Berichten

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Nota Landelijke Gebieden verschenen
Vandaag heeft de minister van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening deel a van het derde deel van
de Derde Nota over de ruimtelijke ordening aan de
Tweede Kamer aangeboden. Deze nota is voorbereid in nauwe samenwerking met de minister van
landbouw en visserij en de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. Dezen hebben daartoe onder meer bouwstenen geleverd in de
vorm van structuurvisies, die binnenkort gepubliceerd zullen worden.
De nota heet kortweg de Nota landelijke gebieden
en gaat vergezeld van de structuurschets voor de
landelijke gebieden. Deel a van de Nota landelijke
gebieden bevat de beleidsvoornemens van de regering over de inrichting, de ontwikkeling en het beheer van de landelijke gebieden.
De Nota landelijke gebieden volgt, evenals de andere delen van de Derde Nota over de ruimtelijke ordening, de procedure van de planologische kernbeslissing. Samenleving en parlement zullen zich ook
nu weer kunnen uitspreken over de beleidsvoornemens, voordat er beslissingen vallen.
De Nota wordt vanaf 22 april ter visie gelegd in alle
provincie- en gemeentehuizen en in alle bibliotheken. Er zal ook een populaire brochure over de Nota
beschikbaar komen. Eind mei en begin juni zullen er
in het hele land voorlichtingsbijeenkomsten worden
gehouden. Er zullen discussie- en inspraakgroepen
gevormd worden. De mogelijkheid tot inspreken
loopt tot 15 november 1977.
De Nota gaat over de ontwikkelingen in de landelijke gedeelten van ons land, voorzover deze ontwikkelingen van belang zijn voor de bestemming en het
gebruik van de grond. Landbouw, bosbouw, natuur
en landschap, recreatie, wonen, verkeer en andere
functies leggen allemaal beslag op de grond, ook in
het landelijke gebied. De regering geeft in de Nota
landelijke gebieden aan hoe zij de steeds klemmender vraagstukken in deze gebieden wil oplossen.

Eerst worden de problemen en de mogelijkheden
voor oplossingen uitvoerig beschreven. De belangrijkste vraagstukken betreffen:
- het toenemende ruimtebeslag voor stedelijke
doeleinden, waardoor de landbouw, het landschap
en de natuur steeds meer in het gedrang komen;
- de spanning tussen de ontwikkeling van de landbouw ten opzichte van natuur en landschap;
- de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking.
Zonering
Voor de uitwerking van haar beleid onderscheidt de
regering vijf categorieën van gebieden:
Gebieden met als hoofdfunctie landbouw
Deze gebieden zijn vooral te vinden in het zuidwesten van ons land, het noorden van Noord-Holland,
het westen van het Midden-Randstadgebied, de IJsselmeerpolders, het noorden van Friesland, Groningen en de Gronings-Drentse veenkoloniën. Voor
deze gebieden, waar de inrichting reeds vrijwel uitsluitend is afgestemd op de agrarische produktie,
legt de regering het accent op een ontwikkeling gebaseerd op scheiding van functies. Deze keuze
wordt ingegeven door de behoefte de landbouw op
de best mogelijke wijze te ontwikkelen. Door deze
keuze zal bijvoorbeeld de aanwezigheid van natuurgebied niet belemmerend werken op de landbouw,
terwijl het natuurgebied zelf van de ontwikkeling van
de landbouw geen last zal ondervinden. In enkele
gebieden zal evenwel gekozen worden voor verweving van de activiteiten. Dit betreft dan terreinen
waar uit oogpunt van natuur en landschap belangrijke waarden te vinden zijn.
Gebieden met afwisselend landbouw en andere
functies In grotere ruimtelijke eenheden.
Deze gebieden zijn vooral te vinden in het Rivierengebied, het hierop aansluitend oostelijk gedeelte van
het Midden-Randstadgebied, de Gelderse Vallei, de
Randmeerkust en het Merengebied van Friesland.
Ook het akkerbouwgebied ten oosten van Zwolle en
ten zuiden en zuidoosten van Hoogeveen kent deze
opbouw in grotere ruimtelijke eenheden. Ook in
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deze gebieden, legt de regering het accent op een
ontwikkeling gebaseerd, op scheiding van verschillende functies maar met beperkingen. De beperkingen hebben betrekking op gebieden waar landbouw
en natuur sterk in elkaar overlopen. De keuze houdt
in, dat er in deze gebieden - naast delen waar de
landbouw de meest gunstige ontplooiingskansen
krijgt delen zijn waar andere functies het belangrijkst
zijn.
Gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere functies, in kleinere ruimtelijke eenheden
In deze gebieden bestaat van oudsher een fijnmazige en sterk vervlochten structuur. Overheersende
functies zijn niet goed aan te wijzen. Deze gebieden
zijn vooral te vinden in het oosten en zuiden van Brabant, in Limburg, in het zuid-oosten van Friesland en
Drente en in Overijssel en Gelderland. Voor deze gebieden streeft de regering naar ontwikkeling en behoud van een stabiele en veelzijdige structuur (verweving van functies). Landbouw en recreatie krijgen
beide in deze gebieden mogelijkheden voor ontwikkeling. In deze gebieden zal ook het natuur- en landschapsbeheer een belangrijke rol spelen. Sommige
delen van deze gebieden zijn uit het oogpunt van natuur en landschap zo waardevol dat beperkingen
moeten worden opgelegd aan de stedelijke druk en
aan het gebruik van de intensieve recreatie, of aan
het gebruik door de landbouw.
Gebieden met als hoofdfunctie natuur
Deze gebieden zijn de Waddeneilanden, de duinen,
de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe. Voor deze gebieden legt de regering het accent op scheiding van
functies. Deze keuze is ingegeven door de overweging, de natuur op de best mogelijke wijze te ontwikkelen. Er zullen dan ook aan andere functies dan de
natuur beperkingen moeten worden opgelegd. Dat
geldt zowel voor stedelijke activiteiten als voor recreatie. In enkele delen van deze gebieden zal worden gekozen voor verweving van activiteiten. Dat geschiedt dan, waar landbouw en recreatie kunnen
worden ontwikkeld binnen de grenzen die uit een
oogpunt van natuur- en landschap kunnen worden
gesteld.
Gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer
Dit zijn gebieden in de Randstad, rond de steden in
Brabant, Zuid-Limburg en Twenthe en rond Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen. Voor deze gebieden kiest de regering een ontwikkeling gebaseerd
op verweving van functies. De inrichtingsfilosofie
voor deze gebieden sluit goed aan bij de beleidskeuze uit de Verstedelijkingsnota, dat wil zeggen veel recreatiemogelijkheden en beperking van de groei van
de mobiliteit.
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Centrale open ruimte
De centrale open ruimte bestaat uit: het middengebied van de Randstad; het Rivierengebied; het Midden-Deltagebied en de Peel; Schermer en Beemster; Gelderse Vallei en Veluwe; het Zuid-Limburgse
Heuvelland en het Nederlandse deel van het Benelux-Middengebied, zoals in de Verstedelijkingsnota
is uiteengezet. De Nota landelijke gebieden geeft
aan hoe het ruimtelijke beleid voor deze gebieden is
uitgewerkt.
In het middengebied van de Randstad is het westelijke deel aangewezen als gebied met als hoofdfunctie landbouw en het oostelijke deel als gebied
met afwisselend landbouw en andere functies in grotere ruimtelijke eenheden zoals natuur, recreatie,
enz...
Delen van dit gebied vallen binnen de stedelijke
invloedssfeer, namelijk de Haarlemmermeer, de
Kleine Ring (Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rotterdam) en het gebied rond Vleuten-De Meern. Het Rivierengebied is een gebied met afwisselend landbouw en andere functies In grotere ruimtelijke eenheden. Het midden-Deltagebied is een gebied met
voornamelijk landbouw. De Peel Is een gebied met
afwisselend landbouw, natuur en andere functies in
kleine ruimtelijke eenheden. De Schermer en de
Beemster zijn gebieden met voornamelijk landbouw.
De Gelderse Vallei is een gebied met afwisselend
landbouw en andere functies in grotere ruimtelijke
eenheden. De Veluwe heeft als hoofdfunctie natuur.
Het Zuid-Limburgs Heuvelland is een gebied met afwisselend landbouw, natuur en andere functies in
kleinere ruimtelijke eenheden. Dit geldt ook voor het
Nederlandse deel van het Benelux-Middengebied.
Landbouw
De regering zal een ruimtelijk beleid voeren dat erop
gericht is rendabele vormen van agrarische bedrijfsvoering in stand te houden en te ontwikkelen. Wel wil
de regering ongunstige effecten, die de landbouw
heeft op andere functies beperken. Dit beleid zal gestalte krijgen door de uitvoering van cultuur-technische werken die de bedrijfsomstandigheden voor de
boer aanmerkelijk kunnen verbeteren. Het betreft
hier verbetering van de:
- ontsluiting van agrarische produktiegebieden;
- ligging en inrichting van bedrijfsgebouwen;
- verkavelingssituatie;
- waterbeheersing en verhoging van de waterkwaliteit, alsmede uitvoering van een programma van
ruilverkaveling en andere herinrichtingsmaatregelen.
De ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw
binnen de stedelijke invloedssfeer zullen beschermd
moeten worden tegen de - te grote - stedelijke druk.

