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Advies inzake wijziging van de Boswet
Bosschap
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Inleiding

Enkele jaren geleden kondigde de Minister van Landbouw en Visserij een wijziging van de Boswet aan,
teneinde de strooiselwinning uit bossen in die wet te
regelen.
In het kader van de behandeling van de begroting
1978 van zijn ministerie stelde hij opnieuw een wijziging in het vooruitzicht. Deze zou erop gericht zijn de
in de Beschikking bosbijdragen voorgeschreven beheersplannen een wettelijke status in de Boswet te
geven.
Deze laatste aankondiging bracht het bestuur van
het Bosschap tot zijn besluit de minister terzake eigener beweging van advies te dienen. Daarbij overwoog
het bestuur dat doorvoering van de aangekondigde
wijziging tot gevolg zal hebben, dat de Boswet het karakter van een beheerswet zal krijgen. Een dergelijke
omvorming van de Boswet tot een beheerswet voor
alle bossen zou er naar de mening van het bestuur
van het Bosschap toe moeten leiden, dat er een einde
komt aan de verontrustende beïnvloeding van het
bosbeheer via de bestemminsgplannen.
In het kader van die plannen krijgen bossen namelijk
hoe langer hoe meer - hoewel zij in wezen een multifunctioneel karakter hebben - bestemmingen, waarbij het accent eenzijdig wordt gelegd op het natuurbehoudsaspect, hetgeen tot gevolg heeft dat de economische basis van de bosbouw, die toch al smal is,
nagenoeg geheel of geheel komt te vervallen door gebruiks- en aanlegvoorschriften die het bosbeheer raken.
Na totstandkoming van een bosbeheerswet welke rekening houdt met alle functies welke bossen kunnen
vervullen, zouden de gemeenten, zo overwoog het
bestuur, zich in het kader van de bestemmingsplannen moeten beperken tot het geven van de bestemming bos en de bescherming tegen invloeden, die
deze bestemming zouden aantasten.
Tegen deze achtergrond achtte het bestuur van het
Bosschap het van het grootste belang, dat de minister
tijdig zou kunnen kennisnemen van de ideeën van het
bosbouwbedrijfsleven met betrekking tot de omvor-

ming van de Boswet tot bosbeheerswet, opdat daarmede bij de formulering van de wetsvoorstellen rekening zal kunnen worden gehouden.
De voorbereiding van het advies werd in handen
"gelegd van een commissie, die als volgt was samengesteld:
Voorzitter: Jhr. Mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan
Leden: Jhr. Mr. L. H. N. F. M. Bosch Ridder van Rosenthal
Prof. Mr. P. de Haan
Ir. E. P. L. Hessels
P. M. Kenter
H. Kikkert
Ir. A. A. C. van Leeuwen
Prof. Ir. A. van Maaren
Ing. L. C. Smit
Ing. P. H. A. Steinmetz
Secretaris: Drs. G. J. den Hartog
Adjunct-secretaris: Drs. H. D. Schouten
De commissie heeft met voorrang aandacht besteed aan de inbouw van het beheersaspect in de
boswetgeving en terzake in mei 1979 een interim-advies aan het bestuur van het Bosschap uitgebracht.
Dit interim-advies is integraal in dit advies verwerkt.
Daarbij moet wel worden aangetekend, dat op enkele
punten een zekere bijstelling heeft plaatsgevonden.
2 De versterking van het beheersaspect in de
Boswet
2.1

De huidige beheerssituatie in de bosbouw

Sedert 1 januari 1977 functioneert de Beschikking
bosbijdragen. Deze regeling, welke mede stoelt op
artikel 11 van de Boswet, beoogt door middel van verstrekking van beheersbijdragen een doelmatig op instandhouding van het bos gericht beheer te bevorderen ten behoeve van de voortbrenging van hout, de
recreatie en het natuurbehoud. Ook het landschappelijk aspect krijgt aandacht. De regeling kan toepassing vinden ten aanzien van bossen, die geen eigendom zijn van de rijksoverheid, voorzover zij groter zijn
dan 5 ha. Bossen die kleiner zijn dan 5 ha kunnen

echter ook onder de regeling worden gebracht, voorzover de eigenaren daarvan bij het beheer samenwerken en de door samenwerking verkregen beheerseenheid een oppervlakte heeft van tenminste 5
ha.
Voorts kunnen bossen In de grootteklasse van 1 ha
tot 5 ha, die van bijzondere landschappelijke waarde
zijn, onder deze beheersregeling worden gebracht.
Geconstateerd kan worden dat van het totale bosareaal in Nederland van 300.000 ha rond 80.000 ha
sterk versnipperd is en op grond daarvan niet of
slechts voor een beperkt gedeelte onder de werkingssfeer van de Beschikking bosbijdragen kan worden gebracht. Voorts is ongeveer 70.000 ha bos eigendom van de rijksoverheid. Van het totale bosareaal kan derhalve bij de huidige oppervlakte-criteria in de Beschikking bosbijdragen, ruim 150.000 ha
voor toepassing van deze regeling in aanmerking komen.
Daadwerkelijk onder de regeling gebracht is een
oppervlakte van rond 135.000 ha, hetgeen betekent
dat de beheerswerking van de huidige beheersregeling, ondanks het feit dat men op basis van vrijwilligheid deelneemt, al zeer groot is. De omstandigheid,
dat de regeling is gebaseerd op vrijwilligheid blijkt de
werkingssfeer nauwelijks te beperken.
De belangrijkste beperking lijkt gevormd te worden
door dé in de regeling opgenomen oppervlakte-norm
van 5 ha.
Een verlaging van deze norm tot bijvoorbeeld 1 ha,
zou waarschijnlijk tot gevolg hebben dat een aanzien60

lijk gedeelte van het bosareaal dat thans buiten de regeling valt, onder de regeling zou worden gebracht.
Verder mag worden verwacht, dat een verankering
van de regeling in de wet, de werking ervan alleen
maar zal versterken.
Met betrekking tot het bosbeheer op grond van de
Beschikking bosbijdragen kan worden opgemerkt,
dat de boseigenaar die de bosbijdrage aanvraagt,
verplicht is een beheersplan in te dienen - de directeur van het Staatsbosbeheer moet dat plan goedkeuren - en uit te voeren. In het kader van de goedkeuringsprocedure worden de beheersplannen zowel
bezien door de houtvester als door de natuurbeschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer, teneinde een waarborg te hebben dat bij de beoordeling
van de beheersplannen recht wordt gedaan aan alle
functies van het bos. De Beschikking bosbijdragen is
dan ook een instrument ter bevordering van het multifunctionele bosbeheer.
2.2

Multifunctioneel bosbeheer

In paragraaf 2.1 is erop gewezen, dat de Beschikking
bosbijdragen een instrument ter bevordering van
multifunctioneel bosbeheer is. Daaronder moet worden verstaan een bosbeheer, dat is gericht op de instandhouding van bos in vele verschijningsvormen en
met een gevarieerde structuur.
Bij een dergelijk beheer kunnen de diverse maatschappelijke functies van het bos, zoals houtproduktie, recreatie en natuurbehoud en de landschappe-
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lijke functie gelijktijdig worden gerealiseerd. Daarbij
is het uiteraard mogelijk, dat tijdelijk of plaatselijk één
functie sterk gaat overheersen. Het is overigens niet
noodzakelijk dat ieder bos alle functies gelijktijdig
vervult. Ook is zowel ruimtelijke scheiding als verweving van functies mogelijk. Wel wordt er in het kader
van multifunctioneel bosbeheer naar gestreefd mogelijkheden tot accentverschuiving in het beheer
open te houden, opdat op veranderingen in het maatschappelijk behoeftenpatroon kan worden ingespeeld.
Door verankering van de Beschikking bosbijdragen in de Boswet zal deze wet het karakter krijgen
van een multifunctionele bosbeheerswet. Om echter
als zodanig adequaat te kunnen functioneren zal bovendien het overige instrumentarium van de Boswet
moeten worden aangepast. De aldus gewijzigde Boswet zal dan in beginsel kunnen voorzien in het beheer
van alle bossen. In de volgende paragrafen zal op de
noodzakelijk geachte aanpassingen nader worden ingegaan.
2.3

Een meerjarenplan voor de bosbouw

Het bosbouwbeleid in Nederland behoort primair tot
de verantwoordelijkheden van de rijksoverheid. Dit
zal duidelijker dan tot nog toe in de Boswet tot uitdrukking moeten komen. De verantwoordelijkheid
van de rijksoverheid voor het bosbouwbeleid kan het
beste gestalte worden gegeven door het in de Structuurvisie op het bos en de bosbouw aangekondigde
"meerjarenplan voor de bosbouw" steun te doen vinden in de Boswet, in die zin, dat daarin wordt bepaald
dat de Minister van Landbouw en Visserij periodiek
een meerjarenplan voor de bosbouw vaststelt, waarin
de doelstellingen met betrekking tot de instandhouding en uitbreiding van bossen en andere houtopstanden worden aangegeven, alsmede de instrumenten ter verwezenlijking daarvan.
Overeenkomstig het gestelde in de ontwerp-Resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen
betreffende de doelstellingen en beginselen van het
bosbouwbeleid, zullen de doelstellingen via een op
multifunctionaliteit gericht beheer in combinatie met
elkaar moeten worden nagestreefd. Daarbij zal het
gewicht dat aan elke doelstelling wordt toegekend
kunnen variëren naar gelang van de eigendomssituatie en van de specifieke behoeften op een gegeven
plaats en tijdstip.
Omdat bossen diverse functies vervullen, zoals
houtproduktie, openluchtrecreatie en natuurbehoud,
zal de vaststelling van het meerjarenplan voor de
bosbouw door de Minister van Landbouw en Visserij
in overleg met de Ministers van Economische Zaken

en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
moeten geschieden. Daarenboven zal de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij de vaststelling betrokken moeten worden in verband met de
relatie die bestaat tussen beheer en bestemming van
bossen.
Gelet op het grote belang van het meerjarenplan
voor de bosbouw is het noodzakelijk dat het Bosschap en de Bosraad {Bosbouwvoorlichtingsraad), in
welke laatste naast de bosbouw ook de openluchtrecreatie en de natuurbescherming zijn vertegenwoordigd, in de gelegenheid worden gesteld hun adviezen
terzake te geven, voordat vaststelling plaatsvindt.
Bij de vaststelling van het meerjarenplan zal voorzover het de ruimtelijke aspecten van dit plan betreft,
evenals dit bij structuurschetsen en -schema's zal geschieden, de procedure van de planologische kernbeslissing gevolgd moeten worden. Deze procedure
onderlijnt nog eens de verantwoordelijkheid, die de
rijksoverheid ten aanzien van de bosbouw draagt.
In het licht van het voorgaande zal de Minister van
Landbouw en Visserij als eerste ondertekenaar van
het wetsontwerp tot wijziging van de Boswet moeten
optreden, terwijl de overige genoemde ministers het
mede dienen te ondertekenen.
2.4

