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Persbericht Ministerie van
Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
Stadsgewestelijke

groenstructuur

De "Stadsgewestelijke groenstructuur" was het onderwerp van een
aan de recreatie gewijde studiedag op 7 november 1979 te
Utrecht. Staatssecretaris G. C.
Waflis de Vries hield daar een toespraak over "de groene ruimte In
reiatle tot het stenen milieu", een
maatschappelijk aspect waarvoor
het departement van CRM een bijzondere
verantwoordelijkheid
draagt. Hij richtte daarbij vooral de
aandacht op de situatie in de
Randstad.
De staatssecretaris: "In de
Randstad staat de groene ruimte
onder sterke druk, vooral door de
invloed van de verstedelijking.
Deze invloed beperkt zich niet alleen tot directe ruimteclaims, maar
reikt verder. Het verstedelijkingsproces ontwikkelt zich duidelijk
ten koste van de groene ruimte.
Terwijl de vraag naar dagrecreatiemogelijkheden juist in de Randstad groot is, biedt het landelijk
gebied aldaar onvoldoende mogelijkheden. En zelfs deze schaarse
mogelijkheden dreigen nog te
worden aangetast. In verband
daarmee heeft de regering in de
structuurschets voor de verstedelijking en in de structuurschets
landelijke gebieden gekozen voor
een samenhangende groenstructuur in relatie tot de verstedelijking. Het openluchtrecreatiebeleid
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voor de Randstad sluit nauw aan
op de doeleinden van de randstedelijke groenstructuur. Realisering
van een randstedelijke groenstructuur maakt het mogelijk In
belangrijke mate tegemoet te komen aan de grote behoefte aan recreatiemogelijkheden In de Randstad, door bestaande mogelijkheden en voorzieningen veilig te stellen, nieuwe te creëren en waar
mogelijk mede-gebruik te maken
van landbouw- en natuurgebieden".
De heer Wallis de Vries constateerde, dat de kwaliteit van de
groene ruimte in zijn totaliteit In
versnelde mate terugloopt. Prognoses m.b.t. het ruimtebeslag als
gevolg van woningbouw, Industriële en agrarische produktie, watervoorziening en verkeers- en vervoersvoorzieningen, laten zien dat
ons land zich dreigt te ontwikkelen
tot een gebied dat weliswaar volgens strikt utilitaire maatstaven is
ingericht, maar waar het menselijk
welbevinden in de knel kan komen. Verwacht mag worden, dat
de bevolkingsgroei zal leiden tot
verhoging van de vraag naar recreatiemogelijkheden en -accommodaties In de open lucht, een
ontwikkeling die nog wordt ondersteund door de voortschrijdende
arbeidstijdverkorting.
Daarnaast
worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld aan recreatieve voorzieningen in de "open lucht". De
staatssecretaris constateerde, dat
het toekomstige recreatiemilieu
van de verstedelijkte mens een
somber beeld oplevert, dat pas in

