Berichten

Persbericht
Hout

Stichting

Industrie-

Meer aandacht nodig voor onze
toekomstige houtbehoefte
Op initiatief van de Stichting Industrie-Hout te Wageningen heeft een
uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de beschikbaarheid van
hout in Nederland en aangrenzende gebieden, nu en in de toekomst. Dit onderzoek werd gefinancierd door de papierindustrie,
met een subsidie van het Ministerie
van Economische Zaken. Het werd
uitgevoerd door het Adviesbureau
Arnhem, onderdeel van de Heidemij.
Nederland wordt voor zijn voorziening van houten houtprodukten
in toenemende mate afhankelijk
van import, hoofdzakelijk van
overzee, die nu al een waarde van
vier miljard gulden per jaar bedraagt. Gevreesd moet worden dat
deze import, althans voor ruw hout
en bepaalde houtprodukten zoals
pulp, steeds moeilijker zal gaan
worden.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de houtproduktie in
ons bos nog maar weinig zal groeien, tot het jaar 2000 ongeveer een
y 2 % per jaar. Dit geldt voor ons
huidige bosareaal en zonder verandering van het bosbouwbeleid.
Deze zeer beperkte groei, die ook
wordt geconstateerd voor het
grootste deel van de aan ons land
grenzende gebieden, wordt als absoluut onvoldoende beschouwd,
gezien de verwachte toeneming
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van het verbruik (ruim 2% per
jaar). Het onderzoek heeft verder
aangetoond dat in Nederland geproduceerd hout voor vele doeleinden wordt gebruikt; men moet
echter in toenemende mate om die
grondstof concurreren.
Het rapport wordt afgesloten
met een aantal aanbevelingen, opgesteld door de commissie die het
onderzoek begeleidde en die was
samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Enkele van deze aanbevelingen zijn als volgt samen te vatten:
- Grote aandacht van de overheid voor de huidige en toekomstige houtvoorziening van ons
land, geënt op een voortdurend
goed inzicht in de ontwikkelingen
op de nationale en internationale
houtmarkt.
- Een op elkaar afstemmen van
grondstoffenbeleid en bosbouwbeleid van de overheid, hetgeen
een regelmatig overleg tussen
vooral de Ministeries van Economische Zaken en van Landbouw
vraagt.
- Regelmatige analyses van hetgeen zich afspeelt in de belangrijke houtproduktiegebieden in de
wereld en van de betekenis daarvan voor onze toekomstige voorziening met hout en houtprodukten. Dit is een taak van overheid en
bedrijfsleven samen.
- Meer aandacht van onze totale
houtverwerkende industrie voor
haar toekomstige grondstofvoorziening door het leveren van een
inbreng in de ontwikkeling van
grondstoffen-en bosbouwbeleid.

- Aanzienlijke uitbreiding van
het Nederlandse bosareaal. In een
bosarm land als het onze is dit een
van de belangrijkste maatregelen
om de houtproduktie blijvend te
verhogen. Daarbij moet het accent
op snelgroeiende boomsoorten
liggen.
- Opvoering van de houtproduktie in het nu aanwezige bos. Bezien
moet worden in hoeverre door
bosbouwkundige
maatregelen
(verbetering van beheer, boomsoortenkeuze e.a.) de beschikbaarheid van hout uit het huidige
areaal kan worden vergroot.
- Het instellen van onderzoekingen naar de mogelijkheden om
minder afvalhout in het bos achter
te laten, om industrieel houtafval
optimaal te benutten en om gebruikt hout opnieuw een nuttige
bestemming te geven.

Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
instaiiatie Commissie
Parken

Nationale

Staatssecretaris Wallis de Vries
heeft op 9 juni 1980 in hotel BabyIon te Den Haag de Commissie Nationale Parken geïnstalleerd. Deze
commissie zal als onafhankelijk,
zelfstandig adviesorgaan als eerste taak krijgen de staatssecretaris
van advies te dienen omtrent de
instelling van nationale parken in
oprichting.

