Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
BERICHT V A N H E T BOSSCHAP O V E R DE B O S W E T
Nadat de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal het ontwerp Boswet
op 16 mei 1961 zonder hoofdelijke stemming had aanvaard, had de
verdere parlementaire behandeling een betrekkelijk snel verloop. Het
Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs in de Eerste
Kamer betreffende het Wetsontwerp verscheen op 14 juni, de Memorie
van Antwoord, opgenomen in het Eindverslag van de Commissie van
Rapporteurs, op 5 juli. De openbare behandeling vond plaats op 18 juli
1961. Het ontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard en is
inmiddels in het Staatsblad (S. 256) verschenen.
In verband met het uitvoerige artikel van mr S. J. Halbertsma, betreffende de behandeling van het ontwerp Boswet in de Tweede Kamer,
afgedrukt in het juni nummer van dit tijdschrift, kan thans worden volstaan met de nadere bespreking van enkele onderwerpen waarop tijdens
de behandeling in de Eerste Kamer verscheidene malen de aandacht is
gevestigd:
a) de verordenende taak van de lagere publiekrechtelijke lichamen —•
in het bijzonder van de gemeenten — na het inwerkingtreden van de
nieuwe Boswet,
b) de regeling van de schadevergoeding bij een kapverbod en
c) de mogelijkheid tot het verkrijgen van credieten en bijdragen.
ad a. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer schrijven
de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van O. K.
& W , onder meer: „Van de inwerkingtreding van de Boswet zal het
gevolg zijn, dat de \erordeningen der lagere openbare lichamen, in welker
onderwerp deze wet voorziet, van rechtswege ophouden te gelden.
Indien en voor zover de betrokken lichamen hun bemoeienis met de
voorheen geregelde materie willen voortzetten, zullen zij nieuwe verordeningen moeten maken. Het ligt niet op de weg van de ondergetekenden
om voor uniformiteit in de verordeningen te zorgen. Zij zouden het
echter toejuichen, als de lagere rechtsgemeenschappen daartoe eigener
beweging — te denken valt hier aan het intermediair van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten — zouden kunnen geraken".
Met betrekking tot de opmerkingen van enkele senatoren over houtopstanden die in meer dan een gemeente zijn gelegen en over de bezwaren die eraan verbonden zouden kiinnen zijn als de gemeentelijke
autoriteiten bepaalde bevoegdheden zouden hebben, zei de Minister van
Landbouw en Visserij in zijn antwoord aan de Eerste Kamer, dat hier
een belangrijk soelaas zou kunnen worden geboden, indien de betrokken
gemeenten met modelverordeningen zouden werken. Het was de Minister
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bekend, dat daaromtrent al bepaalde contacten waren gelegd tussen de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Bosschap.
Deze contacten hebben ertoe geleid, dat thans door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, in samenwerking met het Bosschap, een
Commissie is ingesteld, waarin naast gemeentelijke vertegenwoordigers
ook representanten van het Bosschap en van de Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming zitting hebben genomen. De Commissie, die op 15 september 1961 voor het eerst vergaderde, heeft tot
taak zich te beraden over een modelverordening en is als volgt samengesteld:
Mr F. L. M. Hoebens, burgemeester van Deurne, voorzitter;
Mr J. W . Bax te Arnhem, bestuurslid van het Bosschap, secretaris
van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren;
M r E. Brederveld, gemeentesecretaris van Almelo;
Mr S. }, Halbertsma te 's-Gravenhage, secretaris van het Bosschap;
Dr J. van Soest te Amsterdam, inspecteur bij de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
Ir L. W , Wilmes, directeur van de Dienst Landelijke Eigendommen,
enz. der gemeente Arnhem;
R. J. de W i t te Amsterdam, secretaris van de Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming.
Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door
Mr J. Witsen, hoofdcommies-redacteur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
ad b. In de Eerste Kamer werd er door verschillende sprekers op
gewezen, dat de laatste maanden de kwestie van het toebrengen van
schade aan burgers door overheidsingrijpen verscheidene malen in het
Parlement aan de orde was geweest: bij de behandeling van de Monumentenwet, de Boswet en de W e t op de Ruimtelijke Ordening. Over
het algemeen konden de afgevaardigden zich wel verenigen met de
regeling van de schadevergoeding zoals die uiteindelijk in genoemde
wetten is opgenomen, namelijk dat, voor zover een schade wordt toegebracht die redelijkerwijs niet ten laste van de eigenaar kan worden
gebracht, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding wordt toegekend en dat het uit te keren bedrag niet door de burgerlijke rechter
maar door de minister, eventueel — na beroep — door de Kroon, zal
worden bepaald.
