Berichten
Ministerie van Landbouw en Visserij
Beleidsvoornemen tot reorganisatie van het Staatsbosbeheer
I Inleiding
in de brief van de Secretaris-Generaal betreffende de
uitvoering van hetgeen de Ministerraad heeft besloten
over de afslanking rijksoverheid 1988-1990 Landbouw
en Visserij (nr. K. 5393, d.d. 23 december 1986) werd
het voornemen aangekondigd het onderdeel terreinbeheer van Staatsbosbeheer te verzelfstandigen. Hierbij is gedacht aan het onderbrengen van het onderdeel
Terreinbeheer in een N.V. Staatsbosbeheer. Er wordt
een wetsvoorstel ingediend voor een machtigingswet
om over te kunnen gaan tot het oprichten van een
Naamloze Vennootschap. Afronding van deze procedure zal enige tijd vergen.
De leiding van het departement heeft zich beraden
over de vraag hoe deze verzelfstandiging nu het beste
kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt gedacht aan
een splitsing van het huidige Staatsbosbeheer in drie
delen. In dit beleidsvoornemen worden de hoofdlijnen
van de voorgestelde driedeling weergegeven. Voorts
wordt ingegaan op een plan van aanpak van de nadere
uitwerking van de nieuwe hoofdstructuur.
II Beweegredenen
* Het is wenselijk om met het oog op een verantwoord
onderbrengen van het dienstvak Terreinbeheer in een
Naamloze Vennootschap reeds nu een meer zelfstandige positie te creëren binnen het Directoraat-Generaal
Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg.
* In het Regeerakkoord van het Kabinet is vorig jaar
aangegeven dat binnen de departementale organisatie
de zorg voor de houtproduktie zal worden versterkt.
Een en ander is bevestigd in het overleg van de Minister
met de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het
Meerjarenplan Bosbouw.
*
Het is de functie van de landschapsbouw om de
wensen en eisen van de verschillende sectoren te
verwerken in de planvorming met betrekking tot de
bestemming, inrichting en beheer van het landelijk
gebied. Deze functie houdt een neutrale opstelling in
ten behoeve van onder meer de bosbouw, natuurbehoud, openluchtrecreatie en landbouw.
III Voorgestelde veranderingen
Op grond van genoemde beweegredenen worden de
volgende veranderingen voorgesteld.
* Er wordt een directie Staatsbosbeheer ingesteld
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binnen het Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden
en Kwaliteitszorg met als werkgebied: het beheer van
de tot het Staatsbosbeheer behorende goederen met
uitzondering van het verhuren van het genot van de
jacht. De centrale eenheden van de directie Staatsbosbeheer blijven gehuisvest te Utrecht. De directie
Staatsbosbeheer behoudt in iedere provincie het huidige dienstonderdeel Terreinbeheer SBB.
Er wordt een directie Bosbouw ingesteld binnen het
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg met als werkgebied:
de aangelegenheden met betrekking tot de instandhouding en ontwikkeling van bos, alsmede de uitvoering
van terzake getroffen regelingen;
de aangelegenheden met betrekking tot de verbetering van de bedrijfsstructuur in de bosbouw, zowel
nationaal als in relatie met internationale ontwikkelingen
op dit gebied;
aangelegenheden met betrekking tot de bosbouw in
het kader van de EEG en in ander internationaal
verband.
De directie Bosbouw krijgt naast een aantal centrale
eenheden in beginsel in iedere provincie een consulent
voor de bosbouw.
De centrale eenheden van de directie Bosbouw worden
op een nader te bepalen tijdstip gehuisvest te Den Haag.
* De aangelegenheden met betrekking tot de landschapsbouw worden ondergebracht bij de Landinrichtingsdienst van het Directoraat-Generaal Landelijke
Gebieden en Kwaliteitszorg.
De directie Natuur, Milieu en Faunabeheer brengt ten
behoeve van de planvorming de wensen in op het
gebied van natuurbeheer, landschapsbehoud, natuurontwikkeling, ecologie en cultuurhistorie. De directie
Bosbouw doet hetzelfde op het gebied van de bosbouw.
* De taken en activiteiten van de afdeling Sociologisch
Onderzoek ten behoeve van Bos, Natuur en Landschap
worden vanwege de gewenste concentratie van het
recreatie-onderzoek binnen het landbouwkundig onderzoek ondergebracht.
* Het bovenstaande leidt ertoe dat het huidige Staatsbosbeheer wordt opgeheven.
* Het onder de punten 7 en 8 gestelde in de brief
van de Secretaris-Generaal betreffende de uitvoering
van hetgeen de Ministerraad heeft besloten over de
afslanking rijksoverheid 1988-1990 Landbouw en Visserij (nr. K.5393, d.d. 23 december 1986) blijft van
toepassing op de huidige 632,3 direct betrokken formatieplaatsen (zijnde de formatie van het huidige
Staatsbosbeheer in 1987 minus de 900 formatieplaatsen van het uitvoerend technisch personeel van het

