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PRODucrIECOMMISSARIS VOOR DEN BOSCHBOUW
EN DE HOUTI'EELT.

.

----'

B. No. 230/112.

.'

.

'

Utrecht. 25 Novemb~r 1942.

,

Aan Heeren Bo;cheigenaren.

.

Het is van groot bel~ng, dat de boscheigenaren, ten einde zooveel
mogelijk te voorzien in de behoefte aan brandhout van de streekbevolking "
en om houtdiefstallen. die .in den varigen winter zeer ernstige afmetingen
hebben aangenomen. te voorkomen. een zekere ,hoe~eelheid brandhout·'
voor verkoop' aan de plaatselijke bevolking gereed doen maken; voor
de velling daarvan verzoek ik U, een kapvergunning te willen aanvragen. '
De directeur van het Rijksbureau voor Hout is bereid, voor deze hoeveel~
heden een verk.oop~ en afleveringsvergwming te verleenen met bepaling.
dat het hout niet mag Vlorden verkocht aan den, brandstofhandel. Daar~.
mede toch zou het döel: voorziening der streekbevolking van brandhout,
"niet worden bereikt; dit kan het best geschieden door verkoop aan par~
ticulieren of aan overheidsinstanties. die de 'brandhoutvoorziening van
de bevolking wenschen te regelen.
Aangezien ook verschillende boschbezitters mij ,hebben verzocht. een
regeling te treffen. die het verkoopen en afleveren van brandhout aal).
de omwonenden mogelijk maakt, meen ik op Uw volle medewerking te
kunnen rekenen om op de voorgesêhreven wijze de behoefte aan brandhout zoovecl mogelijk te 'lenigen.
. .
Ik heb gemeend, gelet op de vele verplichtingen, die door de bliitengewone omstandigheden reeds moeten worden opgelegd. daaraan voors·
hands niet een nieuwe verplichting te moeten toevoegen. tot velling van
hout voor het beoogde. doel. Ik vçrtrouw, dat het ook in de toekomst
niet noodig zal zijn tot een, dergelIjken maatregel over te gaan en dat
iedere boschbezilter het zijne et toe zal bijdragen, in den huidigen brand·
stoffennood verlichting te brengen:
J '.
Bij het indienen van een aanvr""ge om kapvergunning voor het beoogde
, doel gelieve U naar het nummer van, deze mededeeling te verWijzen. opdat
bij de vergunning tot het vellen van het noo?ige hout tevens de vereischtc
vergunning van den directeur van het Rijksbureau voor Hout kunne worden
versqekt.. De' Productiecommissaris voor den Boschbouw
en de houtteelt,
Van Sf'"eijn.
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