
7 

en die van de consulenten maken het hem mogelijk ernaar te 
streven, dat de voor recreatie en natuurbescherming van 
belang zijnde gebieden ook als zodanig worden aangewezen. 

Het landschapsplan maakt een integrerend deel uit van iedere 
ruilverkaveling. De ondergetekende deelt volledig de mening 
van dezelfde leden, dat de landschappelijke verzorging van een 
gebied, dus ook land- en tuinbouwgebied, op de recreatieve 
functie ervan van grote invloed kan zijn. Ook te dezen kan de 
ondergetekende op de vorengeschetste wijze zijn invloed uit-
oefenen. 

Naar aanleiding van de vraag van vele leden inzake de aan 
leiders van recreatiebedrijven te stellen minimumeisen kan 
worden medegedeeld, dat overleg over dit onderwerp heeft 
geleid tot het instellen van een speciale opleiding tot recrea-
tieverzorger aan het Centraal Instituut voor de Opleiding van 
Sportleiders te Overveen. Deze opleiding was in het cursus-
jaar 1965-1966 voor het eerst mogelijk. De ontwikkeling van 
deze opleiding blijft de ondergetekende met aandacht volgen. 

Zoals reeds in antwoord op vragen van het lid der Tweede 
Kamer de heer Vellenga is medegedeeld zijn de berichten in 
de pers over het in Duitse handen overgegaan van recreatie-
gebieden ten zuiden van het Tjeukemeer voorbarig gebleken 
(Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, blz. 679, nr. 367). 
De onderhandelingen inzake overdracht van de grond zijn af-
gesprongen. In hoeverre in de provincies Zeeland, Limburg 
en Friesland belangrijke recreatiegebieden door Duitse of 
andere buitenlandse maatschappijen worden geëxploiteerd is. 
de ondergetekende niet bekend. Een overzicht van die recrea-
tiegebieden, welke gedurende de laatste vijf jaren in handen 
van buitenlanders en buitenlandse maatschappijen zijn geko-
men, kan de ondergetekende tot zijn spijt thans niet geven. 

In antwoord op de vraag van enige leden betreffende de 
lucht- en waterverontreiniging deelt de ondergetekende mede, 
dat hij is vertegenwoordigd in de Raad inzake de luchtveront-
reiniging en dat hij eveneens betrokken is bij de voorbereiding 
van de Wet op de hygiëne van het kamperen en van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater. Daarenboven is het Departe-
ment van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede in verband 
met deze aangelegenheden, in de I.N.C.O.R.E.T. (Interdepar-
tementale Commissie voor Openluchtrecreatie en Toerisme) 
vertegenwoordigd. 

Naar aanleiding van de vraag van sommige leden betref-
fende de zomertijd, wijst de ondergetekende erop, dat de even-
tuele wederinvoering van de zomertijd onderwerp van studie is 
in een door de Stichting Recreatie ingestelde beraadsgroep, 
waarin zijn departement vertegenwoordigd is. Op ambtelijk 
niveau zijn op initiatief van de Staatssecretaris van Economische 
Zaken besprekingen over dit onderwerp gaande. Ook aan deze 
besprekingen neemt zijn departement deel. 

Jeugdvörming. Het schenkt de ondergetekende voldoening, 
dat verscheidene leden instemmen met zijn in de memorie van 
toelichting uitgesproken voornemen een wetenschappelijk onder-
zoek te doen instellen met betrekking tot de wijze waarop 
de beste hulp kan worden geboden aan de ontplooiing en ont-
spanning van de jonge mens. Wanneer dezelfde leden echter 
bezwaar maken tegen de in deze memorie van toelichting „ge-
poneerde stelling, dat de ouders van deze tijd veelal niet in 
staat zijn de door hen aangehouden normen waar te maken", 
dan moet de ondergetekende daarbij toch wel opmerken, dat 
de door deze leden uitgesproken mening „dat de wereld van 
vandaag in sommige opzichten een ander beeld zou vertonen, 
indien jongeren zich meer aan bepaalde normen gelegen He-
ten liggen", naar het hem voorkomt de juistheid van de door 
hen aangevochten stelling veeleer bevestigt dan ontkent. 

Sommige leden, die het oordeel van de ondergetekende wen-
sen te vernemen over de bij hen gerezen vraag of bij het jeugd-
vormingswerk wel voldoende aandacht wordt besteed aan die 
onderwerpen, waarnaar de voorkeur van de jeugd zelf uit-
gaat, moet worden medegedeeld, dat op deze vraag niet een 
voor alle jeugdvormingswerk gelijkluidend antwoord kan wor-
den gegeven gezien de grote variatie van organisaties en 
instellingen, die zich met de jeugdvörming bezighouden. Hij 
meent echter bij een groot aantal organisaties in de laatste ja-

ren een duidelijk richten op de onderwerpen, die de jeugd 
zelf het meest interesseren, te mogen constateren. Het voren-
staande geldt, naar de ondergetekende meent te mogen opmer-
ken, voor de organisatievormen en de methodiek. De onder-
getekende vertrouwt daarom op een gunstige ontwikkeling in 
deze. 