Regionale bosbeleidsplannen

Het in het meerjarenplan voor de bosbouw voorziene
rijksbeleid zal een nadere uitwerking moeten krijgen
voor de verschillende regio's. De noodzaak hiertoe
bestaat omdat de spreiding van het bosbezit over het
land zeer onevenwichtig is - in bepaalde regio's wordt
bosaanleg wenselijk geacht - en bovendien de bosbouwkundige situatie in de diverse bosgebieden nogal uiteenloopt.
Deze op de regio's toegespitste uitwerking van het
rijksbeleid dient plaats te vinden in regionale bosbeleidsplannen.
In een regionaal bosbeleidsplan dient op basis van
het meerjarenplan voor de bosbouw de ontwikkeling
van de bosbouw in de betreffende regio globaal te
worden aangegeven. Daarbij zal aansluiting moeten
worden gezocht bij de wenselijk geachte ontwikkeling
van de regio. Dit laatste maakt het noodzakelijk dat
de opstelling van een regionaal bosbeleidsplan zal
geschieden in een vorm van complementair bestuur
door de directeur van het Staatsbosbeheer en het
College van Gedeputeerde Staten gezamenlijk. De
Colleges van Gedeputeerde Staten, die ook belast
zijn met de opstelling van streekplannen, hebben de
taak ervoor zorg te dragen dat er op regionaal niveau
een goede onderlinge afstemming tussen het sectorbeleid in de bosbouw en het ruimtelijk beleid tot
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Een typlsche al wat oudere
heidebebossing met groveden op de Veluwe.
Foto: Da Dorschkamp.

stand komt.
In de voorbereidingsfase dienen de opstellers van
een regionaal bosbeleidsplan overleg te plegen met
het Bosschap en met de gemeenten. Het Bosschap
zal er daarbij voor hebben zorg te dragen, dat de
stem van het bosbouwbedrijfsleven - de georganiseerde boseigenaren en werknemers - uit de betreffende regio duidelijk doorklinkt In bedoeld overleg.
Het betrekken van de boseigenaren in de regio bij de
opstelling van het regionale bosbeleidsplan kan ertoe
bijdragen dat zij zich herkennen in het plan. Dit Is van
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essentieel belang, omdat het regionale bosbeleidsplan zal moeten fungeren als toetsingskader voor de
beheersplannen van de individuele bosbedrijven.
Ook het plegen van overleg met de gemeenten is
van veel belang, omdat hetgeen in het regionale bosbeleidsplan wordt bepaald, via het streekplan van invloed zal zijn op de bestemmingsplannen, voorzover
het de bosbouw betreft.
De vaststelling van een regionaal bosbeleidsplan,
dat moet gelden voor één of meer gedeelten of voor
het gehele gebied van een provincie, ware te leggen
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in handen van Provinciale Staten. Uiteindelijk zal de
bosbouwparagraaf uit het streekplan de ruimtelijke
relevante aspecten van het regionale bosbeleidsplan
voor het streekplangebied moeten bevatten. Een goede onderlinge afstemming kan uiteraard het beste
worden bereikt als de opstelling van regionaal bosbeleidsplan en streekplan gelijktijdig plaatsvindt. Door
regionaal bosbeleidsplan en streekplan goed op elkander af te stemmen bereikt men dat de toetsingskaders van bosbeheersplannen en bestemmingsplannen met elkaar in harmonie zijn. Daarmede wordt
in belangrijke mate bijgedragen tot een betere onderlinge afstemming van beheer en bestemming van
bos.
Een ontwerp-regionaal bosbeleidsplan zal, evenals
in de streekplanprocedure is voorzien, gedurende
een periode van twee maanden ter provinciale griffie
en ter secretarie van de gemeenten over wier gebied
het plan zich zal uitstrekken voor een ieder ter inzage
moeten liggen. Van deze ter visie legging zullen Gedeputeerde Staten tevoren kennis moeten geven in
de Nederlandse Staatscouranten in één of meer in de
provincie verspreide dag- of nieuwsbladen.
Ook de burgemeesters van de gemeenten op wier gebied het regionale bosbeleidsplan betrekking heeft,
dienen de tervisielegging op de gebruikelijke wijze
bekend te maken. In de bekendmakingen zal er op
moeten worden gewezen, dat een ieder gedurende
de termijn van tervisielegging schriftelijk bezwaren
kan indienen tegen het ontwerp regionale bosbeleidsplan bij Provinciale Staten. Binnen vier maanden
na afloop van genoemde termijn zal het plan moeten
worden vastgesteld. Een vastgesteld regionaal bosbeleidsplan behoeft de goedkeuring van de Minister
van Landbouw en Visserij, Deze toetst het regionale
bosbeleidsplan aan het meerjarenplan voor de bosbouw. Na de goedkeuring zal het regionale bosbeleidsplan voor een ieder ter inzage moeten liggen op
de provinciale griffie en op de secretarieën van de gemeenten op wier gebied het betrekking heeft. Ook
van deze ter inzage legging zal mededeling moeten
worden gedaan op de gebruikelijke wijze. Het regionale bosbeleidsplan zal op de dag na de nederlegging van kracht worden.

bosbeheersregeling, die is neergelegd in de Beschikking bosbijdragen. Met andere woorden, de boseigenaar zal moeten kunnen blijven kiezen tussen bosbeheer volgens een goedgekeurd beheersplan en bosbeheer zonder een dergelijk plan. In de wet zal dan
ook zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij de thans van kracht zijnde bosbeheersregeling. Dit kan geschieden door in de wet te bepalen,
dat de eigenaar van bos zich ter bevordering van het
doelmatig beheer daarvan kan verplichten zijn bos te
beheren op basis van een door hemzelf opgesteld beheersplan. Terzake van een dergelijk beheer dienen
uit 's Lands kas bijdragen te worden verleend volgens
bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur te
stellen regelen. Uiteraard zal het beheersplan, wil
men voor een beheersbijdrage in aanmerking komen,
moeten zijn goedgekeurd door de directeur van het
Staatsbosbeheer. Deze zal het beheersplan aan het
regionale bosbeleidsplan moeten toetsen en het
moeten bezien op zijn merites voor wat betreft houtproduktie, recreatie en natuurbehoud. Ook zal de directeur daarbij rekening moeten houden met het bestemmingsplan.
2.5.2 Bijzondere beheerssituaties en aanvullende
beheersbijdragen
Er moet mee worden gerekend, dat in het kader van
de goedkeuringsprocedure van het beheersplan,
door de directeur van het Staatsbosbeheer wordt verlangd, dat in het beheersplan wordt vastgelegd, dat
bepaalde opstanden niet of nog niet zullen worden
gekapt, hoewel de eigenaar eigenlijk wel tot velling
zou willen overgaan, of dat bijzondere beheerssituaties moeten worden geschapen of gehandhaafd, welke de eigenaar slechts geld kosten. In dergelijke gevallen zal, toegespitst op het bijzondere geval, een
aanvullende beheersbijdrage moeten worden verstrekt.
In geval van uitstel van kap, is deze aanvullende bijdrage te vergelijken met de schadevergoeding waarop men bij oplegging van een kapverbod aanspraak
zou kunnen maken.
2.5.3

2.5
2.5.1

',".1 irj.Hl'.lü l ' l l * B IL f M.HJI1IL1II) iWIIÏ M HUI 1 I

Beroep

Bosbeheersplan voor het individuele bosbedrijf
Algemeen

Bij het in de wet opnemen van bepalingen met betrekking tot planmatig bosbeheer dient uitgangspunt
te zijn, dat de individuele boseigenaar keuzevrijheid
ten aanzien van het beheer van zijn bos moet behouden, zoals ook bestaat in het kader van de huidige

In de wet zelf zal een beroepsregeling conform die
welke is neergelegd in artikel 20 van de Beschikking
bosbijdragen moeten worden opgenomen. Dit houdt
in dat tegen beslissingen op grond van de beheersregeling binnen 30 dagen beroep openstaat op de Minister van Landbouw en Visserij, die daarop beslist in
overeenstemming met de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Uiteraard dient in
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laatste instantie beroep op de AROB-rechter mogelijk
te zijn.
2.5.4