Voorts zal de commissie adviseren omtrent:
- het ruimtelijk kwaliteitsbeheer
m.b.t. nationale parken, waarbij
het in het bijzonder zal gaan om
het toetsen van activiteiten op het
gebied van waterwinning, militair
gebruik, wegen, pijpen en hoogspanningsleidingen.
- juridisch-bestuurlijke en planologische aangelegenheden. Hierbij
gaat het om de organisatie van het
nationale parkensysteem als zodanig, de bestuursstructuur van de
afzonderlijke parken, de verhouding met provinciale en gemeentebesturen en de relatie met de
ruimtelijke ordening.
- de aanwending van de t.b.v. de
nationale parken beschikbaar te
stellen financiële middelen.
- de recreatieve functie van nationale parken.
- de plaats van nationale parken in
het beleid m.b.t. voorlichting en
educatie.
- het in de nationale parken te voeren beheer.
In afwachting van een formele
regeling in de natuurbeschermingswet zal de commissie het
predicaat "voorlopig" dragen.
Tot voorzitter van de commissie
is benoemd de heer C. F. Kleisterlee jr., oud-eerste ondervoorzitter
van de Tweede Kamer. In de commissie zullen zitting hebben deskundigen op het gebied van de bescherming, het behoud en beheer
alsmede de recreatieve en educatieve functie van natuur- en landschap.
Vertegenwoordigers van een
aantal betrokken departementen
zullen als adviserende leden deel
van de commissie uitmaken.
N.B. Voor de duidelijkheid zij
opgemerkt dat parken grote aaneengesloten natuurgebieden zijn
in eigendom van de overheid of
natuurbeschermingsorganisaties.
Nationale landschapparken, tegenwoordig nationale landschappen genoemd, daarentegen, zijn

veel groter en bestaan uit natuurgebied en akkers.

Persberichten Ministerie van
Landbouw en Visserij
Landbouwbegroting 1981; veel
aandacht voor beheer van onze
groene ruimte.
Bos, natuur en landschap
Bos, natuur en landschap zijn erg
bepalend voor de kwaliteit van ons
milieu. Anderzijds zijn de instandhouding en het beheer in mindere
mate een geïntegreerd onderdeel
van de economische activiteiten in
het landelijke gebied dan voorheen het geval is geweest. Dat betekent dat de gemeenschap - via
het overheidsbudget - belangrijke
offers moet brengen voor een
doeltreffende instandhouding van
deze waarden. Daarbij is het van
belang bij het beheer van bos, natuur en landschap zoveel mogelijk
particulieren in te schakelen,
waaronder agrariërs. Slechts bij
een maximale betrokkenheid bij
dit beheer van hen die in het landelijke gebied wonen en werken,
kunnen wij hopen op een blijvend
resultaat.
Naast de ons meer vertrouwd
zijnde functies van het bos op het
gebied van landschap, natuur en
recreatie vindt minister Braks het
noodzakelijk veel meer aandacht
aan de produktiefunctie van ons
boste besteden. Economisch producerende bosbedrijven kunnen naast een bijdrage in de bestrijding van het houttekort in de wereld - een belangrijke bijdrage leveren aan het betaalbaar houden
van de andere functies van het
bos. In zijn beleid zal het stimuleren van een doelmatige beheersplanning dan ook een belangrijk
onderdeel blijven vormen. De Boswet uit 1961 is niet meer in alle opzichten een toereikend instrument

