Mededelingen van het Boswezen, .
de Houtvoorziening en de Jacht
ADRES VAN H E T BOSSCHAP O M T R E N T H E T
ONTWERP-BOSWET
Het Bosschap richtte de navolgende brief aan de leden van de Tweede
Kamer van de Staten-Genera al.
Naar aanleiding van de indiening van het ontwerp-Boswet op 17 september 1958 richtten wij ons tot U bij requesten van 20 november 1958 en
8 juni 1959. Nadat de memorie van antwoord op 4 juni 1960 was verschenen, wendden wij ons wederom tot U bij request van 17 juni 1960.
Nu na het publiceren van het verslag van het mondelinge overleg op
25 oktöber 1960 en het eindverslag op 5 december 1960 de openbare beraadslaging binnen afzienbare tijd kan worden verwacht, nemen wij de
vrijheid ons nogmaals tot U te richten.
Gaarne willen wij onze waardering uitspreken voor de opzet van het
wetsontwerp, dat duidelijk en overzichtelijk is. W i j kunnen ons geheel
verenigen met het systeem van meldingsplicht en herplantplicht, zoals in
het wetsontwerp neergelegd. De instandhouding van het bosareaal in ons
land is door het voorgestelde systeem zo goed mogelijk verzekerd, waarbij
door toepassing van compensatiemogelijkheid een soepele uitvoering van
de wet is gewaarborgd. Terecht wil de regering aansluiting zoeken bij
het reeds enige jaren onder de huidige wetgeving gevolgde systeem, waarover in 'beginsel ook met het Landbouwschap en het Bosschap overeenstemming is bereikt. Een belangrijke verbetering achten wij in het wetsontwerp aangebracht bij de tweede nota van wijzigingen (nr 10 d.d, 1
november 1960), waarbij het kapverbod ter bewaring van natuur en landschapsschoon telkens voor ten hoogste vijf jaar kan worden opgelegd.
Ook het feit, dat de Voorlopige Landelijke Bosbouwvoorlichtingsraad een
wettelijke status krijgt, achten wij verheugend.
W i j zouden evenwel op een tweetal punten Uw aandacht willen vestigen:
A. de bevoegdheid van lagere publiekrechtelijke lichamen,
B. de schadeloosstelling bij ihet opleggen van een kapverbod.
Op deze twee essentiële punten is de regering afgeweken, zowel van
het ontwerp van de Commissie van Asch van Wijck, als van het in 1956
op verzoek van de Minister van Landbouw aan hem door het Bosschap
uitgebrachte advies.
In de Commissie van Asch van Wijck tot herziening van de Boschwet
1922 waarin o.a. de bosbouw, de natuurbescherming, toerisme, landbouw,
gemeenten en ministeries waren vertegenwoordigd, bestond overeenstemming over de grote lijnen van de nieuwe Boswet; a) meldingsplicht, b)
fherplantpiicht, c) kapverbod door Minister o.a. uit overwegingen van natuur- en landschapsschoon met recht op schadevergoeding en inschakeling
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van de burgerlijke rechter, d) kapverbod door gemeenten binnen de bebouwde kom uit overwegingen van natuur- en landschapsschoon met beroep op Gedeputeerde Staten, recht op schadevergoeding en inschakeling
van de burgerlijke rechter.
Het Bosschap adviseerde de Minister van Landbouw in zijn bovengenoemde advies conform het ontwerp van de Commissie van Asch van
Wijck ten aanzien van meldingsplicht, herplantplicht, kapverbod en recht
op schadevergoeding zoals hierboven onder a), b), c) en d) genoemd,
A. Bevoegdheid van de lagere publiekrechtelijke lichamen.
In bosbouwkringen' heeft bij de jarenlange discussies over de nieuwe
Boswet steeds de gedachte voortgezeten, dat, als de Boswet tot stand zou
zijn gekomen, slechts de centrale overheid, die door zijn deskundig over
het gehele land verspreide apparaat de toestand ook het beste kan beoordelen, bevoegdheden zou hebben buiten de bebouwde kommen van de
gemeenten, met uitsluiting van de lagere overheid. Aan de huidige onbevredigende toestand, waarbij de gemeenten ten aanzien van bossen en
andere houtopstanden ook buiten de bebouwde kommen bevoegdheden
hebben welke die van het Staatsbosbeheer doorkruisen, zou dan een
einde komen. Ook het ontwerp van de Commissie van Asch van Wijck
ging van deze gedachte uit.