De vraag van vele leden of de ondergetekende een taak 
meent te hebben ten aanzien van het stimuleren van de bouw 
van jeugdherbergen en van het uitbreiden en verbeteren van 
de accommodaties van bestaande instellingen op dit terrein kan 
hij, met verwijzing naar de voor dit doel op de begroting ge-
plaatste middelen en met verwijzing naar hetgeen hij hier-
omtrent bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
heeft gezegd (Handelingen Tweede Kamer, 25sle vergadering 
op 20 december 1965, blz. 1025), bevestigend beantwoorden. 

Ontwikkeling van volwassenen. De ondergetekende ver-
heugt zich met de vele leden over de groeiende toenadering en 
samenwerking, welke kan worden geconstateerd op het terrein 
van het bibliotheekwezen, het vormingswerk en de amateuris-
tische kunstbeoefening en spreekt gaarne de verwachting uit, 
dat de in het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling 
samenwerkende organisaties de noodzakelijke bezinning en 
vernieuwing tot stand zullen brengen. 

In antwoord op de vraag van vele leden of mag worden 
aangenomen, dat het beraad ten departemente ten aanzien 
van de verbetering van de accommodatie bij de volkshoge-
scholen en de vorminsscentra zoveel mogelijk zal worden be-
spoedigd, kan de ondergetekende mededelen dat deze kwestie 
zijn volledige aandacht heeft. 

Lichamelijke vorming en sport. Naar aanleiding van de vraag 
van enige leden betreffende de urgentie van hetzij een nieuwe 
sportnota hetzij een herziening van de bestaande moge de 
ondergetekende in de eerste plaats verwijzen naar hetgeen hij 
ter zake heeft opgemerkt in de vergadering van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op 20 december 1965 (Hande-
lingen blz. 1026, linkerkolom). Niettemin gaat ook de gedachte 
van de ondergetekende uit naar de mogelijkheid van een be-
knopte sportnota, waarin naast een aantal gegevens over de 
bestaande situatie een aantal overwegingen zijn opgenomen, 
die richtinggevend voor het beleid kunnen zijn. 

Met de vele andere leden deelt hij de voldoening over de 
belangstelling voor de actieve sportbeoefening en betreurt hij de 
tekorten in accommodaties. 

Een subsidieregeling, die zal kunnen voorzien in de effectu-
ering van de promemoriepost subsidies in de investeringskosten 
van sportaccommodaties (artikel 173), is momenteel in voor-
bereiding. Nader interdepartementaal overleg vindt thans plaats. 

Aan het probleem van de „doping" in de sport, waarop 
enige leden wijzen, is door de overheid reeds sedert 1960 ern-
stig aandacht geschonken. De toenmalige Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid heeft d.d. 4 januari 1960 de Ge-
zondheidsraad verzocht een minutieus onderzoek in te stellen 
naar de omvang en de ernst van het verschijnsel van doping. 
Op 27 november 1962 heeft de Gezondheidsraad een rap-
port van zijn bevindingen uitgebracht. Hij kwam daarin o.m. 
tot de volgende conclusies: 

— Het is niet gebleken dat doping in de Nederlandse 
sportwereld zo veelvuldig voorkomt, dat van een algemeen 
probleem van volksgezondheid kan worden gesproken. 

— Een vraagstuk blijft echter de doping door de topklasse 
van de wielrenners en mogelijk van een aantal uitblinkers in 
andere takken van sport. 

Voor de overige conclusies moge worden verwezen naar 
blz. 19 enz. van genoemd rapport. Intussen zijn reeds ruim drie 
jaar verlopen. Het bestuur van de in mei 1965 op initiatief van de 
Nederlandse Sport Federatie opgerichte Vereniging voor Sport-
geneeskundc heeft in maart 1966 een commissie ingesteld, die 
zich zal bezighouden met het dopingvraagstuk. De commissie 
heeft tot taak het bestuur der vereniging te adviseren omtrent 
maatregelen ter voorkoming van doping. Dit bestuur zal ter zake 
contact met de ondergetekende en met zijn ambtegenoot van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid houden en overleg plegen. 
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In internationaal verband wordt aan het probleem van de 
doping eveneens aandacht geschonken. Zo vond van 23—25sep-
tember 1965, onder auspiciën van de Raad van Europa, een 
internationale conferentie plaats te Straatsburg. Behalve Neder-
land waren op deze conferentie vertegenwoordigd: België, 
Denemarken, Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Italië, 
Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Turkije, het Verenigd Konink-
rijk en Zwitserland. Het onderwerp van deze bespreking was: 
hoe de strijd tegen de doping ware te voeren. Door deze 
conferentie is een ontwerp-conventie voorbereid, die in maart 
jl. in de zitting van de subcommissie Vorming buiten School-
verband (sectie sport) van de Raad van Europa is behandeld 
en welke zal worden voorgelegd ter behandeling in de Council 
for Cultural Cooperation. 