Relatie bosbeheersplan

-

bestemmingsplan

Wanneer het In dit advies voorgestelde systeem een
aantal jaren zal werken, zal een situatie ontstaan,
waarin het bosbeheersplan en het bestemmingsplan,
dit laatste voorzover het de bosbouw betreft, beiden
in overeenstemming zullen zijn met het regionale
bosbeleidsplan en de bosbouwparagraaf uit het
streekplan. In die situatie zullen ten aanzien van bos-'
sen, mede gelet op de voorgestelde uitbreiding van
het kapverbod - ter bescherming van natuurwetenschappelijke en cultuur-historische waarden - in bestemmingsplannen geen gebruiks- en aanlegvoorschrlften meer behoeven te worden gesteld en derhalve ook niet meer mogen worden gesteld met betrekking tot het bosbeheer voorzover de tot bosbeheerswet omgebouwde Boswet daarin voorziet.
De Kroonjurisprudentie met betrekking tot bestemmingsplannen in relatie tot de huidige Boswet, waarvan mag worden aangenomen, dat deze zich langs
dezelfde lijn zal blijven ontwikkelen nadat de Boswet
zal zijn aangepast, wijst in deze richting. Immers de
Kroon gaat er steeds van uit, dat bestemmingsplanbepalingen inzake het kappen en planten van bossen
en andere houtopstanden slechts aanvaardbaar zijn
indien uitdrukkelijk is bepaald, dat een dergelijk
voorschrift slechts geldt voorzover op deze werkzaamheden de Boswet of krachtens die wet vastgestelde voorschriften niet van toepassing zijn.
Zulks is geheel overeenkomstig de tekst van artikel
10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarin
staat vermeld, dat zonodig In verband met de bestemming gebruiksvoorschriften kunnen worden gegeven. Ook in artikel 14 van genoemde wet komen
met betrekking tot de aanlegvergunning de woorden
"voor zover zulks noodzakelijk is" voor. Wet èn jurisprudentie leiden dus tot de conclusie, dat bij uitbreiding van de Boswet tot alle bij het bosbeheer betrokken belangen, het bestemmingsplan zal moeten terugtreden. Het bestemmingsplan zal zich dan moeten
beperken tot het regelen van de bestemming, waarbij
slechts gebruiksvoorschriften zullen kunnen worden
opgenomen in verband met de bestemming bos, welke het bos tegen andere dan bosbouwkundige Invloeden beschermen.
In deze opzet kunnen de gemeenten zich in hun bestemmingsplannen ten aanzien van bossen in het algemeen beperken tot het geven en beschermen van
de bestemming bos, namelijk in al die gevallen, waarin het gaat om bossen welke een multifunctioneel beheer verlangen. Alleen in uitzonderingsgevallen, bij84

voorbeeld wanneer sprake is van bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde, welke een beheer vergen, waarbij het accent in overwegende mate
op één functie in casu de natuurbehoudsfunctie wordt
gelegd, zouden bossen de bestemming natuurgebied
mogen krijgen. Daarbij dient deze bestemming te
worden beperkt tot dat gedeelte van het bos, dat van
bijzondere natuurwetenschappelijke waarde is.
Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de aanleg van nieuwe bossen met korte omloop ten behoeve
van de houtproduktie, waarvoor een bijzondere regeling inzake de herplantplicht wordt getroffen (zie
2.8.2). In gevallen waarbij het gaat om bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde is het van
belang, dat de gemeenten vooraf overleg plegen met
de directeur van het Staatsbosbeheer ter beantwoording van de vraag of de Boswet kan voorzien in het
gewenste beheer, of dat daartoe andere beheerswetten of regelingen - zoals bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet, de Beschikking natuurbijdragen of
de Beschikking beheersovereenkomsten - toepassing zufleen moeten vinden.
In ieder geval zal een op één functie gerichte bestemming alleen mogen worden gegeven voorzover
in het beheer conform een dergelijke bestemming op
doeltreffende wijze en tegen een adequate vergoeding voor de eigenaar is voorzien op basis van één
der genoemde wetten of regelingen.
Indien geen beheer wordt gevoerd op basis van
een goedgekeurd beheersplan kan aan de bestuurspraktijk en aan de jurisprudentie worden overgelaten
of en in hoeverre het bestemmingsplan zal terugtreden.
2.5.5

Advies

In het voorgaande werd erop gewezen dat de verlening van beheersbijdragen dient te geschieden volgens regelen bij of krachtens Algemene Maatregel
van Bestuur te stellen. Gelet op het grote belang van
deze Algemene Maatregel van Bestuur ligt het voor
de hand, dat alvorens de voordracht daartoe wordt
gedaan, aan het Bosschap de gelegenheid wordt geboden over het ontwerp daarvan zijn mening kenbaar
te maken. Dit zal in de Wet tot uitdrukking moeten
worden gebracht.
2.6
2.6.1

Voorzieningen door andere openbare lichamen
De bevoegdheden van de gemeente

In paragraaf 2.5.4 is erop gewezen, dat op grond van
de tot nog toe gevormde Kroonjurisprudentie mag
worden aangenomen, dat de Kroon geen voorschrif-

ten in bestemmingsplannen zal toestaan met betrekking tot bossen ter bescherming van waarden die de
Boswet voldoende beschermt. In feite komt dit ook tot
uitdrukking in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke
ordening.
Ervan uitgaande dat het Kroonberoep tegen bestemmingsplannen wordt gehandhaafd, zou op grond
van het voorgaande kunnen worden geconcludeerd,
dat het niet nodig is de bevoegdheid van de gemeenten op dit punt uitdrukkelijk in de wet zelve te beperken. Immers men zou de jurisprudentie op dit terrein
kunnen afwachten.
Dit is evenwel niet aanvaardbaar, omdat niet van
alle bestemmingsplannen beroep wordt ingesteld en
voorts omdat onder de huidige Boswet ook in gevallen dat wel beroep wordt ingesteld, gebruiksvoorschriften en aanlegvergunningen zijn gehandhaafd,
die onder de nieuwe wet alsnog zullen moeten ver-

dwijnen. In verband hiermede zal in de aangepaste
Boswet al dan niet in het kader van het huidige artikel
15, een bepaling moeten worden opgenomen, volgens welke een bestemmingsplan geen regelen mag
stellen omtrent het beheer van bossen, voorzover
daarin door of krachtens de nieuwe Boswet is voorzien. Aan de hand van de in de Boswet op te nemen
verbodsbepaling kan de Kroon de lijn van zijn vroegere jurisprudentie voortzetten.
In deze opzet zullen in beginsel voorschriften in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen, mits
daaraan een bepaling is gekoppeld op grond waarvan zij volledig terugtreden indien en voorzover een
bos wordt beheerd op basis van een goedgekeurd
beheersplan, dan wel partieel terugtreden voorzover
het gaat om de bescherming van belangen waarin de
Boswet op andere wijze voorziet.

Foto: Staatsbosbeheer
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2.6.2

Overgangsperiode

Overigens zal de in paragraaf 2.6.1 genoemde verbodsbepaling er niet toe kunnen leiden dat bestaande bestemmingsplannen op dit punt automatisch hun
rechtsgeldigheid verliezen. Teneinde de problemen,
die hieruit kunnen voortvloeien, op te lossen zullen de
gemeenten In de nieuwe Boswet moeten worden verplicht hun bestemmingsplannen te dien aanzien binnen vijf jaren aan te passen.
Verwacht mag worden, dat de gemeenten tijdens
die periode van vijf jaren bij de verlening van aanlegvergunningen en de daarbij te stellen voorwaarden
reeds rekening zullen houden met de bepalingen van
de nieuwe Boswet en met het beheersplan. Tijdens
die periode van vijf jaren kan in AROB-beroep niet de
rechtsgeldigheid van gebruiks- en aanlegvoorschriften worden betwist. Wel zal de AROB-rechter rekening kunnen houden met het op de nieuwe Boswet
gebaseerde beheersregiem. Na ommekomst van die
periode van vijf jaren kan de rechtsgeldigheid van
voorschriften wel worden betwist.
In die gevallen dat de hiervoor geschetste wijze van
aanpassing^ tussen bestemmingsplan en beheersplannen op grond van de Boswet niet toereikend zou
blijken te zijn, zou de onderlinge aanpassing in een
vorm van complementair bestuur tussen het College
van Gedeputeerde Staten, het College van Burgemeester en Wethouders en de directeur van het
Staatsbosbeheer moeten worden geregeld.
2.7

Kapverbod

De huidige Boswet kent de mogelijkheid tot het opleggen van een kapverbod uit overwegingen van natuur- en landschapsschoon. Zoals uit de Structuurvisie op het bos en de bosbouw blijkt, overweegt de Minister de mogelijkheid tot het opleggen van een kapverbod te verruimen, in die zin, dat een dergelijk verbod ook zal kunnen worden opgelegd ter bescherming van bijzondere natuurwetenschappelijke waarden. Bovendien wordt wel eens gepleit voor een kapverbod ter bescherming van cultuur-historische
waarden.
Een uitbreiding van het kapverbod in de aangeduide zin zal het multifunctionele karakter van de Boswet
versterken. Uit dien hoofde is de voorgestelde uitbreiding aanvaardbaar. Voorwaarde is echter wel, dat het
schadevergoedingsartikel zodanig wordt aangepast,
dat de eigenaar of gebruiker van de grond waarop de
houtopstand, ten aanzien waarvan een kapverbod
wordt opgelegd, zich bevindt, recht kan doen gelden
op volledige vergoeding van schade die hij lijdt of zal
lijden. Deze aanpassing van het schadevergoedings86

artikel is beslist noodzakelijk, omdat het opleggen
van een kapverbod bijzonder ingrijpend is voor het
bosbeheer. In dit verband moet er op worden gewezen, dat door oplegging van een kapverbod:
- de continuïteit van het bosbeheer kan worden
aangetast;
- niet tijdig gebruik kan worden gemaakt van ontwikkelingen op de houtmarkt;
- waardevermindering van de staande houtvoorraad kan optreden;
- een onevenwichtige opbouw van het bomenbestand kan ontstaan.
Bij de hantering van het Instrument "kapverbod"
zal het regionaal bosbeleidsplan als toetsingskader
moeten fungeren, terwijl ook rekening zal worden gehouden met het bestemmingsplan. De omstandigheid
dat beheersplan en kapverbod beiden worden bezien
in het licht van het regionale bosbeleidsplan, brengt
met zich dat het instrument "kapverbod" niet behoeft
te worden gehanteerd ten aanzien van bossen en
houtopstanden die overeenkomstig een goedgekeurd beheersplan worden beheerd. Immers het beheersplan zal aangeven waar en wanneer vellingen
worden voorgenomen, zodat bij de goedkeuring daar
reeds op kan worden gelet.
Het feit, dat rekening wordt gehouden met het bestemmingsplan, maakt het mogelijk de regeling en
uitvoering van de in de Boswet op te nemen kapverboden ter bescherming van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden,
volledig te leggen in handen van de rijksoverheid. Uiteraard staat het de provincies en de gemeenten vrij
de rijksoverheid te verzoeken in bepaalde concrete
situaties het instrument iannn het kapverbod te hanteren.
2.8
2.8.1