Br zal een scheiding moeten zijn tussen landbouw en
grondgebruik door andere functies op tenminste het
niveau van de bedrijfskavel. Teneinde ongunstige invloeden van de landbouw op het milieu zoveel mogelijk te beperken zal er een zorgvuldige keuze gedaan moeten worden over de plaatsen waar intensieve veehouderij zich mag vestigen. Nieuwe vestigingen van glastuinbouw zullen zoveel mogelijk geconcentreerd moeten worden in aangewezen gebieden.
Toepassing van de Relatienota stimuleert vormen
van bedrijfsvoering, die niet uitsluitend op de agrarische produktie gericht zijn. Deze mogelijkheid moet
geschapen worden in uit oogpunt van natuur en
landschap waardevolle en kwetsbare gebieden.
Natuur en landschap
Uit de Nota landelijke gebieden blijkt dat de regering
van mening is dat In beginsel alte in ons land nog
aanwezige natuurgebieden beschermd of toereikend beheerd dienen te worden. Op langere termijn
zal op maximaal 200.000 ha grond het instrumentarium van de Relatienota worden toegepast met een
gefaseerde uitvoering naar urgentie en beschikbare
financiële middelen. Bij deze fasering wordt voor de
eerste fase uitgegaan van globaal 100.000 ha, waarvan voor tweederde deel beheersovereenkomsten
worden afgesloten en voor eenderde deel tot reservaatsvorming wordt overgegaan. De regering blijft
streven naar het tot stand brengen van nationale
landschapsparken. Het gaat niet alleen om behoud
van bestaande landschappen, ook de kwaliteit van
de natuur en het landschap zal verbeterd moeten
worden. Zo streeft men naar een grotere verscheidenheid aan milieu- en landschapstypen.
Groenstructuur
Voor de Randstad zal rondom de bestaande stedelijke gebieden een groenstructuur ontwikkeld moeten worden. Hierdoor zal een halt worden toegeroepen aan de bestaande bedreigingen van de groene
ruimte door de verstedelijking. Bovendien kan dit de
bruikbaarheid van het landelijk gebied voor de bewoners van de Randstad vergroten. Voor voorzieningen en mogelijkheden voor dagrecreatie in en aansluitend op de stadsgewesten zal een belangrijke
plaats worden ingeruimd. Het agrarisch gebied zal
dooraderd worden met elementen van recreatieve
en landschappelijke aard, waarbij evenals in Midden-Delfland herinrichting van het agrarische gebied noodzakelijk is.
Bosbouw
De regering zal de instandhouding en verbetering
van het bestaande bosareaal bevorderen. Boven-

