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Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Werkgroep financiering bosuitbreiding: Overheid moet
meer geld vrijmaken voor bosuitbreiding

als een belangrijke bijdrage in de discussie rondom de
vaststelling van het Meerjarenplan Bosbouw", aldus
de minister.
De overleggroep Houtvoorziening en Houtproduktis,
bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries

Als het de overheid ernst is met haar voornemen om
de oppervlakte bos te vergroten zal ze er ook voor
moeten zorgen dat er voldoende geld komt. Dit is een
van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport dat
mr. A. P. J. M. M. van der Stee 4 februari jJ. aan de
minister van landbouw en visserij heeft aangeboden.
Het onderzoek is verricht om oplossingen te vinden

voor de financieringsproblematiek van de bosuitbreiding. De heer Van der Stee, oud-minister van landbouwen visserij en van financiën, heeft dit onderzoek
verricht op verzoek van minister Braks. Hij heeft zich
daarbij laten bijstaan door een werkgroep van deskundigen.
De aanleiding voor het onderzoek was de constatering (in overleg met de Vaste Commissie voor Landbouwen Economische Zaken) dat de financiering van
de door de regering voorgenomen bosuitbreiding een
knelpunt is. De werkgroep-Van der Stee vindt extra
middelen voor de bosuitbreiding verantwoord vanwege
het hoge maatschappelijke nut dat nieuwe bossen kunnen hebben. Particuliere bosbouw zal een forse aanvangsoverheidssteun nog niet kunnen ontberen omdat
er gedurende een periode van tenminste 10 à 15 jaar
geen inkomsten worden verkregen uit de nieuwe bosaanleg. Bovendien is alternatieve aanwending van de
benodigde grond in de sfeer van land- en tuinbouw nu
nog steeds profijtelijker. Naar het oordeel van Van der
Stee zou de regering de problemen in de landbouw
(wegwerken van overschotten) in relatie moeten brengen met de noodzaak bosuitbreiding te plegen.
Een van de overwegingen van het rapport is dat
wanneer de particuliere sector bij de bosuitbreiding
wordt betrokken er meer bos met hetzelfde overheidsgeld kan worden aangelegd. De overheid zal daarbij
met oplossingen moeten komen voor de problematiek
van de grondkosten. De werkgroep denkt daarbij aan
de mogelijkheid dat het rijk agrarische grond verwerft
en vervolgens weer op de markt brengt met de verplichting hierop permanent bos aan te leggen. De verwachting wordt uitgesproken dat bepaalde categorieën
particulieren zich dan belanghebbend zullen achten en
bosaanleg ter hand zullen nemen. De doelstellingen
van het regeringsbeleid, 30.000-35.000 ha bos en
15.000 ha produktiebeplantingen, zullen dan tijdig gerealiseerd kunnen worden. Minister Braks zei in zijn
reactie zich uiteraard nog op het rapport te moeten beraden, maar meende dat het rapport aanknopingspunten kan bieden voor nieuw beleid op het vlak van de
bosuitbreiding. "Ik beschouw dit rapport in elk geval

van Landbouw en Visserij en Economische Zaken en
het Bosschap, zal om een standpunt worden gevraagd, terwijl de Bosbouwvoorlichtingsraad tevens
een exemplaar zal worden toegestuurd.
Beleidsvoornemen reorganisatie Directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer
Naast de elf consulentschappen Natuur, Milieu en
Faunabeheer zal de nieuwe hoofdstructuur van de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het ministerie voor landbouw en visserij bestaan uit drie beleidssectoren. De sectoren Natuur en Landschap, Milieu en
Ruimte, Faunabeheer en Soorten bescherming zullen
de huidige directies Natuur en Landschapsbescherming, Faunabeheer en de sector Algemene beleidsaangelegenheden vervangen.
Dit onder meer staat in het beleidsvoornemen met
betrekking tot de organisatie van de directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer van het ministerie van landbouwen visserij. Het beleidsvoornemen is onlangs
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. Het streven is de reorganisatie rond 1 april 1985
te voltooien.
Sector Natuur en Landschap
De belangrijkste taken van de sector Natuur en Landschap zijn onder meer het natuurbeschermingsbeleid,
het beleid gericht op instandhouding van gebieden en
landschapselementen, het natuurontwikkelingsbeleid
en het behartigen van de internationale aangelegenheden op deze gebieden. De sector zal bestaan uit twee
hoofdafdelingen, te weten "Gebiedsbescherming en
Landinrichting" en "Natuurontwikkeling, Natuurbeheer
en Landschapsbehoud" .
Sector Milieu en Ruimte

