ADRES VAN HET BOSSCHAP BETREFFENDE
DE ONTWERP-NATUURBESCHERMINGSWET
Het Bosschap, 's Gravenhage, 13 december 1962
Aan de Leden van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
Het Bosschap heeft met grote belangstelling kennis genomen van het ontwerp van Wet houdende voorzieningen in het belang van de natuurbescherming (nr 6764) dat bij Koninklijke Boodschap van 9 juli 1962 aan de
Tweede Kamer is aangeboden. De totstandkoming van een dergelijke wet
juicht het Bosschap toe, doch tegen bepaalde onderdelen van het onderhavige ontwerp heeft het Bosschap ernstige bezwaren.
In het ontwerp-Natuurbeschermingswet wordt onderscheid gemaakt tussen: a. natuurbescherming uit een oogpunt van natuurschoon; b. natuurbescherming uit een oogpunt van natuurwetenschappelijke betekenis; c. de
bescherming van in het wild voorkomende plant- en diersoorten.
Ten aanzien van de bewaring uit een oogpunt van natuurschoon wijst
het Bosschap erop, dat de instandhouding van natuurschoon gevormd door
bossen en andere houtopstanden is geregeld in de Boswet, zodat het voortbestaan daarvan reeds is verzekerd. Het Bosschap heeft er niet zonder enige
verbazing kennis van genomen, dat nog geen jaar nadat de Boswet in het
Staatsblad is verschenen (20 juli 1961) wederom een wettelijke regeling
wordt voorgesteld ter bewaring van natuurschoon van bossen en andere
houtopstanden. Het Bosschap wijst in dit verband op het gestelde in de
Memorie van Toelichting op het ontwerp-Boswet (nr 5308) ten aanzien van
het kapverbod in verband met natuur- en landschapsschoon:
„Voorts dient naar de mening van de ondergetekenden de mogelijkheid
te bestaan om door middel van een kapverbod in te grijpen ter bewaring
van natuur- en landschapsschoon daar, waar verdwijning hiervan een onherstelbaar verlies zou betekenen. Hierbij is in het bijzonder te denken aan
lanen, boomgroepen of zelfs enkele bomen, welke een monumentaal karakter
hebben.
Gezien de nauwe onderlinge vervlechting van de verschillende aspecten
van het bos en de houtopstand achten, de ondergetekenden de Boswet de
plaats, waar dit onderwerp geregeld behoort te worden, terwijl het kapverbod, voorzover het strekt ter bewaring van natuur- en landschapsschoon
door de Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gezamenlijk wordt opgelegd." (blz. 6
linkerkolom, 4e alinea gedeeltelijk).
Het kapverbod uit natuurschoonoverwegingen is doelbewust niet van de
Boswet naar de Natuurbeschermingswet overgebracht. De motivering wordt
gegeven in de Memorie van Toelichting op het ontwerp-Natuurbeschermingswet (blz. 8 rechterkolom onderaan, blz. 9 linkerkolom bovenaan):
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„In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende het
inmiddels tot wet verheven ontwerp-Boswet is medegedeeld, dat de mogelijkheid werd overwogen het kapverbod ter bewaring van natuur- en landschapsschoon te zijner tijd over te brengen naar de Natuurbeschermingswet
(Zitting 1959/1960—5308, stuk nr 6, blz. 5, linkerkolom, 2e volle alinea).
De slotsom van dit beraad is, dat zulks thans alleen al op wetstechnische
gronden niet wenselijk is. Met name door de uit het gemeen overleg met
de Tweede Kamer geresulteerde toevoeging van Afdeling VII (Voorzieningen door andere openbare lichamen) aan het toenmalige ontwerp is Afdeling
VI (Kapverbod) een zo integrerend deel van de Boswet gaan uitmaken,
dat zij zonder ingrijpende wijziging van die wet daaruit niet meer kan worden losgemaakt. Bovendien zou een zodanige wijziging de overzichtelijkheid
zowel van de Boswet als van de toekomstige Natuurbeschermingswet allerminst ten goede komen."
