die bij
industriële processen in de lucht komen is de biologische
werking niet of onvoldoende bekend. Het is dus
noodzakelijk alles te doen om het ontwijken van
luchtverontreinigende bestanddelen zoveel mogelijk tegen
te gaan. Dat geldt niet alleen voor gasvormige
verontreinigingen maar evenzeer voor vaste en vloeibare
stoffen zoals metaaloxyden en loodhalogenen.
Het in opbouw zijnde landelijke meetnet zal ons voor
een aantal van de belangrijkste gasvormige
verontreinigingen een goed inzicht verschaffen in de mate
van hun voorkomen. Aan de hand daarvan kan men
bepaalde bestrijdingsmaatregelen nemen. Hiertoe dienen
we over normen te beschikken die niet overschreden
mogen worden. Voor zwaveldioxyde zijn die officieel
geaccepteerd en voor de belangrijkste andere gasvormige
verontreinigingen zullen in 1973/1974 de normen gereed
zijn.

Planologisch is het van veel belang met de emissies van
verontreinigingen door industrie en verkeer rekening te
houden. Dat is In het verleden nog te weinig gedaan.
Het vakgebied van de kennis van de
luchtverontreiniging is sterk multidisciplinair en vereist
een brede, niet emotionele aanpak, waarbij allerlei
belangen nauwkeurig tegen elkaar afgewogen dienen te
worden.

De landelijke gebieden in de toekomst;
ir. S. Herwet,jer over landschapsparken tot beter
behoud van de groene ruimte
Attractief gegeven, dat vele vraagtekens

oproept

In zijn inleiding "De landelijke gebieden in de
toekomst", op 14 november jl. in het Gebouw van Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht gehouden voor de algemene
vergadering van het Koninklijk Nederlands
Landbouwcomité - KNLC - heeft de directeur-generaal
voor de landinrichting en de visserijen van het ministerie
van landbouw en visserij na een schets van huidige en
toekomstige ontwikkelingen in onze landbouw, een aantal
opmerkelijke uitspraken over het toekomstige
landinrichtingsbeleid gedaan.
Ir. S. Herweijer ging daarbij uitvoerig in op de
verschillende functies van het platteland en de aanspraken
die op de groene ruimte worden gemaakt door enerzijds
een zich steeds verder rationaliserende landbouw en
anderzijds door andere niet-agrarlsche gebruikers. Bij de
inrichting van het landelijk gebied is het dan ook
noodzakelijk te komen tot een evenwichtige afweging van
de diverse functies. Dit houdt tevens in het stellen van
prioriteiten. Eensdeels zal moeten worden overgegaan tot
scheiding van functies. Anderzijds verdient het zoeken
naar nieuwe verantwoorde vormen van integratie voor
bepaalde gebieden grote aandacht.

Instrument voor de boeren en tuinders
Er is steeds gebouwd en verbouwd aan het platteland
en het zal voor vele delen van het land van belang zijn
dat dit proces wordt voortgezet, met name de
schaalvergroting. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende
conclusies
- een agrarisch inrichtingsplan moet worden geënt op
toekomstige exploitatievormen teneinde kapitaalverliezen
ite vermijden,
denkwereld en houding van zgn. "blijvers" en "wijkers"
»zullen ten opzichte van ruilverkaveling en landinrichting
jverschillend zijn,
J- het wordt var» toenemend belang de plannen in overleg
met de ondernemers op te stellen en hen ten aanzien van
'de uitvoering bepaalde onderdelen individueel te laten
'beslissen.
Directeur-generaal Herweijer ging op enkele onderdelen
van het inrichtingsplan iets nader in. Ten aanzien van de
ontsluiting ziet hij een tendens tot minder openbare
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wegen (schaalvergroting), maar met hoge kwaliteitseisen
(tankmelken, bulkvervoer). Ook voor de waterbeheersing
is een voortdurende verbetering van veel belang, waarbij
de voor- en nadelen van beekverbetering tegenover
partiële aankoop dan wel onteigening van oeverstroken
met inundatie, het overwegen waard zijn. Voor de
verkaveling zowel van bouwland als grasland zijn grote
kavels van betekenis, terwijl de eventuele integrale
perceelsverbetering van individuele factoren afhangt
Tenslotte: de bedrijfsvergroting is geen doel in zichzelf bij
de ruilverkaveling, maar wel van belang voor het
rendement van de investeringen. Een zekere economische
rivaliteit tussen de spontane en georganiseerde
bedrijfsvergroting is zeer wel aanwezig. Bedachtzaam
optreden met het prijsbeleid van de Stichting Beheer
Landbouwgronden is daarom gewenst.