positieve zin kan worden omgebogen als er ernst wordt gemaakt
met een milieubeleid waarin grotere aandacht wordt gegeven aan de
kwaliteit van stad en stadsrand.
De staatssecretaris: "Tegen de
bedreigingen van de nog resterende groene ruimte rond de stedelijke gebieden wordt in het kader
van het bufferzonebeleld van het
departement van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening een dam
opgeworpen. Vanuit het openluchtrecreatiebeleid wordt daarop
ingespeeld". Hij stelde, dat hij
voornemens was, met kracht de
totstandkoming van een randstedelijke groenstructuur te bevorderen. In dat verband wees hij er ook
op, dat CRM zeer binnenkort versterkt zal worden door een hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, waarin ook een gedeelte van Staatsbosbeheer een
rol speelt. Tenslotte vermeldde hij,
dat er thans in de randstad in totaal 34 recreatiegebieden in ontwikkeling zijn met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer
17.000 ha, waarvan meer dan 5000
ha zal bestaan uit bos.
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Persbericht Bosschap
Bosschap vraagt de Minister van
Landbouw en Visserij zo spoedig
mogelijk te komen met plan voor
vergroting van blijvende
werkgelegenheid in bossen
Het Bosschap heeft de Minister
van Landbouw en Visserij dringend verzocht zo spoedig mogelijk
uitvoering te geven aan de motie
van de leden Langedijk-de Jong
c.s. over vergroting van de blijvende werkgelegenheid in bossen en
natuurterreinen, welke bij de behandeling van de begroting van
landbouw en visserij door de
Tweede Kamer is aangenomen. In
deze motie wordt de minister van
landbouw uitgenodigd in overleg
met de minister van Sociale Zaken
en in samenwerking met zijn
ambtsgenoot van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een
plan uit te werken om zowel in het
kader van de bosbijdrageregeling
als via rechtstreekse beïnvloeding
van de personeelskosten bij het
Staatsbosbeheer te komen tot vergroting van de blijvende werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen.
Reeds voor de behandeling van
de landbouwbegroting door de
Tweede Kamer vroeg het Bosschap aandacht van de kamerleden voor de ernstige gevolgen van
het wegvallen van de E-regeling
voor de werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen en voor de
grote structurele werkachterstand
in bossen en natuurterreinen. Het
drong toen aan op overheveling
van gelden van het Ministerie van
Sociale Zaken, welke bestemd zijn
voor het scheppen van tijdelijke
werkgelegenheid, naar de departementen van Landbouw en Visserij en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk voor het
scheppen van blijvende werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen.
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Nu de motie is aangenomen,
dient daaraan volgens het Bosschap zo spoedig mogelijk uitvoering te worden gegeven, opdat de
potentieel in bossen en natuurterreinen aanwezige werkgelegenheid op zo kort mogelijke termijn
kan worden omgezet in blijvende
werkgelegenheid. Omdat de uitvoering van de motie mede afhankelijk is van de medewerking van
de bewindslieden van Sociale Zaken en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, zijn ook
dezen door het Bosschap benaderd met het dringende verzoek
hun medewerking te verlenen.
Persbericht Ministerie van
Landbouw en Visserij
Ontwerp-Wet vervreemding
landbouwgronden bij de Tweede
Kamer ingediend
De ontwerp-Wet vervreemding
landbouwgronden d.d. 14 december 1979 is bij de Tweede Kamer
der Staten Generaal ingediend.
Het wetsvoorstel heeft ten doel
een instrumentarium te scheppen
om de grote prijsstijgingen van de
afgelopen jaren onder controle te
krijgen, en deze in de toekomst te
voorkomen. Daarvoor is het nodig
te beschikken over een flexibel
toepasbaar instrumentarium, dat
enerzijds in geval van sterke prijsstijgingen een krachtig antwoord
hierop moet kunnen geven, maar,
dat anderzijds bij een prijsstabilisering op een aanvaardbaar niveau buiten toepassing moet kunnen blijven. De voorzieningen
daarvoor zijn de landbouwkundige
toetsing met inbegrip van een
koopplicht en een voorkeursrecht
voor het Bureau beheer landbouwgronden. De landbouwkundige toetsing biedt slechts agrariërs, die aan de toetsingscriteria
voldoen, de gelegenheid grond te
kopen of te pachten. Voorts bevat
het ontwerp een wettelijke grond-
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slag voor het huidige grondbankstelsel.
Landbouwkundige toetsing
De landbouwkundige toetsing is In
het wetsontwerp het voornaamste
element om de vraag naar landbouwgrond te beperken. Het geldt
bij overdracht van eigendom, het
bezwaren met zakelijke rechten en
verpachtingen. De toetsingscriteria kunnen verschillen naar gelang
de produktierichting van de bij de
vervreemding betrokken bedrijven
en naar gelang de streek waarin
de grond gelegen is. Voor beheersgebieden en reservaten kunnen afwijkende regels worden bepaald. De criteria zullen pas worden vastgesteld nadat hierover het
Landbouwschap, Bosschap en de
Commissie beheer landbouwgronden zijn gehoord. Overeenkomsten tot vervreemding van land behoeven de goedkeuring van de
grondkamer. Vrijgesteld van de
landbouwkundige toetsing zijn
o.m. transacties binnen een bepaald familieverband.

