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Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Bijdragen voor herbeplanting en bebossingen
De minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lar> dinois, heeft op grond van de Boswet - gehoord het
Bosschap - besloten tot instellen van een bijdrageregeling voor herbeplantingen en tot wijziging in een
subsidieregeling van de in 1967 ingestelde voorschotregeling bebossing. De twee betreffende beschikkingen zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 19 juni j.l., tevens dag van inwerking
treden der regelingen.
Krachtens het "Besluit bijdragen herbeplantingen"
wordt ingeval dat houtopstanden worden geveld of
anderszins te niet zijn gegaan tegemoetgekomen aan
het probleem van financiering bij de eigenaren, op
wie immers de wettelijke verplichting rust van herinplant binnen een periode van drie jaar. Heeft velling
of te niet gaan na 1 augustus 1969 plaats gehad, dan
kunnen de eigenaren nu een tegemoetkoming van
50% ontvangen in de door Staatsbosbeheer als normaal beschouwde kosten, mits het herbeplantingsplan
is goedgekeurd. Voor toekenning van deze bijdrage
geldt een minimum oppervlakte van 50 are of daarmee
gelijk te stellen aantallen kilometers weg- of rijbeplanting. Aan de toekenning kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, zoals m.b.t. de uitvoering
en het te gebruiken teeltmateriaal. Met oog op de
naleving van de gestelde voorwaarden zal de uitbetaling in twee termijnen van % en % van de bijdrage
geschieden.
Bij bebossing van buiten de bebouwde kom gelegen
gronden, anders dan uit herinplantingsplicht, gelden
in grote lijnen dezelfde regelen. De in het "Besluit
bijdragen bebossingen" gestelde minimum oppervlakte bedraagt 1 ha. De bijdrage bedraagt 80% van
de bebossingskosten.
Nog niet afgehandelde aanvragen voor een crediet
krachtens de vroegere bebossingsregeling zullen als
aanvragen voor een bijdrage conform de nieuwe
regeling worden behandeld.

Landinrichting Midden Delfland; groene bufferzone
van 6000 hectare
Onteigeningsplan van 7900 ha voor openbaar nut,
met name dagrecreatie
Tegen het plan tot inrichting van een deel van de te
handhaven open ruimte in Midden Delfland voor met
name de dagrecreatie en de daarvoor noodzakelijk te
verkrijgen mogelijkheid tot onteigening, konden bij de
minister van landbouw en visserij tot en met 10
augustus j.l. bezwaarschriften - al dan niet met verzoek tot mondelinge toelichting - door een ieder
worden ingediend. Op de secretarieën van de gemeenten Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis, Maasland en Schipluiden was van 6 tot en
met 31 juli j.l. de kaart, waarop het te onteigenen
gebied staat aangegeven, ter visie gelegd.
De 1900 ha, waarop de ter visie legging betrekking
had, zullen als onderdeel van een gebied van totaal
6.000 ha worden ingericht. Hiervoor zal, zoals de
Ministerraad op 27 februari heeft besloten, een apart
ontwerp van wet worden ingediend. De Ruilverkavelingswet biedt namelijk in dit speciale geval onvoldoende mogelijkheden, omdat een te grote oppervlakte nodig is voor met name allerlei voorzieningen
ten behoeve van de dagrecreatie. Het ontwerp van
wet zal dan ook een mogelijkheid van onteigening
bevatten. Zoals bij ieder voorstel tot onteigening
volgens de zgn. nutswetprocedure, wordt vóór de
indiening van het wetsontwerp aan iedereen de
mogelijkheid gegeven zijn bezwaar kenbaar te maken
tegen het plan, waarvoor onteigening zal worden
voorgesteld.
De doelstellingen van deze landinrichting en reconstructie, waartoe is besloten, zijn o.a. te vinden in de
Tweede Nota (van 1966) over de ruimtelijke ordening.
De noodzaak van waarborgen van groene bufferzones, waar grote steden dreigen aaneen te groeien,
is hierin onderstreept. De aanleg van een element
van groot formaat voor de dagrecreatie in Midden
Delfland, gelegen tussen de bebouwing van Delft en
van de Waterwegsteden, heeft hierin hoogste urgentie.
Globaal aangegeven, wordt het 6.000 ha omvattende,
te reconstrueren gebied, als volgt begrensd:
- in het Noorden door de toekomstige bebouwing
van Delft;
219