De herplantplicht
De ratio van de

herpiantplicht

De herplantplicht is geregeld in de artikelen 3 tot en
met 6 van de Boswet en in de Algemene Maatregel
van Bestuur d.d. 20 juni 1962, Stb. 220, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting bedoeld in artikel 3 van de Boswet.
Artikel 3 van de Boswet legt op de eigenaar van
grond waarop houtopstand is geveld of teniet gegaan
de verplichting binnen drie jaren te herbeplanten volgens bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur te stellen regels. Bij de totstandkoming van de
huidige wet werd de herplantpllcht in de Memorie van
Toelichting gemotiveerd met een verwijzing naar de
noodzaak van instandhouding van een bosareaal van
redelijke omvang en hoedanigheid, waarbij tevens
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werd gewezen op de veelzijdige functie van bossen
en houtopstanden ten dienste van de samenleving.
Dat de herplantplicht vrij diep ingrijpt in de private
rechtssfeer - er wordt immers een bestedingsdwang
gelegd op de opbrengst van het gevelde hout of althans op een gedeelte van die opbrengst - werd terdege onderkend. Men achtte evenwel dit ingrijpen
gerechtvaardigd gezien het grote maatschappelijke
belang van de instandhouding van het bosareaal.
Aangezien sedert de totstandkoming van de huidige
Boswet de betekenis van het bos zeker niet is afgenomen, doch eerder is toegenomen, vormt de instandhouding van het bosareaal nog steeds de centrale doelstelling van het bosbouwbeleid. Voor de
verwezenlijking van die doelstelling moet de herplantplicht nog steeds een essentieel instrument worden
geacht. Gezien het ingrijpende karakter van de herplantplicht is het niet meer dan redelijk dat degene
die aan deze verplichting moet voldoen, recht kan
doen gelden op een bijdrage in de kosten van herbeplanting (zie 3.3).
2.8.2

Herplantplicht

en

bosuitbreiding

In het kader van het bosbouwbeleid wordt heden ten
dage niet alleen grote betekenis toegekend aan de instandhouding van het bosareaal, maar ook aan de
uitbreiding ervan. De realisatie van die doelstelling
blijkt echter - althans in de particuliere sfeer - door
de herplantplicht te worden belemmerd. Particulieren
zien af van bebossing van gronden, omdat deze gronden daardoor blijvend de bestemming bos krijgen.
Tengevolge van de herplantplicht valt de flexibiliteit in
het bodemgebruik weg. Teneinde op dit punt verbetering te bereiken wordt van verschillende kanten gepleit voor het buiten werking stellen van de herplantplicht voorzover het betreft nieuw aan te leggen bossen met korte omloop ten behoeve van de houtproduktie. Met betrekking tot deze problematiek kan het
volgende worden opgemerkt.
De huidige Boswet biedt in artikel 6 ruimte voor
vrijstelling dan wel ontheffing van de herplantplicht.
Dit artikel bepaalt, dat de Minister van Landbouw en
Visserij voor groepen van gevallen vrijstelling van de
herplantplicht kan verlenen, terwijl de directeur van
het Staatsbosbeheer in bijzondere gevallen ontheffing kan verlenen. De huidige regeling biedt in beginsel zowel ruimte voor een stringent beleid, waarbij uiterst strak de hand wordt gehouden aan de herplantplicht, als voor een soepel beleid, waarbij voor groepen v$n gevallen en voor bijzondere gevallen vrijstelling respectievelijk ontheffing wordt verleend van de
herplantplicht.
Er bestaat in het licht van het voorgaande dan ook

geen noodzaak om tot aanpassing van de Boswet op
het punt van de herplantplicht over te gaan. Wel is het
in het belang van de rechtszekerheid gewenst, dat het
vrijstellings- en het ontheffingsbeleid zoveel mogelijk
wordt geobjectiveerd, bij voorkeur in een Algemene
Maatregel van Bestuur.
In dit verband moet erop worden gewezen, dat de
flexibiliteit in het grondgebruik niet alleen afhangt van
het beleid met betrekking tot de herplantplicht. Een
door de Minister van Landbouw en Visserij gegeven
vrijstelling van de herplantplicht voor gronden waarop bossen met een korte omloop worden aangelegd,
waarbij de produktie van hout ten behoeve van industriële verwerking vooropstaat, geeft de grondeigenaar niet de volledige zekerheid, dat hij zijn
grond na velling van het bos weer voor agrarische
doeleinden zal mogen gebruiken. Immers dat is mede
afhankelijk van het alsdan met betrekking tot die
grond bepaalde in het bestemmingsplan.
De flexibiliteit in het bodemgebruik zou gewaarborgd zijn indien het mogelijk zou zijn gronden waarop bossen met een korte omloop ten behoeve van de
houtproduktie worden aangelegd, die van de herplantplicht zijn vrijgesteld, voor de gehele periode
van de omloop een agrarische bestemming, waarbij
het hebben van bos is toegestaan, te geven. In een
dergelijke situatie zou de grond na velling van het bos
weer voor agrarische doeleinden gebezigd mogen
worden.
De hier geschetste zekerheid kan evenwel niet worden verkregen, omdat het de gemeenten vrij staat bij
herziening van bestemmingsplannen de bestemming
van gronden na afweging van alle in het geding zijnde
belangen, te wijzigen. Dientengevolge is de kans
groot, dat aan dergelijke met bossen met korte omloop bezette terreinen te eniger tijd toch de bestemming bos zal worden gegeven. De grondeigenaar die
nieuw bos moet korte omloop voor de houtproduktie
aanlegt loopt derhalve het risico dat de flexibiliteit van
het gebruik van de betreffende grond wordt beperkt,
hetgeen voor hem onder de huidige omstandigheden
een kapitaalverlies betekent.
Dit risico kan worden beperkt door de bosuitbreiding te regelen bij overeenkomst tussen de grondeigenaar, het Staatsbosbeheer en de gemeente,
waarbinnen het bos zal worden aangelegd. Die overeenkomst zal de vrijstelling van de herplantplicht
moeten inhouden en voorts met name de financiële
consequenties moeten regelen welke voortvloeien uit
een eventuele bestemmingswijziging van de "van de
herplantplicht vrijgestelde" grond in het kader van het
gemeentelijk bestemmingsplan. Indien een gemeente
de flexibiliteit in het grondgebruik beperkt door bestemmingswijziging zal zij aan de eigenaar, die op ba87
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sis van een overeenkomstt als hier bedoeld grond
heeft bebost, een in de overeenkomst bepaalde schadevergoeding betafen.
Een dergelijke overeenkomst laat enerzijds de vrijheid van het gemeentebestuur om bij bestemmingsplan de bestemming van gronden te regelen onverlet
en geeft anderzijds degene die grond bebost de nodige zekerheid met betrekking tot vergoeding van
door hem te lijden schade tengevolge van bestemmingswijziging.
2.8.3

De termijn van herbeplanting

De termijn waarbinnen aan de herplantplicht moet
zijn voldaan beloopt drie jaren. Deze termijn is in het
algemeen volledig aanvaardbaar. Indien men echter
tot herbeplanting langs de weg van natuurlijke verjonging wil overgaan, is deze termijn te kort. Natuurlijke
verjonging vergt een langere periode. In het kader
van het beleid zal dit aspect de nodige aandacht moeten krijgen, opdat ook de herbeplanting langs de weg
van de natuurlijke verjonging een kans krijgt.
2.8.4

Omvorming van bos tot natuurgebied

De wettelijke herplantplicht kan bij stringente hantering tot gevolg hebben, dat bossen op zeer slechte
groeiplaatsen door herbeplanting in stand gehouden
moeten worden, terwijl omvorming van deze bossen
tot natuurgebied soms meer in de rede zou liggen.
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Het verdient aanbeveling dat de mogelijkheden tot
omvorming van dergelijke bossen tot natuurgebied
worden verruimd. Dit kan geschieden in het kader
van het vrljstellings- danwel het ontheffingsbeleid op
grond van artikel 6 van de huidige Boswet, waarbij de
instandhouding van natuurgebieden die aldus ontstaan in beheersplannen wordt geregeld.
2.8.5