Toetsingscriteria
Toetsingsvoorwaarden
kunnen
gesteld worden aan:
- de verwerver;
- het bedrijf van de verwerver;
- het te vervreemden bedrijf of
de te vervreemden losse landbouwgrond.
Bosbouw
De Wet vervreemding landbouwgronden, inclusief het systeem van
landbouwkundige toetsing, zal ook
van toepassing zijn op de bosbouw. Immers, ervan uitgaande
dat de uitbreiding van het bosareaal mogelijk moet zijn, dienen er
voorzieningen te worden getroffen
om landbouwgrond voor bosbouw
te kunnen bestemmen. Ontduiking
van de landbouwkundige toetsing
mag daarbij niet mogelijk zijn. Bij
het stellen van de toetsingscriteria
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voor de bosbouw zullen de navolgende uitgangspunten gelden:
- het is ongewenst van de bosbouw een volledig gesloten bedrijfstak te maken; toetreding
moet mogelijk blijven;
- de mogelijkheid tot uitbreiding
van het bosareaal dient te blijven
bestaan.
De criteria zullen zich m.n. toespitsen op de omvang van de te vervreemden percelen.

Natuurterreinen
Bij de vervreemding van natuurterreinen zullen de toetsingsvoorwaarden vooral betrekking kunnen hebben op:
- de hoedanigheid van de verwerver;
- het tegengaan van versnippering van de eigendom van natuurterreinen;
- garanties, die de verwerver
biedt voor de instandhouding van
het natuurterrein.
Aan de verwerver van natuurterreinen zullen, naast opleiding,
vooral eisen gesteld worden aan
de ervaring in het beheren van natuurterreinen. Bij het tegengaan
van versnippering van natuurterreinen kunnen de voorwaarden in-

houden dat het te verwerven natuurterrein op zichzelf, danwel in
samenhang met het natuurterrein
dat de verwerver reeds bezit of in
gebruik heeft, een eenheid vormt
die uit oogpunt van natuur- en
landschapsbeheer voldoende beheerbaaris.

Voorkeursrecht Bureau beheer
landbouwgronden
Voor gebieden waar algemeen
agrarische en nlet-agrarische belangen een actief aankoopbeleid
van de overheid vereisen, voorziet
het wetsontwerp in een voorkeursrecht voor het Bureau beheer
landbouwgronden. Het voorkeursrecht beoogt zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen
van zowel eigenaren als met die
van de overheid. Het voorkeursrecht kan worden gevestigd op
gronden in daartoe nader aan te
wijzen gebieden. Zo kan het voorkeursrecht gevestigd worden ten
behoeve van de vorming van reservaatsgebieden, zoals die zijn
aangewezen in het kader van de
Nota betreffende de relatie tussen
landbouw en natuur- en landschapsbehoud (z.g. Relatienota)
ontwikkelde beleid.

Voorts kunnen ruilverkaveling
en andere vormen van landinrichting toepassing van het voorkeursrecht met zich meebrengen. Of, en
in welke mate dat nodig zal zijn, zal
in sterke mate afhangen van de
voor de landinrichting benodigde
grond, alsmede de grondmobiliteit
in de betreffende gebieden.
Eigenaren van land (landbouwgrond en natuurterreinen) waarop
het voorkeursrecht van toepassing
is, zullen worden verplicht, hun
voornemen tot verkoop aan het
bureau ter kennis te brengen, en
dit bij voorrang In de gelegenheid
te stellen het land tegen een nader
overeen te komen prijs te verwerven. Indien het bureau van de aangeboden gelegenheid
gebruik
maakt, zal de verwerving plaatsvinden op basis van onderhandelingen. De vervreemder heeft hierbij te allen tijde de vrijheid alsnog
van de transactie af te zien. Mochten de prijsonderhandelingen niet
tot overeenstemming leiden, dan
kan de prijs worden bepaald door
taxatiedeskundigen en een uitspraak van de rechtbank. In dat
geval komt alleen de werkelijke
waarde van het te vervreemden
land in aanmerking.

