Noodsituatie in de bosbouw
Bossohap vraagt beheersbijdrage van

f

125,- per ha.

Het Bosschap heeft gisteravond een nota over de
onhoudbare finanoiële toestand 'in de bosbouw aange-

boden ·aan de leden van de Tweede Kamer, die deel
uitmaken van ,de Vaste Oom missie voor Landbouw en
Visserijen voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
Uit deze nota blijkt dat de particuliere bose'igenaren,
die 38% (82.587 ha) van onze bossen beheren, jaarUjks f 125,- per ha moeten toeleggen.

hectare dan de staat per jaar f 800,- i:p.v. f 125,gaat kosten.
Bovendien is hierbij nog geen rekening gehouden
met de kosten van de s'oei,ale voorzieningen, die aan
de honderden werkloze"boswerknemers zullen moeten
worden uitgekeerd.

De oorzaken hiervan zijn de voortdurende stijging

van de loonkosten van de 640 werknemers - de loonkosten zijn sedert 1972 met 60% gestegen - en van
de andere kosten, terwijl de houropbrengsten niet
ziJn gestegen.
Bovendien zijn door de twee ~ecente stormen de
houtreserves verloren gegaan en vraagt het onderhoud van de bossen extra zorg.
,Een ·ander aspect van de verhoogde kosten 'is de
toegenomen recreatiedruk op de bossen.

In 1965 werden de eerste bosbedrijven reeds geconfronteerd met negatieve bedrijfsresultaten.
Uiteen L.E.I."onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten
in de particuliere bosbouw blijkt. dalin 1967 en 1968
op een onderzocht areaal van 22.636 ha, toebehorend
aan 51 bedrijven, gemiddeld een negat·ief bedrijfsresultaat per hectare werd bereikt van resp. f 68,30 en
f 59,70, exclusief rente over het geïnvesteerd vermogen, vermogensbelasting en de ontvangen bosbijdra-

ge. Indien met de bosbijdrage reken'ing wordt gehouden was-het·negatieve resultaat f 50,- (1967) resp.
f 40,- (1968) per ha. Ten gevolge van de jaarlijks
optredende verliezen zijn 'ane ·financiële reserves inmiddels verbruikt.
De aftakeling van de waarde van het hosbezit is
dan ook nageno'eg niet meer te stuiten. De kwalUeit
en kwantiteit van de houtproduktie zal sterk verminderen en daarmee de toekomstige 'inkomensmogelijkheden van de bosbouw, alsook de recreatieve functie

van het bos.
De ,gevolgen van deze financiële zorgen zul'len o.m.

zijn, dat een zeer groot aantal van de 650 werknemers zal moeten afvloeien, indien geen maatre'gelen
worden genomen en dat een rampzalige verwaarlo-

zing van het bos bezit dan zal optreden.
Het Bosschap stelt, dat ,een beheersbijdrage van
f 125,- per ha noodzakelijk is omdat daardoor het
behoud van de bossen en de werkgelegenheid worden gegarandeerd, terwijl dit bovendien de meest
voordelige oplossing is voor de gemeenschap.

Indien een dergelUke beheersbUdrageregeling n.1.
niet tot stand 'komt dan zullen bossen door de staat
moeten worden 'overgenomen. Dit betekent dat elke
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