om het beheer in goede banen te
leiden. Een aan de behoeften van
deze tijd aangepaste Boswel en
het daarbij behorende instrumentarium is daarom in voorbereiding.
Het Meerjarenplan bosbouw zal,
mede op basis van de Structuurschema's Landinrichting, Openluchtrecreatie en Natuur- en landschapsbehoud het kader vormen
voor het te voeren bosbouwbeleid.
In bossen en natuurterreinen is
veel zinvol werk te doen. De bewindsman wil dit werk blijvend
mogelijk maken, niet alleen ter
verhoging van de werkgelegenheid daar, maar ook ter verbetering van de rentabiliteit van het
bosbedrijf.
Mede door de slechte financiële
situatie in de bosbouw is het aantal
werknemers sedert de jaren zestig
terruggelopen, hetgeen gepaard Is
gegaan met vergrijzing. Bovendien
heeft vooral bij de particuliere
bosbouwondernemers geen bijscholing meer plaatsgevonden. Nu
hij enerzijds laat stimuleren dat er
werk in bossen wordt uitgevoerd,
is zijn streven er anderzijds op gericht in voldoende mate te voorzien in de grote behoefte aan praktijkscholing voor met name het
bosbouwbedrijfsleven.
Hij beoogt daarnaast de bosbedrijven in de huidige situatie in hun
beheer te steunen, mede ten behoeve van de functies van recreatie en natuurbehoud die deze bedrijven vervullen.
De Beschikking bosbijdragen,
waarin ook het departement van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk financieel deelneemt,
voorziet in daartoe strekkende bijdragen. Meer dan 135.000 ha - ca.
90% van het areaal dat niet in bezit
is van de Rijksoverheid - valt thans
onder de werking van deze regeling. De belangstelling voor een
bijdrage in de kosten van uitvoering van de zgn. onrendabele
werkzaamheden vertoont volgens
verwachting een stijgende lijn. Zo
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werd in 1977 een bijdrage toegezegd voor 239 ha, in 1978 voor
4126 ha en in 1979 voor 6122 ha.
Faunabeheer
Bij het beheer van de tot de inheemse fauna behorende wildsoorten zijn maatregelen noodzakelijk, die variëren van strikte bescherming tot lokale of zelfs landelijke acties om hun populatie te reduceren. In verband hiermee krijgen de aspecten van het faunabeheer de nodige aandacht bij de inrichting van het landelijke gebied.
Enerzijds zal bij landinrichtingsplannen rekening worden gehouden met het belang van de wildstand, anderzijds ook met de inachtneming van de gevolgen die
landinrichting met zich mee kan
brengen voor ongewenste groei
van populaties.
Over wildschade schrijft de bewindsman dat de gezamenlijke
wildschadecommissies hem in
1981 zullen adviseren omtrent een
norm voor het "eigen aandeel" van
de grondgebruiker bij wildschade.
Dit zal in hoge mate kunnen bijdragen tot de rechtsgelijkheid van getroffenen. Daarnaast zal hij richtlijnen geven, die als basis voor een
uniforme schadetaxatie kunnen
dienen. Naar verwachting zal het
Jachtfonds zijn beleid aanpassen
aan de veranderende situatie. Nu
gedurende enige jaren de omvang
van het uitzetten van fazanten is
nagegaan, is gebleken dat de geldende normen herziening behoeven. Wellicht zullen dientengevolge veel minder fazanten worden
uitgezet. Vermindering zal dan
evenwel geleidelijk moeten plaatsvinden, omdat gespecialiseerde
fazantenfokbedrijven de gelegenheid moeten hebben, de bedrijfsvoering aan te passen.
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Onderzoek t.b.v. landinrichting
Het rapport van de Studiecommissie Waterbehoefte in Land- en
Tuinbouw, die na de droge zomer
van 1976 door de ministers van
landbouw en visserij en van verkeer en waterstaat is Ingesteld,
kan binnenkort tegemoet worden
gezien. In overleg met het departement van verkeer en waterstaat is
voorts een aanvang gemaakt met
een nadere studie van de zoetwatervoorziening van Zuidwest-Nederland. Spoedig kan de afronding worden verwacht van onderzoek in Noord-Holland, dat inzicht
beoogt te geven in de factoren en
processen die de kwaliteit van het
oppervlaktewater bepalen. Dit onderzoek zal de basisinformatie
verschaffen voor de opstelling van
mogelijke
beheersmaatregelen.
Het ligt in de bedoeling bij volgende studies op dit terrein voorrang
te geven aan de zandgebieden. De
Inrichting van de gebieden, die in
de Nota Landelijke Gebieden worden aangeduid als "gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer",
wordt in toenemende mate van belang. De vele functies, die deze gebieden moeten kunnen vervullen
vragen om een daarop goed afgestemde inrichting. Onderzoek ten
behoeve van in deze gebieden
voorgenomen of in voorbereiding
zijnde
landinrichtingsprojecten
{Midden-Delfland, Haaglanden en
IJsselmonde) draagt in belangrijke
mate bij aan de kennis omtrent de
specifieke
inrichtingsvraagstukken. De toenemende ingewikkeldheid van de landinrichting vraagt
om een steeds grondiger inzicht in
de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, de sociaal-economische situatie, de verkaveling, de
ontsluiting, de natuur- en landschapswaarden, de cultuurhistorie, de behoefte aan en het aanbod
van recreatievoorzieningen. Aan
de ontwikkeling van karteringsmethodieken, dataverwerkingssyste-