Instrument voor niet-agrarische

functies

Bij een bespreking van de niet-agrarische functies van
de landelijke gebieden maakt ir. Herweijer een duidelijk
onderscheid tussen de infrastructuur en de open ruimte
daarbinnen, met andere woorden tussen het net en de
mazen. Met betrekking tot de infrastructurele elementen
van de ruilverkaveling merkte hij onder andere op:
Bij aanleg en verbetering van plattelands weg en moet
rekening worden gehouden met het niet-agrarisch verkeer;
dit eist bijdragen van derden om de eigenaren niet
onevenredig te belasten. De functie van watertransportweg
in de landelijke gebieden wordt steeds onbelangrijker. Het
belang van de kwalitatieve waterbeheersing zal in de
plannen zwaarder gaan wegen, mede naarmate de relatie
sterker wordt met watersport en oeverrecreatie, met name
de sportvisserij. Het tegemoetkomen aan gerechtvaardigde
verlangens naar beter wonen en buiten wonen wordt via
bestemmingsplannen gehonoreerd, maar kan consequenties
hebben voor de plannen. Aandacht vraagt hierbij vooral
een geïntegreerde visie ten aanzien van de
landschappelijke inrichting, bijv. bossen planten waarin
later eventueel ook woningen kunnen worden gebouwd. Er
moet gebruik worden gemaakt van de
"verschuivingsmogelijkheden" in de ruilverkaveling, door
recreatievoorzieningen daar te treffen waar zij het hoogste
rendement opleveren. Het vervullen van deze functies van
bedoeld netwerk vraagt wèl aanpassingsvermogen,
creativiteit en durf, maar roept geen bijzondere
moeilijkheden op. Merkwaardig genoeg komen
moeilijkheden te voorschijn in de discussies over de
toekomst van de open ruimte.