De leden, die de Olympische Spelen 1976 ter sprake brach-
ten, zij het volgende geantwoord: Naar aanleiding van het 
schrijven van burgemeester en wethouders van Amsterdam 
d.d. 24 november 1965 inzake de mogelijkheid om de in 1972 
te houden Olympische Spelen in Amsterdam te organiseren 
en daarop aansluitend het schrijven van bedoeld college d.d. 
4 januari 1966, houdende een globaal overzicht van de met 
de Olympische Spelen gepaard gaande kosten, heeft overleg 
met het Nederlands Olympisch Comité, met de Nederlandse 
Sport Federatie en het gemeentebestuur van Amsterdam 
plaatsgevonden en hebben vertegenwoordigers van de bij de 
eventuele organisatie van de spelen betrokken departementen 
de problemen besproken. Het daarop volgende beraad van het 
kabinet over het verzoek van de gemeente Amsterdam tot 
medewerking aan het organiseren van de Olympische Spelen 
in 1972 heeft ertoe geleid, dat de Regering zich op het stand-
punt heeft gesteld, dat. hoezeer ook het kabinet het zou toe-
juichen dat een dergelijk belangrijk evenement in Nederland 
zou kunnen plaatsvinden, het op basis van de tot dusverre 
daaromtrent ter beschikking staande gegevens, heeft moeten 
concluderen, dat, in het licht van de economische en financiële 
lasten, waarvoor ons land zich in de komende jaren geplaatst 
ziet, de gevraagde garantieverklaring voor het organiseren van 
de spelen in 1972 aan de gemeente Amsterdam niet kan wor-
den gegeven. De Regering heeft wèl zich in beginsel bereid 
verklaard haar medewerking te geven aan een onderzoek naar 
de mogelijkheden de Olympische Spelen bij een van de vol-
gende daarvoor in aanmerking komende gelegenheden in Neder-
land te doen plaatsvinden. 

Indien enige zekerheid bestond, dat Amsterdam voor de spe-
len van 1976 zou worden uitverkoren, zou binnen afzienbare 
tijd met de voorbereidingen dienen te worden aangevangen. Op 
dit ogenblik is daaromtrent echter niets met zekerheid te zeg-
gen. 

Overigens kan de ondergetekende niet nalaten hierbij op 
te merken, dat hij de huidige ontwikkeling, waarbij de organi-
satie van de Olympische Spelen ongeveer één miljard gulden 
vergt, niet onbedenkelijk acht. 

Radio en Televisie. Het verheugt de ondergetekende, dat 
vele leden zich in algemene zin met de overgangsregeling van 
het radio- en televisiebestel kunnen verenigen. Gaarne her-
haalt hij overeenkomstig zijn in de memorie van toelichting 
gedane toezegging, dat hij met alle hem ten dienste staande mid-
delen zal bevorderen, dat zo spoedig mogelijk tijdens het hui-
dige zittingsjaar een wetsontwerp tot regeling van het radio-
en televisiebestel, mede gebaseerd op de tot dat tijdstip met 
de overgangsregeling opgedane ervaringen, aan de Kamer 
wordt voorgelegd. 

De opmerking van enkele leden, dat zij zich genoopt gevoel-
den wederom voor radio en televisie een democratisch bestel 
te bepleiten, waarin — huns inziens — een algemene om-
roep zeer wel zou passen, heeft de ondergetekende eniger-
mate bevreemd. In de eerste plaats is hem niet duidelijk wat 
deze leden onder een algemene omroep verstaan. Voorts ziet 
hij, afgezien hiervan, voor de Nederlandse situatie veeleer een 
tegenstelling tussen een democratisch bestel en een „algemene 
omroep", indien met het laatste één centraal alles omvattend 
omroepinstituut zou zijn bedoeld. Daarenboven kan zijns in-

ziens het democratisch karakter van het Nederlands bestel, 
dat in gelijke mate openstaat voor iedere groepering of richting 
en dat tevens de gezamenlijkheid tot recht wil doen komen, be-
zwaarlijk in twijfel worden getrokken. 