In zijn advies omtrent het wetsontwerp aan de Regering is het Bosschap ook van deze opzet uitgegaan; voorts heeft het Bosschap in de veronderstelling verkeerd, dat deze opzet ook ten grondslag lag aan het
eerste wetsontwerp. Dit bleek o.a, uit de Memorie van Toelichting op het
wetsontwerp (pag. 5, le kolom), waar onder meer staat vermeld: „Het
uitgangspunt van de ondergetekenden is namelijk, dat de wet zoveel
mogelijk de instandhouding van een behoorlijk bosareaal in Nederland
moet verzekeren, doch niet moet treden in de sfeer der individuele bedrijfsvoering. Voor zover op dit gebied aanvullende regelen nodig zouden
zijn, ligt hier een taak voor het georganiseerde bedrijfsleven".
Hieruit kan worden afgeleid, dat het de bedoeling was, dat de meldings- en herplantplicht en het kapverbod uitputtend door de wetgever
zouden worden geregeld en dat daarnaast slechts plaats was voor aanvullende regelingen door het georganiseerde'bedrijfsleven zelf op het gebied van de houtproductie.
Uit het gewijzigde ontwerp van W e t en de Memorie van Antwoord van
4 juni 1960 blijkt evenwel — hoewel hierop in het Voorlopig Verslag op
geen enkele wijze was aangedrongen —, dat de aanvankelijke opzet fundamenteel is gewijzigd, doordat op de verschillende categoriën, die dienen te worden uitgezonderd van meldings- en herplantplicht, thans de gehele wet niet meer van toepassing is en doordat in de memorie van antwoord uitdrukkelijk wordt gesteld, dat de lagere publiekrechtelijke lichamen ook bevoegdheden hebben ten aanzien van de gerhele wettelijke regeling.
Het gewijzigde ontwerp is volkomen in strijd met het rapport van de
Commissie van Asch van Wijck en met het advies van het Bosschap.
Thans is een onaanvaardbare rechtsonzekerheid ontstaan voor de bezitters van bossen en andere houtopstanden. Er dient een sluitende regeling te worden getroffen, waarbij alleen het Rijk bevoegdheden heeft ten
aanzien van het kapverbod buiten de bebouwde kom en de gemeenten
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ten aanzien hiervan alleen 'binnen de bebouwde kom. De bevoegdheden
inzake meldingsplicht en herplantplicht dienen uitsluitend door het Rijk
te worden uitgeoefend.
De argumenten, die in de memorie van antwoord op de Monumentenwet worden gebezigd (nr 4115 memorie van antwoord d.d. 9 september
1960 nr 5, blz. 3, le kolom), gelden ook hier. Daar wordt betoogd, dat
het zeer moeilijk is gemeentelijke organen bij de Monumentenzorg in te
schakelen, omdat een voldoende aantal terzake deskundigen ontbreekt.
Dit geldt evenzeer voor bossen en andere houtopstanden. Slechts het rijk
met zijn goed geoutilleerde apparaat, i.c. het Staatsbosbeheer, is in staat
de verschillende facetten op de juiste wijze te beoordelen.
Voorts moet worden gevreesd, dat de mogelijkheid van ingrijpen van
de lagere overheid op het gebied van de meldings- en herplantplicht onder
meer een rem zal vormeii voor het aanbrengen van weg- en randbeplantingen, die zowel voor de houtproductie als voor het Landschap sschoon
van groot belang zijn. Juist met het oog hierop waren immers bedoelde
houtopstanden in het ontwerp uitgezonderd van meldingsplicht en herplantplicht, in aansluiting op de bestaande praktijk.
Zouden de lagere publiekrechtelijke lichamen ruimere bevoegdheid krijgen, dus ook buiten de bebouwde kom, inzake het opleggen van een kapverbod, dan zou het beleid van de ministers worden doorkruist, alsmede
onredelijk worden getreden in de sfeer van de individuele bedrijfsvoering. Boscomplexen bestrijken vaak het territoir van verschillende gemeenten en daarom dient de rijks wetgever via de Bos wet en de Natuurschoonwet 1928 deze materie aan zich te trekken.
