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Met grote verontrusting heeft het Bosschap kennis genomen van
enkele essentiële punten in de op 4 juni 1960 gepubliceerde Memorie
van Antwoord inzake het ontwerp Boswet (no. 5308).
I. Bevoegdheid van de lagere publiekrechtelijke lichamen
In bosbouwkringen heeft bij de jarenlange discussies over de nieuwe
Boswet steeds de gedachte voorgezeten, 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 onbe-vredigende toestand, waarbij de gemeenten ten aanzien van bossen en
andere houtopstanden ook buiten de bebouwde kommen bevoegdheden
hebben, 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 en heeft in de veronderstelling verkeerd, dat deze opzet ook
ten grondslag lag aan het eerste wetsontwerp.
Dit bleek onder andere uit de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp {blz. 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 kon worden afgeleid, dat het de bedoeling was, dat de meidings- 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.
Aangezien de wetstekst zelf over de afbakening van bevoegdheden
tussen de Rijksoverheid en de lagere publiekrechtelijke lichamen zweeg,
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zijn, ten einde algehele zekerheid te verkrijgen, in het Voorlopig Verslag
vragen gesteld. Thans blijkt evenwel dat de aanvankelijke opzet, neergelegd in het wetsontwerp en de Memorie van Toelichting, door het tweede
ontwerp en de Memorie van Antwoord fundamenteel is gewijzigd.
Door de wijziging van het wetsontwerp, waarbij de wet niet van toepassing wordt verklaard op een aantal houtopstanden (artikel 1, lid 4), is
het thans blijkens de Memorie van Antwoord komen vast te staan, dat
de lagere overheid ter zake van de meldingsplicht, herplantplicht en het
kapverbod wel bevoegdheden heeft ("Memorie van Antwoord blz, 3 ad
art. 1, lid 4, blz. 4, 2e kolom bovenaan en blz. 5 ad art. 7, lid 3).
In antwoord op in het Voorlopig Verslag gestelde vragen wordt voorts
duidelijk in de Memorie van Antwoord (blz. 6) gesteld, dat wat betreft
de bevoegdheid van de lagere publiekrechtelijke lichamen de behoefte
zal (blijven) bestaan om aanvullende voorschriften vast te stellen met
betrekking tot een of meer onderwerpen, waarmede ook de wet zich
bezig houdt!
Het toekennen van bevoegdheden aan de lagere overheid zou zeer
ongewenste consequenties met zich brengen ten aanzien van melding sen herplantplicht en kapverbod.
Meldings- en herplantplicht
Gevreesd moet worden, dat de mogelijkheid van ingrijpen van de
lagere overheid op dit gebied onder meer een rem zal vormen voor het
aanbrengen van weg- en randbeplantingen. Juist met het oog hierop
waren immers bedoelde houtopstanden in het eerste ontwerp uitgezonderd van meldingsplicht en herplantplicht, in aansluiting op de bestaande
praktijk.
Kapverbod
Zou de lagere overheid behalve ten aanzien van ,.andere houtopstanden dan op erven en in tuinen binnen de bebouwde kommen van gemeenten, zoals deze ingevolge artikel 8 van de Wegenverkeerswet zijn
vastgesteld" (art. 5, lid 2, sub c van het wetsontwerp of art. 1, lid 4 van
het gewijzigde wetsontwerp) bevoegdheid krijgen, dus ook buiten de
bebouwde kom, dan zou het gevaar te groot worden, dat het beleid van
de Ministers zou worden doorkruist, alsmede dat onredelijk zou worden
getreden in de sfeer der individuele bedrijfsvoering van publiekrechtelijke
lichamen (bijv. Staatsbosbeheer), andere organisaties ten algemene nutte
(Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Provinciale „Landschappen" en dergelijke) en van particulieren.
Zo zou bijv, het Staatsbosbeheer vergunning moeten vragen aan Burgemeester en Wethouders om in zijn bossen bomen te vellen en dan nog
kan het van Burgemeester en Wethouders de termijn voorgeschreven
krijgen waarbinnen het moet inplanten en n.b. met welke houtsoort en
met welk aantal! (Verord. Gem. Baarn).
Verre de voorkeur verdient de oorspronkelijke regeling; waarbij in
beginsel alle houtopstanden onder de werking van de wet vallen, doch
een aantal daarvan worden uitgezonderd van meldingsplicht, herplantplicht en van het kapverbod. Zodoende kan worden bereikt, dat de lagere
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overheid geen bevoegdheden heeft, zeker niet indien de Minister uitdrukkelijk verklaart, dat dit de bedoeling van de wetgever is, behoudens
een uitdrukkelijk te maken uitzondering voor een kapverbod binnen de
bebouwde kom buiten erven en tuinen.
Boscomplexen bestrijken vaak het territoir van verschillende gemeenten
en daarom dient de Rijkswetgever via de Boswet en de Natuurschoonwet
1928 deze materie aan 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, kan het beleid van het Staatsbosbeheer volkomen door dat van Burgemeester en Wethouders en
Gedeputeerde Staten worden doorkruist en doorbroken op grond van
gemeentelijke en provinciale verordeningen. Dit zou een hoogst ongewenste toestand zijn.
Het gevolg zou kunnen zijn, dat landgoedbezitters hun bossen voor
liet 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 195-5
N.J. 1955, no. 439).
