Ingezonden Berichten.
UITBREIDING STAATSBOSCHBEZIT.
Het LecrsflmschevcId aangekocht door het SfD.l1tsboschbchcer.
Het Staatsboschbeheer heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan door

aankoop van het Leersumsche veld, groot ongeveer 325 ha en gelegen
in de provincie Utrecht. In dit terrein. dat zich uitstrekt tusschen het dorp
Leersum en de spoorbaan van Maarsbergen naar de Klomp, liggen de
z.g. Leersumsche plassen, die niet alleen landschappelijk een bijzondere
bekoring hebben. doch ook uit natuurwetenschappelijk oogpunt beschouwd
van groote waarde zijn. o.a. als broedplaats voor watervogels. Dat het
blijvend behoud van deze plassen ten: gevolge van dezen' aankoop ver~
zekerd is. zullen de natuurliefhebbers stellig met vreugde vernemen.
Het ligt in de bedoeling. de aanwezige bosschen te verbeteren en de
woeste gronden voor een gedeelte te bebosschen. zoodat het geheel dienstbaar zal worden gemaakt aan de zoo noodige houtproductie en tevens
als recreatieoord in beteekenis zal winnen.

CöORDINATlE VAN UITBREIDINGSPLANNEN.
Rijksdienst voor het na.tionale plan ingesteld.
Studiecentrum kan worden ingesteld.
Het heden verschenen Verordeningenblad bevat een besluit van de
secretarissen,.generaal van de departementen van Binnenlandsche Zaken,
van Financiën, van Opvoeding, Wetenschap en Scheepvaart en van
Landbouw en Visscherij betreffende de instelling van een Rijksdienst
voor het nationale plan.
Hierin wordt bepaald. dat ten behoeve van de ruimtelijke ordening der
nationale belangen het toezicht op de ruimtelijke ordening van de streek·
belangen en gemeentelijke belangen en het onderzoek. dat als basis voor
deze ordening zal dienen. een rijksdienst voor het nationale plan wordt
ingesteld.
•
Aan het hoofd hiervan staat een president; deze ressorteert onder den
secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken.
Als onderdeelen van den rijksdienst worden ingesteld: een raad van
bijstand. een vaste conunissie. andere commissies. welke naar behoefte
worden ingesteld en een bureau.
De Rijksdienst voor het nationale plan heeft tot taak de centrale
ruimtelijke ordening en coördinatie van planologische maatrègelen voor
het geheele gebied des rijks.
De secretarissen-generaal van het Departement van Binnenlandsche
Zaken geeft voorschriften nopens de wijze van voorbereiding. vaststelling
en wijziging van een nationaal plan en nopens de rechtgevolgen daarvan
ten aanzien van de planologische maatregelen, in de dee1en des rijks.
"Het nationale plan wordt vastgesteld en, zoo noodig. gewijzigd door den
secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken. gehoord den Raad van State. afdeeling voor de geschillen van bestuur,
De secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken
geeft algemeene voorschriften nopens de voorbereiding, vaststelling en
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wlJzlgmg van streekplannen en nopens de rechtsgevolgen daarvan ten

aanzien van de gemeentelijke planologische maatregelen.
Op verzOek van en in overleg met den president van den Rijksdienst
voor het nationale plan kan de secretaris~generaal van het departement
van Opvoedirtg, Wetenschap en CuItuurbescherming:
1. Eén of meer universiteiten enlof hoogescholen aanwijzen. waar een
studiecentrum zal worden ingesteld ten behoeve van het onderzoek. naar
welke grondslagen de ruimtelijke ordening van de nationale. streek- en
gemeentelijke belangen zal dienen te geschieden.
2. De hoogleeraren aanwijzen. die met de leiding van deze studiecentra
worden belast.
.
De preSident van den Rijksdienst voor het nationale plan kan voor·
schrijven. dat en op welke wijze bepaaldelijk aan te duiden objecten in
een streekplan of in een uitbreidingsplan moete~ worden opgenomen.
De openbare lichamen :IJn verplicht aan den president van den riJksdienst voor het nationale plan of aan het door hem daarmede te belasten
bureau op verzoek tijdig van voorgenomen grondaankoopen en werken
mededeeling te doen en alle gevraagde gegevens te verstrekken. Gelijke
verplichting geldt met betrekking tot voorgenomen werken voor andere
rechtspersonen. en voor natuurlijke personen.
De president van den Rijksdienst kan tegen door openbare lichamen
voorgenomen grondaankoopen en tegen het uitvoeren van door die
lichamen of door andere rechtspersonen of door natuurlijke personen
voorgenomen werken bezwaar maken, indIen de grondaankoop of het
voorgenomen: werk in strijd zou zijn met het nationale plan, een streek·
plan, een uitbreidingsplan, een in voorbereiding zijnde ontwerp of een
in voorbereiding zijnde wijziging daarvan.
Tegen een door den preSident van den: Rijksdienst gemaakt bezwaar
kan overeenkomstig door den secretaris-generaal van het departement van
Binnenlandsche Zaken nader vast te stellen regelen. bIJ dezen beroep
worden ingesteld. De secretaris-generaal beslist. den Raad van State.
afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord.
Het is verboden grond' aan te koopen of een werk uit te Voeren,
nadat daartegen: bezwaar is gemaakt en zoolang niet een daartegen
ingesteld beroep gegrond is verklaard. Werken. welke in strijd hiermede
zijn begonnen of tot stand gebracht. kunnen van rijkswege op kosten
van den overtreder worden gemaakt.
Dit besluit treedt heden in werking.
Tegelijkertijd treden de artikelen 45 tot en met 50 der woningwet
buiten werking.
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