De

compensatieregeling

Bij een beschouwing van de herplantpllcht dient ook
het bepaalde in de Algemene Maatregel van Bestuur
van 20 juni 1962 Stb. 220 houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting bedoeld in
artikel 3 van de Boswet, te worden betrokken. Hierin
is de zgn. compensatieregeling opgenomen. Op
grond van dit besluit moet herbeplanting in beginsel
plaatsvinden op de grond waarop de gevelde houtopstand stond. De directeur van het Staatsbosbeheer
kan echter ook toestemming verlenen andere grond
te bebossen. Ingevolge artikel 2 lid 2 van genoemd
besluit verleent de directeur deze toestemming, tenzij
a de grond die de eigenaar wil beplanten gelegen is
in een ander gebied dan dat waar zich de gevelde
houtopstand bevond;
b de grond die de eigenaar wil beplanten van mindere kwaliteit is dan die waarop zich de gevelde houtopstand bevond;
c de grond die de eigenaar wil beplanten een kleinere oppervlakte heeft dan die waarop zich de gevel-

de houtopstand bevond;
d de gevelde houtopstand deel uitmaakte van een
boskern;
e andere belangen, welke verband houden met de
bodemproduktie, hierdoor zouden worden geschaad.
Deze compensatieregeling noodzaakt de directeur
van het Staatsbosbeheer toestemming te verlenen
tot inplant elders, hoewel natuur- en landschapsschoon, milieu, recreatieve belangen e.d. zich tegen
"verplaatsing" van de oorspronkelijke opstand verzetten. Dit heeft tot gevolg gehad dat er nogal wat
kleine bosjes zijn "verplaatst" zeer tot ongenoegen
van de gemeenten, die zich genoodzaakt zagen aan
het behoud van die bosjes in het kader van de bestemmingsplannen meer aandacht te gaan besteden,
door het geven van beschermende bestemmingen,
gebruiksvoorschriften en het eisen van aanlegvergunningen. Gezien de omvorming van de Boswet tot
bosbeheerswet rijst dan ook de vraag of de compensatieregeling herziening behoeft, dan wel ongewijzigd
moet worden gehandhaafd.
In de Structuurvisie op het bos en de bosbouw wordt
op bladzijde 51 dienaangaandè gesteld:
"Teneinde in dergelijke gevallen bosgrond ter plaatse
te handhaven dient te worden overwogen de compensatieregeling te wijzigen in die zin, dat de directeur ook toestemming tot elders inplanten kan weigeren om redenen van natuur- en landschapsschoon en
om natuurwetenschappelijke,
recreatieve en (cultuurhistorische redenen.
Een andere mogelijkheid is een zodanige wijziging
van de compensatieregeling, dat in beginsel de grond
ter plaatse opnieuw moet worden beplant met de mogelijkheid, dat de directeur toestemming verleent elders aan de herplantplicht te voldoen.
Enerzijds kunnen de belangen van natuurlijk milieu
en recreatie hierdoor beter worden behartigdr anderzijds heeft dat tot gevolg, dat degene die de grond bedrijfsmatig wenst te gebruiken in de bedrijfsuitvoering wordt belemmerd."
De thans geldende compensatieregeling beoogde
in beginsel bij te dragen tot de flexibiliteit in het bodemgebruik. De2e flexibiliteit wordt in de praktijk
echter beperkt via de ruimtelijke ordening, namelijk
door het bestemmingsplan. Grond welke de bestemming "bos" heeft, zal na velling van de houtopstand
niet voor andere vormen van bodemgebruik gebezigd
mogen worden, ook al is het op grond van de Boswet
via de compensatieregeling toegestaan op een andere plaats aan de herplantplicht te voldoen.
In het licht hiervan is een aanpassing van de compensatieregeling in die zin, dat ook om natuurweten-

schappelijke, recreatieve en cultuurhistorische redenen, compensatie kan worden geweigerd aanvaardbaar, ook al kan zulks een extra beperking inhouden
van de flexibiliteit in het bodemgebruik. Een dergelijke aanpassing past geheel in het kader van de omvorming van de Boswet in een multifunctionele bosbeheerswet.
2.9

Strooiselwinning

De winning van strooisel moet uit bosbouwkundig
oogpunt nadelig worden geacht voor de ontwikkeling
van het betreffende bos. Om die reden is strooiselwinning in het kader van planmatig bosbeheer op
grond van de Beschikking bosbijdragen in beginsel
niet toegestaan. De huidige Boswet bevat geen regels
met betrekking tot dit punt,
In het kader van de omvorming van de Boswet tot
bosbeheerswet dient echter wel aandacht aan deze
aangelegenheid te worden geschonken. Daarvoor
pleit ook het feit, dat strooiselwinning op grond van
het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 13
maart 1976 NJ 1976 nr 40 als ontgronden moet worden beschouwd. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat
men voor het winnen van strooisel moet beschikken
over een ontgrondingsvergunning krachtens de Ontgrondingenwet.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft na het
bekend worden van genoemd arrest laten blijken, dat
hij het minder juist vindt dat strooiselwinning valt onder de Ontgrondingenwet en aangekondigd te zullen
bevorderen, dat de strooiselwinning in de Boswet
wordt geregeld.
Deze stellingname kan volledig worden onderschreven, Het gaat bij strooiselwinning primair om een
bosbeheersaangelegenheid. Gelet op de nadelige gevolgen van strooiselwinning voor de ontwikkeling van
gezond bos kan worden gedacht aan een verbod tot
het winnen of laten winnen van strooisel; d.w.z. een
verbod tot het wegnemen van strooisel, het verzamelen daaronder begrepen.
Onder strooisel zou kunnen worden verstaan:
organisch materiaal op of in de bovenste grondlaag,
hoofdzakelijk bestaande uit al dan niet verteerde bladeren, naalden of resten daarvan, alsmede op de bovenste grondlaag aanwezige mossen en kruiden. Opgemerkt zij, dat materiaal dat bij het schoonmaken
van watergangen vrijkomt en in een bos wordt gebracht, niet als strooisel moet worden aangemerkt.
Het zal dan ook steeds moeten zijn toegestaan dergelijk materiaal te verwijderen.
Het verbod tot strooiselwinning kan gelden ten
aanzien van gronden waarop zich houtopstand bevindt of waarop de herplantplicht rust.
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Het verbod zal echter niet moeten gelden ten aanzien
van:
- strooisel onder houtopstanden in de bermen van
verharde wegen;
- strooisel dat zich bevindt op grond welke nodig is
voor de uitvoering van een werk of werkzaamheid
overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan
of waterschapskeur;
- strooisel op grond waarop een houtopstand is geveld of op andere wijze is tenietgegaan, indien en
voorzover ten aanzien van die grond onvoorwaardelijk een ontheffing of vrijstelling van de herplantplicht
is verleend.
Overigens is het gewenst dat een vrijstellings- en
ontheffingsregeling wordt ontwikkeld bijvoorbeeld
voor moscultures e.d.
3
3.1

Bijdragen
Algemeen

In hoofdstuk 2 is op diverse plaatsen reeds ingegaan
op de noodzaak van verstrekking van bijdragen door
de overheid ten behoeve van de bosbouw. Daarbij is
erop gewezen dat het recht op bijdragen in de wet zelf
verankerd behoort te worden. In dit verband zijn met
name genoemd de beheersbijdrage (2.5.1) en de herbeplantingsbijdrage (2.8.1).
Naast deze bijdragen ter bevordering van een goed
multifunctioneel bosbeheer en ter tegemoetkoming in
de kosten verbonden aan de op grond van de wet verplichte herbeplanting na velling, kunnen bijdragen ter
stimulering van de bosuitbreiding niet worden gemist.
In dit verband moeten worden genoemd de bebossingsbijdrage en de hierna in paragraaf 3.5 bepleite
overbruggingsbijdragen ter verlichting van de liquiditeitsproblemen, waarmede degene die nieuw bos
aanlegt gedurende de eerste laren na de aanplant
wordt geconfronteerd. Deze financiële instrumenten
zijn beslist noodzakelijk om de beoogte bosuitbreiding van de grond te brengen. Bovendien is het gewenst dat in de tot bosbeheerswet omgevormde Boswet een artikel wordt opgenomen, op grond waarvan
de verantwoordelijke bewindsman door hem noodzakelijk geachte activiteiten in de bosbouw kan stimuleren of ondersteunen.
3.2

De beheersbijdrage

In paragraaf 2.5.1 wordt gesteld, dat degene die zich
ter bevordering van het doelmatig beheer van zijn
bos verplicht het beheer te voeren op basis van een
door hemzelf opgesteld beheersplan, dat is afgestemd op het regionale bósbeleidsplan en goedge90

keurd door de directeur van het Staatsbosbeheer,
recht dient te hebben op een beheersbijdrage uit
's Lands kas. Dit recht dient in de wet verankerd te
worden. Nadere regels terzake kunnen dan worden
gesteld in een Algemene Maatregel van Bestuur.
In concreto gaat het hier om verankering in de wet
van het recht op de bosbijdrage, zoals die momenteel
in de vorm van een bijdrage terzake van het beheer
en de toegankelijkstelllng en in de vorm van een bijdrage in de kosten van in het beheersplan voorziene
onrendabele werkzaamheden, wordt toegekend.
Daartoe zal artikel 11 van de Boswet moeten worden
aangepast. De beheersbijdrageregeling zal het ook
mogelijk moeten maken dat extra bijdragen worden
verstrekt in de kosten verbonden aan de instandhouding of schepping van bijzondere beheerssituaties,
welke alleen maar geld kosten. Het gaat hier om situaties als omschreven in paragraaf 2.5.2.
3.3