Tot de belangrijkste taakgebieden van de sector Milieu
en Ruimte behoren onder meer het milieubeleid, het
waterkwaliteitsbeheer, de natuur- en milieu-educatie,
de coördinatie van het milieu- en natuuronderzoek, het
beleid voor de grote wateren en de nationale parken.
De sector bestaat uit twee hoofdafdelingen, namelijk
"Milieu-aangelegenheden" en "Ruimtelijke Aangelegenheden, "Grote Wateren en Nationale Parken".
Sector Faunabeheer en Soortenbescherming
De sector Faunabeheer en Soorten bescherming is belast met het beleid inzake faunabeheer, het jachtbeleid
en het beleid met betrekking tot schade en schadepre179
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"Om de betrokkenen te laten zien, dat de Randstad
Groenstructuur voor het kabinet een uiterst serieus
project is, ben ik bereid afspraken over investeringsprogramma's voor vijf jaar vast te leggen. Dit in de eerste plaats omdat provincies en gemeenten die zekerheid naar mijn mening nodig hebben om de Randstad
Groenstructuur planologisch tijdig en goed te regelen.
Een tweede reden om afspraken voor vijf jaar vast te
leggen is, dat ik dat nodig acht voor de noodzakelijke

bijdragen voor bepaalde onderdelen als recreatiegebieden en staatsboswachterijen."
Deze toezegging deed minister ir. G. Braks (landbouwen visserij) op 9 mei jl. bij de start van de werkzaamheden voor de Zuid-Westelijke toegangsweg tot
het rijksrecreatiegebied "HetTwiske".
De bewindsman wees er op dat de noodzaak tot bezuinigingen op de overheidsuitgaven hem er toe hebben gedwongen ook voor het natuur- en landschapsbehoud, de openluchtrecreatie, de bosbouw en de
landinrichting concessies te doen. Liever dan steeds
opnieuw overal gelijkmatig de schaaf over de begrotingsposten te halen, heeft hij er na ruime overweging
bewust voor gekozen enige onderdelen in te krimpen
om andere, onderling sterk samenhangende onderdelen prioriteit te kunnen geven. "In de sfeer van de groene ruimte ligt deze prioriteit voor mij bij de Randstad
Groenstructuur. Ik zal mij er dan ook voor inzetten dat
er op dit beleid geen bezuinigingen zullen plaatsvin-

aankoop van gronden en de reselVering van financiële

den". aldus minister Braks.

ventie. Tevens is de sector belast met het beleid inzake bescherming van fauna en flora en het toezicht en
de controle op de naleving van de betrokken wetgeving. Naast een hoofdafdeling Faunabeheer en Jachtaangelegenheden kent de sector de hoofdafdeling
Soorten bescherming.

Randstad Groenstructuur; minister Braks bereid investeringsprogramma 's voor vijf jaar vast te leggen

Agenda
4 september 1985 Studiedag "Water op de heide".
Stichting Studiedag Heidebeheer Ede. Inlichtingen:
08380-10096.
14 september 1985 Bomenstichting Bomendag '85
op kasteel Groeneveld te Baarn. Inlichtingen: 030331328.
18 september 1985 Ned. Bond van Boomkwekers.
Mechanisatiedag voor de boomkwekerij; op de boomkwekerij van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, Roggebotsluis.
17, 18 en 19 september 1985 PAO'cursus "Landschappelijke beplantingen in stad en landschap; beleid, bedrijf, aanleg en beheer".
27 september en 11 oktober 1985 PAO-cursus
"Verzamelen van literatuur en informatie op het gebied
van de landbouw".
26, 27 september, 25 oktober en 22 november
1985 PAO-cursus "Fenomenologie in de landbouwwetenschappen" .
Inlichtingen: Bureau PAO-LH, tel. 08370-84094.
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21-29 september 1985 Week van het Landschap.
Thema "Diersporen in het landschap". Org. Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten. Inlichtingen:
03404-58546.
27 september 1985 Najaarsbijeenkomst Kon. Ned.
Bosbouw Ver. Inlichtingen volgen.
4 oktober 1985 Symposium t.g.v. 75 jaar Kon. Ned.
Bosbouw Ver. Nadere inlichtingen volgen.
7 november 1985 Lustrumbijeenkomst Nederlandse
Bodemkundige Ver. over "Moderne ontwikkelingen in
de bodemkunde". Nadere inlichtingen volgen.
22 november 1985 Studiekring Kon. Ned. Bosbouw
Vereniging. Thema: "Met bits beter bos?"

