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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR FINANCIËN1 

VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ2 

Vastgesteld 12 mei 1989 

EN 

Financiën: 
1 Samenstelling: 
Christiaanse (CDA) (voorzitter), Boorsma 
(CDA), Van Leeuwen (CDA), Simons (PvdA), 
Tjeenk Willink (PvdA), Zoon (PvdA), 
Braakman (VVD), Van Graafeiland (VVD), 
Vis (D66), Barendregt (SGP), De Gaay 
Fortman (PPR), Vogt (PSP), Schuurman 
(RPF), mw. Bolding (CPN), Van der Jagt 
(GPV). 
Landbouw en Visserij: 
2 Samenstelling: 
Schouten (CDA), Coenemans (CDA), De 
Jong (CDA) (voorzitter), Borgman (PvdA), 
Van Kuilenburg-Lodder (PvdA), Redemeijer 
(PvdA), Luteijn (VVD), Ginjaar (VVD), 
Hoefnagels (D66), Barendregt (SGP), De 
Gaay Fortman (PPR), Vogt (PSP), 
Schuurman (RPF), mw Bolding (CPN), Van 
der Jagt (GPV). 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende vragen en opmerkingen. 

De leden van de C.D.A. fractie waren van mening dat landgoedeige-
naren de goedkoopste landschapsbeheerders zijn op vrijwillige basis. Zij 
namen daarom met instemming kennis van de verdergaande belastingfa-
ciliteiten die door de aan de orde zijnde wijzigingen van wet worden 
gegeven. 

Wanneer landgoederen te zeer naar de mate van bebossing worden 
beoordeeld, wordt dan, zo vroegen deze leden, geen afbreuk gedaan aan 
de «variatie» van landgoederen die Nederland rijk is? Zij wensten de 
discussie hieromtrent gevoerd bij dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
als volgt aan te vullen. 

Wordt door de stringente regeling van de eis van 30% bebossingsvorm 
niet een aantal landgoederen buiten de nieuwe N.S.W. gesteld. 

Zijn daarover gegevens bekend? Zo ja, kunnen de bewindslieden die 
mededelen? 

Het is gemakkelijk te zeggen dat door bebossing - aanplant van bomen 
- de norm kan worden bereikt. Is het echter niet zo dat massale aanplant 
- hoe nuttig ook in het kader van de behoefte aan meer hout - een 
landgoed «landschappelijk» niet altijd «mooier» maakt? 

Wordt door de stringente regeling van 30% de totaliteit van de nieuwe 
N.S.W. zoals sommigen menen, in tegenstelling tot hetgeen in de 
budgettaire paragraaf van de Memorie van Toelichting wordt geraamd, 
voor de Staat voordeliger dan de huidige? Indien dat het geval is, staat 
dit dan niet haaks op de bedoeling van de nieuwe N.S.W. met haar 
verdergaande belastingfaciliteiten? 

In hoeverre zal de norm van 30% in het ontwerp Rangschikkingsbesluit 
stringent worden toegepast? 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., D66 en de S.G.P. hielden 
zich het recht voor bij de openbare behandeling nader op dit onderwerp 
in te gaan. 
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Vertrouwende, dat de regering bereid is op het vorenstaande vóór de 
openbare beraadslaging schriftelijk te beantwoorden, achten de 
commissies die beraadslaging voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie voor Financiën, 
Christiaanse 

De voorzitter van de commissie voor Landbouw en Visserij, 
De Jong 

De griffier voor het verslag, 
Sprey 
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