De herbeplantingsbijdrage

Tegenover de in de huidige Boswet opgenomen herplantplicht wordt in artikel 9 de mogelijkheid gesteld
tot toekenning van een al dan niet rentedragend krediet voor de kosten van de herbeplanting indien de
rentabiliteit van de bosbouw daartoe aanleiding geeft.
Een kredietregeling als hier bedoeld Is nooit tot
standgekomen. In plaats daarvan is in 1970 een bijdrageregeling in het leven geroepen, die formeel niet
steunt op de Boswet. Het verdient echter dringend
aanbeveling gezien het zeer ingrijpend karakter van
de herplantpllcht - men wordt immers gedwongen tot
herinvestering in de bosbouw - dat aan een ieder die
op bosbouwkundig verantwoorde wijze aan deze
plicht voldoet, in de wet zelf het recht op een bijdrage
in de kosten van herbeplanting wordt toegekend.
Artikel 9 dient in deze geest te worden aangepast.
Ook hier kan de nadere regeling plaatsvinden in een
Algemene Maatregel van Bestuur.
In deze opzet kan hetgeen thans is geregeld in het
Besluit bijdragen herbeplantingen worden neergelegd in genoemde Algemene Maatregel van Bestuur.
Aangezien de wettelijke herplantplicht geldt ten
aanzien van alle bossen, ongeacht of deze worden
beheerd volgens een goedgekeurd beheersplan, zal
het recht op de herbeplantingsbijdrage niet mogen
worden gekoppeld aan of afhankelijk gesteld van een
goedgekeurd beheersplan. Voor deze bijdrage moet
een ieder die ter voldoening aan de herplantplicht
een bosbouwkundig verantwoorde herbebossing uitvoert, in aanmerking komen.
Voldoening aan de herplantplicht is voor de bosbedrijven onder de huidige omstandigheden in financieel opzicht veel moeilijker dan ten tijde van de tot-

standkoming van de Boswet in 1961. Was in die tijd
het bosbedrijf rendabel, thans zijn de bedrijfsuitkomsten negatief. Blijkens gegevens van het L.E.I. was in
1977 het gemiddeld bedrijfsresultaat van de onderzochte bosbedrijven van 50 ha en groter ƒ 80,— negatief, de subsidies meegerekend. Deze negatieve
bedrijfsuitkomst is mede een gevolg van het voor rekening van de bosbedrijven blijven van 50% van de
kosten verbonden aan de wettelijk verplichte herbeplanting.
Op de in het onderzoek betrokken bosbedrijven
beliepen deze kosten - 50% van de herplantkosten in 1977 gemiddeld per ha ƒ 17,-. Het is in het licht van
het voorgaande dringend gewenst, het subsidiepercentage dat thans is gesteld op 50% van de normaal
te achten kosten van herbeplanting te verhogen tot
80%, zijnde het niveau dat ook geldt ten aanzien van
de aanleg van nieuw bos.
3.4

De bebossingsbijdrage

De huidige Boswet opent in artikel 10 de mogelijkheid

tot het toekennen van kredieten ter tegemoetkoming
in de kosten van aanleg van bossen. De in de jaren
zestig tot stand gebrachte kredietregeling is in 1970
omgezet in een bijdrageregeling, die anders dan de
aanvankelijke kredietregeling niet steunt op artikel 10
van de Boswet.
Het financiële instrument van de bebossingsbijdrage is voor de beoogde bosuitbreiding onmisbaar. Het
verdient dan ook aanbeveling artikel 10 van de Boswet zodanig te wijzigen dat de Bebossingsbijdrageregeling daarop formeel kan steunen.
3.5

Overbruggingsbijdragen

In paragraaf 2.9.2 is ingegaan op een aantal factoren
die de uitbreiding van het bosareaal belemmeren.
Naast deze factoren wordt de aanleg van nieuwe bossen echter ook belemmerd door het liquiditeitsprobleem voor de eigenaren, dat optreedt na de aanleg
van nieuw bos. Dit probleem rijst doordat de inkomsten uit het nieuw aangelegde bos lang op zich laten
wachten, terwijl wel van het begin af aan bepaalde be-

Foto: Staatsbosbeheer.
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heersmaatregelen moeten worden uitgevoerd en vaste lasten moeten worden opgebracht. Deze problematiek kan worden ondervangen door toekenning
gedurende een bepaalde periode - in dit verband
noemde het Bosschap in 1974 in zijn "Beleidsprogramma voor bosinstandhouding en bosuitbreiding
in Nederland" een periode van tenminste negen jaren
- van een jaarlijkse overbruggingsbijdrage ter grootte
van de pachtwaarde van de grond. Deze bijdrage
dient aan het financiële instrumentarium van de gewijzigde Boswet te worden toegevoegd. Daartoe zal in
de wet een bepaling moeten worden opgenomen, op
grond waarvan een ieder die nieuw bos aanlegt gedurende een bepaalde periode In aanmerking komt
voor een overbruggingsbijdrage. De regeling zelf kan
worden uitgewerkt In een Algemene Maatregel van
Bestuur.
3.6

Andere bijdragen

Naast de hiervoor besproken bijdrageregelingen zijn
momenteel nog enkele regelingen van kracht die voor
de bosbouw van belang zijn. Het gaat hierbij om de
bijdrageregeling bosontsluiting en de bijdrageregeling ter stimulering van samenwerking tussen bosbedrijven. Deze regelingen steunen geen van alle op de
huidige Boswet. Toch zijn deze regelingen in het kader van het bosbouwbeleld van wezenlijke betekenis.
Daarom is het van belang, dat ook deze regelingen
formeel steun kunnen vinden in de wet. Dit kan worden bereikt door in de gewijzigde Boswet een artikel
op te nemen, dat de verantwoordelijke minister de
bevoegdheid geeft door hem onder gegeven omstandigheden nodig geoordeelde bijdragen te kunnen
verlenen.
4

Bosbouwvoorlichtingsraad

De bij artikel 12 van de huidige Boswet ingestelde
Bosbouwvoorlichtingsraad, die de Minister van Landbouw en Visserij desgevraagd of eigener beweging
van advies moet dienen, in voorllchtingszaken betreffende de bosbouw en de houtteelt, Is er in eerste instantie niet in geslaagd op zinvolle wijze Inhoud te geven aan deze taak, die zich blijkens het bepaalde in
het Koninklijk Besluit van 7 augustus 1965 (Stb. 385),
beperkt tot de vorm en de inhoud van de algemene
en bedrijfstechnlsche voorlichting.
Na een periode van gebrekkig functioneren is in
1975 een poging gedaan om hierin verbetering te
brengen. In dat kader is de samenstelling van de raad
verbreed en de taakstelling verruimd in die zin, dat
door de raad ook wordt geadviseerd in beleidsaangelegenheden betreffende de bosbouw.
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Vastgesteld kan worden dat de functionering van
de raad dientengevolge sterk is verbeterd. Het verdient in het licht van het voorgaande aanbeveling de
wettelijke taakstelling van de raad in overeenstemming te brengen met de feitelijk gegroeide taakvervulling. In artikel 12 van de huidige Boswet dient
daartoe niet langer te worden gesproken van advisering in voorlichtingszaken, doch van advies in zaken
betreffende de bosbouw. Uiteraard dient In verband
daarmede dan tevens de naam "Bosbouwvoorlichtingsraad" te worden gewijzigd in bijv. Bosraad.
5 De relatie bosbeheerswet - Natuurbeschermingswet
In hoofdstuk 2 van dit advies is uitgebreid ingegaan
op de omvorming van de Boswet tot multifunctionele
bosbeheerswet. Daarbij is aan het vraagstuk van de
werkingssfeer van de aldus omgevormde Boswet
slechts zeer terloops aandacht besteed. In paragraaf
2.5.4 wordt erop gewezen, dat in zeer bijzondere gevallen aan toepassing van de Natuurbeschermingswet ten aanzien van bossen kan worden gedacht, namelijk ten aanzien van bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde welke een beheer vergen
waarin de tot multifunctionele bosbeheerswet omgevormde Boswet niet kan voorzien.
Hierbij moet worden bedacht, dat de tot bosbeheerswet in de zin van dit advies omgevormde Boswet een uitgebreider instrumentarium zal kennen dan
de huidige Boswet, waarin slechts de instrumenten
meldingsplicht, herplantplicht en kapverbod ter bewaring van natuur- en landschapsschoon voorkomen. In de bosbeheerswet zullen naast de hier genoemde instrumenten voorkomen: het beheer volgens goedgekeurd beheersplan, het kapverbod ter
bewaring van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en een regeling van de strooiselwinning. Daarenboven zal de zgn. compensatieregeling rekening houden met belangen van natuur, landschap, recreatie en cultuur-historie.
Dankzij deze uitbreiding van het instrumentarium
zal de nieuwe Boswet anders dan de huidige in beginsel multifunctioneel bosbeheer kunnen waarborgen.
Dit betekent blijkens het gestelde in paragraaf 2.2 een
bosbeheer, dat is gericht op een gevarieerde structuur. Bij een dergelijk beheer kunnen de diverse
maatschappelijke functies van het bos, zoals houtproduktie, recreatie en natuurbehoud en de landschappelijke functie tegelijk worden gerealiseerd. Uiteraard kan daarbij tijdelijk of plaatselijk één functie
sterk gaan overheersen. Overigens is het niet noodzakelijk dat leder bos altijd alle functies gelijktijdig
vervult. Ook is zowel ruimtelijke scheiding als verwe-
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ving van functies mogelijk. Wel is in het kader van
multifunctioneel bosbeheer het streven erop gericht
het beheer zodanig te voeren dat de mogelijkheid tot
vervulling van alle functies in de toekomst wordt
opengehouden, opdat op veranderingen in het maatschappelijk behoeftenpatroon kan worden ingespeeld.
Het voorgaande houdt in, dat de tot bosbeheerswet
omgevormde Boswet in beginsel zal kunnen voorzien
in het beheer van alle bossen, ongeacht op welke
functie het hoofdaccent ligt. Ook voor bossen met het
hoofdaccent op de functie natuurbehoud kan de bosbeheerswet in principe in het gewenste beheer voorzien. Slechts in die gevallen dat enerzijds de functie
natuurbehoud tengevolge van de aanwezigheid in
bossen of in hun onmiddellijke nabijheid van bijzondere natuurwetenschappelijke waarden, zodanig prevaleert dat het beheer uitsluitend moet worden gericht op het behoud van die waarden en de gehele
ontwikkeling van het bos daarop moet worden afgestemd, en anderzijds de eigenaar van het betreffende
bos niet bereid is op basis van vrijwilligheid - het principe waarop de bosbeheerswet zal moeten stoelen tot het gewenste beheer over te gaan, zal dit niet het
geval zijn. Dan kan hantering van het beheersregiem
van de Natuurbeschermingswet aanbeveling verdienen.

