Berichten

Persberichten Ministerie van landbouw en Visserij

Interimregeling bosbijdragen 1975

Directeur-Generaal Landinrichting en Visserijen
Benoeming van dr. ir. W. M. Otto te verwachten

en staatssecretaris W. Meijer (cultuur, recreaUe en

Minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserU)
maatschappe'lijk werk) hebben 'in onder,linge overeen-

Naar verwacht, zal dr. ir. W. M. alto worden voorgedragen 'Vo'or de benoeming tot directeur-generaal
voor·de landinrichlin'g en de vissenijen :blj het ministerie van landbouw en visserij. Hij zal daarmee ir. S.
Herweijeropvolgen, die per 1 februari 1976 als directeur-generaal vanlde ruimtet·jjke 'ordening in dienst

van het ministerie van volkshLJisvestin'9 en ruimtelijke
orden'ing treedt.

De heer O~to Is sedert 1 april 1963 als directeur
van de Rljksdie"st voor de IJsselmeerpolders te Lelystad werkzaam bij het ministerie van verkeer en wa-

terstaat. Als zodanig lis hij betrokken bij de bouwen
ontwikkeling van de nieuwe steden Lelystad en Almere, de 'aanleg en het beheer van bos'Sen en natuurterreinen, alsmede -de 'inT1ichting en uitgi~te van landbouwgronden. Dr. 0110 'is tevens als landdrost van
het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"
belast met het plaatseHjke bestuur.
Tussen 1950 en 1963 was hij verbonden aan de
Cultuurtechn'isohe Dienst van het ministerie van landbouw an visserij te Utrecht. De laatste zeven jaren
daarvan was hij 'als directielid verantwoordeljjk voor
het onderzoek en de voorbereiding van landinrich~

tingsprojecten. Voordien, van 1946 af, was hU houtvester'in Indonesië, o.m. belast met bosexplo1tatie en
bosinrlohtlng.
De heer alto werd 24 juni 1919 te Bandung geboren. Hij studeei1de bosbouw aan de L:andbouwho'ge-

school te Wageningen, waar h!i in 1946 de ingenieurstitel behaalde en In 1959 de doctorsgraad op een
cultuurtechnisch proefsdhr:ifrt.

Or. ir. W. M. alto is ridder in de Orde van de
Nederlandsbhe Leeuwen drager van enkele buitenlandse onderscheldln'gen.
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stemm!ing·en 'in afwachting van de herziening van de

bosbijdra'geregel'ln'g 1966 voor openbare lichamen,
respeotlevelijk particulieren, aanvullende regelingen
voor 1975 'Vastgesteld.
De bijdrage per 'ha 'bos bedraagt voor 1975:
f 60 voorde eerste 50 ha;
f 50 voor de volgende 50 ha;
f 45 voor de volge"de 100 ha;
f 40 voor de volgende 300ha en
f 30 voorde resterende oppervlakte.
Aan de eigenaar van een natuu'rterreJn, gelegen binnen een eenhe'id bos iVoor welke hij een bijdrage

over 1975 ontvangt, 'kan op aanvraag een éénmalige
bijdrage van f 20 per ha worden "erleen'dln de kosten van instandhcudingen toegankelijkstellin'g van
dat natuUJ'iterrejn.
Deve'rdere voorwaarden van de 'regelingen zijn ongewijzigd. De bijdrage moet vóór 1 januar1l 1976 worden aan'gevraagd.