dienstvak Terreinbeheer, waar gestreefd wordt naar
privatisering van de werkzaamheden).
IV Nader uit te werken onderwerpen
Er moeten een aantal zaken nader worden uitgewerkt.
Dit betreft:
* Toedeling en afslanking
De toedeling van:
de hoofdafdeling Algemene Zaken;
de hoofdafdeling Algemeen Beheer;
de afdeling Ontwikkelingssamenwerking;
de afdeling Statistiek;
de coördinator Randstadgroenstructuur;
de afdeling Planologie en Milieu;
het bureau Kartografie;
het bureau Mechanisatie;
de afdeling Bedrijfsbeheer;
de afdeling Produktie en Afzet;
de afdeling Waterhuishouding, Bodem en Lucht;
de consulentschappen Bosbouw en Landschapsbouw in de provincies (re-allocatie van activiteiten en
capaciteit over de nieuwe directie Staatsbosbeheer, de
directie Bosbouw en de Landinrichtingsdienst).
(De organisatie van de afdelingen Algemeen Beheer
LK in de provincies wordt in een ander verband bezien.)
- De verdeling en realisatie van de in de brief van
de Secretaris-Generaal van 23 december 1986, nr. K.
5393 genoemde afslankingstaakstelling,
- De toedeling van de financiële en materiële middelen.
De plv. Directeur-generaal Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg wordt belast met het maken van een
voorstel inzake de toedeling en afslanking. Een en
ander in samenwerking met de betrokken functionarissen van het huidige Staatsbosbeheer en de te
benoemen directeur van de nieuwe directie Staatsbosbeheer, de te benoemen directeur Bosbouw en de
directeur Landinrichtingsdienst.
* Organistie en formatie Staatsbosbeheer
De te benoemen directeur van de nieuwe directie
Staatsbosbeheer wordt belast met het maken van een
voorstel inzake de organisatie en formatie van de
nieuwe directie Staatsbosbeheer
Organisatie en formatie Directie Bosbouw
De te benoemen directeur Bosbouw wordt belast met
het maken van een voorstel inzake de organisatie en
formatie van de directie Bosbouw.
* Inpassing Landschapsbouw
De directeur Landinrichtingsdienst wordt belast met het
maken van een voorstel inzake de organisatie en
formatie van de Landinrichtingsdienst na de uitbreiding
van het werkgebied met de aangelegenheden met
betrekking tot de landschapsbouw.
De directeur Landinrichtingsdienst en de directeur
Natuur, Milieu en Faunabeheer maken een voorstel tot

mogelijke re-allocatie van activiteiten en capaciteit van
de afdeling Landschapsarchitectuur en van de afdeling
Landschapsecologie en -beheer over de Landinrichtingsdienst en de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer.
Inpassing afdeling Sociologisch Onderzoek
De directeur Landbouwkundig Onderzoek wordt belast
met het maken van een voorstel inzake de inpassing
van de afdeling Sociologisch Onderzoek.
V Personele gevolgen
* Al het nodige zal worden verricht om gedwongen
ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.
* De volgende regelingen zijn al naar gelang de
persoonlijke en organisatorische omstandigheden van
toepassing:
De Rechtspositieleidraad bij reorganisaties (no. P.
38390 van 27 maart 1984);
de artikelen 57, 58 en 96 van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement;
de mogelijkheid tot reorganisatie-ontslag met recht
op wachtgeld voor personeelsleden die 571/2 jaar of
ouder zijn (circulaire P. 10.684 van 17 juli 1986).
Indien de voornemens met betrekking tot het flankerend
beleid bij afslanking tot besluiten leiden, zullen ook deze
van toepassing worden verklaard.
VI Uitvoering
De datum van ingang van de onder III genoemde
veranderingen is 1 mei 1987.
Persbericht Stichting Werkgroep Behoud
Tropisch Regenwoud
Internationaal fonds om tropische regenwouden te
redden?
Op het symposium "Als het bos verdwijnt" op 23 mei
1986, georganiseerd door de Werkgroep Behoud Tropisch Regenwoud is o.a. het volgende gezegd en zijn
de volgende aanbevelingen gedaan: De tropische regenwouden vormen door hun grote rijkdom aan planten
en dieren een zeer belangrijke en onvervangbare
hulpbron voor de hele mensheid. Het is dan ook logisch
dat de hele wereldgemeenschap bijdraagt aan het
instandhouden van die bossen.
Dr. Hueting, milieu-econoom bij het CBS, stelde voor
een internationaal fonds op te richten om de meest
waardevolle delen van de resterende tropische regenwouden te behouden. Deze gelden dienen als compensatie van verliezen als gevolg van het niet-exploiteren van de bossen door de landen waarin die bossen
liggen. Bovendien zou het geld gebruikt moeten worden
om de beheersdiensten te betalen, die erop toezien
dat het bos ook werkelijk niet aangetast wordt.