gewenste beheersresultaat met de bosbeheerswet
niet zijn te bereiken; daarvoor zijn de niet op vrijwilligheid stoelende instrumenten uit die wet - meldingsplicht, herplantplicht en kapverboden - tezamen met
de planologische bescherming ontoereikend. Dan zal
aanwijzing op grond van de Natuurbeschermingswet
de aangewezen weg kunnen zijn. Men dient zich
daarbij wel te realiseren, dat aldus de vrijwilligheid op
het beheersgebied, waarvan de bosbeheerswet uitgaat, wordt verlaten. Dit kan voor de eigenaar die aldus zijn beheersvrijheid verliest tot gevolg hebben
dat hij liever wordt uitgekocht. Het recht om te worden uitgekocht dient aan dergelijke eigenaren te
worden toegekend. De uitkoop zal moeten geschieden op onteigeningsbasis. Het waarde-drukkend
effect dat van het beheersregiem van de Natuurbeschermingswet uitgaat mag bij de bepaling van de
prijs geen rol spelen.

Toepassing van de Natuurbeschermingswet op
bossen behoeft dus pas te worden overwogen als het
gaat om bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde, ten aanzien waarvan dè eigenaar niet
bereid is het beheer te voeren volgens een goedgekeurd beheersplan. In een dergelijke situatie zal het

Aangezien bossen een wezenlijk bestanddeel zullen
vormen van de in te stellen nationale parken, dringt
zich de vraag op of deze bossen onder de werkingssfeer van de tot bosbeheerswet omgevormde Boswet
zullen moeten vallen.
Uit de ter beschikking staande stukken blijkt, dat

Bossen welke op basis van de in het voorgaande
genoemde criteria via aanwijzing onder de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet worden gebracht, zullen aan de bosbeheerswet moeten worden
onttrokken, opdat de eigenaren ervan niet met twee
beheersregelingen worden geconfronteerd.
6

De bosbouw in de nationale parken

Struikvormige begroeiing
met eik op de Veluwe: een
vroeger begraasd bosgebied van zeer oude datum.
Foto: De Dorschkamp.
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het beheer van de bossen in nationale parken niet
meer of nog maar ten dele gericht zal kunnen blijven
op de houtproduktie, aangezien de instandhouding
en ontwikkeling van levensgemeenschappen de centrale doelstelling zal zijn. Het beheer van de bossen
binnen de nationale parken zal daarop gericht moeten worden.
De vraag of het beheersinstrumentarium van de
gewijzigde Boswet daarvoor toereikend zal zijn, kan
in beginsel bevestigend worden beantwoord. De tot
bosbeheerswet omgevormde Boswet regelt immers
het multifunctionele bosbeheer. Zoals in paragraaf
2.5.4 en in hoofdstuk 5 uitvoerig is toegelicht, impliceert zulks dat deze wet in beginsel voor het beheer
van vrijwel alle bossen het instrumentarium biedt, dus
ook voor de bossen binnen nationale parken.
Evenals buiten nationale parken zal de Boswet in
nationale parken alleen dan plaats moeten maken
voor de Natuurbeschermingswet, als het gaat om
bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke
waarde, ten aanzien waarvan de eigenaar niet bereid
is het gewenste beheer op basis van een goedgekeurd beheersplan krachtens de Boswet te voeren.
Overigens moet wel worden aangetekend, dat er
bossen in nationale parken kunnen liggen, die eigendom zijn van personen die niet wensen te participeren in het gewenste beheer, noch in het kader van de
bosbeheerswet, noch in dat van de Natuurbeschermingswet. Aan dergelijke eigenaren dient het recht te
worden toegekend uitkoop te verlangen tegen onteigeningswaarde. Ook hier zal het waardedrukkend
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effect dat uitgaat van het bijzondere beheersreglem
dat voor het nationale parkgebied geldt, geen rol mogen spelen bij de prijsbepaling. Na verwerving kan
dan het gewenste beheer worden gevoerd overeenkomstig de Boswet, die daarvoor immers alle ruimte
biedt.
7

Aanpassing van de considerans van de Boswet

De in dit advies voorgestelde aanpassing van de Boswet is zo ingrijpend - te weten de erkenning, dat de
wet duidelijk het karakter zal krijgen van een multifunctionele bosbeheerswet, die evenals de huidige
Boswet toepassing zal moeten vinden op alle bossen
en andere houtopstanden - dat het noodzakelijk zal
zijn ook de considerans van de wet aan te passen. In
de considerans zal het multifunctionele karakter van
de Boswet als beheerswet duidelijk tot uitdrukking
moeten komen. Daartoe zal de considerans moeten
vermelden dat de omgevormde Boswet regelen stelt
met betrekking tot de instandhouding en het doelmatig beheer van bossen en andere houtopstanden in
het belang van de houtproduktie, de openluchtrecreatie, het natuurbehoud en het landschapsschoon.
8

Samenvatting

De in de paragrafen 2 t/m 6 naar voren gebrachte
ideeën komen er samengevat op neer, dat de Boswet
moet worden omgevormd tot multifunctionele bosbeheerswet. Dit betekent, dat de herziene Boswet de in-

strumenten moet bevatten om de instandhouding van
bos in vele verschijningsvormen en met een gevarieerde structuur te waarborgen in het belang van
houtproduktie, openluchtrecreatie, natuurbehoud en
landschap.
De aldus gewijzigde Boswet zal dan in beginsel
kunnen voorzien in het beheer van alle bossen.
De voorgestelde wijzigingen kunnen als volgt worden
samengevat:
1 De Minister van Landbouw en Visserij stelt in
overleg met de Ministers van Economische Zaken,
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de
Bos(bouwvoorlichtings)raad en het Bosschap gehoord, periodiek een meerjarenplan voor de bosbouw vast, waarin de doelstellingen met betrekking
tot de instandhouding en de uitbreiding van bossen
en andere houtopstanden worden aangegeven, alsmede de instrumenten ter verwezenlijking daarvan.
(2.3)
2 Provinciale Staten stellen voor één of meer gedeelten of voor het gehele gebied van de provincie
een regionaal bosbeleidsplan vast, waarin voor het in
het plan begrepen gebied de bosbouwkundige ontwikkeling op basis van het meerjarenplan voor de
bosbouw in hoofdlijnen wordt aangegeven. {2.4}

Minister van Landbouw en Visserij. Deze toetst het regionale bosbeleidsplan aan het meerjarenplan voor
de bosbouw. (2.4)
6 Een regionaal bosbeleidsplan ligt na de goedkeuring voor een ieder ter inzage op de provinciale griffie
en ter secretarie van de gemeenten over wier gebied
het zich uitstrekt. Het wordt van kracht op de dag na
de nederlegging, welke överigens ook weer door Gedeputeerde Staten en de betrokken burgemeesters
moet worden bekendgemaakt. (2.4)
7 Ter bevordering van een doelmatig beheer van
bos kan de eigenaar zich verplichten zijn bos te beheren op basis van een door hemzelf opgesteld beheersplan, dat is afgestemd op het regionale bosbeleidsplan. (2.5.1)
8 Terzake van het beheer van bos op basis van een
beheersplan, als hiervoor onder 7 genoemd, worden
uit 's Lands kas bijdragen verleend volgens bij of
krachtens Algemene Maatregel van Bestuur te stellen
regelen. (2.5.1 en 3.2)
9 Het beheersplan, als hiervoor onder 7 genoemd,
behoeft de goedkeuring van de directeur van het
Staatsbosbeheer, die hierbij rekening houdt met het
bestemmingsplan. (2.5.1)

3 Gedeputeerde Staten en de directeur van het
Staatsbosbeheer worden belast met de voorbereiding van het regionale bosbeleidsplan; zij plegen
daarbij overleg met het Bosschap en met de gemeenten. Gedeputeerde Staten dragen zorg voor onderlinge afstemming van regionaal bosbeleidsplan en
streekplan. (2.4)

10 Indien in het beheersplan ter verkrijging van de
vereiste goedkeuring op aandrang van de directeur
van het Staatsbosbeheer wordt bepaald, dat voorgenomen vellingen worden uitgesteld en/of bijzondere
onrendabele beheerssituaties moeten worden gehandhaafd of geschapen, zullen aanvullende bijdragen terzake van het beheer worden verleend. (2.5.2)

4 Een ontwerp voor een regionaal bosbeleidsplan
ligt gedurende twee maanden ter provinciale griffie
en ter secretarie van de gemeenten, over wier gebied
het zich zal uitstrekken, voor een ieder ter inzage.
Hiervan wordt tevoren door Gedeputeerde Staten
kennis gegeven in de Nederlandse Staatscourant en
in één of meer in de provincie verspreide dag- en
nieuwsbladen, terwijl ook door de burgemeesters van
de betrokken gemeenten hiervan op de gebruikelijke
wijze kennis wordt gegeven. (2.4)

