Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij

Verkeerssituatie staat geen kapverbod toe voor de
weg Hilversum-Baarn
Ongeveer 100 bomen gespaard
In antwoord op door de Tweede Kamerleden, de
heer Van Vliet en de heren De Voogd en Laban
aan de regering schriftelijk gestelde vragen, delen
de ministers van verkeer en waterstaat en van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, alsmede de
staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, tevens namens de ministers van landbouw en visserij en van verkeer en waterstaat, mede, dat het aantal te vellen bomen langs de provinciale weg Hilversum-Baarn, voor welke een nieuwe kapmelding vanwege gedeputeerde staten van
Utrecht is gedaan, thans 391 bedraagt, waarvan
219 dikker dan 25 cm. Een onderzoek werd verricht
door de commissie van advies en bijstand uit de
provinciale staten voorwegenzaken en die voor
sport, recreatie en natuurbescherming, tezamen omvattende 21 statenleden. Deze commissies hebben
gezamenlijk de situatie ter plaatse in ogenschouw genomen, vervolgens de adressanten van de ingekomen
bezwaarschriften in de gelegenheid gesteld van de
plannen kennis te nemen en hun bezwaren mondeling toe te lichten en ten slotte deze bezwaren en
inzichten getoetst aan de in het geding zijnde belangen. Een en ander resulteerde in het gemeenschappelijk advies:
- de door belangstellenden gedane alternatieve
voorstellen op grond van de daarbij vermelde overwegingen van de hand te wijzen;
- het verbeteringsplan uit te voeren met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen van de provinciale waterstaat;
- alle aandacht te besteden aan de landschappelijke verzorging van de reeds open zijnde en straks
openvallende weggedeelten en daarbij te streven naar
een functioneel verantwoord open wegbeeld.
Dit door gedeputeerde staten overgenomen advies
resulteerde in een vermindering van het aantal te
vellen bomen van de laanbeplanting met ongeveer
100, waaronder 72 dikker dan 25 cm.

In de memorie van toelichting op de Boswet is met
betrekking tot het kapverbod uitdrukkelijk gesteld
dat, indien verkeersbelangen in het geding zijn, overleg zal worden gepleegd met de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.
De minister van verkeer en waterstaat heeft om
deze verkeersbelangen te kunnen beoordelen aan
een breed samengestelde ambtelijke werkgroep
verzocht hierover te rapporteren. Het totaal aan gegevens, verkregen uit het onderzoek van de provinciale commissies en uit het rapport van de werkgroep,
heeft tot de volgende conclusies geleid.
Het verkeer op de onderhavige weg is samengesteld uit relatieverkeer tussen de woonkernen en in
belangrijke mate tevens uit recreatieverkeer, dat deels
een meer doorgaand karakter heeft, doch ook voor
een belangrijk deel zijn bestemming vindt in de vanaf de weg toegankelijke recreatieobjecten.
De ongevalsfrequentle en de verkeersintensiteiten,
welke laatste nog voortdurend toenemen, maken een
verbetering van de drie kruispunten, waarop een
sterke ongevalsfrequentie valt waar te nemen, noodzakelijk.
Ook de aanleg van parallelwegen, waarin eveneens
is voorzien en waardoor de verkeersmanoeuvres bij
de verspreide uitritten geconcentreerd worden op
de aansluitingspunten, moet noodzakelijk worden
geacht.
Bij de kruispunten, waarop verkeersregeling met behulp van verkeerslichten moet kunnen plaatsvinden,
moeten voldoende rijstroken en opstelruimten beschikbaar zijn.
Gezien tegen de achtergrond van de verkeersveiligheid is beperking van de voorgenomen voorzieningen niet verantwoord. Bij elk aanvaardbaar alternatief zal tenminste een even grote ingreep in
het bomenbestand noodzakelijk zijn. Een oplossing
van het verkeersprobleem kan niet worden bereikt
door middel van de aanleg of aanpassing van andere
in deze streek voorziene of reeds bestaande wegen.