223

De Werkgroep Behoud Tropisch Regenwoud sluit zich
van harte bij dit voorstel aan. Het fonds kan ondergebracht worden bij de Wereldbank en de regionale
ontwikkelingsbanken. Het zou een grote stap vooruit
zijn als ook het ITTO, de onlangs opgericht© Internationale Tropisch Hout Organisatie, de vorming van zo'n
fonds zou ondersteunen.
Ook de internationale schuldenproblematiek kan
hieraan worden gekoppeld. Zo zouden de rijke landen
moeten toestaan dat schuldenlanden een deel van de
rente en aflossing van hun schulden gebruiken om
milieuherstelprojecten uit te voeren of de stichting van
reservaten te bekostigen. Volgens de symposiumgangers zou de Nederlandse regering haar invloed moeten
aanwenden om deze voorstellen internationaal aanvaard te krijgen.
Volgens een andere spreker, prof. ir. Van Maaren
van de Landbouwuniversiteit te Wageningen, is de
ontbossing in de Derde Wereld een gevolg van de grote
armoede onder de plattelandsbevolking. Door nood
gedreven vernielen boeren het milieu omdat zij niet
anders kunnen. De tropische bossen zijn volgens hem
alleen te redden bij een planning van het landgebruik
en een goed beheer van de grond, die rekening houdt
met de sociaal-economische omstandigheden van het
platteland en van het hele land zelf. Vanwege de sterke
relaties tussen de ontwikkelingslanden enerzijds en de
ontwikkelde landen anderzijds, bijvoorbeeld op het
gebied van de landbouwpolitiek, zullen ook door de
rijke landen zelf wezenlijke concessies gedaan moeten
worden. Zo moet er o.a. een eind komen aan het
dumpen van landbouwoverschotten door de EG in de
Derde Wereld, waardoor de boeren in de tropen niet
meer lonend en ecologisch verantwoord kunnen werken.
Het verslag van het symposium is nu verschenen;
het is te bestellen door overmaking van ƒ 15,- + ƒ 4,50
portokosten op giro 4339983 van de Stichting WBTR
te Amsterdam, onder vermelding van symposiumverslag.
Veranderingen bij de BCS
Ter gelegenheid van het afscheid van ir. A. Bierma,
directeur van de Bosbouw en Cultuurtechnishe School,
heeft het bestuur op 3 april 1987 een symposium
georganiseerd met als titel: "BCS-opleidingen in nieuwe
banen". Hier presenteerde het bestuur de ingrijpende
organisatorische veranderingen, waarvoor de BCS
staat.
In zijn openingswoord releveerde bestuursvoorzitter
drs. J. H. H. Holtackers het hechte samenspel tussen
opleidingsinstituut en beroepspraktijk, dat als een rode
draad door de gehele bestaansgeschiedenis van de
BCS loopt.
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Hij memoreerde:
- hoe de school groeide:
in 1903 (bij de oprichting)
27 cursisten
in 1950
85 cursisten
in 1960
200 leerlingen
in 1980
700 studenten
in 1987
1100 studenten
- dat rond 1950 de cursussen werden omgezet in
reguliere scholen, waarbij de naam Bosbouw en Cultuurtechnische School voor het eerst genoemd werd.
Aan het eind van de 50-er jaren werden de begrippen
MBCS en HBCS gebruikt; het zouden "merknamen"
worden voor de gediplomeerden.
- dat in 1966 de Heidemij het bevoegd gezag van
de BCS overdroeg aan de Stichting Bosbouw en
Cultuurtechnisch Onderwijs, waarin acht organisaties
uit de beroepspraktijk vertegenwoordigd zijn.
- dat het aantal gediplomeerden (sinds 1905) thans
bijna 5000 bedraagt.
Vervolgens presenteerde symposiumvoorzitter drs.
H. M. F. Koeken de ingrijpende organisatorische veranderingen voor de BCS: een volledige verzelfstandiging van MBCS en HBCS.
Elk van de beide scholen krijgt een eigen personeelsbestand en een eigen directie; ook de financiële
administratie wordt volledig gescheiden. De beide
scholen blijven (voorlopig) onder één bestuur en ze
blijven in het gebouwencomplex Larenstein hun taak
uitoefenen.
Deze veranderingen (waarmee in feite het instituut
BCS verdwijnt) zijn een gevolg van de wet HBO en
van de op handen zijnde concentraties in zowel het
Hoger als het Middelbaar Agrarisch Onderwijs. Voor
beide groepen is (landelijk) gekozen voor een sectorale
concentratie: agrarische scholen fuseren alleen met
andere agrarische scholen, doch zoeken tegelijkertijd
nauwe samenwerking met niet-agrarische scholen.
Voor de fusie in het Hoger Agrarisch Onderwijs (in
het kader van de STC-operatie), waarbij de HBCS
betrokken is, is zojuist de - moeizame - politieke
besluitvorming afgerond: vier scholen, met tezamen
zeven studierichtingen, zullen de nieuwe Agrarische
Hogeschool voor Midden Oost Nederland gaan vormen.
Het wordt de grootste (ca. 2500 studenten) en de meest
veelsoortige van de vijf te stichten Agrarische Hogescholen in Nederland. Op het thans "gestelde" fundament zal de nieuwe AHS vorm gegeven moeten
worden.
In het Middelbaar Agrarisch Onderwijs is gekozen
voor de vorming van een beperkt aantal Agrarische
Opleidings Centra (AOC). De MBCS wil - samen met
de BTS uit Apeldoorn en met het Leerlingwezen voor
Bosbouw en Cultuurtechniek uit Schaarsbergen - een
AOC voor Inrichting en Beheer Groene Ruimte gaan
vormen.