Het is practisch onuitvoerbaar, dat de bosbezitter zich dient te richten
naar de voorschriften van allerlei verschillende instanties. Met name ten
aanzien van landgoederen, gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928,
zou het beleid van het Staatsbosbeheer volkomen door dat van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten kunnen worden doorkruist en doorbroken op grond van gemeentelijke en provinciale verordeningen. Het gevolg 2ou kunnen zijn, dat landgoedbezitters hun bossen
voor het publiek zouden sluiten, hetgeen voor de recreatie een zeer te betreuren gang van zaken zou zijn, Dergelijke gemeentelijke verordeningen
zijn immers niet van toepassing op niet voor het publiek toegankelijke of
niet van de openbare weg af zichtbare bossen (arrest H.R. 17 mei 1955
N.J. 1955 no. 439).
B. Schadevergoeding bij het opleggen van een kapvecbod.
W a t de schadevergoedingsregeling betreft (blijft het Bosschap conform
de standpunten van Prof. mr. C. H. F. Polak (in zijn advies aan het Bosschap, gevoegd bij het request van het Bosschap d.d. 20 november 1958)
en Prof. dr. I. Samkalden („Bestuurswetenschappen" van november 1953
blz. 375) en in overeenstemming met het rapport van de Commissie van
Asch van Wijck van oordeel, dat bij een kapverbod aan de betrokkene
een recht van schadevergoeding dient te worden toegekend, en voorts,
dat bij gebrek aan overeenstemming tussen de minister en de betrokkene
omtrent de aanwezigheid van schade dan wel omtrent de hoegrootheid
daarvan, de burgerlijke rechter dient te worden ingeschakeld. Men dient
zich goed voor ogen te stellen, dat het hier niet gaat om een geringe inbreuk op het eigendomsrecht in het algemeen belang, doch om het recht-
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streeks ingrijpen van de overheid in de normale economische bedrijfsvoering, te weten een verbod om te oogsten. Naar de mening van het
Bosschap is hier dan ook een volledige schadeloosstelling op zijn plaats.
Dit spreekt nog te sterker, aangezien het wetsontwerp ook reeds een
verplichting tot herbeplanting 'bevat, ten aanzien waarvan de regering
in de memorie van toelichting zelf heeft gesteld, dat deze verplichting
vrij diep ingrijpt in de private rechtssfeer door het aanleggen van een
zekere bestedingsdwang. Volgens het wetsontwerp kan de bezitter van
bossen en houtopstanden dus op twee verschillende manieren aan banden
worden gelegd, namelijk door herplantplicht èn kapverbod. In de gevallen waarin het geen houtopstand met economische waarde betreft en er
dus weinig of geen schade is, zal in het door het Bosschap voorgestelde
systeem door de rechter ook geen schadevergoeding worden toegekend,
In de memorie van antwoord wordt gesteld, dat gevreesd moet worden
voor de mogelijkheid, dat de boseigenaar, die niet van plan is te vellen,
bij de door het Bosschap voorgestelde schaderegeling bewogen zou worden door melding een kapverbod uit te lokken. Deze mogelijkheid kan zich
echter evenzeer voordoen bij de in het wetsontwerp voorgestelde regeling,
tenzij de regering van plan zou zijn slechts een dermate geringe tegemoetkoming toe te kennen in voorkomende gevallen, dat deze in geen enkele
verhouding zou staan tot de geleden schade. Naar onze mening gaat de in
de memorie van antwoord getrokken vergelijking tussen het kapverbod
enerzijds en de planologische maatregelen en het ontwerp Monumentenwet anderzijds, niet op. Deze laten het bestaande gebruik onaangetast,
maar'beperken of beletten de eigenaar alleen zijn eigendom op andere wijze te gebruiken.
Heel anders is de werking van het kapverbod daarentegen, indien het
wordt gelegd op houtopstanden, die uit hun aard bestemd zijn voor de
houtproductie. Indien het vellen wordt verboden als de bomen kaprijp zijn,
dan wordt het gebruik daarvan aan de eigenaar ontnomen en daarmede
de economische waarde van de houtopstand. Bovendien zal in vele gevallen een waardevermindering optreden, doordat de kwaliteit van het hout
achteruit gaat. De normale bedrijfsuitoefening kan door een kapverbod
onmogelijk worden gemaakt.
Ook in België is eigendomsbeperking uit hoofde van natuurschoon mogelijk; bij gebleken nadeel moet schadevergoeding worden betaald en
wordt het bedrag bij gebrek aan overeenstemming door de rechter vastgesteld.
Het Bosschap beveelt het bovenstaande in Uw welwillende aandacht
aan.
Met verschuldigde hoogachting tekenen wij,
Het Bosschap, voorzitter, w.g. Van Tets van Goudriaan
secretaris, w.g. Halbertsma.
's Gravenhage, 7 maart 1961

