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Bestuurlijk Nederland blijft een boeiend en steeds
wisselend palet van schakeringen vertonen.
Gemeentelijke herindelingen, stadsprovincies, gewesten, stedelijke knooppunten, decentralisatie etc.
Het zijn begrippen en kreten die dagelijks volop in
het nieuws zijn.
Recent is één van de grote operaties uit deze lijst
aan acties afgerond, de decentralisatie van taken
van de Rijksoverheid naar de twaalf provincies op
het gebied van landbouw, natuur en openluchtrecreatie. Dit betekent dat taken die door de Rijksoverheid op deze terreinen uitgevoerd worden, per
1 januari 1996 door de provincies overgenomen zullen gaan worden; daarbij gaat het ook om taken op
het terrein van bosbeleid. Het gaat met name om de
uitvoering van taken. Dit betekent dat de provincies
nadrukkelijk in beeld komen bij bijvoorbeeld de
Boswel en de uitvoering van het bosbeleid zoals in
het Bosbeleidsplan is vastgelegd.
Daarmee krijgt de bosbouw in Nederland een nieuwe bestuurlijke partner. Van oudsher had de
Rijksoverheid al een eigen rol, op het gebied van
wet- en regelgeving en als eigen beheerder.
Ook gemeenten kenden al langer een betrokkenheid bij de bosbouw, zowel als eigenaar maar ook in
regelgeving via bestemmingsplannen en de gemeentelijke kapverordeningen.
Nu komen de provincies ook in beeld. Wat betekent
dit nu voor de bosbouw in Nederland? Wordt het er
beter van?
Een eerste oppervlakkige analyse geeft aan dat het
er in ieder geval niet eenvoudiger op is geworden.
Een voorbeeld is de Boswet:
- De controletaken liggen momenteel bij de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in discussie is
of de provincies een eigen controledienst krijgen.
- De uitvoering blijft bij Uitvoering Regelingen van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij,
- De adviestaken van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij gaan nu naar de twaalf provincies. Het betreft advisering op het terrein van compensatieverzoeken, kapverboden e.d.
- Bezwaarprocedures blijven lopen via de adviescommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Tenslotte is de directeur Staatsbosbeheer nog steeds
in de Boswet namens de Minister genoemd als verantwoordelijke, alhoewel het al sedert 1988 niet meer
tot de taken van het Staatsbosbeheer behoort.
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Of hiermee de doelstelling van decentralisatie wordt
gehaald, namelijk "breng de bestuurder dichter bij
de burger", "doe het eenvoudiger en goedkoper",
is nog maar de vraag.
Er zijn echter ook andere invalshoeken die meegewogen moeten worden bij een beoordeling.
Provincies hebben en krijgen steeds meer taken en
bevoegdheden met betrekking tot het landelijk gebied die ook voor de bosbouw van groot belang
zijn, denk aan ruimtelijke ordening, infrastructuur,
milieuwet- en regelgeving, waterbeleid (zowel kwaliteit als kwantiteit) etc.
Sommige provincies hebben zelf al initiatieven ontplooid die voor de bosbouw van belang zijn.
Zo kent de Provincie Gelderland een Provinciale
Boscommissie onder leiding van één van de leden
van Gedeputeerde Staten. Deze Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse
geledingen in de bosbouwwereld (en dat zijn er
heel wat!) en adviseren Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten van Gelderland.
Ook de Provincie Overijssel kent een dergelijke
Commissie, onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter.
Beide provincies hebben inmiddels hun eigen begrotingen gelden vrijgemaakt voor activiteiten en
projecten in het bos. De bosgroepen in deze provincies spelen in dit geheel een belangrijke rol.
Andere provincies zijn nog niet zover maar de al
eerder genoemde decentralisatie kan een belangrijke stimulans zijn om ook dergelijke structuren te ontwikkelen en financiën voor het bos vrij te maken.
In ieder geval betekent de grotere betrokkenheid
ook dat er nu op provinciaal ambtelijk niveau bosbouwdeskundigheid aangetrokken zal moeten worden, zo zullen er 15 è 20 mensen extra zich bezig
gaan houden met het bos.
Alles bij elkaar lijkt de balans van de decentralisatie
voor het bos door te slaan naar voorzichtig positief.
Natuurlijk zal het één en ander zich moeten bewijzen,
anderzijds moet die kans om zich te bewijzen ook gegeven worden! Hoe meer betrokenheid en discussie
over bos en bosbeleid in de diverse politieke force,
hoe beter. Naast de vaak beperkte aandacht op landelijk niveau zal het bos nu ook als item in alle twaalf
provinciale staten aan de orde komen. Dat lijkt een
belangrijk winstpunt, op deze wijze maakt het bosbeleid een kans om wat meer uit de anonimiteit te komen en los te komen van de sterk intrichte discussies
binnen de oude, vertrouwde en "eigen" clubjes.
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