dien zal er ca. 30.000-35.000 ha nieuw bos worden
aangelegd. Hiervan zal ongeveer eenderde deel komen binnen de stedelijke invloedssfeer van de
Randstad in het kader van recreatieprojecten, eenderde deel in de iJsselmeerpolders en eenderde
deel in andere gebieden. Ook zullen de mogelijkheden tot bosaanleg worden onderzocht in gebieden
waar stedelijke uitbreiding in de toekomst zal plaatshebben. Er zullen mogelijkheden komen ter vergroting van de houtproduktie op commerciële basis.
Openluchtrecreatie
Bij de openluchtrecreatie staan In het voorzieningenbeleid drie samenhangende uitgangspunten voorop:
- de voorzieningen zullen daar worden verwezenlijkt waar de vraag het duidelijkst tot uitdrukking
komt, in het bijzonder binnen en In de directe omgeving van de woonkern;
- in het landelijke gebied zal een sterk accent worden gelegd op medegebruik en extensieve recreatie;
- aangesloten zal worden bij natuurlijke en cultuur-historische gegevenheden, zowel wat de plaatsbepaling betreft als de inrichting.
Voor de verblijfsrecreatie zal het ruimtelijk beleid
in algemene lijnen gericht zijn op concentratie van
de verblijfsrecreatie in complexen. Voorts zal gestreefd worden naar beheersing van de ontwikkelingen in de watersport.

Minister Van der Stee biedt zijn "groene visies" aan
Op 18 maart 1977 heeft minister mr. A. van der Stee
(landbouw en visserij) aan het parlement de structuurvisies aangeboden, die van zijn kant bouwstenen
zijn geweest voor de verleden week uitgebrachte
Nota Landelijke Gebieden.
Staatssecretaris W. Meijer (CRM) voegt hier twee
andere structuurvisies aan toe, t.w. inzake het natuur- en landschapsbehoud, en de openluchtrecreatie. De onderhavige structuurvisies van de minister
van landbouw betreffen de:
- Structuurvisie landbouw,
- Structuurvisie op het bos en de bosbouw,
- Visie landschapsbouw.
Tevens heeft de bewindsman de Nota Landbouwverkenningen aangeboden, die de grondslag vormt
van de Structuurvisie Landbouw.
Landbouwverkenningen
In de Nota Landbouwverkenningen worden de gegevens verschaft voor een beleidsvisie over de jaren tot
1990 op de structurele ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw. De Landbouwverkenningen geven dus
geen inzichten in het landbouwbeleid, maar zijn een
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beredeneerde analyse van te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot zowel de primaire produktie in land- en tuinbouw als ten aanzien van die van
de landbouwstructuur.
Structuurvisie landbouw
Met de Structuurvisie landbouw beoogt minister Van
der Stee, rekening houdende met de te verwachten
ontwikkelingen in land- en tuinbouw, een aantal beleidslijnen op middellange termijn (tot 1990) te formuleren. Tussentijds zal in elke kabinetsperiode de
concrete invulling van het beleid moeten plaats hebben aan de hand van gedetailleerde en dan recentere inzichten in de veranderingen die zich In land- en
tuinbouw voltrekken.
Structuurvisie op het bos en de bosbouw
Behalve als bouwsteen voor de Nota Landelijke gebieden ziet de bewindsman de Structuurvisie op het
bos en de bosbouw ook als leidraad voor een meerjarenplan in de bosbouw, dat naast het volgordeschema voor ruilverkavelingen en het programma
voor de openluchtrecreatie invloed op de landelijke
gebieden gaat uitoefenen. Deze structuurvisie die
mede ontwikkeld is op basis van verschillende rapporten van het bedrijfsjeven, richt zich op een evenwichtige afweging van alle functies, die het bos zowel
in het bestaande areaal als in de voorgenomen uitbreidingen zal kunnen vervullen.
Visie landschapsbouw
De Visie landschapsbouw moet gezien worden als
een programma in hoofdlijnen voor het te voeren beleid ten aanzien van het landschap. In de visie worden de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling gegeven en de daarbij optredende spanningsvelden gesignaleerd. Er wordt ingegaan op
mogelijke en wenselijke ontwikkeling en op het
daarbij behorende beleidsinstrumentarium. De visie
landschapsbouw neemt in vergelijking met de verschillende structuurvisies een andere positie in, omdat deze laatste ieder een sector van het overheidsbeleid tot onderwerp hebben, die in tegenstelling tot
landschapsbouw tot een meer zelfstandig beslag op
de ruimte leiden.
Structuurschema's
Op de structuurvisies en de Nota Landelijke Gebieden zal het structuurschema voor'de landinrichting
worden geënt. Een structuurschema bevat de hoofdlijnen van het op lange termijn (25 è 30 jaar) in deze
sectoren te voeren beleid dat voor het ruimtelijke beleid van belang is en waarbij de rijksoverheid zelf uitvoerende taken heeft.
Derde nota Ruimtelijke Ordening
De Nota Landelijke Gebieden, gefundeerd op de
154

