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MAATREGELEN IN ZAKE HET,BOSCHWEZEN, DE
HOlITVOORZIENING EN DE JACHT,

~
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1. Verlenging kapvergunninycm Ir • ~ ". ',,', '-;cr
De Productiecommissaris ~ voor den Böschbouw en de Houtteelt te
Utrecht brengt ter kennis van belanghebbenden. dat de geldigheidsduur
van 'alle door hem na' 31 October- 1941 verleende, vergunningen" tot
rooiing van .bosschen en ancJere 'houtopstanden (waaronder
velling
ook wordèn vèrstaan enkele hoornen) met uitzondering van die voo~
iepen, bij -deze wordt verlengd tot 15 Mei 19-42.
",~' ,
Voor zoover 'in die vergunningen een lastgevi!lg tot 'velling: is öpge~
nomen, wordt de termiJn. binnen welken aan die lastgeving inoet zijn
_.' _ ~
voldaan. bij deze eveneens tot 15 Mei 1942 verlengd. _.~,
De termijn voor de velling van lépen wordt verlengd 'tot t Mei 1942.
De aandacht' wordt er op gevestigd; dat geen verdere verlenging :Zal
worden' verleend.
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23,-M~art 1942.
·.T.
'i'
. __ ,r ~,
•..

.en

:_;.r

r,

~..

,,',

I

,~,~~
,.
_ ,T

:

2. Koopen. verkoopen en afleveren van hout op stam.
t _
. De directeur van het Rijksbureau voor Hout ,daartoe ,gemachtigd door
den "Secretaris-Generaal van het Departement' van Handel. Nijverheid
en Scheepvaart, in overeenstemming met den 'Gemachtigde voor de Prijzen.
en ',na overleg met äen Gemachtigde voor het Boschwezen, de""Houtvoor;.
ziening en de Jacht. 'maakt. 'bekend, dàt het koopen, . verkoopen, en af~
leveren van hout op stam. dat bestemd is om te worden geveld of gerooid,
waarvoor krachtens ziJn bekendmaking van 3 October 1941 (NederlaQdsche Staatscourant d,d. ,3 en 4 October 1941 nr 193) een vergunning
vereischt iS I met ingang Van 17 April 1942 slechts mag geschieden met
inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. biedingen van gegadigden mogen uitsluitend geschieden in een bedrac
per m3 en zulks binnen de grenzen der voor de betrokken houtsoort
geldende prijsvoorschriften;
2. de vaststelling van de af te rekenen juiste hoeveelheid rondhout en
het hieruit en uit den sub I bedoelden prijs resulteerende tota~lbedrag
van den koop mag eerst geschieden op grond van een opmeting van
den inhoud van het hout na de velling of rooiing.
De ten aanzien van het, verkoopen en koopen van hout op stam, bestemd om te worc;!en geveld of gerooid, van kracht Zijnde voorschriften
blijven gehandhaafd; daarnevens moet aan vorenstaande voorwaarden
de hand worden gehouden.
.
,
Op het bij de totstandkoming van de koopovereenkomst in te vullen
koopbrIef je wordt het voorloopig begroote bedrag in m:1 en in geld inge~
vuld. Zoodra na de velling de juiste vaststelling van aantal m:J en
geldbedrag heeft plaats gehad. overeenkomstig de bovengestelde voorschriften. moeten deze aan het Rijksbureau voor Hout, afdeeling Inlandsch
Hout, Maliestraat 9, te Utrecht, worden opgegeven.
. De bestaande voorschriften voor den verkoop en den koop van hak·
hout, hout bestemd voor takkenbossen en hout. dat uitsluitend geschikt
is voor brandhout. ondergaan geen wijziging.
De directeur van het Rijksbureau voor Hout zal nadere aanwIjzingen
kunnen geven ter uitvoering van bovef:!staande voorschriften,
3. Wijziging Prijzenbeschikking 1941 -Griendproducten van" den Secretaris~'
Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherlj d.d. 9 Maart
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'1942. no. 6638. Rijksbureau voor Voedselvoorziening' in Oorlogstijd. afd ó

Algemeene Zaken. ~
.'
.
I. De Prijzenbeschikking 194f Grienproducten wordt g,ewiJzigd in,'clier
voege. dat het jn het eerste -lid van artikel 2.'onder A. sub 111, bepaalde
als .volgt' gelezen:
.' .. 111 bestemd v'oor boonenstokken :
aantal stokken per bos
per bos'-~
ca. 9 voets .... : ...................... 25
'10;52 "
met dien verstande. dat boonenstcikken door 'dengene. die reeds vóór het
in werking trederi van deze beschikking' al,5 wederverkooper hierin handel
dreef. slechts mogen worden te koop aangeboden': en verkocht;- 'Qnder~
scheidenlijk van dezen mogen 'worden gekocht. tegen de:n bovengenoe!Jlden
prijs. vermeerderd ,met de in geldsbedrag: uitgedrukte, winstmarge; 'welke

op 9 Mei 1940 werd genoten, doch met ten hoogste f 0.10 per bos".
11. Deze beschikking treedt in werking, met ingang 'van den dag na
',".
dien van haar afkondiging in- de Nederlandsche Staatscourant.
'.
4. Jachtwet 1923.
BIJ beschikking' van den . Secretaris~Generaal van het Departement van
Landbouw en Vlsscherlj d.d. 19 Maart 1942. no. 807. Bureau, Jacht js
- gelet op art. 30 lid 2 der Jachtwet 1923 - 'hepaald, "dat in het geheele
Rijk:

I

a. het zoeken, rapen en"'biIiteri' openbare wegen ,en 'voetpaden vervoéren
van eieren van kemphanen. wulpen. scnoleksters. grutto·s. "tureluurs. meer;.
krieten t;n waterhoentjes is. 'toegestaan van af heden tot~ en, met: 19- April
1942;
..
',.
.
b. het ten verkoop in voorraad hebben. ,te koop aanbieden. verkoopen:
afleveren en langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van ·eieren
van het onder' a. genoemde waterwild is toegestaan van af heden tot: en
met ,21 April 1942. met" dien verstande. dat het" vervoeren gedurende
de, data 20 en 21 April- slechts is' toegestaan binnen, ,de bebouwde kom
der gemeenten en langs'openbare wegen en voetpaden; __.. 1
c. het zoeken. rapen, ten 'verkoop in voorraad hebben, te koop aa.n~
bIeden, verkoopen, afleveren of vervoeren' van eieren van zwanen, ganzen,
wilde eenden (alle. soorten),' duikers, watersnippen en goudplevieren niet
is toegestaan.
1
r

5. Wijziging, hüistlestiiig tlan de l1fdeeling Gemachtigde voor 'het B6sd.~
wezen, de Hóutvoorziening" en de Jacht.
.;
Het Bureau "Jacht" (onder leiding van den heer H. B I a a u w) en
het Bureau "Boschwezen" (onder leiding van den heer J. J. H. BiJ den·
dij k) zijn overgebracht naar het pand Bezuidenhout 26 te 'g,Graven':.
hage, gelegen naast het Departement. Dit pand is telefonisch aangesloten
onder de nummers 771868 en 771869, doch het is ook via het Departement
van Landbouw en Visscherij te bereiken.
Het Bureau "Algemeene Zaken" blijft gev~tigd Prinsengracht 31
(tel. 180024. 180025 en 180026).
6. Onteigening in het belang tlan monumentenzorg of natuurbescherming.
Bij besluit d.d. 13 April 1942 van de Secretarissen-Generaal van de
departementen van Opvoeding. Wetenschap en Kultuurbescherming, van
Landbouw en Visscherlj en van Justitie. betreffende onteigening in het
belang van monumentenzorg of natuurbeschenning. in werking getreden
15 April 1942, is de bij artikel 9, onder I der Boschwet 1922' aan de
Onteigeningswet toegevoegde titel VIII, handelende over onteigening van
onroerend goed, alsmede van op onroerend goed gevestigde erfdienst·
baarheden en andere zakelijke rechten ter bewaring van natuurschoon,
gevormd door bosschen en andere houtopstanden in dien zin gewijzigd.
dat ingevolge artikel Hl der Onteigeningswet onteigening thans mogelijk
is in het belang van monumentenzorg of van natuurbescherming. van
onroerende monumenten. van natuurmonumenten en van andere onroe·
rende goederen, welke grenzen aan of gelegen zijn in de nabijheid van
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onroerende monumenten. of natuurmonumenten; alsmede. van de daarop
gevestigde erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten'~
De onteigening ,welke voorheen geschiedde ten name van het Rijk,
een gemeente of een rechtspersoon1ijkheid hebbende vereeniging of een
stichting. uitsluitend in het belang van natuurschoon werkzaam. mits zij
. als zoodanfg was toegelaten. kan thans plaats ·hebben ten name van het
Rijk of een ander openbaar lichaam of van een ander rechtspersoon. die
in het belang van monumentenzorg of natuurbescherming werkzaam is.
Onder monumenten' verstaat het besluit:
Ic. zaken of gedeelten van zaken. welke vóór ten minste dertig jaar zijn
vervaardigd. indien. het behouden daarvan voor Nederland van al~
gemeen belang' is wegens haar schoonheid, haar wetenschappelijke
beteekenis. 'de aan haar verbonden geschiedkundige herinneringen of
wel in verband met -de schoonheid of het karakter van een stads· of
dorpsbeeld' of vaD een landschap:
2e. terreinen, waarin zich oudheidkundige overblijfselen bevinden. indien
het behouden daarvan uit overwegingen van wetenschappelijken aard
van algemeen belang is.
Onder- natuurmontimenten worden hier verstaan deelen van, het grond·
gebied' van Nederland. 'hetzij land of water. welker behoud van algemeen
belang is met het I;)og op hunne beteekenis voor het natuur· of land~
schapsschoon of voor de wetenschap.
Artikel' 2 van het besluit bepaalt, dat artikel 10 -der Boschwet 1922
-vervalt. Laatstgenoemd artikel gaf den Minister van Landbouw. Nijver·
heid en Handel: de bevoegdheid bij het bestaan van 'een voornemen tot
onteigening ter bewaring van het natuurschoon het vellen. dunnen en'
snoeien van bosschen -en andere houtopstanden te verbieden en regelde
voorts het vervallen van een- dergelijk -verbod.
In artikel 3. lid I. va,.T) het meergenoemde besluit is bepaald, dat bij
het bestaan van cen voornemen tot onteigening in overeenstemming met
artikel 141 der Onteigeningswet, de Secretaris~Generaal van het depar·
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming bevoegd is,
onroerende goederen. als -in dat artikel bedoeld, voor wijzIgingen te vrij·
waren door het verbieden of. doen verbieden van handelingen, welke
den toestand van den bodem en de zich daarop bevinçlende getimmerten,
planten. bosschen en houtopstanden. waaronder begrepen de enkele boomen.
veranderen, dan wel door te bepalen of te doen bepalen. dat deze han~
delingen niet mogen geschieden dan met schriftelijke vergunning. aan
welke vergunning voorwaarden kunnen worden verbonden.

