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S. J. HALBERTSMA

Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid die dè redactie mij biedt, om
enkele opmerkingen te maken over de passage aangaande het Bosschap in
de voordracht van de heer Sepersl). Er heerst kennelijk een misverstand bij
de heer Sepers over de gang van zaken.
In het Instellingsbesluit Bosschap van februari 1954 is bepaald, dat aan
het Bosschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van: "de teelt van
bosbouwgewassen en de voortbrenging van bosbouwproducten, daaronder
begrepen het verbeteren van de bodem voor de uitoefening van de bosbouw,
de bevordering van de gezondheidstoestand, de zuiverheid en de kwaliteit
van bosbouwgewassen en bosbouwproducten en het tegengaan van brandgevaar".
Tot 1 juli 1962, toen de nieuwe Boswet in werking trad, gold artikel 5
van de "Boswet 1922". In dit artikel was bepaald, dat het verboden is in
bepaalde door de Minister van Landbouw aangewezen gemeenten tussen
15 mei en 1 augustus geveld naaldhout te laten liggen of opgestapeld te
houden.
Het bepaalde in artikel 5 van de "Boschwet 1922" is niet in de nieuwe
Boswet geregeld, daar regeling van de onderhavige materie aan het Bosschap wordt overgelaten. Daarom is op 1 juli 1962 de Verordening Bosschap
Schadelijke Dieren in werking getreden, waarvan de inhoud een gelijke
strekking heeft als artikel 5 van de "Boschwet 1922", op grond waarvan
de Minister van Landbouw bij Beschikking van 13 mei 1957 de gemeenten
aanwees, waarin art. 5 van de "Boschwet 1922" van kracht was.
Ten departemente achtte men het kennelijk niet noodzakelijk om een
aantal gemeenten in het kustgebied aan te wijzen, waarin genoemd verbod
zou gelden. Deze gemeenten, zoals Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk,
Wassenaar, 's-Gravenhage, Naaldwijk, 's-Gravenzande waren niet in de
Beschikking van de Minister van Landbouw van 13 mei 1957 genoemd.
In het krachtens de Verordening 'Bosschap Schadelijke Dieren, op 23 niei
1962 genomen besluit van het Bestuur van het Bosschap, eveneens gedateerd 23 mei 1962, dat op 1 juli 1962 in werking trad, waren aanvankelijk
dezelfde gemeenten opgenomen, als in de Beschikking van de Minister van
Landbouw. Toen het Staatsbosbeheer echter bij brief dd 18 maart 1963 aan
het Bosschap verzocht om bovengenoemde gemeenten in het kustgebied
onder de werkingssfeer van de verordening te brengen, heeft het Bosschap
daaraan prompt voldaan, en wel bij Besluit van 10 april 1963.
Naar ik aanneem is het misverstand ten aanzien van deze aangelegenheid
thans opgehelderd.
1) Hierv66r opgenomen. Red.
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