hiervoor genoemde groene visies, is evenals de
reeds verschenen Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening en de Verstedelijkingsnota onderdeel van de
Derde Nota over de ruimtelijke ordening die onder
primaire verantwoordelijkheid van minister drs. J. P.
A. Gruyters successievelijk gereed komt.
Structuurvisie op het bos ert de bosbouw; uitbreiding
van het bosareaal bepleit
"Naast Instandhouding en verbetering van het bos
lijkt het reëel dat voor de periode tot 1990 wordt toegewerkt naar een uitbreiding van het bosareaal met
in totaal ca 50.000 ha. In dit getal zijn de voortzetting
van de reeds plaatsvindende uitbreiding en plannen
(in totaal 30 è 35.000 ha) begrepen. Zowel de basisplannen voor de openluchtrecreatie, de inrichtingswerken in Flevoland als de landinrichtingsprojecten
en herinrichtingswerkzaamheden dragen hiertoe
bij."
Dit o.m. blijkt uit de Structuurvisie op het bos en
de bosbouw, die minister mr. A. van der Stee aan het
Parlement heeft aangeboden. In deze visie worden
de mogelijkheden aangegeven t.b.v. het tot in de jaren negentig te voeren beleid inzake de bosbouw,
dat uiteindelijk gestalte zal krijgen in o.m. een meerjarenplan voor de bosbouw.
Voor het in stand houden, optimaal functioneren
en uitbreiden van het bosareaal kunnen vier taken
worden onderscheiden:
- zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bestaande en de toekomstige behoefte aan hout;
- het leveren van bijdragen Inzake landschapsstructuur en openluchtrecreatie vooral in gebieden
van stedelijke invloedssfeer;
- het bieden van ruimere mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkelingen;
- het behoud en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bosbouw en de bijbehorende bedrijfskolom, voorzover dit niet ten koste gaat van andere
sectoren.
Het voornemen tot één en ander leidt ertoe, dat
overwogen dient te worden in hoeverre het wettelijke
kader, waarbinnen de bosbouw functioneert, aanpassing behoeft. Zo dient overwogen te worden, de
compensatieregeling in de Boswet zodanig te wijzigen, dat de ontboste grond zelf moet worden herplant en slechts voor bepaalde gevallen toestemming wordt verleend elders aan de herplantplicht te
voldoen. In ieder geval zouden redenen van natuuren landschapsschoon en van natuurwetenschappelijke, recreatieve en (cultuur)historische waarden
toegevoegd moeten worden aan de gronden, waarop compensatie geweigerd kan worden.
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Ook uitbreiding van het kapverbod voor houtopstanden met natuurwetenschappelijke waarde verdient overweging. Een wijziging van de Boswet inzake de winning van strooisel uit het bos is in voorbereiding.
De indruk bestaat dat de herplantplicht de bereidheid tot de aanleg van nieuwe bossen afremt. Naarmate de houtproduktie meer voorop staat en deze in
korte omlopen wordt gerealiseerd, is een flexibel beleid gewenst.
Een niet gerichte toepassing van de vele mogelijkheden, die de wet biedt zou vanwege de daaruit
voortvloeiende onzekerheid negatief kunnen werken
op de mogelijke uitbreiding van het bosareaal.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening kan een bijdrage leveren aan het stimuleren van bebossing
door in bestemmingsplannen een goede planologische regeling te treffen, al dan niet vergezeld van gebruiksvoorschriften. In het kader van bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten eisen gemeenten in een aantal gevallen aanlegvergunningen voor
boswerkzaamheden zoals het vellen van bomen en
het aanleggen van greppels en bedrijfswegen. In de
gevallen waarin de Boswet van toepassing is, is het
onjuist de normale werkzaamheden aan aanlegvergunningen te binden. In situaties waarin de Boswet
niet van toepassing is, kan voor normale boswerkzaamheden het vereiste voor het verkrijgen van een
aanlegvergunning worden opgenomen in een bestemmingsplan of voorbereidingsbesiuit of in de (gemeentelijke) kapverordening. Het verdient aanbeveling de provinciale besturen en/of de gemeenten te
wijzen op de samenhang van de Boswet, de Wet op
de Ruimtelijke ordening en de kapverordening en
van de verantwoordelijkheden van de gemeenten in
dit verband.
Gezien de wens tot uitbreiding van het bosareaal
zullen daarvoor wettelijke mogelijkheden moeten
worden geschapen. De instrumenten die de rijksoverheid hiertoe kan gebruiken zijn de verwerving van
gronden door aankoop, de onteigening door middel
van een nutswet en de mogelijkheden voor onvrijwillige grondverwerving krachtens de Ruilverkavelingswet, de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkoloniën, de Reconstructiewet Midden-Delfland, en wellicht de toekomstige
Landinrichtingswet.
Stimuleringsbijdragen
Ten aanzien van de voorziening van hout en houtprodukten moet vooral worden gestreefd naar maatregelen in communautair verband. De ontwikkeling
van een E.E.G.-bosbouwbeleid zal echter veel tijd
vergen. Afgezien van bijstellingen van het fiscale re-
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giem inzake Inkomsten, vermogen en successie zal
vooral aandacht besteed moeten worden aan stimuleringsbijdragen. Deze moeten zich richten op de
bossamenstelling, het beheer, de samenwerking van
boseigenaren, de structuur van de bosbedrijven en
de bijbehorende bedrijfskolom, alsmede de werkgelegenheid in de gehele sector. De volgende instrumenten kunnen hiertoe dienen:
- de bijdragen voor herbeplanting en bebossingen, die voor zover budgettaire ruimte beschikbaar
komt op een gelijke hoogte van 80% zullen worden
gebracht;
- de per 1 januari 1977 in één beschikking samengevoegde bosbijdrageregeling ter bevordering van
een doelmatig beheer;
- de voor een periode van enkele jaren te verlenen
bijdragen in de aanloopkosten van een samenwerkingsverband;
- de vergemakkelijking van grondaankopen voor
bosaanleg, waarbij zal worden onderzocht in hoeverre garanties van betekenis kunnen zijn;
- de rijksbijdragen voor het behoud van bestaand
bosbezit, indien het openbaar belang dat vordert;
- de in een ontwerp EEG-richtlijn voorgestelde bijdrageregeling ten behoeve van boeren die bos aanplanten;
- bosaanleg en -beheer van rijkswege.
Om budgettaire lasten te verlichten kan worden
onderzocht of een systeem van heffingen kan worden ingevoerd.
Voorlichting
Naast de aanpassing van het instrumentarium zal
het noodzakelijk zijn brede lagen van de bevolking
meer vertrouwd te maken met de bosbouw. Bij voorlichting hieromtrent moet niet alleen worden gedacht
aan de bestaande bosbezitters, maar ook aan een
geheel nieuwe groep van publiek, die bij het gebruik
en het beheer van bos zal moeten worden betrokken. Zo zullen beleggers moeten worden geïnteresseerd om te Investeren In grond ten behoeve van het
bos en de bosbouw. Echter op zodanige wijze, dat
geen speculatie gaat ontstaan doordat ten onrechte
verwachtingen worden gewekt ten aanzien van de
mogelijke bestemmingen van grond in de toekomst.

