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O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N H E T V O O R S T E L V A N W E T EN 
V A N DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G Z O A L S DEZE A A N DE 
R A A D V A N S T A T E Z I J N V O O R G E L E G D EN V O O R Z O V E R N A D I E N 
G E W I J Z I G D 

I. VOORSTEL V A N W E T 

1. In het in artikel I, onderdeel A, 
voorgestelde art ikel 1 , derde lid, 
onderdeel a, is na «oppervlakte» 
ingevoegd: van het onroerend goed. 

2. In het in artikel I, onderdeel C, 
voorgestelde art ikel 3, tweede lid, is 
«drie maanden» vervangen door: zes 
maanden. Voorts is de laatste volzin 
toegevoegd. 

3. In het in artikel I, onderdeel D, 
voorgestelde art ikel 4 , derde lid, 
onderdeel a, is na «onroerend goed» 
ingevoegd: onderscheidenlijk het in 
het eerste lid bedoelde gedeelte. 

I I . M E M O R I E V A N TOELICHTING 

1. In de zevende alinea van 
hoofdstuk I «Algemeen» zijn de 
laatste drie volzinnen van die alinea 
vervangen. 

De oorspronkelijke tekst luidde: 
Vervanging van de huidige wet zou 

naar onze mening noodzakelijkerwijs 
hebben moeten leiden tot een 
herbezinning op de overige in de 
NSW geregelde onderwerpen. Dat 
achten wij thans niet urgent. Wij 
hebben daarom de voorkeur gegeven 
aan een partiële wijziging van de 
bestaande NSW. 

De nieuwe tekst luidt: 
Vervanging van de huidige tekst 

zou naar onze mening noodzakelijker-
wijs hebben moeten leiden tot een 

herbezinning op een aantal andere 
facetten van de NSW, die wij thans 
echter niet urgent achten. Een van 
die facetten is de omstandigheid dat 
niet alleen in de Natuurschoonwet 
1928 zelf, maar ook in diverse 
bijzondere heffingswetten NSW-land-
goederen onderwerp van regelgeving 
zijn. In een herbezinning op het totaal 
van de wettelijke regelingen zou 
zeker ook in ogenschouw moeten 
worden genomen of de in de 
bijzondere heffingswetten voorko-
mende bepalingen naar de NSW 
moeten worden overgebracht. 
Daarbij zouden dan tevens de fiscale 
faciliteiten die niet het voorwerp zijn 
van de onderhavige wetswijziging 
dienen te worden geëvalueerd en 
wellicht opnieuw op hun positie in 
het totaal van de fiscale wetgeving 
moeten worden getoetst. Voorts zou 
de werkingssfeer van de NSW 
well icht opnieuw in ogenschouw 
moeten worden genomen. Een 
dergelijke totale herbezinning 
waarvan de genoemde onderwerpen 
slechts voorbeelden zijn, zou naar 
ons oordeel een erg tijdrovende en 
thans te omvangrijke studie vergen; 
deze zou de voortgang van de 
voorgestelde regeling, die niet alleen 
door ons urgent wordt geacht, te 
zeer vertragen. 

2. In de negentiende alinea, eerste 
volzin, van hoofdstuk I «Algemeen» is 
«huidige» vervangen door: vorige. 

3. In de negende alinea, tweede 
volzin, van paragraaf 3 .1 . van 
hoofdstuk III «Nadere voorwaarden» 
is na «waarden» ingevoegd: die 
mede bepalend zijn voor het natuur-
schoon op het landgoed. 

Voorts is in de vierde volzin «deze 
wet» vervangen door: de Natuur-
schoonwet 1928. 

Na die volzin is een nieuwe 
passage ingevoegd die luidt als volgt: 
Aantasting van natuurwetenschappen 
lijke waarden op een gerangschikt 
landgoed, dan wel het verloren gaan 
van dergelijke waarden, zal dan ook 
slechts dan kunnen leiden tot 
intrekking van de rangschikking 
indien daardoor het visuele natuur-
schoon verloren gaat. Hiervan zal 
geen sprake zijn indien bepaalde 
natuurwetenschappelijk waardevolle 
dier- of plantesoorten verdwijnen, 
doch bij voorbeeld wel indien 
bepaalde voor een ieder kenmerkende 
vegetaties die bijdragen aan het 
natuurschoon van het landgoed en 
tevens een natuurwetenschappelijke 
waarde hebben verdwijnen. Dit komt 
slechts sporadisch voor. Natuurwe-
tenschappelijke waarden kunnen 
tevens in het geding zijn indien een 
van de samenstellende delen van het 
landgoed bestaat uit natuurterrein en 
dat terrein wordt vernietigd of 
aangetast. Gedacht kan bij voorbeeld 
worden aan het dempen van moeras-
sen of vennen of aan het ontginnen 
van dergelijke delen van het landgoed. 
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4. Aan de achtste alinea van 
paragraaf 3.3 van hoofdstuk III 
«Nadere voorwaarden» is de volgende 
volzin toegevoegd: Bij het stellen van 
deze voorwaarden zal de nodige 
soepelheid worden betracht. 

5. Aan de negentiende alinea van 
paragraaf 3.3 van hoofdstuk III 
«Nadere voorwaarden» wordt een 
nieuwe passage toegevoegd die luidt 
als volgt: 

Wij geven twee voorbeelden. 
Een gemeente besluit tot onteige-

ning van een gedeelte van een 
landgoed in verband met het 
aanleggen van een weg. De aanmer-
king als landgoed wordt ingetrokken. 
Belanghebbende zal in het algemeen 
de belastingschade kunnen claimen 
bij de gemeente, als gevolg waarvan 
deze in de schadeloosstelling wordt 
verdisconteerd. 

Ten gevolge van de schade van 
een bosbrand wordt de aanmerking 
als landgoed ingetrokken. Het is 
denkbaar dat de eigenaar behalve de 
schade ten gevolge van de brand op 
het landgoed ook de daaruit voort-
vloeiende belastingschade heeft 
verzekerd. 

6. In de vierde alinea, derde volzin, 
van paragraaf 2 van hoofdstuk IV 
«Andere wijzigingen» is «vijfde lid» 
vervangen door: zesde lid. Voorts is 
in deze volzin na «zijn» ingevoegd: 
(deel van het). 

7. In de elfde alinea, laatste volzin, 
van paragraaf 3 van hoofdstuk IV 
«Andere wijzigingen» is «drie 
maanden» vervangen door: zes 
maanden. 

I I I . BIJLAGEN 

1. In bijlage 7 is de tekst van het 
onderdeel «Tekst van de Wet zoals 
deze zal komen te luiden indien dit 
wetsvoorstel ongewijzigd wordt 
aangenomen» in gelijke zin aangepast 
als in het voorafgaande onderdeel. 
« I . VOORSTEL V A N W E T » is 
vermeld. 

2. Bijlage 8 is gewijzigd in verband 
met de verschuiving van de beoogde 
inwerkingtredingsdatum van 1 
januari 1987 naar 1 januari 1988 en 
met een andere wijze van dekking 
van de budgettaire lasten. 