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de wetgever de bewering van natuurschoon, voor zover het betreft bossen en andere houtopstanden uitputtend heeft geregeld in de Boswet. De instandhouding van
bossen vindt overigens in zijn geheel regeling in de Boswet. Het bovenstaande in aanmerking nemende is het Bosschap van oordeel, dat er geen behoefte bestaat aan een nadere regeling ter zake in de Natuurbeschermingswet.
Het Bosschap is dan ook van mening, dat de bepalingen van de Natuurbeschermingswet voor zover het betreft de bescherming uit een oogpunt van
natuurschoon, niet van toepassing behoren te zijn op bossen en andere houtopstanden. Dit zou kunnen worden bereikt door in de definitie van artikel
1, c, bossen en andere houtopstanden, die van algemeen belang zijn uit een
oogpunt van natuurschoon, uit te zonderen.
Geen bezwaar heeft het Bosschap echter tegen een wettelijke regeling
van de onder b. en c. genoemde facetten, namelijk de bescherming van terreinen om hun natuurwetenschappelijke betekenis en de bescherming van
in het wild voorkomende plant- en diersoorten.
In aansluiting daaraan wil het Bosschap uw aandacht vestigen op een
aantal punten van het ontwerp, die van belang blijven nu bossen in verband met hun natuurwetenschappelijke betekenis wel onder de wet kunnen
vallen.
I Algemene bepaling, artikel 1
Het kapverbod uit natuurschoonoverwegingen kan krachtens artikel 13
van de Boswet worden opgelegd door de Ministers van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij gezamenlijk. Het Bosschap
is van mening, dat de belangen van land- en bosbouw zo wezenlijk en direct
zijn betrokken bij de natuurbescherming, dat de in het wetsontwerp voorziene afweging van die belangen binnen de ambtelijke Vaste Commissie
niet voldoende geacht kan worden. Niet alleen zal het Bosschap bij de
procedure dienen te worden betrokken zoals onder II „Natuurbeschermingsraad" wordt uiteengezet, doch ook op ministerieel niveau zal een goede afweging van de agrarische belangen verzekerd moeten zijn. Derhalve dient
de Minister van Landbouw en Visserij te worden betrokken bij het nemen
van beslissingen krachtens de Natuurbeschermingswet.
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II Natuurbeschermingsraad
De leden van de Natuurbeschermingsraad zullen ingevolge artikel 3 van
het ontwerp, door de Kroon worden benoemd, zonder dat een voordracht
of een advies wordt gevraagd aan belanghebbenden. Ten aanzien van de
Natuurbeschermingsraad vermeldt de Memorie van Toelichting:
„Het ligt in het voornemen, dat de raad, evenals zijn voorloper, zal worden samengesteld uit personen, die belangstelling hebben voor en deskundig
zijn op het gebied van de natuurbescherming en die niet zullen mogen worden
beschouwd als vertegenwoordigers van bepaalde organisaties of groepen.
De besprekingen van de raad kunnen — naar de ervaring heeft geleerd —
aan vruchtbaarheid winnen, indien enkele rijksambtenaren, wier taak op
het gebied der natuurbescherming ligt, met adviserende stem daaraan deelnemen."
De voorgestelde samenstelling van de Natuurbeschermingsraad komt er
in feite op neer, dat slechts vertegenwoordigers van één belangengroep i.c.
de natuurbescherming, in de raad zitting zullen hebben. Het Bosschap is
van mening, dat aldus nooit een zuivere afweging van de diverse belangen
in de Natuurbeschermingsraad kan plaats vinden. In een dergelijke raad
behoren alle belangengroepen te zijn vertegenwoordigd, op zijn minst degenen, die direct bij de wet zijn betrokken.
