Berichten

Persbericht Stichting Recreatie
Reactie Stichting Recreatie op Verstedelijkingsnota
De uitwerking van de algemene doelstellingen in de
"Verstedelijkingsnota" geeft niet voldoende vertrouwen in de haalbaarheid. Met name komen de financiële
consequenties onvoldoende uit de verf, aldus de Stichting Recreatie — contactcentrum voor openluchtrecreatie ter bevordering van een goed leefmilieu, waarbij 60 organisaties op het gebied van openluchtrecreatie, vakantiebesteding en natuurbehoud zijn aangesloten — In een onlangs gepubliceerde reactie op de door
de regering zogenoemde "Verstedelijkingsnota".
In de inleiding zegt de Stichting Recreatie dat zij verheugd is dat er nu voor het stedelijke gebied, door middel van een aantal beleidsvoornemens, een poging is
ondernomen om het wonen en het patroon waarin dat
plaatsvindt zodanig te regelen dat voor de toekomst
een in alle opzichten goed leefmilieu kan worden
bereikt.
De stichting constateert dat de bundeling en concentratie van het wonen enerzijds en de verbetering van
het leefmilieu in de stad en het landelijk gebied anderzijds een situatie schept, waarbij de openluchtrecreatie
in de verdrukking kan komen. Met de "Verstedelijkingsnota" is slechts één benaderingswijze aangegeven, namelijk die vanuit het stedelijke gezichtspunt.
Openluchtrecreatie laat zich niet afgrenzen en/of beperken door stedelijke gebieden; voor een goede ontwikkeling is een visie op de totale ruimte, dus ook op
het landelijke gebied, onmisbaar. In dit verband vindt
de Stichting Recreatie het een ernstige handicap dat
de regeringsnota "Landelijke gebieden" zal verschijnen als de "Verstedelijkingsnota" al een groot deel van
de inspraak via de planologische weg heeft doorlopen.
Met name wordt hier gedoeld op de mogelijkheid dat
de "Verstedelijkingsnota", door de daarin mjn of meer
vaststaande gegevens, beperkingen gaat opleggen
aan de nota "Landelijke gebieden". Dit geldt in versterkte mate voor de situering van zogenoemde groene
bufferzones en bouwlokaties. Derhalve is een keuze
voor een bepaald verstedelijkingspatroon vanuit het
gezichtspunt van de recreatie vooralsnog onmogelijk.
Zonder benadering van de recreatie vanuit een totaal188

visie kan het beleid wat betreft de recreatie niet in haar
volle omvang worden beoordeeld.
Tenslotte is de Stichting Recreatie van mening dat de
"Verstedelijkingsnota" zich te sterk richt op de directe
woonomgeving, terwijl de relatie met de ruimere omgeving, zoals het landelijke gebied, te weinig aandacht
krijgt. Deze relatie is van groot belang voor de ontwikkelingen van de recreatieve mogelijkheden, zowel In
het stedelijke als in het landelijke gebied.

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Verwijdering van aangetaste iepen in gemeenten
Minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserij)
is niet bereid, de regeling uit hoofde waarvan gemeenten tot 50.000 Inwoners een bijdrage kunnen ontvangen In de kosten van verwijdering van aangetaste
iepen, uit te breiden tot grotere gemeenten. Hl] vestigt
in zijn antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede
Kamerleden Wlsselink en Tolman er de aandacht op,
dat grotere gemeenten over deskundige, goed toegeruste plantsoenendiensten beschikken, voor wie een
tijdelijke toeneming van werkzaamheden geen onoverkomelijke problemen oplevert. Daarom Is in dit verband alleen voor kleinere gemeenten — waarbij uiteraard een arbitraire grens diende te worden bepaald —
in de mogelijkheid voor een bijdrage voorzien.