11 Tegen beslissingen op grond van de in de wet
voorziene beheersregeling staat binnen 30 dagen beroep open bij de Minister van Landbouw en Visserij,
die daarop beslist in overeenstemming met de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
(2.5.3)

5 Gedurende de termijn van tervisielegging kan een
ieder schriftelijk bij Provinciale Staten bezwaren indienen tegen het ontwerp. Binnen vier maanden na
afloop van deze termijn stellen Provinciale Staten het
regionale bosbeleidsplan vast. Een vastgesteld regionaal bosbeleidsplan behoeft de goedkeuring van de

12 Alvorens de voordracht tot een Algemene Maatregel van Bestuur, waarin regelen worden gesteld ten
aanzien van de verlening van bijdragen terzake van
het beheer van bos, aan de Kroon wordt gedaan,
wordt het Bosschap in de gelegenheid gesteld over
het ontwerp daarvan zijn mening kenbaar te maken.
(2.5.5)
13 De in artikel 15 van de huidige Boswet neergelegde regeling wordt zodanig aangevuld, dat de pro95
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vincies en de gemeenten niet bevoegd zijn bij verordening en/of bij bestemmingsplan regels te stellen
ten aanzien van het beheer van bossen en andere
houtopstanden, die gelegen zijn buiten de bebouwde
kom ingevolge de Boswet, voorzover dit beheer wordt
gevoerd op grond van het bij of krachtens de Boswet
bepaalde, behoudens ten aanzien van het beheer van
houtopstanden als bedoeld in artikel 5 van de Boswet. (2.5.4 en 2.6.1)
14 De gemeenten passen binnen 5 jaren na de totstandkoming van de aanpassing van de Boswet hun
bestemmingsplannen aan, In die zin, dat de bestemmingsplanvoorschriften worden afgestemd op de
wettelijke bosbeheersregeling. (2.6.2)
15 Het kapverbod wordt uitgebreid in die zin, dat de
Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk en van Landbouw en Visserij ter bescherming
van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en
cultuurhistorische waarden, het vellen en doen vellen,
anders dan bij wijze van dunning, van bossen en andere houtopstanden, telkens voor ten hoogste vijfjaren kunnen verbieden.
Deze uitbreiding is slechts aanvaardbaar indien hetgeen In punt 16 wordt bepleit wordt gerealiseerd.
(2.7)
16 Aan de eigenaar of gebruiker, die tengevolge
van een kapverbod schade lijdt of zal lijden, wordt op
zijn verzoek door de Ministers van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk en van Landbouw en Visserij een vergoeding uit 's Lands kas toegekend ter dekking van de schade (een bepaling van deze strekking
zal het huidige artikel 13 lid 4 moeten vervangen).
(2.7)
17 De directeur van het Staatsbosbeheer zal bij gebreke van een goedgekeurd beheersplan de hantering van het kapverbod toetsen aan het regionaal
bosbeleidsplan en daarbij rekening houden met het
bestemmingsplan. (2.7)
18 De herplantpllcht wordt gehandhaafd. De Minister van Landbouw en Visserij kan voor door hem aangewezen groepen van gevallen, al dan niet onder het
stellen van voorwaarden vrijstelling van de herplantplicht verlenen. De directeur van het Staatsbosbeheer
kan in bijzondere gevallen al dan niet onder het stellen van voorwaarden, ontheffing van de herplantplicht
verlenen. (2.8.1 en 2.8.2)
19 Het vrljstellings- en ontheffingsbeleid ten aanzien van de herplantplicht wordt geobjectiveerd en
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uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur.
In het kader van dit beleid worden de mogelijkheden
om bossen - bijvoorbeeld die op zeer slechte groeiplaatsen - om te vormen tot natuurgebied verruimd.
(2.8.4)
20 De termijn waarbinnen aan de verplichting tot
herbeplanting moet worden voldaan wordt gehandhaafd op 3 jaren, met dien verstande dat deze termijn
kan worden verlengd indien herbeplanting plaatsvindt langs de weg van natuurlijke verjonging. (2.8.3)
21 De compensatie-regeling neergelegd in de Algemene Maatregel van Bestuur van 20 juni 1962 Stb.
220 houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting bedoeld in artikel 3 van de Boswet, wordt herzien in die zin, dat compensatie ook zal
kunnen worden geweigerd om natuurwetenschappelijke, recreatieve en cultuurhistorische redenen.
(2.8.5)
22 Tegenover de herplantplicht wordt in de wet het
recht op een herbeplantingsbljdrage verankerd. In
artikel 9 van de Boswet dient te worden bepaald, dat
voor de kosten van de herbeplanting uit 's Lands kas
bijdragen worden toegekend volgens regels te stellen
bij Algemene Maatregel van Bestuur. Het bijdragepercentage dient te worden gesteld op 80. (3.3)
23 Bosuitbreiding door particulieren wordt bevorderd door:
- toekenning van bebossingsbijdragen (3.4)
- toekenning van overbruggingsbijdragen (3.5)
- afsluiting van overeenkomsten tussen de particuliere grondeigenaar, het Staatsbosbeheer en de gemeente, waarin worden geregeld de vrijstelling van
de herplantplicht en de financiële consequenties welke voortvloeien uit een eventuele bestemmingswijziging van de van de herplantplicht vrijgestelde grond,
waardoor deze grond niet meer voor andere dan bosbouwkundige doeleinden kan worden gebezigd.
(2.8.2)

Het recht op de bebossingsbijdrage bij en de overbruggingsbijdrage na de aanleg van nieuw bos wordt
in de wet vastgelegd. De regelingen kunnen worden
uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur.
(3.4 en 3.5)
24 In de wet wordt een artikel opgenomen, dat de
Minister van Landbouw en Visserij de bevoegdheid
geeft door hem onder gegeven omstandigheden nodig geoordeelde bijdragen ter stimulering of ondersteuning van ontwikkelingen in de bosbouw, te verlenen. Aldus kunnen de bijdrageregeling bosontsluiting

en de bijdrageregeling ter stimulering van samenwerking tussen bosbedrijven steun vinden in de wet. (3.6)
25 Het winnen of laten winnen van strooisel wordt
verboden voorzover het betreft gronden waarop zich
houtopstand bevindt of waarop de herplantplicht rust.
Het verbod geldt niet ten aanzien van:
- strooisel onder houtopstanden in de bermen van
verharde wegen;
- strooisel dat zich bevindt op grond welke nodig is
voor de uitvoering van een werk of werkzaamheid
overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan
of waterschapskeur;
- strooisel dat zich bevindt op grond waarop een
houtopstand is geveld of op anderè wijze is teniet gegaan, indien en voorzover ten aanzien van die grond
onvoorwaardelijk een ontheffing of vrijstelling van de
herplantplicht is verleend.
Vrijstelling of ontheffing van het verbod kan op verzoek van de eigenaar worden verleend. Strooiselwinning wordt aan de Ontgrondingswet onttrokken. (2.9)
26 De wettelijke taakstelling van de Bosbouwvoorlichtingsraad wordt in overeenstemming gebracht
met de feitelijk gegroeide taakvervulling door in de
wet te bepalen dat de raad tot taak heeft de Minister
van Landbouw en Visserij desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen in zaken betreffende de
bosbouw.

gepast, zal zij kunnen voorzien in het beheer van in
principe alle bossen. Zij zal derhalve in beginsel toepassing moeten vinden ten aanzien van alle bossen,
dus ook ten aanzien van bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde en ten aanzien van
bossen welke gelegen zijn in de in te stellen nationale
parken. Aangezien de Boswet stoelt op vrijwilligheid
kunnen zich situaties voordoen waarin de eigenaar
niet bereid is het gewenste beheer te voeren. In die
gevallen kan voorzover het gaat om bossen van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde, zowel in
nationale parken als daarbuiten aanwijzing op grond
van de Natuurbeschermingswet aanbeveling verdienen.
Daardoor gaat evenwel de beheersvrijheid van de
eigenaar verloren. Deze zal in dergelijke gevallen het
recht moeten krijgen te worden uitgekocht tegen onteigeningswaarde.
Bij de waardebepaling zal het waardedrukkend
effect van het bosbeheersregiem van de Natuurbeschermingswet of van het nationale park geen rol mogen spelen. {5 en 6)
De aangegeven wijziging van de Boswet in een
multifunctionele bosbeheerswet zal ook in de considerans van de Boswet tot uitdrukking moeten komen.
Deze dient te vermelden dat de wet regelen stelt met
betrekking tot de instandhouding en het doelmatig
beheer van bossen en andere houtopstanden in het
belang van de houtproduktie, de openluchtrecreatie,
het natuurbehoud en het landschapsschoon. (7)

De naam van de raad wordt gewijzigd in Bosraad. (4)
Indien de Boswet in bovenvermelde zin wordt aan-

Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging
De Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging viert
dit jaar haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan willen wij op vrijdag 23 mei een lustrumfeest
organiseren. Bij deze nodigen wij alle (ex-)bosbouwstudenten en (oud-)personeel van Hinkeloord uit. Het
programma ziet er als volgt uit:
- 's middags: symposium met als thema: "Wat verwacht men van de Wageningse bosbouwer".
- 's avonds: koud buffet te Hinkeloord en aansluitend tuinfeest.

In verband met de organisatie zouden wij graag in
een vroeg stadium weten hoeveel mensen wij kunnen
verwachten. Een ieder die belangstelling heeft verzoeken wij daarom zich zo spoedig mogelijk op te geven bij: Secretaresse Boshuishoudkunde, Hinkeloord, Postbus 342, 6700 AH Wageningen, telefoon:
08370-82115, met vermelding van naam, adres en
aantal personen. Deelnemers ontvangen nog nader
bericht.
Namens het WSBV bestuur,
Hans van den Bos
Rob Zakee