Nu er voor de belanghebbenden bij de Natuurbeschermingswet, representatieve privaatrechtelijke organisaties bestaan, benevens lichamen zoals het
Bosschap, die ingevolge artikel 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie
zijn aangewezen om de regering van advies te dienen, is het geenszins duidelijk, waarom de Natuurbeschermingsraad aldus zal worden samengesteld.
Gezien de taakomschrijving van de Natuurbeschermingsraad mag toch worden verwacht, dat er vele raakpunten met de land- en bosbouwsector zullen
ontstaan, terwijl bovendien de adviezen van de raad zeer verstrekkende gevolgen zullen kunnen hebben voor de eigenaren en de gebruikers van grond.
Derhalve kan deze raad het beste worden vergeleken met de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening (artikel 54 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Die raad heeft immers ook vele contacten met land- en
bosbouw bij de uitoefening van de opgedragen taak. Weliswaar is in de
Vaste Commissie ook de bosbouw vertegenwoordigd, doch dit is een ambtelijke Commissie. Voorts dient er op te worden gewezen, dat ingevolge artikel
21 terzake van de bescherming van plant- en diersoorten advies moet worden
ingewonnen van de Natuurbeschermingsraad. Door een eventuele bescherming van plant- en diersoorten kunnen specifieke bosbouwbelangen, waarvan
de behartiging aan het Bosschap is opgedragen, nadelig worden beïnvloed.
In dit verband valt te denken aan de teelt van bosbouwgewassen en de
voortbrenging van bosbouwproducten.
Gelet op het voorgaande bepleit het Bosschap een zodanige wijze van
samenstelling van de Natuurbeschermingsraad, dat een aantal leden wordt
benoemd door, of op voordracht van lichamen, organisaties of instellingen,
die werkzaam zijn op het gebied van land- en bosbouw. Bij een dergelijke
wijze van samenstelling zal het Bosschap in staat zijn, zijn standpunt steeds
duidelijk kenbaar te maken.
III Procedure van de aanwijzing en van toekennen van vergunningen
1. Het Bosschap zou het bijzonder op prijs stellen, indien in het ontwerp
zou worden bepaald, dat het in artikel 10 genoemde afschrift van de be-
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schikking tot aanwijzing vergezeld moet gaan van afschriften van alle in
artikel 9 genoemde schrifturen en adviezen, die tot het nemen van de beschikking hebben geleid. Bij de voorgestelde regeling is de openbaarheid
van de behandeling zodanig beperkt, dat het opstellen van een beroepsschrift
onnodig wordt bemoeilijkt.
2. Voorts is niet duidelijk wie in artikel 9, lid 3, en artikel 18 met belanghebbenden worden bedoeld. Het Bosschap is van mening, dat hiertoe
in ieder geval ook organisaties en lichamen als de Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren en het Bosschap dienen te worden gerekend.
3. Ten aanzien van de in artikel 13 opgenomen procedure tot het toekennen van vergunningen is het Bosschap van mening, dat vereenvoudiging
te wensen zou zijn.
De tijd die kan verstrijken, voordat een definitieve beslissing wordt verkregen is zó lang, dat daarvoor de noodzakelijke flexibiliteit van de bedrijfsvoering ernstig wordt belemmerd. Derhalve pleit het Bosschap voor een
regeling analoog aan die van de meldingsplicht, ten aanzien van de voorgenomen velling in de Boswet. In plaats van het aanvragen van een vergunning tot het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 12, le lid,
moet kunnen worden volstaan met de melding van het voornemen tot het
verrichten van dergelijke handelingen. Deze melding zou tenminste één
maand van. te voren moeten geschieden. Gedurende die termijn kan de toestemming tot het verrichten van de voorgenomen handeling worden geweigerd.In ieder geval zullen de in artikel 13 genoemde termijnen belangrijk
dienen te worden verkort. De gehele procedure zal inclusief verlenging niet
langer dan drie maanden mogen duren.