Ook de bewindslieden beschouwen het kappen van
een aanzienlijk aantal bomen van de fraaie laanbeplanting als een zeer ernstig verlies. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat naar het oordeel
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van deskundigen de grootste en dus oudste bomen
door natuurlijke oorzaken geen langere levensduur
meer beschoren zal zijn dan ongeveer 25 jaar; tot
dusver bleek het noodzakelijk 6 tot 10 bomen per jaar
te kappen op grond van de staat waarin zij verkeerden. Langs de weg zijn op enige afstand bosranden gelegen, waardoor deze weg na zijn reconstructie mede door uitvoering van een adequaat beplantingsplan een weliswaar ander, maar toch ook aantrekkelijk landschappelijk karakter zal kunnen verkrijgen. Afweging van de belangen van de veiligheid en de afwikkeling van het verkeer op de onderhavige weg tegen die van het natuur- en landschapsschoon heeft de bewindslieden de overtuiging
gegeven, dat aan reconstructie van deze verkeersweg niet is te ontkomen, dat gezien de verkregen
gegevens er geen termen aanwezig zijn nog nader
advies in te winnen en dat de conclusie moet luiden,
dat het opleggen van een kapverbod in dit geval
niet verantwoord zou. zijn.
Landbouwbegroting 1970
Verhoogd "landbouw"-aandeel in de aankoop van
bossen
Steun bij herbebossing op geschikte gronden
Kreeg het Staatsbosbeheer het vorige jaar op de
Landbouwbegroting een bedrag van f 5,5 miljoen voor
de aankoop van boscomplexen voor de instandhouding
van het voor de Nederlandse bevolking zo belangrijke
bosbezit, in de Landbouwbegroting-1970 is het bedrag
met één miljoen gulden verhoogd. Het aankopen van
bossen, die van nationale betekenis zijn, zal met f 6,5
miljoen dan ook versterkt worden voortgezet.
De minister van landbouw en visserij kondigt tevens
aan financiële steun te zullen verlenen bij herbebossing. De Boswet schrijft nl. voor, dat elk bos, dat
wordt geveld, binnen een tijdvak van drie jaren moet
zijn herbeplant. Van deze verplichting kan echter
vrijstelling worden verleend. Het ligt in het voornemen
van de minister in de toekomst deze vrijstellingen op
grotere schaal te geven dan thans het geval is en met
name de boseigenaar niet meer te verplichten op de
slechtste bosgronden een herbebossing uit te voeren.
Het is de bedoeling een regeling te treffen om aan de
eigenaars van de overige bosgronden, waar een herbebossing na een velling moet worden uitgevoerd, een
bijdrage te verlenen in de kosten. Deze herbebossing
zal dan aan redelijk te stellen eisen moeten voldoen.
De bijdrage zal een belangrijke steun voor de boseigenaar betekenen en hem in staat stellen in de huidige omstandigheden een goede herbebossing uit te
voeren, hetgeen zowel voor hem zelf als voor het algemeen belang van betekenis is, aldus de minister van
landbouw en visserij in de Memorie van Toelichting bij
de Landbouwbegroting-1970.
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Gebruik van wildklemmen
Minister Lardinois zal jachtraad advies over een
verbod vragen
De Jachtraad zal om advies worden gevraagd over
de mogelijkheid om het gebruik van wildklemmen
bij de bestrijding van schadelijk wild, w.o, konijnen
en vossen, geheel te verbieden.
Dit deelt de minister van landbouw en visserij, ir.
P. J. Lardinois, tevens namens zijn ambtgenoot van
justitie, o.m. mede in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Van Dis.
Inmiddels heeft de bewindsman opdracht gegeven
te trachten het uitgeven van nieuwe vergunningen
voor het gebruik van bedoelde klemmen te voorkomen door maximaal gebruik van andere mogelijkheden tot bestrijding van dit wild.
Het is de bewindsman bekend, dat er bezwaren tegen gebruik van klemmen naar voren zijn gebracht.
Overigens is het gebruik van klemmen reeds wettelijk
beperkt door dit alleen op bijzondere vergunning
toe te staan voor slechts het erf van de grondgebruiker, Van deze mogelijkheid wordt tot dusverre
reeds met de nodige terughoudendheid gebruik gemaakt.
Op de vraag van de heer Van Dis of het niet mogelijk
is op andere wijze dan door klemmen het schadelijk
wild beperkt te houden, antwoordt de bewindsman
ten slotte, dat er inderdaad verschillende jachtmiddelen bestaan, maar dat deze middelen zich niet
allemaal voor toepassing op alle soorten schadelijk
wild lenen. Dat laatste geldt ook voor de zgn. kastvallen.

