Berichten

Persberichten Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk
Natuurwetenschappelijke commissie
De staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H. J. van de Poel, heeft te rekenen van 1 januari 1968 ingesteld als permanente commissie van de Natuurbeschermingsraad een Natuurwetenschappelijke Commissie. In deze commissie
heeft hij benoemd tot lid en voorzitter: prof. dr. J. C.
van de Kamer te Houten; tot lid: prof. dr. D. Bakker te
Haren (Gr), dr. G. A. Brouwer te Bilthoven, ir. H. M.
Heybroek te Wageningen, dr. D. de Jonge te Delft, dr.
G. Kruseman te Amsterdam-Osdorp, ir. M. F. van Oosten te Galder, prof. dr. M. G. Rutten te Bunnik, dr. W .
Vervoort te Voorschoten, prof. dr. K. H. Voous te
Huizen, prof. dr. H. T. Waterbolk te Haren (Gr), prof.
dr. V. Westhoff te Driebergen, prof. dr. A. J. Wiggers
te Ouderkerk a/d Amstel, dr. ir. I. S. Zonneveld te
Sleeuwijk en prof. dr. J. I. S . Zonneveld te Zeist; tot
lid en secretaris: dr. J. Wilcke te Wageningen; tot
adjunct-secretaris: drs. L. J. Draaijer te Utrecht.
Commissie voor de Faunabescherming
De staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H. J, van de Poel, heeft te rekenen van 1 januari 1968 ingesteld als permanente commissie van de Natuurbeschermingsraad een Commissie voor de Faunabescherming. In deze commissie
heeft hij benoemd tot lid en voorzitter: prof. dr. K. H.
Voous te Huizen; tot lid: ir. H. J. de Bruin te Wageningen, dr. A. M. Husson te Leiden, ir. C. H. J. Maliepaard te Scheveningen, drs. C. W . Stortenbeker te
Ede, mr. J. O. Thate te Epse (Gld) en dr. J. Wilcke te
Wageningen; tot lid en secretaris: J. J. Zweeres te
Zwanenburg.
Voorts heeft hij aangewezen als adviserend lid van
deze commissie: ir. J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel
tot Oldenzeel in zijn hoedanigheid van directeur Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij
en C. J. S . Ruiter in zijn hoedanigheid van chef Faunabescherming van het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk.

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Opvolging dr. J. H. Patijn, secretaris-generaal van
"Landbouw en Visserij"
De secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw en Visserij, dr. J. H. Patijn, zal in januari 1970 op
pensioengerechtigde leeftijd de rijksdienst verlaten.
De minister van Landbouw en Visserij, ir. P. J. Lardinois, heeft — ter voorbereiding van de komende wisseling van functie — met ingang van 1 januari 1969
tot plaatsvervangend secretaris-generaal benoemd
mr. G. van Setten, thans raadadviseur in algemene
dienst en hoofd der directie "Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken" van het departement, die dr.
J. H. Patijn zal opvolgen. In de plaats van mr. v. Setten
is mr. G. J. van Dinter aangewezen tot directeur van
"Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken", waar
hij thans als adjunct-directeur werkzaam is. Het ligt
in de bedoeling van de minister ook deze voorgenomen benoeming per 1 januari 1969 te doen ingaan.
Bericht Landbouwschap
Buitendijkse hakgrienden
Het bestuur van het Landbouwschap heeft in zijn
openbare vergadering van 4 december 1968 besloten
tot publikatie van een ontwerp-heffingsverordening
buitendijkse hakgrienden voor 1967/1968. Deze heffingsverordening is gelijk aan die voor 1966/1967. De
heffing blijft gehandhaafd op ƒ 50 per hectare voor
grienden met een groeitijd van vier of drie jaar en
f 25 per hectare voor grienden met een groeitijd van
twee jaar.
Met de opbrengst van de heffing worden maatregelen
gefinancierd ter bevordering van een stabiele afzet en
prijszetting van rijsmaterialen.
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