men,
landinrichtingsmodellen,
toedelingssystemen en evaluatiesystemen zal het landbouwkundige onderzoek ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren.
DrsH. J. Tankink plv. directe urgeneraaf voor Landinrichting,
Grond- en Bosbeheer
Naar verwachting zal per 1 oktober
1980 drs. H. J. Tankink worden benoemd tot plv. directeur-generaal
voor Landinrichting, Grond- en
Bosbeheer van het ministerie van
landbouw en visserij. Hiermee zal
worden voorzien in de opvolging
van mr. J. P. van Zutphen, die zoals bekend per gelijke datum zal
worden benoemd tot directeur Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, tevens plv. secretarisgeneraal.
De heer Tankink, geboren 28
april 1945 te Haaksbergen, studeerde economie aan de universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1969 was hij tot 1975
werkzaam bij het secretariaat van
de Raad voor de gemeentefinanciën. Sinds 1976 is hij hoofd van
het Algemeen Secretariaat, tevens
secretaris van de directieraad van
de Rijksplanologische Dienst.

Persbericht Raad van Advies
voor de ruimtelijke ordening
RARO-advies over de conceptlan din rich tings wet
Het ontwerp-Landinrichtingswet,
die de Ruilverkavelingswet 1954
zal gaan vervangen, laat te veel
kansen open voor het niet tijdig op
elkaar afstemmen van landinrichtingswerkzaamheden en de ruim-

lelijke ordening. Dit is de mening
van de Raad van advies voor de
ruimtelijke ordening (RARO).
Uit het advies blijkt, dat de
RARO zich in grote lijnen met het
wetsontwerp kan verenigen. Het is
van groot belang, dat op elk bestuurlijk niveau (rijk, provincie, gemeente) een werkwijze wordt gevolgd, die de meeste kans biedt op
overeenstemming tussen het landinrichtingsgebied en het ruimtelijke ordeningsbeleid. Elke bestuurslaag moet vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheden aan
het besluitvormingsproces kunnen
deelnemen. Het streven naar het
bereiken van overeenstemming
tussen de bestuurslagen is van
zeer groot belang, doch impasses
moeten doorbroken kunnen worden.
Voorts moeten burgers in elke
besluitvormende fase van de procedure in de gelegenheid worden
gesteld om invloed uit te oefenen.
Deze gedachten vindt de RARO
in grote lijnen terug in het wetsontwerp, maar in een aantal opzichten
is het wetsontwerp te vrijblijvend.
Er mag, zo vindt de RARO, niet
worden berust in een blijvend verschil van inzicht tussen de diverse
overheidslagen. Elke fase van de
procedure moet dan ook zijn voorzien van een conflictoplossingsmechanisme. De kans op het ontstaan van conflicten dient, aldus
de RARO te worden verkleind door
de betrokken overheden in een
vroeg stadium te verplichten om
gelijktijdig de voorbereiding van
de besluitvorming over concrete
landinrichtingsprojecten ter hand
te nemen. Een en ander ligt besloten in de operationele gebiedsaanwijzing (OGA), waarover de RARO
ook onlangs heeft geadviseerd. Er
wordt in het advies over de concept-landinrichtingswet dan ook
voorgesteld bij de besluitvorming
over landinrichtingsprojecten consequenter het OGA-model te volgen.