Visie Landschapsbouw; studie naar relatie
schaalvergroting bedrijfstructuuren handhaving
landschap
"De landschapsbouw is gericht op het tot stand
brengen van een functioneel landschap. Dit is een
landschap waarin de geprojecteerde functies zich levenskrachtig kunnen handhaven en ontwikkelen, on155

dersteund door de verschillende landschapscomponenten. Voor een landschap is vaak een goed functionerende landbouw van grote betekenis. In dit verband blijft de grondgebruiker voor een belangrijk
deel zorgdragen voor de kwaliteit van het landelijke
gebied. Dit maakt het noodzakelijk een studie te verrichten naar schaalvergroting van de landbouwbedrijfstructuur onder handhaving van de landschapsstructuur, dan wel de gewenste landschapsstructuur."
Dit is één van de conclusies uit de Visie landschapsbouw die minister mr A. van der Stee aan het
parlement heeft aangeboden. In de Visie worden uitgangspunten geformuleerd, die moeten leiden tot
een doelgerichte behandeling van veranderingen in
het landschap op zodanige wijze dat specifieke gebiedskenmerken van verschillende aard, zoals bijv.
cultuurhistorische waarden, behouden blijven of versterkt worden. De Visie zal t.z.t. mede bijdragen tot
de structuurschema's ten behoeve van de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.
In vroeger tijden was menselijk ingrijpen in het
landschap beperkt, in die zin dat het zich veelal in
een zodanig tempo voltrok dat de natuur weer in de
gelegenheid was zich aan te passen. De laatste decennia zijn tempo en schaal van de veranderingen zo
sterk toegenomen, dat het landschap zich niet meer
kan aanpassen en dus ook niet meer aan zichzelf
kan worden overgelaten. Het landschap vraagt thans
om bewuste ontwikkeling en beheer. Kennis en inzicht omtrent de gevolgen van bepaalde veranderingen geven de mogelijkheid sturend In te grijpen. Zo
kunnen binnen het kad^r van veranderingen kwaliteiten worden behouder, en versterkt, zo mogelijk
zelfs worden ontwikkeld. Ook nieuwe activiteiten met
hun eigen verschijningsvorm en nieuwe functies in
het landelijk gebied kunnen hun eigen bijdrage leveren aan identiteit en herkenbaarheid van het landschap. Bij het waarneembaar maken van de functies
en relaties, die het karakter van het landschap bepalen of die in de toekomst een rol zullen spelen, zijn
een aantal uitgangspunten te onderscheiden. Enkele
hiervan zijn:
- de samenhang en wederzijdse beïnvloeding die
bestaan tussen bodem, reliëf, waterhuishouding, klimaat met de daarbij behorende flora en fauna en het
bodemgebruik;
- de identiteit van het landschap, d.w.z. de min of
meer permanente kenmerkende eigenschappen, die
een bepaald gebied onderscheiden van andere;
- de mogelijkheid tot integratie van verschillende
functies die een landschap biedt en die mede de
waarde van het landschap bepalen.
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Ontwikkeling landbouw
Het beleid zal echter niet alleen gericht moeten zijn
op het handhaven van bepaalde oude cultuurlandschappen en/of het reconstrueren van historische
landschappen. Het zal tevens gericht moeten zijn op
het onwikkelen van nieuwe landschappen met een
eigen Identiteit. Dit kan er o.m. toe leiden, dat ook in
grootschalige landbouwgebieden een landschap
kan ontstaan, dat als "karakteristiek" wordt ervaren.
Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan de
zorgvuldige begeleiding van intensieve vormen van
agrarische produktie. Bij de landschappelijke inpassing van bedrijven met intensieve veehouderij dient
ernaar te worden gestreefd een al te sterke concentratie te voorkomen. Dit in tegenstelling tot de glastuinbouw. Daarbij dient te worden uitgegaan van de
landschappelijke gegevenheden.
Daarnaast is duidelijk, dat de architectuur en de
situering van landbouwbedrijfsgebouwen evenals de
beplanting eromheen meer aandacht zullen moeten
hebben dan tot heden vaak het geval was.
Planvorming
De landschappelijke consequenties dienen in een
vroeg stadium bij de planvorming te worden betrokken. Het is daarom niet voldoende de landschappelijke vormgeving alléén bij de voorbereiding en uitvoering van concrete projecten mee te laten spelen.
Reeds bij het ontwerpen van streek- en bestemmingsplannen en bij het opstellen van nationale beleidsnota's dient het landschap aan de orde te komen. Dit geldt voor zowel de formulering van uitgangspunten, als voor de betrokkenheid bij de planvorming van objecten van rijk, provincies en gemeenten.
Overigens zal bij de inrichting van landelijke gebieden een landschapsplan onontbeerlijk zijn. Het
landschapsplan moet dan ook In de in voorbereiding
zijnde Landinrichtingswet de plaats behouden, die
het in de Ruilverkavelingswet reeds heeft verkregen.
Relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud;
ontwerp-beschikking
onderhoudsovereenkomsten
landschapselementen
Staatssecretaris W. Meijer (crm) heeft nu aan het
Landbouwschap de ontwerpbeschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen aangeboden.
In de "Nota betreffende de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud" (Relatienota) wordt gesproken over twee typen van beheersovereenkomsten, te weten de "onderhoudsovereen-