Indien deze leden pleiten voor meer zendtijd voor de poli-
tieke partijen, met een beroep op de stelling, dat enige van 
deze partijen zich in een uitzonderlijk bevoorrechte positie 
bevinden, omdat zij over „een eigen omroep" beschikken, 
kan de ondergetekende hun redenering moeilijk volgen. Zelfs 
als die stelling juist was, zou de „bevoorrechting", die dan 
hierin zou moeten bestaan dat in het verleden onderscheiden 
bevolkingsgroepen het initiatief tot het stichten van een om-
roeporganisatie hebben ontplooid, door de voorgestelde maat-
regel niet teniet worden gedaan. 

Ingaande op de vraag van sommige leden om een en ander 
mede te delen over zijn ervaringen met het gewijzigde om-
roepbestel, stelt de ondergetekende voorop, dat deze erva-
ringen uiteraard voorshands meer de opzet dan de uitvoering 
van het nieuwe bestel betreffen. Nadat de in juli 1965 door 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal behandelde nota be-
treffende het omroepbestel in regelingen inzake het overgangs-
bestel was uitgewerkt en deze Koninklijke besluiten in het Staats-
blad waren verschenen, was het de eerste zorg van de onder-
getekende te bevorderen dat de besturende en adviserende col-
lcges, die de nieuwe regelingen eisten, zo spoedig mogelijk tot 
stand zouden komen. Met erkentelijkheid vermeldt hij, dat hij 
bij het aanzoeken van de vele personen die hiervoor nodig waren, 
veel begrip en bereidheid tot medewerking heeft ontmoet. 

De besturen van de N.R.U. en de N.T.S., het dagelijks be-
stuur van de N.R.U. en de Raad van Beheer van de N.T.S. 
hebben, alle in hun nieuwe samenstelling na hun installatie in 
december 1965, hun werkzaamheden in het begin van dit jaar 
aangevangen. Er wordt dus elke dag ervaring met het gewijzig-
de omroepbestel opgedaan. Ook zijn onlangs de programma-
raden tot stand gekomen en in maart jl. geïnstalleerd. De be-
noeming van de programma-coördinatiecommissies zal dezer 
dagen haar beslag krijgen. Het ligt derhalve voor de hand, dat 
de invloed van de nieuwe colleges op het programmabeleid 
geleidelijk merkbaar zal worden. 

Om de invoering van de reclame-uitzendingen zo spoedig 
mogelijk te verwezenlijken, is eveneens begin december het 
bestuur van de Stichting tot uitzending van reclame geïnstal-
leerd. Dit bestuur heeft, naar de ondergetekende bekend is, 
met grote voortvarendheid de complexe materie van de recla-
me in radio en televisie ter hand genomen. De voorstellen 
van deze stichting inzake de indeling van de zendtijd voor re-
clame, de tarieven enz. zijn intussen verschenen en aan de 
Reclameraad en de ondergetekende ter goedkeuring voorge-
legd. 

Ook de Reclameraad is in december 1965 geïnstalleerd en 
aan het werk gegaan. De raad houdt zich in de eerste plaats 
bezig met de opstelling van een code voor radio- en televisie-
reclame en heeft inmiddels de goedkeuring van de tarieven, die 
de stichting heeft vastgesteld, ter hand genomen. 

In antwoord op de vraag van dezelfde leden naar de stand 
van zaken met betrekking tot de in het uitzicht gestelde ont-
werp-omroepwet kan de ondergetekende mededelen, dat hij 
dit ontwerp, naar hij verwacht, zeer binnenkort bij de Twee-
de Kamer zal kunnen indienen. 

Op de vraag van vele andere leden of het niet in het belang 
van de omroep zou zijn geweest, indien men met het nieuwe 
overgangsbestel enige praktijk had kunnen opdoen, ware een 
bevestigend antwoord uiteraard zeer wel denkbaar. Daargela-
ten evenwel, dat dagelijks met het overgangsbestel ervaring 
wordt opgedaan, welke de wetgeving ten goede kan komen, 
dient men zich hierbij ook te realiseren, dat een dergelijke 
situatie bij wetgeving niet maatgevend is. Overigens wijzen de-
ze leden zelf op de politieke wenselijkheid, dat een omroep-
wet spoedig tot stand komt. Ook de ondergetekende is van 
mening, dat het laatste dient te prevaleren. Een combinatie 
van hét voorzitterschap van de programmaraden en van de pro-
gramma-coördinatiecommissies, welke leden aanbevelen, ligt in 
ondergetekendes voornemen. 
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