In het advies wordt voorts aandacht besteed aan verdergaande
mogelijkheden tot het overhevelen
van bevoegdheden van het rijk
naar de provincie (decentralisatie),
aan de keuze van de landinrichtingsvorm (ruilverkaveling, vooral
ten behoeve van de landbouw of
herinrichting, waarbij ook andere
doeleinden zoals natuur- en landschapsbeheer, openluchtrecreatie
e.d, een grote rol spelen), het
handhaven van het Kroonberoep
ten aanzien van verzoeken om
landinrichting, en aan de verhouding tussen enerzijds de landinrichtingswet en anderzijds alle andere wetten die betrekking hebben op de inrichting en het beheer
van landelijke gebieden.
Het advies is verkrijgbaar bij de
Staatsuitgeverij te Den Haag (070789911) tegen betaling van ƒ 3,50.

Persbericht Stichting Natuur en
Milieu
Ontwerp-Landinrichtingswet
worden teruggenomen

moet

Natuur en Milieu en Natuurmonumenten hebben gezamenlijk bij de
Tweede Kamer uitvoerige reactie*)
ingediend op de ontwerp-Landinrichtingswet. De naar voren gebrachte bezwaren zijn zó fundamenteel dat de eindconclusie luidt
dat het ontwerp door de regering
in heroverweging moet worden genomen.
"Gezien de ernstige achteruitgang van de ecologische waarden
van ons landelijk gebied en de te
verwachten grote structurele veranderingen in het landbouwbeleid
is meer dan ooit behoefte aan werkelijk vernieuwende wetgeving,
die is toegesneden op het realiseren van nieuwe beleidsdoelstellingen." Aldus het commentaar van
de twee organisaties, die er bovendien op wijzen dat op het punt
van de rechtsbescherming sprake

is van strijdigheid met de "algemene beginselen van behoorlijke wetgeving."
Geen zachtzinnige kritiek, maar
de zaak is té belangrijk om aan het
politieke krachtenspel over te laten. Landinrichting is immers een
belangrijke schakel in de reeks
bestemming-inrichting-beheer van
het landelijk gebied. De huidige
Ruilverkavelingswet is - dat blijkt
steeds weer - te eenzijdig op de
behartiging
van
landbouwbelangen gericht en volstrekt ontoereikend om een veelzijdige inrichting van het landelijk gebied te bereiken.
De nieuwe wet zal de Ruilverkavelingswet van 1954 vervangen en
zal voor een groot deel het wettelijk raam zijn waarbinnen het toekomstige "gezicht" van het landelijk gebied zal worden bepaald. In
hun brief hebben Natuur en Milieu
en Natuurmonumenten erop gewezen dat er ten aanzien van de
ecologische structuur voorwaarden moeten komen voor een optimale instandhouding van de aanwezige en potentiële natuurwaarden in hun onderlinge samenhang.
Dat is principieel iets anders en
aanmerkelijk méér dan h§t met
nieuwe
landschapselementen
"aankleden" van een ecologisch
onttakeld gebied.
Het wetsontwerp voorspelt in dit
opzicht niet veel goeds. Alles wijst
erop dat ruilverkaveling-oude stijl
de meest toegepaste vorm van
landinrichting zal blijven; de nieuwe procedure van herinrichting,
met betere waarborgen voor natuur en landschap, zal vermoedelijk maar bij uitzondering worden
toegepast, Inderdaad: "oude wijn
in nieuwe zakken"! Het verschil
tussen ruilverkaveling en herinrichting blijkt zonneklaar uit de
besluitvorming over het al of niet
doorgaan van het project. Bij de
ruilverkavelingsvorm zal, net als
nu, worden gestemd door de
grondeigenaren en -gebruikers,
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met als gevolg dat bij de voorbereiding vooral aan hun verlangens
zal worden tegemoetkomen. Ook
zal de Centrale Landinrichtingscommissie, opvolger van de Centrale Cultuurtechnische Commissie, met vérgaande uitvoerende
bevoegdheden een centrale rol
blijven spelen.
Het ziet er dan naar uit dat politiek verantwoordelijke organen als
provinciale staten nauwelijks een
eigen beleid zullen kunnen voeren.
Aan het uitgangspunt van het
wetsontwerp, dat landinrichting
ervoor is om de binnen de ruimtelijke ordening gestelde functies dus inclusief die van milieu en natuur - te verwezenlijken, wordt onvoldoende inhoud gegeven. Op de
belangrijkste momenten in de pro-