komst" en de overeenkomst die in een "beheerdersinkomen" voorziet. De ontwerp-beschikking beheersovereenkomsten heeft minister Van der Stee
inmiddels eveneens voor overleg naar het Landbouwschap gezonden.
Onderhoudsovereenkomsten landschapselementen zijn gewone overeenkomsten naar burgerlijk
recht, waarbij een gebruiksgerechtigde van gronden
zich jegens de Staat verplicht tot het onderhouden
en tegen een geldelijke vergoeding instandhouden
van landschapselementen.
Anders dan bij de Beschikking beheersovereenkomsten geldt de onderhavige beschikking niet alleen voor ondernemers van landbouwbedrijven,
maar ook voor andere categorieën gebruiksgerechtigden. Een uitzondering wordt gemaakt voor particuliere organisaties omdat zij van rijkswege uit andere hoofde reeds een bijdrage in het terreinbeheer
ontvangen.
Onder landschapselementen die in beginsel voor
onderhoudsovereenkomsten in aanmerking komen,
worden begrepen diverse typen van elementen, als
houtwallen, knotbomen, bosjes, heiderestanten en
dergelijke. De toepassingssfeer van de beschikking
wordt echter beperkt tot landschapselementen van
groot belang. Deze zijn door crm als zodanig aangewezen elementen van grote natuurwetenschappelijke, landschappelijke of cultuurhistorische betekenis.
Een andere beperking is gelegen in hun omvang.
Indien zij namelijk een oppervlakte van 1 ha overschrijden, komen ze in beginsel in aanmerking voor
een bijdrage op grond van de Beschikking Natuurbijdragen of de Beschikking bosbijdragen en vallen
dan buiten de Beschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen.
Door of namens de minister wordt dus bepaald of
een landschapselement op grond van één of meer
van de genoemde kwaliteiten van grote betekenis is.
Daarbij kunnen zich twee verschillende situaties
voordoen:
- ofwel het landschapselement is, landelijk gezien,
op zichzelf van grote betekenis als bedoeld;
- ofwel het landschapselement ontleent zijn grote
betekenis (mede) aan de omstandigheid dat het een
structurerend gegeven is in een beheers- of reservaatgebied als bedoeld in de Beschikking beheersovereenkomsten, danwel in grote landschapseenheden met bijzondere kwaliteiten in natuurwetenschappelijk. landschappelijk en/of cultuurhistorisch
opzicht.
Kriteria voor de kwalitatieve selectie van landschapselementen worden thans ontwikkeld.
Uit het bovenstaande blijkt dat de rijksverant-

woordelijkheid voor het onderhoud van landschapselementen duidelijk beperkt is. Dat wil overigens
niet zeggen, dat met de instandhouding en het onderhoud van landschapselementen die buiten de gestelde kriteria vallen, geen algemeen belang gediend
zou zijn. Gezien de meer regionale en lokale betekenis van deze elementen wordt er echter van uitgegaan, dat hier primair een taak ligt voor provinciale
en gemeentelijke overheden. Overigens is niet alleen
de Overheid verantwoord lijk voor de instandhouding
en het onderhoud van landschapselementen, maar
ook de burger zelf. Binnen de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen mag redelijkerwijs van
particulieren worden verwacht dat zij, ook zonder financiële vergoedingen, in het algemeen belang een
bescheiden bijdrage leveren aan de instandhouding
en de verzorging van het landschap.
In veel sterkere mate nog geldt dit voor gemeenten en openbare lichamen als waterschappen. Gegeven deze uitgangspunten zullen onderhoudsovereenkomsten dan ook slechts worden afgesloten voor
landschapselementen die, naar aantal of oppervlakte gemeten, een bepaald minimum overschrijden
(drempelwaarde).
Gezien de grote verscheidenheid aan landschapselementen in Nederland en de daardoor optredende verschillen in onderhoud, zullen voor diverse typen van elementen (bijv. knotwilgen, hakhoutwallen,
heggen, fragmenten natuurterrein) verschillende
modelovereenkomsten worden gehanteerd.dieenerzijds voldoen aan de algemene opzet als vastgelegd
in de onderhavige beschikking, maar anderzijds variëren in de omschrijving van de onderhoudsverplichtingen en dus in de hoogte van de vergoedingen. Binnen de algemene kaders van deze modelovereenkomsten blijft uiteraard ruimte voor specifieke onderhoudshandelingen, zoals die, afhankelijk
van de concrete situatie, gewenst of noodzakelijk
kunnen zijn.
De geldelijke vergoeding wordt in beginsel jaarlijks uitbetaald en Is in principe opgebouwd uit drie
elementen, te weten
- honorering van werkzaamheden en materiaalkosten
- een tegemoetkoming in de vaste lasten
- een vergoeding voor een eventueel optierecht op
aankoop van de grond door de Staat.
Bij de honorering van werkzaamheden en materiaalkosten is - met inachtneming van een drempelwaarde als eerderbedoeld - volledige vergoeding
van de geleverde prestatie uitgangspunt. Evenals bij
de Beschikking beheersovereenkomsten wordt voor
de vergoeding van de geleverde arbeid het uurloon
dat volgens de CAO voor landarbeiders geldt, als uit157

gangspunt gehanteerd. De te leveren arbeid per
eenheid landschapselement zal zoveel mogelijk voor
de verschillende typen elementen worden genormeerd.
De tegemoetkoming In de vaste lasten die uitsluitend geldt voor particuliere gebruiksgerechtigden,
zowel eigenaars als pachters, zal in het algemeen
een relatief laag bedrag zijn, gezien de beperkte oppervlakten die in het geding zijn. Evenals bij de Beschikking natuurbijdragen (Staatscrt. 1976, 182)
wordt zij echter wel mede in rekening gebracht, om
tot uitdrukking te brengen dat de vaste lasten steeds
zwaarder drukken in het algemeen, terwijl van enig
rendement hieruit op terreinen als bedoeld geen
sprake is. De vergoeding voor een eventueel optierecht op aankoop van de grond door de Staat draagt
een facultatief karakter, in tweeërlei opzicht. In de
eerste plaats zal dit onderdeel niet in de overeenkomst worden opgenomen, indien de eigenaar dit
niet wenst. In de tweede plaats is een optierecht van
Staatswege in beginsel alleen dan gewenst, indien
het. desbetreffende landschapselement deel uitmaakt van een beheers- of reservaatgebied als bedoeld in de Beschikking beheersovereenkomsten,
en slechts In zeer bijzondere gevallen buiten deze
gebieden. Zulke gevallen kunnen zich onder meer
voordoen bij uiterst waardevolle landschapselementen, bij situaties aansluitend op natuurreservaten en
in gevallen waarin relatief grote bedragen door de
Staat worden geïnvesteerd in het onderhoud van
landschapselementen.
De hoogte van de vergoedingen zat, voor wat betreft de beide eerstgenoemde elementen, periodiek
worden aangepast aan de loonontwikkeling, resp. de
stijging van de vaste lasten.
De relatie tussen de Beschlkklngonderhoudsovereenkomsten landschapselementen en de Beschikking beheersovereenkomsten vraagt nog enige nadere toelichting. Zoals gezegd kunnen onderhoudsovereenkomsten worden afgesloten in gebieden
waarop de Beschikking beheersovereenkomsten
van toepassing is. Zodra evenwel agrarische ondernemers in deze gebieden op grond van laatstgenoemde beschikking overgaan tot het afsluiten van
een beheersovereenkomst voor gronden met landschapselementen waarvoor een onderhoudsovereenkomst gold, komt deze laatste te vervallen. De
onderhoudsverplichting zal dan worden opgenomen
in de af te sluiten beheersovereenkomst. In beheersen reservaatgebieden als bedoeld in de relatienota
worden onderhoudsovereenkomsten krachtens de
onderhavige beschikking dan ook aangegaan vooruitlopend op beheersovereenkomsten.
Geschillen welke voortvloeien uit onderhouds158