Zo zullen MBCS en HBCS als zelfstandige opleidingsinstituten geleidelijk aan verdwijnen; wat niet verdwijnt is de middelbare en hogere beroepsopleiding
voor bosbouw en voor cultuurtechniek.

Laatste nieuws 13 juli 1987
Reorganisatie Staatsbosbeheer:
Landschapsbouw samen met Bosbouw in nieuwe
directie
"Hoewel de landschapsbouw en de landinrichting aanverwante terreinen zijn en uitdien hoofde een koppeling
van beide terreinen voor de hand ligt, ben ik bij nader
inzien toch van mening dat de taken met betrekking
tot de landschapsbouw en de bosbouw in één directie
geconcentreerd dienen te worden".
Dit onder meer schrijft ir. G. Braks (landbouw en
visserij) in een brief aan de Tweede Kamer op 10 juli
jl. over de voorgenomen reorganisatie van Staatsbosbeheer.
De bewindsman was in eerste instantie van plan de
taken ten aanzien van landschapsbouw onder te brengen bij de landinrichtingsdienst. Na nadere overwegingen is hij echter tot de conclusie gekomen dat één
directie Bos- en landschapsbouw de voorkeur verdient,
omdat:
- een aparte directie bosbouw een te smalle basis
vormt zowel voor wat betreft het takenpakket als de
omvang van de directie;
- de organisatorische ingreep minder diep zal zijn
bij het in één hand houden van de taken met betrekking
tot landschapsbouw en bosbouw, hetgeen te verkiezen
is na een aantal opeenvolgende reorganisaties.
- daarmee tegemoet gekomen kan worden aan bezwaren van een aantal betrokken organisaties.
De bewindsman wil na overleg met de Kamer op
korte termijn twee nieuwe directies instellen; te weten:
- de Directie Staatsbosbeheer;
- de Directie Bos- en Landschapsbouw;
De bewindsman acht een verplaatsing van de directie
Bos- en Landschapsbouw naar Den Haag niet meer
noodzakelijk.
Het definitieve besluit zal worden genomen na overleg met de vaste Commissie voor Landbouw op 10
september a.s.

Agenda
2 oktober 1987
Studiekring Kon. Ned. Bosbouw Ver.
Thema: Teelt van douglas tussen oerbos en zure regen.
Plaats: IAC, Wageningen
Inlichtingen: 08370-82926
6-9 oktober 1987
Studiereis Hongaarse Bosbouwvereniging
"Der Wald in einer sich wandelnden Umgebung"
2 dagen voordrachten en discussie, 2 dagen excursies.
Inlichtingen: Hungarian Forestry Association, H-1061
Budapest VI, Anker Köz 1.
12 en 13 november 1987
Najaarsbijeenkomst Kon. Ned. Bosbouw Ver.
Thema: De rol van de douglas bij de bosontwikkeling.
Nadere inlichtingen volgen
3 en 4 december 1987
Seminar: "De noodzaak van bosverjonging", bestemd
voor hen die voor een bosbedrijf de omvang van de
bosverjonging bepalen.
Organisatie: Klingen Bomen. Plaats: Aegon Opleidingscentrum, Baarn.
Inlichtingen: tel. 03430-15080

Persbericht L. & V.
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