cedure biedt het ontwerp namelijk
mogelijkheden om door ad hocbesluiten aan het uitgestippelde
ruimtelijke beleid in het streekplan
voorbij te gaan; zelfs het bestemmingsplan kan opzij worden geschoven!
De herinrichtingsvorm, waarbij
provinciale staten over het wei of
niet doorgaan beslissen, dreigt
een uitzondering te blijven.
Het wetsontwerp zal de aanleg
van wegen e.d. stellig vergemakkelijken omdat het hiervoor een
bijzondere
landinrichtingsvorm,
de zgn. aanpassingsinrichting, invoert.
Onaanvaardbaar is dat het
wetsontwerp niet voorziet in mogelijkheden van Kroonberoep voor
alle betrokkenen en dat volledig

Najaarsbijeenkomst
Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging

Studiekring KNBV

De najaarsbijeenkomst van de
KNBV zal plaatsvinden op vrijdag
21 november a.s. in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.
In deze bijeenkomst zal verslag
worden gedaan van de reis naar
Canada en de Verenigde Staten
van onze vereniging.
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De jaarlijkse Studiekringdag zal
worden gehouden op vrijdag 21
november a.s.
Het thema van deze Studiekringdag is "De wisselwerkingen
tussen de schaal waarop natuurlijke groei- en verjongingsprocessen in bossen zich voltrekken en
de schaal van menselijke ingrepen
in deze systemen".
Preadviezen zullen worden uitgebracht door prof. R. A. A. Oldeman, ir. H. Koop, ir. N. Lust en
prof. M. Bol.
Nadere mededelingen volgen.

wordt voorbijgegaan aan de komende invoering van milieueffectrapportage. Geen wonder dat ook
de (voorlopige) Centrale Raad
voor de Milieuhygiëne en de Natuurbeschermingsraad zeer kritisch op de Landinrichtingswet
hebben gereageerd.
De Kamer zou er goed aan doen
de regering om een nieuw ontwerp
te vragen, dat serieus rekening
houdt met de vele en veelsoortige
belangen in het landelijk gebied.
*) Verkrijgbaar tegen administratiekosten bt) het
bureau van Natuur en Milieu, Noordereinde 60,1243
JJ 's-GravenlancJ. Tel. 035-62004, tst. 153.

(Uit: Natuur en Milieu 80/7-8).

X.

