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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
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het begrip bebouwde kom. De Rijksoverheid i.c. het Staatsbosbeheer heeft
geen bevoegdheden binnen de bebouwde kom ingevolge art. 1, lid 4, onder
b, terwijl de provincies en gemeenten ingevolge art. 15, lid 3, niet bevoegd
zijn regelen te stellen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden
welke deel uitmaken van bosbouwondernemingen, die als zodanig bij het
Bosschap geregistreerd staan en gelegen zijn buiten de bebouwde kom.
In de Boswet is een bebouwde kom aangehouden, zoals deze ingevolge art.
8 van de Wegenverkeerswet is vastgesteld. Aangezien blijkens de Memorie
van Toelichting de toepassing van dit criterium aanleiding geeft tot moeilijkheden wordt thans in het ontwerp een afzonderlijke bebouwde kom ingevolge
de Boswet geïntroduceerd. Dit betekent, dat nu — aangezien de bebouwde
kom ingevolge de Boswet door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zij het
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten — de begrenzing van de werkingssfeer van de wet en de begrenzing van de regelingsbevoegdheid van
provincie en gemeente door de gemeenten zelf wordt bepaald, hetgeen in beginsel minder juist lijkt.
In de Memorie van Toelichting wordt niet uiteengezet waarom elders in
de wetgeving een begrip bebouwde kom, dat voor toepassing van de Boswet
bruikbaar is, niet kon worden gevonden. Mocht komen vast te staan, dat
geen enkel bestaand begrip bebouwde kom voor de Boswet bruikbaar is,
dan zal genoegen moeten worden genomen met de invoering van een nieuw
begrip bebouwde kom, dat bruikbaar zal zijn voor toepassing van de Boswet.
De regeling zal dan echter zodanig dienen te zijn, dat alle belanghebbenden
— o.a. eigenaren, gebruikers, organisaties, lichamen en instellingen werkzaam
op het gebied van de bosbouw — tijdig vóór de definitieve vaststelling van
de bebouwde kom door de gemeenteraad, bezwaren zullen kunnen indienen.
Daartoe lijkt een regeling, zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die in
de artikelen 23 t/m 28 kent, gewenst. Daarin zijn alle waarborgen, zoals ter
visie legging en indiening van bezwaren, verankerd. Op deze wijze wordt
voorkomen, dat belanghebbenden plotseling zouden worden geconfronteerd
met een voor de Boswet geldende bebouwde kom, welke in de praktijk op
bezwaren zou stuiten.
Het Bosschap beveelt het bovenstaande in uw welwillende aandacht aan.
Met verschuldigde hoogachting tekenen wij,
de voorzitter, Van Tets van Goudriaan,
de secretaris, Halbertsma.