Wij vrezen, dat tengevolge van het standpunt van de Regering in de
toekomst een groot aantal gemeentelijke en provinciale regelingen tot
stand zal komen, waardoor enerzijds de bosexploitatie in ernstige mate
kan worden belemmerd en anderzijds de recreatie in gevaar kan worden
gebracht. Naast herplantplicht en kapverbod buiten de bebouwde kom,
opgelegd door de Rijksoverheid krachtens de Boswet, kan er naar de
mening van het Bosschap voor optreden van de lagere overheid geen
plaats meer zijn.
Mocht niettemin onverhoopt de wettelijke regeling zodanig komen te
luiden, dat de lagere overheid wel een kapverbod buiten de bebouwde
kom kan opleggen, dan is het een onvermijdelijke eis, dat de Boswet
voorschrijft, dat de verordeningen van de lagere overheid een regeling
moeten bevatten inzake de mogelijkheid van beroep en schadeloosstelling.
Deze regeling zal niet minder waarborgen mogen bevatten dan de Boswet
zelf geeft. Zonder een dergelijke regeling zou een onaanvaardbare rechtsonzekerheid ontstaan voor de bezitters van houtopstanden.
In tegenstelling tot het ontwerp, is bij het gewijzigde ontwerp echter
het kapverbod voor de categorieën a. en c. genoemd in art. 5, 2e lid
(a. Italiaanse populier, linde, paardenkastanje en treurwilg, c. andere
houtopstanden dan op erven en in tuinen binnen de bebouwde kommen
van gemeenten, zoals deze ingevolge art. 8 van de Wegenverkeerswet
zijn vastgesteld), komen te vervallen en is de wet ook op deze categorieën niet meer van toepassing.
Dit wordt thans aan de gemeentelijke overheid overgelaten (Memorie
van Antwoord blz. 5, le kolom ad art. 7, lid 3), De waarborgen van
beroep en een billijke tegemoetkoming bij schade zijn hier dus door
wijziging van de wetstekst vervallen.
Voorts zullen dergelijke verordeningen aan de goedkeuring van de
Kroon moeten worden onderworpen. Een dergelijke goedkeuringsprocedure komt in verscheidene wetten voor. Zo vermeldt de Memorie van
Toelichting op de Hinderwet, dat het „gewenst voorkomt de plaatselijke
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verordeningen aan goedkeuring door de Kroon — Gedeputeerde Staten
gehoord — te binden. Zulks ten einde eenheid in deze voorschriften te
garanderen", {art. 3, lid 3).
Naar onze mening zal thans duidelijk moeten komen vast te staan dat:
A, Buiten de bebouwde kom van de gemeenten naast de Rijksoverheid
geen andere territoriale publiekrechtelijke lichamen bevoegdheden hebben
ten aanzien van bossen en andere houtopstanden.
B. Binnen de bebouwde kom de gemeenten slechts bevoegdheden hebben ten aanzien van houtopstanden genoemd in art. 5, lid 2, sub c van
het ontwerp {andere houtopstanden dan op erven en in tuinen). Een
regeling ten aanzien van beroep, schadeloosstelling en goedkeuring door
de Kroon, zoals hieronder omschreven, zal dan ook niet mogen ontbreken.
Mocht de wetgever evenwel van oordeel zijn dat — ook al zouden wij
dat betreuren — de lagere overheid wel bevoegdheden dient te hebben
buiten de bebouwde kom, dan zal:
a. de Boswet moeten voorschrijven dat deze verordeningen een regeling dienen te bevatten inzake: 1. beroep en 2. schadeloosstelling, conform het indertijd uitgebrachte advies van het Bosschap aan de Minister
van Landbouw en Visserij en conform de artikelen 39 en 40 van het
ontwerp van de commissie van Asch van Wijck. Deze regeling zal niet
minder waarborgen mogen bevatten dan de wet zelf geeft.
b. de Boswet een bepaling dienen te bevatten dat de verordeningen
moeten worden goedgekeurd door de Kroon. Een dergelijke goedkeuringsprocedure komt in verschillende wetten voor, bijvoorbeeld in: a. de
Grondwet, artikel 156; b. de Bioscoopwet, artikel 4; c. de Hinderwet,
artikel 3 lid 3; d. de Winkelsluitingswet 1951, artikel 11 lid 2 en lid 4,
artikel 17 lid 3; e. de Warenwet, artikel 8 lid 1 jo art. 2; f. de Vleeskeuring swet, artikel 23a; g. de Locaalspoor- en Tramwegwet, artikel 7
lid 2; h. de Woonruimtewet 1947, artikel 7 lid 2; i. de Veiligheidswet,
artikel 37 Jid 1; en j. de Veewet, artikel 5.
II.

Schadevergoedingsregeling
Op de in het Voorlopig Verslag gestelde vragen wat betreft een
regeling voor schadeloosstelling wordt nauwelijks ingegaan. De argumenten van Prof. Mr C. H. F, Polak, genoemd in zijn advies aan het
Bosschap, waarnaar in het Voorlopig Verslag wordt verwezen, worden
niet weerlegd.
Wel wordt in de Memorie van Antwoord 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
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wordt gelegd op houtopstanden, die uit hun aard besterad 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.
III.
Natuurbeschermingswet
Ook de opmerking in de Memorie van Antwoord (blz. 5 ad art. 7),
dat de mogelijkheid wordt overwogen het kapverbod ter bewaring van
natuur- en landschapsschoon te zijner tijd naar de Natuurbeschermings-1
wet over te brengen, vervult ons met zorg, daar het gewenst is, dat alle
bemoeiingen van de Rijksoverheid ten aanzien van de houtopstanden
naast de Natuurschoonwet 1928 uitsluitend worden geregeld in de Boswet.
. Het Bosschap beveelt het bovenstaande in Uw welwillende aandacht
aan.
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