De groene mazen tussen het net
Iedereen, die de krant leest of naar de televisie kijkt zal
het wel bemerkt hebben: er ontstaat in ons land een
toenemende spanning tussen de schaalvergroting in de
landbouw enerzijds en de landschappelijke en
natuurwetenschappelijke belangen anderzijds. Zo nu en
dan dreigt er een polarisatie plaats te vinden, die het
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bereiken van een verantwoord compromis bemoeilijkt. De
problematiek is bovendien zeer complex: kleinschalige
landschappen, stroomdalen, verharden van zandwegen,
beekverbetering, heggen, bomen, oude boomgaarden enz.
Ir. Herweijer onderscheidde een driedeling van het
buitengebied
- De gebieden waar de landbouw primair is, met weinig
beperkend© bepalingen. Landschapsverbetering en behoud
van belangrijke groenelementen worden niet verwaarloosd,
en zijn in harmonie met de primaire functie,
- gebieden, die landschappelijk en
natuurwetenschappelijk van zeer groot belang zijn:
nationale parken, landschapsreservaten of natuurgebieden
waar aankoop en beheer door de overheid of door een
speciale particuliere instantie de aangewezen weg is,
- gemengde gebieden, waar zowel natuur en landschap,
als de landbouw tot hun recht moeten komen. In deze
gebieden die - als het om relatief grote oppervlakten gaat
de laatste tijd wel als landschapsparken worden
aangeduid - gaat de landbouw aan beperkende bepalingen
onderhevig worden.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan grote gebieden, waarin
natuurterreinen, wateren of bossen, alsmede
cultuurgronden en dorpen zijn gelegen, die in hun
verscheidenheid natuurwetenschappelijk, cultuur-historisch
en esthetisch van belang zijn en een duidelijke
samenhang vertonen.
Juist bij deze laatste gebieden liggen de meeste
moeilijkheden. Het gebied geheel aankopen is alleen
reeds door de hoge investerings- en beheerskosten
ondenkbaar. Er wordt thans gesproken over een totale
oppervlakte van landschapsparken tot 200.000 ha. De
aankoop van zo'n oppervlakte bedraagt alleen reeds
ƒ 1.400 min, ongeacht dus de kosten van rente en beheer.
Het aankopen van enige essentiële elementen van
landschappelijk of natuurwetenschappelijk belang is
natuurlijk wel mogelijk, maar zal in de meeste gevallen
niet toereikend zijn. Als gemeentelijke, provinciale of
rijksoverheden in de komende decennia grotere of
kleinere landschapsparken wensen te vormen, dan lijkt het
noodzakelijk - ook in de lijn van de historie - dat de boer
zélf een rol gaat spelen. De boer heeft nu eenmaal
traditioneel een duidelijk vakmanschap als
landschapsbeheerder.
Als wij Inderdaad in ons land tot de conclusie komen,
dat we naast de natuurreservaten, bossen en nationale
parken ook landschapsparken moeten behouden, inrichten
en beheren, dan zal daarvoor een stelsel van
planologische bestemmingen moeten worden ontwikkeld
en een vorm van beheersbeleid tot ontwikkeling moeten
worden gebracht. De overheid zal dan ook de financiële
verantwoordelijkheid voor het conserverende
beheersbeleid - uit te voeren door agrariërs of
ex-agrariërs - op zich moeten nemen. Thans is er een
schimmenspel aan de gang waarbij wel eens wordt
vergeten deze realiteit duidelijk naar voren te brengen.
Directeur-generaal Herweijer wilde hierover geen
misverstand laten bestaan. Of de overheid hier ooit geld 316

en dan nog veel of weinig - voor over zal hebben, is een
vraagstuk van beleidsanalyse en het stellen van
prioriteiten.
De agrariër levert dan - afhankelijk van die prioriteit een produkt waaraan de gemeenschap behoefte heeft, dat
wil zeggen graan, melk, vlees of landschap, en wordt
daarvoor gehonoreerd.
Een mogelijk systeem van beheersovereenkomsten,
schadevergoedingen of toeslagen, behoeft overigens niet
direct in EEG-perspectief te worden gezien. De belangen
van de verschillende lid-staten lopen tezeer uiteen dat
op korte termijn een communautaire aanpak van dit
vraagstuk kan worden verwacht. Het lijkt echter geenszins
bezwaarlijk, als ons land ook in dit opzicht als koploper
zou gaan optreden. Trouwens in diverse ruilverkavelingen
in uitvoering, bijv. Agelo-Reutum, wordt al
geëxperimenteerd op dit terrein.

Landschapsparken

en het regiem

in het in oktober 1972 verschenen meerjarenplan voor
het rijksbeleid op het gebied van de openluchtrecreatie
wordt door de staatssecretaris van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk gesteld, dat op langere termijn een
raamwet inzake nationale parken en nationale
landschapsparken een oplossing kan bieden voor de zich
manifesterende moeilijkheden. Een kleine
interdepartementale commissie onder leiding van de
Directeur-Generaal voor Volksontwikkeling van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk verricht een
oriënterende studie. Maar ook in de landbouwwereld
wordt over dit vraagstuk gedacht en geschreven. Ten
aanzien van landschapsparken moet men zich realiseren
dat het niet alleen gaat om een aantal reeds met naam en
toenaam aangeduide gebieden. Overal in ons land kan
men zich deze grotere of kleine landschapsparken
denken. Maar hoe dan ook, er zullen in elk geval vier
vragen moeten worden beantwoord. Hoe worden de
planologische, bestuurlijke, landbouwkundige en financiële
regimes?
De aanwijzing van een concreet landschapspark zal op
basis van een streekplan moeten geschieden. Vervolgens
zal er een soort van beheerscommissie moeten zijn,
waarin de inspraak van alle betrokken partijen wordt
gebundeld. De opdracht van zo'n beheerscommissie Jigt in
behoud en versterking van het landschap. Het
landbouwkundige beheer zal een belangrijk onderdeel van
het beheersplan moeten vormen. Volgens de
directeur-generaal zouden de volgende maatregelen
moeten worden genomen:
- aankoopplannen van de meest kwetsbare gebieden
- toetsen van alle nieuwbouw- en verbouwplannen aan
een bijzonder welstandstoezicht
- geschakeerde vormen van landinrichting, ook
ruilverkaveling
- ontwikkeling van passende cultuurmethoden en
landbouwmaatregelen,
- een niet te groot landschapspark - zo mogelijk - 1

