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Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij

Begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid 1970
Handhaving der kwaliteit van het milieu steeds groter
overheidszorg
De verontreiniging van het milieu met vaste, vloeibare en gasvormige afvalstoffen komt in toenemende
mate als een klemmend probleem naar voren. Dit zegt
de minister van sociale zaken en volksgezondheid
onder meer [n de paragraaf "milieu en voedselhygiëne" van de memorie van toelichting op de begroting 1970 van zijn departement.
Het beleid zal er in de eerste plaats op gericht moeten worden de kwalitatieve en kwantitatieve belasting
van het milieu vast te stellen en de ontwikkelingen
terzake op de voet te volgen. Ten aanzien van de
luchtverontreiniging is zoals bekend reeds besloten
tot het inrichten van een geïntegreerd landelijk meetsysteem. In het kader van de daartoe noodzakelijke
voorbereidingen zijn op contractuele basis (o.a. met
Philips N.V., het Openbaar Lichaam Rijnmond, de Gezondheidsorganisatie TNO en de Rijksverdedigingsorganisatie TNO) onderzoekingen gaande of gepland
naar de meest in aanmerking komende analysemethoden en de daarbij behorende automatische registratie-apparatuur voor de diverse luchtverontreinigende stoffen. De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid draagt zorg voor de
coördinatie van deze ontwikkelingen. Vervolgens zullen onderzoekingen verricht moeten worden ter bepaling van de invloed op de gezondheid van de mens
en mogelijke schade voor planten, dieren en goederen.
Nationaal en internationaal is er op dit gebied reeds
veel gedaan. Het spreekt vanzelf dat men zich bij de
keuzebepaling van de onderzoekingen in eerste instantie heeft laten leiden door de actualiteit en soms
ook door min of meer toevallige gebeurtenissen en
omstandigheden. De tijd is thans aangebroken om op
korte termijn te komen tot een inventarisatie van datgene wat reeds geschied is en van hetgeen nog gebeuren moet, uiteraard met urgentiebepaling, om zodoende te komen tot een gecoördineerde aanpak van
het wetenschappelijke onderzoek op nationaal niveau
en in internationale samenwerking. Gezien de omvang

en de ernst van het probleem is het noodzakelijk
iedere instelling of dienst, welke een positieve bijdrage kan leveren, daarbij in te schakelen.
In het voornoemde kader zullen de grenswaarden
bepaald moeten worden die uit een oogpunt van gezondheid voor mens en dier, alsmede van schade aan
planten en goederen, niet overschreden mogen worden. In dit verband wordt nadrukkelijk gesteld, dat het
beleid niet beperkt zal zijn tot een bewaking van deze
grenzen, maar gericht zal zijn op het scheppen van
een situatie, die zover mogelijk onder de gestelde
normen blijft.

Persbericht Natuurbeschermings-persdienst van de
Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming

Stichting Recreatie en Contact-Commissie Natuurbescherming verzetten zich tegen militaire oefenterreinen
De Stichting Recreatie en de Contact-Commissie
voor Natuur- en Landschapsbescherming hebben
ernstige bezwaren tegen het voorstel van de regering
tot uitbreiding van de militaire oefenterreinen Oirschot
en Harskamp en verplaatsing van het infanterieschietkamp naar het Kuinderbos omdat van de benodigde oppervlakte van 4300 ha niet minder dan
2500 ha bestaat uit natuur- en recreatiegebied.
De twee organisaties wijzen erop, dat de keuze van
de regering in flagrante strijd is met het in 1966 in de
Tweede nota over de ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunt, dat voor de situering van deze
terreinen wordt gedacht aan minder goede landbouwgronden. Sindsdien is de noodzaak onderkend om in
de komende jaren uit sociale en economische overwegingen op grote schaal landbouwgronden aan de
agrarische produktie te onttrekken. De Stichting Recreatie en de Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming achten het dan ook onaanvaardbaar dat de regering thans terugschrikt voor de
financiële consequenties van de om verschillende
redenen meest voor de hand liggende keuze.
Bovendien vormen de terreinen die Defensie als
tegenprestatie "in beginsel" zou willen afstoten geen
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werkelijke compensatie voor hetgeen wordt prijsgegeven. De meeste van de af te stoten terreinen
worden slechts incidenteel gebruikt en zijn grotendeels reeds voor recreatief gebruik toegankelijk. De
twee organisaties hopen de bijzondere Kamercommissie, die met de voorbereiding van de behandeling
van de regeringsnota is belast, hierover binnenkort
gedetailleerde gegevens te verstrekken.

Protesten tegen nieuwe militaire oefenterreinen

Tegen de plannen van de regering om op enkele
plaatsen in ons land nieuwe oefenterreinen voor
militairen ln te richten of bestaande uitte breiden
zijn van verschillende zijden heftige bezwaren gerezen. Behalve het hierbij afgedrukte verzet van de
Stichting Recreatie en de Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming zijn talrijke reacties gekomen van particulieren en officiële instanties.
Zo is de Oirschotse heide "bezet" door schooljeugd,
opende burgemeester Panthaleon van Eek uit de
Noordoostpolder in een zeer druk bezette protestvergadering de strijd met de woorden "handen los
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van het Kuinderbos" en vond dr. ir. G. Sissingh van
de plannen met de Harskamp dat "Nederland een met
het Deelerwoud vergelijkbaar natuurgebied voor de
tanks gaat gooien". Over de Lauwerszee is ook reeds
menig woord gevallen.
Ondanks alle nare aspecten van deze bedreigingen van
Nederlandse bos- en natuurterreinen is bij deze zaak
toch één positief punt. In de Nederlandse bosgeschiedenis is zelden een zo hevig protest uit alle lagen der
bevolking tegen aantasting van een bosgebied gerezen. Een bewijs dat men toch steeds meer de waarde
van onze bos- en natuurgebieden gaat beseffen. Dat
is een belangrijke stap vooruit
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Toekomstige recreatie In
het Kuinderbos...
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