overeenkomsten, kunnen door partijen worden aangebracht bij een zgn. Geschillencommissie,
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de vaste geschillencommissies die per provincie worden ingesteld op grond van de Beschikking
beheersovereenkomsten, en anderzijds geschillencommissies die ad hoe In het leven kunnen worden
geroepen. Het is de bedoeling, dat ondernemers van
landbouwbedrijven zich wenden tot de vaste geschillencommissie in hun provincie. Andere gebruiksgerechtigden kunnen dit desgewenst eveneens, maar
hebben tevens de vrijheid hun belangen in handen
te leggen van een commissie die uitsluitend voor het
desbetreffende geschil wordt gevormd.

Relatie Landbouw en natuur- en landschapsbehoud;
ontwerp-regeling Beheersovereenkomsten naar
Landbouwschap
Overeenkomstig het voornemen van de regering
aangekondigd in de Memorie van Antwoord op de
drie Groene Nota's, die vorige week is verschenen,
heeft minister mr A. van der Stee (landbouw en visserij) de ontwerp-beschikking Beheersovereenkomsten voor overleg naar het Landbouwschap gezonden. Binnenkort wordt het Landbouwschap de ontwerp-beschikking van staatssecretaris W. Meijer(crm) aangeboden betreffende onderhoudsovereenkomsten, gericht op het verrichten van onderhoud aan landschapselementen.
Zoals bepaald in de "Nota betreffende de relatie
tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud"
zijn richtlijnen ontwikkeld voor vaststelling van normen en maatstaven voor beheersvergoedingen ten
behoeve van in zogenaamde beheersgebieden gelegen landbouwbedrijven, die hun bedrijfsvoering
mede richten op natuur- en landschapsbeheer. Gezien de doelstelling kunnen beheersgebieden in beginsel in alle waardevolle cultuurlandschappen in
den lande worden aangewezen, dus los van mogelijke toekomstige landschapsparken. Zoals bekend,
wordt het in een beheersgebied enerzijds uit oogpunt van natuur- en landschapsbehoud wenselijk
geacht dat het zijn gebruik voor de landbouw behoudt, doch Is het anderzijds uit hetzelfde oogmerk
noodzakelijk een aantal aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering door te voeren. Deze aanpassingen dienen echter de economische mogelijkheden van het voortbestaan van het bedrijf niet aan te
tasten. Vandaar dat de regering in de zogenaamde
Relatienota beheersvergoedingen in het vooruitzicht
heeft gesteld. De vergoedingen worden op basis van
het uitgangspunt berekend dat het om een in verge-

lijking met de elders In de regio gebruikelijke bedrijfsuitkomsten passende beloning moet gaan. Het
is duidelijk dat beheersvergoedingen geen vergoedingen zijn voor bepaalde planologische beperkingen maar voor het richten van de bedrijfsopzet en de
bedrijfsvoering op doeleinden van natuur- en landschapsbeheer. De ontwikkelde richtlijnen geven aan,
op basis van welke uitgangspunten, hoe, en door
wie, per beheersgebied normen en maatstaven voor
beheersvergoedingen worden vastgesteld. De richtlijnen voorzien echter wel, in een landelijk uniforme
aanpak van berekeningen van de beheersvergoedingen.
Beheersplan
Het kernbegrip uit de ontwerp-beschikking is het beheersplan. Hierin zijn de uitgangspunten en de procedures leidend tot de vaststelling van normen en
maatstaven vervat.
Het beheersplan wordt per beheersgebied opgemaakt en omvat een beschrijving van de doeleinden
van natuur- en landschapsbeheer die in het kader
van een agrarische bedrijfsvoering in het beheersgebied worden nagestreefd. Voorts omvat het alle
relevante gegevens om de "beheersbedrijfsuitoefening" en de "gebruikelijke bedrijfsuitoefening" met
elkaar te vergelijken om door middel van deze vergelijking tot normen en maatstaven voor het vaststellen van vergoedingen te komen. Er wordt voorzien in
een vergelijkingsgebied voor de vaststelling van de
gebruikelijke bedrijfsuitoefening en in periodieke ijking van normen en maatstaven.
De vergelijking tussen de "beheersbedrijfsuitoefening" en de "gebruikelijke bedrijfsuitoefening" zal
resulteren in opbrengsten- en kostenverschillen.
Een apart probleem vormen de vaste kosten. Vaste
kosten zijn voor een belangrijk deel ook wel aanpasbaar, doch de tijd waarin is afhankelijk van de resterende economische levensduur van de betreffende
kapitaalgoederen als gebouwen, machines en voorts
van verdere mogelijkheden tot aanpassing (bijvoorbeeld het bijkopen van grond).
Vandaar dat de ontwerp-beschikking voor de aanpasbare vaste kosten voorziet in een stelsel van aanpassingsvergoedingen. Het ls overigens wenselijk
dat het proces van aanpassing door areaalvergroting zoveel mogelijk wordt bevorderd, in de beheersvergoeding zelf behoren slechts structurele verschillen voortvloeiende uit de opbrengsten- en kostenverschillen tussen "beheersbedrijfsuitoefening" en
"gebruikelijke bedrijfsuitoefening" thuis. De kwalifikatie structureel wil overigens niet suggereren, dat
ze in de tijd niet aan ontwikkelingen onderhevig kunnen zijn.
Juist met het oogmerk, de geconstateerde ver-