4. Het Bosschap is voorts van oordeel, dat steeds duidelijk dient vast
te staan, welke handelingen schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor
de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument,
dan wel een beschermd natuurmonument ontsieren. De huidige redactie van
artikel 12, lid 1 en 2, is te ruim. Hieruit is in het geheel niet op te maken
voor welke handelingen wel en voor welke handelingen geen vergunning
nodig is. Dit is temeer van belang, nu handelingen in strijd met artikel 12,
lid 1, ingevolge artikel 25, lid 4, worden aangemerkt als strafbare feiten.
Uit een oogpunt van rechtszekerheid is het noodzakelijk, dat duidelijk vast
staat welke handelingen als strafbare feiten worden aangemerkt.
Het Bosschap bepleit derhalve, dat de beschikking krachtens artikel 7,
waarbij een natuurmonument tot beschermd natuurmonument wordt aangewezen, een uitputtende opsomming van de handelingen als bedoeld in
artikel 12, lid 1 en 2, moet bevatten.
IV Schadevergoeding
Het wetsontwerp bevat geen bepaling, die het mogelijk maakt dat de
eigenaar vergoeding kan krijgen van de schade die het gevolg is van het
feit, dat zijn bezit enkel en alleen door de aanwijzing tot beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 7, lid 1, in waarde is gedaald. Het Bosschap is van mening, dat een bepaling, die de mogelijkheid opent tot vergoeding van een dergelijke schade, eveneens in de Natuurbeschermingswet
dient te worden opgenomen.
Hierop aansluitend vestigt het Bosschap de aandacht op de mogelijkheid
die in artikel 8, lid 2, wordt geopend voor de Minister, om in geval van
dringende noodzaak te bepalen — hetzij bij de beschikking waarbij wordt
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besloten dat de aanwijzing in overweging is, hetzij bij een nadere beschikking — dat onverwijld alle of de in de beschikking genoemde rechtsgevolgen
intreden, die de wet aan de aanwijzing als beschermd natuurmonument
verbindt.
Ook als de Minister tenslotte niet tot definitieve aanwijzing overgaat kan
uit een dergelijke, tijdelijke aanwijzing vermogensschade voortvloeien. Het
Bosschap bepleit, dat ook voor op deze wijze geleden schade een schadevergoedingsregeling in de wet wordt opgenomen. Een voorbeeld moge het
ontstaan van vermogensschade, als bedoeld in het voorgaande, verduidelijken.
Indien de eigenaar op een terrein, dat in aanmerking komt hetzij ingevolge artikel 7, lid 1, hetzij ingevolge artikel 8, lid 2, tot beschermd natuurmonument te worden aangewezen, een hypotheek wil vestigen, zal de
hypotheek-nemer in de overeenkomst een clausule opnemen, inhoudende
dat in geval van aanwijzing tot gedeeltelijke aflossing moet worden overgegaan, omdat de waarde van het onderpand tengevolge van de aanwijzing
zal verminderen. Voor de eigenaar vloeit hieruit in ieder geval schade voort.
Tenslotte meent het Bosschap, dat de bepalingen betreffende de regeling
van de schadevergoeding in een apart hoofdstuk zouden moeten worden
opgenomen, zoals dat ook in de Wet op de Ruimtelijke Ordening is geschied.
V Beheersplannen
In het geval, dat een terrein tot beschermd natuurmonument wordt aangewezen, acht het Bosschap het van groot belang, dat voor dit terrein een
beheersplan wordt vastgesteld. Aangezien een beheersplan door de Minister
slechts in overeenstemming met de eigenaar en de gebruiker kan worden
vastgesteld, is er in feite sprake van het sluiten van een soort overeenkomst.
Het Bosschap is er van overtuigd, dat de vereiste overeenstemming in vele
gevallen niet zal kunnen worden bereikt, omdat de Minister niet de bevoegdheid heeft een zekere schadeloosstelling voor de schade, die uit de vaststelling kan voortvloeien, in het vooruitzicht te stellen. De eigenaar en de gebruiker zullen, in de gevallen dat de beperkingen ingevolge het voorgestelde
beheersplan zodanig zijn, dat schade zal worden geleden, toepassing van
de in de artikelen 12 en 13 voorziene vergunningen-procedure prefereren,
waarbij de mogelijkheid van toekenning van schadevergoeding wel bestaat.