- in het Oosten deels door Rijksweg 13 en door de
Delftse Schie;
- in het Zuiden door de grens van toekomstige bebouwing van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen
alsmede door Rijksweg 20 ter hoogte van Maasland
en Maassluis;
- in het Westen grenst het gebied aan de dorpen De
Lier en 't Woud, tot aan Den Hoorn, nabij Delft.
- De dorpen Maasland en Schipluiden vallen overigens buiten de uitvoering van het plan.
' Tweederde van Midden Delfland, namelijk 4100 ha,
zal de agrarische bestemming behouden. Hiervoor
zullen echter nog 470 ha voor wegen nodig zijn. In
dit deel zijn in 1967 bij de landbouwtelling 390
agrarische ondernemers geregistreerd.
De resterende 1900 ha van het plan zullen voor
openbare voorzieningen, in hoofdzaak voor dagrecreatie, worden bestemd. Hiervan zal een 400 ha
nodig zijn voor waterbeheersing en ontsluiting
(wegenaanleg), zodat netto 1500 ha voor openluchtrecreatie beschikbaar zal komen. Deze recreatiegronden zullen door de Staat moeten worden verworven. Reeds verricht er, zoals minister ir. P. J.
Lardinois in zijn toelichting op de begroting 1970
mededeelde, de Stichting Beheer Landbouwgronden .
aankopen. Daarnaast zal echter onteigening nodig
zijn, waartoe in grote lijn de procedure van een
zogenaamde nutswet zal worden gevolgd. De ingediende bezwaren zullen moeten worden verwerkt en
met het wetsontwerp aan de Staten-Generaal ter
kennis worden gebracht. De onderhavige (eerste) ter <
visie legging diende om de bezwaren tegen de algemene strekking van het plan te vernemen. Is het
wetsontwerp door de Staten-Generaal aanvaard en
hebben de inrichtingsplannen vastere vorm gekregen,
dan zal een tweede ter visie legging volgen met
eveneens de mogelijkheid van bezwaar maken. Deze
tweede ter visie legging bereidt de definitieve aanwijzing voor onteigening voor. De aan te wijzen gronden zullen met hun kadastrale aanduiding worden
aangegeven.
In de structuurschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van de openluchtrecreatie is in het gebied Midden
Delfland een element van formaat voor de dagrecreatie voorzien. De Stichting Onderzoek Midden
Delfland, waarin de betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft een uitvoerige studie over de
ontwikkeling van dit gebied verricht. De resultaten
hiervan vormen de basis voor het plan van de landinrichting.
De inrichting van het gebied is voorts in overeenstemming met het onlangs herziene streekplan Westland en zal, zodra de wijziging die het Openbaar
Lichaam Rijnmond in voorbereiding heeft van kracht
is geworden, eveneens met het streekplan Rechtermaasoever in overeenstemming zijn.
De inrichting van het agrarische deel van Midden
Delfland zal op dezelfde wijze als bij een ruilver220

kaveling geschieden. De ontworpen wettelijke regeling is er op gericht, de werken van infra-structurele
aard in het gehele gebied (zowel het agrarische als
het voor recreatie bestemde deel), als één geheel op
elkaar af te stemmen en gecoördineerd te ontwerpen
en uit te voeren. Hierbij gaat het om werken t.b.v.
de ontsluiting (dé bereikbaarheid), de waterhuishouding en de landschappelijke aankleding. De inrichtingsplannen voor het gebied zullen door een
speciale commissie worden ontworpen en uitgevoerd.
De vaststelling van de verschillende plannen zal in
de ontworpen regeling geschieden door Gedeputeerde
Staten en wel nadat de belanghebbenden op ruime
schaal in staat zijn geweest, hun opmerkingen te
maken.
Met de indiening van het wetsontwerp zal de meest
mogelijke spoed worden betracht.
ijiWPersbericht Stichting Recreatie
Nationale film- en fotowedstrijd

natuur in focus

In het kader van het Natuurbeschermingsjaar 1970
is door de Stichting Recreatie de nationale foto- en
filmwedstrijd "natuur in focus" uitgeschreven in
samenwerking met de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Vereniging, de Nederlandse Organisatie van Amateurfilmclubs en de Stichting ter bevordering van de Amateurfotografie met als onderwerp
milieubehoud.
De organisatoren rekenen erop dat een ieder die een
foto- of filmcamera kan hanteren in de periode van
juni tot oktober 1970 aandacht zal besteden aan de
leefbaarheid van ons land en - indien men naar het
buitenland gaat - aan die in geheel Europa. Dit betreft zowel de goede als de slechte aspecten hiervan.
Aan de wedstrijd kan iedere amateurfotograaf of
-filmer deelnemen. Ingezonden kunnen worden zwart/
wit- en kleurenfoto's (minimum formaat 13 x 18 cm,
maximum formaat 24 x 30 cm), kleurendia's en films
(8, super-8, 9y 2 en 16 mm), met of zonder geluid.
Voor de naar de mening van de jury beste ingezonden foto's en films worden geldprijzen en legpenningen ter beschikking gesteld, alsmede een
speciale jeugdprijs voor de beste foto of dia en film,
gemaakt door een amateur beneden de 18 jaar.
Wedstrijdvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de fotohandel - herkenbaar aan de affiche "1970 Europees
Natuurbeschermingsjaar" - en de Stichting Recreatie,
Kerkhoflaan 11a, 's-Gravenhage, tel. 070-185223.