schillen periodiek op een hun realiteitsgehalte te
kunnen toetsen, vindt minimaal eens in de zes jaren
een toetsing plaats van de uitgangspunten van de
"beheersbedrijfsuitoefening" en de "gebruikelijke
bedrijfsuitoefening" aan de feitelijke ontwikkelingen
in het beheersgebied en de rest van de regio (vergelijkingsgebied). Zonodig worden de uitgangspunten
op basis daarvan herijkt en de grondslagen (normen
en maatstaven) bijgesteld. Ook het gewenste beheer
kan aan ontwikkeling in inzichten lichter of zwaarder
worden; overigens vindt jaarlijks bijstelling plaats op
basis van loon- en prijsontwikkelingen.
Met de uitvoering van de beschikking Beheersovereenkomsten zal de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) worden belast.
Beheersplan
Een adviescommissie zal worden belast met het opstellen van een ontwerp-beheersplan. Deze commissies worden per provincie samengesteld uit de bestaande adviescommissies van de SBL, waarin ondermeer vertegenwoordigd het provinciaal bestuur
en de landbouworganisaties. Ook de Consulent voor
het Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer heeft
zitting in de commissie. Dit ontwerp-plan wordt voor
een ieder een maand ter inzage gelegd. Nadien kunnen binnen 14 dagen opmerkingen schriftelijk bij de
adviescommissie worden ingediend. Hierna worden
zij samen met het ontwerp in handen van de SBL gesteld. Vervolgens stelt het SBL-bestuur het beheersplan vast.
De beheersvergoeding
De beheersvergoeding richt zich op effecten van de
overschakeling op beheerslandbouw. Deze vergoeding zal worden vastgesteld aan de hand van verschillen tussen het produktie-niveau binnen het beheersgebied en daarbuiten in de regio.
De aanpassingsvergoeding
De aanpassingsvergoeding richt zich op de structurele aanpassing van landbouwbedrijven, noodzakelijk als gevolg van beheersovereenkomsten.
Verpachtersvergoeding
De verpachtersvergoeding kan worden toegekend
aan een verpachter die samen met zijn pachter een
beheersovereenkomst is aangegaan.
Hoe berekend?
De beloning van de beheersfunctie zal zodanig zijn,
dat het inkomensperspectief voor een boer niet verschilt, of hij nu "produceert" of "beheert". De SBL zal
jaarlijks de beheersvergoeding vaststellen op basis
van het aantal hectaren, waarop de overeenkomst
betrekking heeft. Voorzover de vergoeding betrek159

king heeft op produkten, stelt het bestuur de vergoeding vast op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de marktprijs voor het produkt in de aan
de vaststelling voorafgaande vijf oogstjaren. Voorzover dit niet mogelijk is, zullen de genormeerde produktiekosten, zoals het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) die voor het voorgaande Jaar heeft berekend, als basis voor de vergoeding dienen. Diverse
vaste kosten kunnen een rol spelen bij de vaststelling van de vergoeding; ook de extra-uren arbeid
worden vergoed.
Categorieën
Er kunnen twee soorten beheersovereenkomsten
worden onderscheiden, die met betrekking tot reservaten en die voor andere beheersgebieden:
- voor reservaten wordt uiteindelijke verwerving
van de gronden door de rijksoverheid nagestreefd.
Het verstrekken van beheersvergoedingen is voor
deze gebieden slechts een overgangsmaatregel
voor hen, die bijvoorbeeld in verband met hun leeftijd nog een aantal jaren willen voortboeren;
- Voor de andere beheersgebieden wordt alleen
beheer en dus geen verwerving, nagestreefd. Ten
behoeve van de instandhouding van het beheer is
het noodzakelijk dat bij overdracht van de grond aan
een landbouwer wordt verkocht die het beheer wil
voortzetten. Voor het geval er geen koper Is, is de
SBL bereid de betreffende grond aan te kopen en
vervolgens een nieuwe eigenaar en/of gebruiker te
zoeken, die bereid is, het beheer voort te zetten.
Waar de SBL gebonden ls grond te kopen, zal de
aankoop tegen taxatiewaarde plaatshebben op basis van de prijsontwikkeling in het vergelijkingsgebied.
Geschillen
Geschillen uit beheersovereenkomsten zullen in een
provinciale geschillencommissie worden behandeld,
die bindend advies uitbrengt.
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Overheidsbijdrage in aanleg van bedrijfswegen in
bossen
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 1976 is de
beschikking Bijdragen Bosontsluiting in werking getreden. Uit hoofde daarvan kunnen particuliere boseigenaren In de kosten van te verrichten werkzaamheden in verband met het bedrijfsmatig toegankelijk
maken van bossen, een bijdrage ontvangen. Het
gaat daarbij om aanleg, verbetering, verbreding en
afsluiting van onverharde bedrijfswegen en het toezicht op die werkzaamheden, alsmede om de vervaardiging van het ontsluitingsplan, waarin de bestaande ontsluiting en de te verrichten werkzaamheden zijn vermeld. De directeur van het Staatsbosbeheer moet het ontsluitingsplan met de bijbehorende
begroting hebben goedgekeurd, terwijl de nettokosten van de werkzaamheden tenminste ƒ 600,—
moeten bedragen. Aan toekenning van de bijdrage
wordt de voorwaarde verbonden dat de werkzaamheden uiterlijk één jaar na het tijdstip van toekenning
zijn verricht.
De bijdrage bedraagt 100% In de vervaardigingskosten van het ontsluitingsplan (echter met een
maximum van 14% van de goedgekeurde netto-kosten van de werkzaamheden), alsmede 80% van de
goedgekeurde netto-kosten van de werkzaamheden.
Aanvragen kunnen tot nader order worden ingediend bij de Hoofdingenieur-directeur voor de landinrichting In de provincie, waarin het grootste deel
van het bos is gelegen. Meer eigenaren kunnen gezamenlijk éën aanvraag indienen.