"uitsparen" in het kader van een landinrichtingsplan.
Duidelijk is, dat als in een dergelijke opzet de boeren en
tuinders aanzienlijke beperkingen worden opgelegd, dit
afhankelijk zal worden gesteld van enigerlei
schadevergoedingensysteem.
Het lijkt waarschijnlijk dat een financiële
beheersregeling, inclusief eventueel fiscale faciliteiten,
alléén kans van slagen heeft, als de wijze van exploitatie
in de betreffende gebieden niet te ver afstaat van de
gangbare exploitatie in gebieden waar geen beperkende
bepalingen gelden.

De recente ontwikkeling op de grondmarkt met een
hernieuwde belangstelling van beleggers van buiten de
landbouw - die kennelijk een gering rendement voor lief
nemen om de waardedaling van andere beleggingen te
ontlopen - is waarschijnlijk niet vreemd aan de tot nu toe
beperkte resultaten met de grondbankproef in de
betrokken gebieden.

Een redelijk mechanisatieniveau en bedrijfsvergroting
zullen wellicht mogelijk moeten blijven. Bij teveel
beperkende bepalingen {bijv. zeer kleine percelen,
ondiepe ontwatering) zal op kortere of langere termijn
aankoop ten behoeve van een overheidsinstantie niet zijn
te ontgaan.
Ir. Herweljer onderstreepte dat hij bij het begrip
landschapspark nog zeer veel vraagtekens plaatst.
Naarmate het conserverende beheer in de breedte en in
tijd gerekend wordt uitgebreid, zijn zeer veel problemen te
onderkennen.

Voorontwerp wijziging van de jachtwet;
jachtexamen ingaande 1974 verplicht

Structuurschema

voor

landinrichting

Sprekende over de aan de gang zijnde wetgevende
arbeid op het gebied van de landinrichting, merkte
directeur-generaal Herweijer nog op, dat in het wettelijke
instrumentarium wellicht ook mogelijk zal zijn een
structuurschema voor landinrichting te ontwikkelen. Een
conceptie inzake omvang en aard van inrichtingsplannen
in de toekomst. Deze conceptie dient zodanig flexibel te
zijn, dat aansluiting op de veelzijdige ontwikkelingen in de
landelijke gebieden en op het planologisch beleid in al
zijn geledingen mogelijk blijft. Deze visie op langere
termijn zal richtinggevend moeten zijn voor de
toekomstige inrichting van de landelijke gebieden.

Naar

pachtliberalisatie?

In het eerste deel van zijn inleiding stond ir. S.
Herweijer o.a. kort stil bij het pachtbeleid. Hij zei daarover
het volgende:
Op het terrein van de pacht lopen de feiten op de
wetgeving vooruit. Er zijn voldoende aanwijzingen, dat we
aan de vooravond staan van een grondige herziening van
de pachtprijsvaststelling. De toenemende verscheidenheid
van gebruik en verdeling van lasten van verpachte grond
en gebouwen maken het noodzakelijk, dat het
normenstelsel voor de maximale pachtprijzen - als
voorzien In de Pachtwet - verder wordt vereenvoudigd en
geglobaliseerd. Ook een regionale pachtprijsliberalisatie in
analogie met de huurliberalisatie voor woningen dient in
overweging te worden genomen.
Overwogen moet voorts worden de pachtwetgeving
zodanig aan te passen, dat een aanzienlijke
grondmobiliteit verwezenlijkt kan worden. De toekomstige
rol van een Grondbank in dit geheel is nog niet duidelijk.

De minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardinois,
heeft een door hem en zijn ambtgenoten van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk en justitie opgesteld
voorontwerp tot wijziging van de Jachtwet voor advies aan
de Jachtraad en de Nederlandse Bond van Poeliers en
Wildhandelaren voorgelegd.
In dit voorontwerp wordt onder meer voorgesteld
ingaande 1974 een jachtexamen verplicht te stellen voor
hen, die gedurende de drie voorafgaande jaren geen
jachtakte hebben gehad. Met de instelling van een
dergelijk examen wordt beoogd vanaf 1974 een waarborg
te verkrijgen, dat geen personen voor het eerst aan de
jacht zullen deelnemen bij wie een bepaalde
minimumkennis ontbreekt en die niet vertrouwd zijn met
het hanteren van jachtwapens.
Tevens wordt voorgesteld de klem, alsmede andere
dan kastvallen (waarbij het wild in leven blijft) als
vangmiddelen geheel te verbieden.

Eendenkooien
Voortaan - zo wordt voorgesteld - zullen alleen
eendenkooien kunnen worden geregistreerd, die als
vangmiddel in de zin van de Jachtwet worden gebruikt.
Een verzoek tot registratie moet jaarlijks worden
ingediend. Hernieuwde registratie vindt niet plaats indien
de kooi niet langer als vangmiddel wordt gebezigd.
Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend het aantal voor
vangst gebruikte eendenkooien geleidelijk te verminderen.
De op grond van de Jachtwet verplichte rust in
afgepaalde gebieden om geregistreerde eendenkooien zal
rond de kooien, waarvoor geen registratie wordt
verkregen, kunnen worden verzekerd, door de
mogelijkheid deze gebieden als "rustgebieden" voor wild
aan te wijzen.

Goudplevieren
Hoewel de jachtop goudplevieren met slag- of
treknetten niet een dusdanige omvang heeft dat de stand
van deze vogels waarneembaar wordt bedreigd, wordt
voorgesteld - mede gezien de steeds meer veld winnende
opvatting, dat vogelvangst met netten geheel dient te
verdwijnen - deze jacht te verbieden.
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Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt de
bestaande regeling met betrekking tot handel in en
vervoer van wild te vereenvoudigen, aangezien gebleken is
dat de huidige - al te minutieuze - regeling door moeilijke
controleerbaarheid weinig effect heeft.
\

Mede gezien de onmogelijkheid van afdoende controle
wordt voorgesteld de nachtjacht op wilde zwijnen te
verbieden.

Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk
Meerjarenplan

openluchtrecreatie

1972 t/m 1976

De staatssecretaris van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk, de heer H. J. L. Vonhoff, heeft het
meerjarenplan openluchtrecreatie 1972 t/m 1976 naar de
Tweede Kamer gezonden. Dit plan is een bijstelling van
het meerjarenplan openluchtrecreatie 1971 t/m 1975 dat
onder het vorige kabinet werd opgesteld.
In dit plan waren globale financiële prognoses
opgenomen voor de uitvoering van het beleid in de jaren
1971 t/m 1975. De definitieve beslissingen omtrent de
omvang van de te besteden bedragen werden echter aan
het thans zittende kabinet overgelaten. Staatssecretaris
Vonhoff stelt nu dat de rijksbegroting 1972 voor de
openluchtrecreatie niet die mogelijkheden opende, die in
de voorgaande periode wenselijk werden geacht; het
cijfermatige deel van het plan werd herzien. De
voorgestelde temporisering wordt in belangrijke mate
veroorzaakt door de toestand van 's rijks financiën; maar
ook de financiële situatie bij de lagere publiekrechtelijke
lichamen noodzaakte tot beperking bij het doen van
recreatie-investeringen.
Het voor 1971 toegestane bedrag van ruim 35 miljoen
werd volledig besteed. Voor 1972 zijn de uitgaven voor
subsidies geraamd op 39,5 miljoen gulden. In de
ontwerpbegroting voor 1973 is een post voor o.a.
subsidies opgenomen van ƒ 45.300.000 en is een bedrag
van 35 miljoen gulden vermeld, waarvoor verplichtingen
ten laste van latere dienstjaren mogen worden aangegaan.
Bovendien noemt de Buitengewone Dienst van dit ontwerp
een bedrag van ƒ 5 miljoen voor de aankoop van grond
voor de openluchtrecreatie. Wanneer gedurende de jaren
na 1973 in de liquiditeitsbehoefte als vermeld in dit
meerjarenplan kan worden voorzien door de daarvoor
nodige bedragen In de rijksbegrotingen te voteren, zullen
de werken gepland in de periode van 1971 t/m 1975 wél
worden uitgevoerd, zij het in een periode van zes jaren,
waarbij dus een verschuiving in de toekomst plaats vindt.
Overigens zijn boven het programma 1971 t/m 1975 voor
het jaar 1976 nog ƒ 60,2 miljoen aan nieuwe werken
318