Het Bosschap meent derhalve, dat het op grond van zuiver practische
overwegingen gewenst is, dat in artikel 14 aan de Minister de bevoegdheid
tot toekenning van schadevergoeding bij de vaststelling van een beheersplan
wordt verleend.
VI Beroep
In artikel 18 van het wetsontwerp wordt het beroep geregeld. Tn genoemd
artikel ontbreekt de mogelijkheid om in beroep te gaan indien de Minister
niet tot intrekking van een aanwijzing als beschermd natuurmonument wil
overgaan.
VU Bevoegdheid van de lagere organen
Krachtens artikel 32 van het ontwerp behouden de provincies en de gemeenten verordenende bevoegdheid op het gebied der natuurbescherming.
Bovendien blijven de bestaande verordeningen van kracht voorzover zij niet
met de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften in strijd zijn.
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Aansluitend aan het in het voorgaande gestelde meent het Bosschap, dat
de andere openbare lichamen geen verordenende bevoegdheid dienen te
hebben ten aanzien van natuurbescherming uit een oogpunt van natuurschoon, voorzover dit natuurschoon wordt gevormd door bossen en andere
houtopstanden. De regeling van dit aspect der natuurbescherming is — ook
waar het de bevoegdheid der andere openbare lichamen betreft — uitputtend geregeld in de Boswet.
Het Bosschap vraagt zich af, of artikel 32 niet in tegenspraak is met de
strekking van het wetsontwerp. In het ontwerp is namelijk naast een uitgebreide procedure een regeling opgenomen voor schadevergoeding en beroep. Dergelijke waarborgen gelden niet voor aanwijzing door andere openbare lichamen. De andere openbare lichamen hebben de mogelijkheid om
een natuurmonument tot beschermd natuurmonument te doen aanwijzen
via de wettelijke procedure. Het lijkt doelmatiger dat andere openbare lichamen, indien zij van mening zijn, dat een natuurmonument in aanmerking
komt voor aanwijzing tot beschermd natuurmonument, een daartoe strekkend verzoek richten tot de Minister. Dan gelden ook alle waarborgen die
de wet kent.
Voorzover de andere openbare lichamen verordenende bevoegdheid behouden, dient in de Natuurbeschermingswet, evenals in de Boswet, te worden
vastgelegd, dat tegen een krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening gegeven beslissing aan belanghebbenden beroep op de Kroon openstaat. Bovendien dient een schadevergoedingsregeling te worden opgenomen.
Het Bosschap beveelt het bovenstaande in uw welwillende aandacht aan.
Met verschuldigde hoogachting tekenen wij,
de voorzitter, Van Tets van Goudriaan.
de secretaris, Halbertsma.
ADRES VAN HET BOSSCHAP BETREFFENDE DE BEBOUWDE
KOM INGEVOLGE DE BOSWET
Het Bosschap, 's Gravenhage, 25 januari 1963
Aan de leden van de Bijzondere Commissie
voor het wetsontwerp tot wijziging van ds
Boswet.
Het Bosschap heeft met belangstelling kennis genomen van het ontwerp
van wet tot wijziging van de Boswet (nr 7017), dat bij Koninklijke Boodschap van 8 januari 1963 aan de Tweede Kamer is aangeboden. De in het
wetsontwerp voorgestelde regeling voorziet in de vaststelling van de bebouwde
kom door de gemeenteraad, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
De vaststelling van de bebouwde kom is van zeer veel belang, aangezien
de Boswet een systeem behelst, waarbij het werkingsgebied van de rijksregeling (art. 1, lid 4, aanhef en onder b) en de omvang van de regelingsbevoegdheid van de gemeenten en de provincies (art. 15, lid 3) wordt bepaald door

