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Met voldoening hebben wij kennis genomen van het standpunt van de 
leden van de C.D.A.fractie dat zij kunnen instemmen met de verruiming 
van de belastingfaciliteiten welke in het onderhavige wetsvoorstel zijn 
voorzien. Wel hebben de leden van deze fractie nog een aantal vragen, 
welke met name betreffen de bebossing op landgoederen. 

In de eerste plaats vragen zij zich af of niet te zeer afbreuk wordt 
gedaan aan de variatie van landgoederen die Nederland rijk is, wanneer 
landgoederen te zeer naar de mate van bebossing worden beoordeeld. 

De Natuurschoonwet 1928 kent thans reeds een begripsomschrijving 
van landgoederen welke ervan uitgaat dat landgoederen geheel of 
gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezet dienen te zijn. 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt er niet toe op dit punt de begrips-
omschrijving te wijzigen of aan te passen. Een verzoek om een landgoed 
onder de wet te rangschikken, zal dan ook in ieder geval altijd getoetst 
dienen te worden aan de mate van bebossing van dat landgoed. Wij 
vermogen niet in te zien dat deze toets in het verleden afbreuk heeft 
gedaan aan de variatie van landgoederen in Nederland. Er is geen 
aanleiding te veronderstellen dat dat in de toekomst, als gevolg van het 
onderhavige wetsvoorstel, eenmaal wet geworden, wel het geval zal zijn. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen in de tweede plaats of door de 
stringente eis van 30% bos een aantal van de thans gerangschikte 
landgoederen niet voor hernieuwde rangschikking in aanmerking kunnen 
komen. Zij vragen voorts om gegevens dienaangaande. 

Over het percentage landgoederen dat niet voor hernieuwde 
rangschikking in aanmerking kan komen, is tijdens de mondelinge behan-
deling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer door de tweede 
ondergetekende de verwachting uitgesproken dat dit ca. 1% zal 
betreffen. Het beleid dat het gevolg zal zijn van de aanvaarding van de 
motie-De Grave c.s. (Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 089, 
nr. 14) zal er toe leiden dat voor de landgoederen die in belangrijke mate 
bestaan uit natuurterreinen en die niet voldoen aan de 30%-norm, 
soelaas zal kunnen worden geboden. Het gaat hier overigens om enkele 
gevallen. 

Voorts zal het hier en daar voorkomen dat ten aanzien van thans 
gerangschikte landgoederen met het oog op hernieuwde rangschikking 
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besloten zal dienen te worden tot aanpassing van het te rangschikken 
areaal dan wel dat aanvullend tot aanplant zal dienen te worden 
overgegaan. 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen voorts dat gemakkelijk gezegd 
kan worden dat door bebossing de norm kan worden bereikt. Massale 
aanplant behoeft echter naar hun oordeel een landgoed «landschap-
pelijk» niet altijd mooier te maken. 

Het is evenwel niet zo dat op veel landgoederen tot grootschalige 
bebossing moet worden overgegaan ten einde ook onder de gewijzigde 
wet gerangschikt te kunnen worden. De 30%-norm is in het algemeen 
immers de neerslag van een bestendig rangschikkingsbeleid. Wij wijzen 
er daarbij op dat het Nederlandse landschap voortdurend aan verande-
ringen onderhevig is, vooral door menselijk toedoen. De landgoederen 
welke onder de NSW vallen, zijn over het algemeen in belangrijke mate 
gelegen in gebieden welke rijk zijn aan bos. Veelal zal de aanleg van bos 
daarom passend in het landschap ter plaatse kunnen geschieden. 
Daarenboven zijn, ook op NSW-landgoederen, in de loop der tijd nogal 
wat beplantingen verdwenen, met name waar het gaat om beplantingen 
langs perceelsranden. 

Ten vervolge op hun vragen over de naar hun oordeel stringente 
regeling van de bebossingsnorm vragen de leden van de C.D.A.-fractie 
naar de eventuele gevolgen hiervan voor het gestelde in de budgettaire 
paragraaf bij het wetsvoorstel. Wordt de nieuwe NSW voor de Staat 
voordeliger dan de huidige en staat dat dan niet haaks op de bedoeling 
van de wet met haar verdergaande belastingfaciliteiten. 

Dat een beperkt aantal landgoederen niet voor rangschikking in 
aanmerking kan komen, als gevolg van de te stellen rangschikkingscri-
teria, is bij het opstellen van het wetsvoorstel voorzien en heeft derhalve 
geen gevolgen voor het gestelde in de budgettaire paragraaf. 

Ten slotte vragen de leden van de C.D.A.-fractie in hoeverre de norm 
van 30% stringent zal worden toegepast. 

Aan de rangschikkingscriteria zal de hand gehouden worden. Voor 
zover er uitzonderingen op de algemene criteria moeten worden 
gemaakt, zullen deze in het ontwerp-rangschikkingsbesluit Natuur-
schoonwet 1928 worden opgenomen. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
G. J. M. Braks 
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