in IP limanin

toegevoegd. Dit betekent - aldus de bewindsman - dat de
aanpassing c.q. de temporisering niet heeft geleid tot een
ingrijpende beleidsombuiging bij het treffen van
recreatievoorzieningen.

Handel en vervoer

Wilde zwijnen
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Van het totale voor de openluchtrecreatie beschikbare
bedrag blijft omstreeks 15% voor het Noorden, 15% voor
het Oosten, 50% voor het Westen en 20% voor het Zuiden
des lands uitgetrokken.
In het voorwoord van deze nota schrijft de heer Vonhoff
onder meer, dat hij van mening is dat recreatie pas
werkelijk ontspannend is als deze gepaard gaat met het
beleven van een vrijheidsgevoel. Naar zijn vaste
overtuiging zal dit gepaard gaan met het ervaren van een
grotere verantwoordelijkheid voor het milieu waarin men
recreëert. "Het toenemende milieubewustzijn en de
daarmee samenhangende kritische benadering van het
recreatieve autogebruik spelen in dit licht een rol. De
relatie recreatie en wonen zal nader moeten worden
bezien", aldus de staatssecretaris. In de komende jaren
zal de problematiek van de recreatie in en om de
woonkern een bijzonder accent krijgen. Hierbij is de vraag
aan de orde, hoe de openluchtrecreatie een bijdrage kan
leveren tot vermindering van de tekortkomingen in het
woonmilieu.
Tot nu toe heeft het rijksbeleid voor de
openluchtrecreatie zich niet bemoeid met voorzieningen
binnen de woonkern. De staatssecretaris vraagt zich af of
voortzetting van deze situatie wenselijk is. In de toekomst
zal in ieder geval nog meer dan voorheen gestimuleerd
worden, dat voorzieningen voor openluchtrecreatie zo veel
mogelijk in de nabijheid van de gebruikers worden
gesitueerd.
Ten aanzien van de toepassing van de profijtgedachte
schrijft de staatssecretaris dat dit een verlichting voor de
lagere overheden kan betekenen van de steeds zwaarder
wordende last van beheers- en onderhoudskosten van
recreatievoorzieningen. Het lijkt overigens niet
waarschijnlijk dat, een enkele uitzondering daargelaten,
toepassing van de profijtgedachte tot een sluitende
begroting zal lelden. De bewindsman vindt over het
algemeen de onbelemmerde toegankelijkheid van de vrije
recreatieruimte een grote verworvenheid. Het onderzoek in
hoeverre de profijtgedachte bij de verschillende vormen
van openluchtrecreatie kan worden toegepast, zal worden
voortgezet. In dit verband stelt de bewindsman dat daarbij
aandacht moet worden geschonken aan de inningskosten.
"Indien deze in verhouding tot de opbrengsten zo hoog
zijn dat het batig saldo negatief of nagenoeg nihil is, zal
het weinig zin hebben over te gaan tot het heffen van
bijdragen."