ad c. In de Boswet zijn in de artikelen 9 en 10 bepalingen opgenomen
met betrekking tot de mogelijkheid van het toekennen van al dan niet
rentedragende kredieten voor:
le. de kosten van herbeplanting in tijden van slechte rentabiliteit van
de bosbouw (art. 9);
2e. bevordering van de uitbreiding van het bosareaal (art. 10). In
artikel 8 van de Boschwet 1922 bestond deze mogelijkheid uitsluitend
voor publiekrechtelijke lichamen, verenigingen daarvan, alsmede voor
verenigingen en stichtingen van algemeen nut, doch alleen voor de
bebossing van woeste gronden. Thans kunnen ook particulieren hiervan
profiteren en de beperking tot woeste gronden is vervallen.
Voorts kunnen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden aan
openbare lichamen, alsmede aan verenigingen en stichtingen van alge-
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meen nut, geldelijke bijdragen uit 's Lands kas worden verleend (art. 11)
Artikel 12 van de Boschwet 1922 bevatte een soortgelijke regeling,
met dien verstande, dat de bijdragen gegeven konden worden ter bewaring van natuurschoon, gevormd door bossen en andere houtopstanden.
De redaktie van het nieuwe artikel 11 is dus ruimer omdat daarin over
natuurschoon niet meer wordt gesproken.
W a t betreft de praktische betekenis van de nieuwe bepalingen had
de minister reeds in de Tweede Kamer verklaard — in antwoord op
een desbetreffende vraag — dat het de bedoeling was, om deze mogelijkheid, die de wet biedt, niet in de praktijk tot een dode letter te maken.
In de Eerste Kamer werd door een aantal afgevaardigden aangedrongen
op een verruiming van deze bijdragen en kredieten. Voorts werd gewezen op het feit, dat de uitgekeerde subsidies in de kosten van omzetting van hakhout in opgaand bos de laatste jaren sterk waren verminderd. De minister beloofde in zijn antwoord deze laatste kwestie
nader te zullen bezien, aangezien ook hij van oordeel was, dat de
omzetting van het hakhout bijzonder nuttig kan zijn.
Het stemt tot vreugde, dat de Rijksbegroting 1962, hoofdstuk X I V
Landbouw en Visserij, onderafdeling IX Staatsbosbeheer, althans wat
het vorenvermelde betreft, een duidelijke verbetering te zien geeft ten
opzichte van de Rijksbegroting 1961, hetgeen uit het volgende overzicht
blijkt:
1962
1961
Gewone Dienst
ƒ 40.000
f 100.000
subsidie omzetting hakhout in opgaand bos
uitgaven betreffende artikel 11 van de
Boswet (art. 12 Boschwet 1922) . . . .
ƒ 146.000
ƒ 150.000
Buitengewone
Dienst
voorschotten als bedoeld in art. 10 van de
Boswet (art. 8 Boschwet 1922) . . . .
ƒ120.000
ƒ 70.000
Tot slot van de beschouwingen over het totstandkomen van de Boswet mag nog worden gewezen op artikel 23 van de W e t , waarin is
bepaald dat de W e t in werking treedt op een door de Kroon te bepalen
tijdstip. Ondanks het feit, dat de W e t in het Staatsblad is verschenen,
blijven dus, in afwachting van het in artikel 23 bedoelde Koninklijk
Besluit, de oude regelingen ten aanzien van bossen en andere houtopstanden nog onverminderd van kracht. Het ligt in de verwachting, dat
de nieuwe Boswet niet voor medio 1962 in werking zal treden, gezien
de vele voorbereidingen, die nog dienen te worden getroffen.

OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
S E I Z O E N 1961/1962
De oogst van groveden laat zich in ons land in het algemeen vrij
goed aanzien. Het is natuurlijk de vraag of van goede opstanden kan
worden geplukt en of deze wel behoorlijk dragen. Is dat niet het geval
dan is wederom invoer uit West-Duitsland noodzakelijk. Het is nu wel
duidelijk, dat de nieuwe indeling van het zogenaamde ..Norddeutsches
Tiefland" het mogelijk maakt, dat uit het westelijk deel, dat aan ons