Boekbespreking
In de serie Spectrum Natuurgidsen is verschenen:
Plet Steltman & Jan van de Kam:
Groene Ambachten,
ontmoetingen met buitenmensen.
Achttien buitenberoepen worden behandeld. Het werk van de
griendwerker, de schaapherder,
de kantonnier, de jachtopziener,
de reservaatbewaker, de bosarbeider en plantsoenarbeider zal in
jonge lezerskring allicht het eerst
de belangstelling hebben. Steltman geeft een uitstekende indruk
van de inhoud en de omstandigheden van de verschillende beroepen. Het boek leest prettig en bijzonder fraai zijn de foto's van Van
de Kam. Ofschoon de schrijver zeker wijst op de nadelen van het
buitenwerk, illustreren de foto's de
tekst op louter zonnige wijze; dat is
opvallend. De verschijning van dit
boek valt toe te juichen. In de
schier eindeloze reeks van boeken
over planten en dieren, natuur en
milieu staat hier een boek dat handelt over de mens in die natuur.
Het verhaalt van de arbeidsvreugde, maar ook van de karige boterham, van oude ambachtelijke tradities en van moderne opleidingen, van ongeregelde arbeidstijden en zeer "natuurlijke" omstandigheden. Het idealiseert het buitenwerk beslist niet, maar het beschrijft helder de voldoening, die
het aan zijn — gelukkig nog — vele
beoefenaars kan geven. Ook de
lichte mechanisering die met trekker, motorzaag en andere machines in deze beroepen zijn intree
heeft gedaan blijft niet onvermeld.
Voor hem of haar, die als vrijwilliger zulk werk ter hand wil nemen
Is het boek een goede gids.
Kortom een boek om aan een
vriend cadeau te geven.
J. F. van Oosten Slingeland
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De Stichting Beheer
Landbouwgronden
De Stichting Beheer Landbouwgronden (afgekort S.B.L.) is de
landelijke instantie die namens de
rijksoverheid
landbouwgronden
aankoopt voor allerlei doeleinden.
De S.B.L. doet dat in opdracht van
verschillende ministeries, waarbij
de meeste opdrachten tot aankoop komen van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, van Cultuur,
Recreatie
en
Maatschappelijk
Werk en van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. Zo kan de
S.B.L. gronden kopen voor bedrijfsvergrotingen in het kader van
landinrichtingsprojecten,
voor
groene (buffer)zones tussen de
grote steden, voor reservaatsgebieden (gebieden met een hoge
natuur en landschappelijke waarde), voor recreatie enz.
Behalve de opdracht tot aankoop van gronden krijgt de S.B.L.
ook de financiële middelen daarvoor van de opdrachtgever. De
aangekochte gronden worden dan
ook zo snel mogelijk na aankoop
aan de opdrachtgever overgedragen. In feite vervult de S.B.L. daarmee een soort makelaarsfunctie.
In de totale organisatie van de
rijksoverheid is de S.B.L. een onderdeel van het Ministerie van
Landbouw en Visserij. De personeelskosten staan bij dat ministerie op de begroting.
Behalve voor het aankopen van
gronden zorgt de S.B.L. ook voor
een instituut dat de Grondbank
heet. Hier kunnen boeren die zelf
niet genoeg financiële middelen
hebben om grond te kopen, aankloppen. De S.B.L. koopt de grond
aan en geeft deze vervolgens in
erfpacht uit. Dat kan het geval zijn
bij de overname door een zoon
van het bedrijf van zijn ouders, bij
overname door de pachter van het
bedrijf van de verpachter of bij
vergroting van de bedrijfsoppervlakte.
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Derde belangrijk onderdeel van
de S.B.L. activiteiten zijn de zogenaamde beheersregelingen. De
beheersregelingen zijn uitvloeisel
van de relatienota. Deze nota is
door de regering in 1975 uitgebracht. Daarin wordt de relatie besproken tussen de landbouw en
het natuur- en landschapsbeheer.
Volgens die beheersregelingen
kan een boer die zijn bedrijf zo
exploiteert dat hij een positieve
bijdrage aan natuur- en landschap
levert, daarvoor een vergoeding
van de overheid krijgen. Zo kan hij
de maaidatum verleggen ten behoeve van broedende weidevogels. Daardoor kan echter de huidige bedrijfsvoering en bedrijfsopzet verstoord worden en kunnen
bijvoorbeeld negatieve gevolgen
voor de kwaliteit van het gemaaide
gras optreden. Ter compensatie
van deze nadelen krijgt de boer
dus een vergoeding van de overheid.
Tot zover de inleiding van een kleine brochure getiteld "Wat doet de
Stichting Beheer Landbouwgronden", waarin de bovengenoemde
drie taken nog nader worden uitgewerkt. Deze brochure, alsook
aparte brochures over de Grondbank en de Beheersregelingen,
zijn aan te vragen bij de S.B.L.,
Postbus 20022, 3502 LA Utrecht,
tel. 030-852601.
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