— f»

'J'

.M;1,-.-••)••.

•• >•

- BOSHUISHOUDKUNDE

Coinmentaar op Verouderde Natuurschoonwet
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,„v. (Secr. Bosschap)

De' redactie verzocht mij om enig commentaar op de bijdrage van de
heer A. Baron van der Borch van Verwolde in het februarinummer 1966.
- D e Natuurschoonwet 1928 geeft een aantal'fiscale faciliteiten aan eigenaren
van landgoederen. Voor de heffing van Vermogens- en; Successiebelasting
wordt,uitgegaan van een fictieve verkoopwaarde, namelijk de verkoopwaarde,
' d i e a a n h e t landgoed zou moeten worden toegekend; indien öp de goederen
de last rustte om die gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand
.te..houden en geen opgaand hout te vellen, dan volgens de régels van normaal
1
bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is.
- 'i'<r'
"' Voor de Vermogensbelasting en binnenkort pok voor de Successiebelasting
wordt de belasting geheven van ^ van deze fictieve waarde (bestemmingsiwaarde genoemd) \yanneer het voor het, publiek opengestelde landgoederen
«betreft „en over 2/3 van de fictieve waarde wanneer het;gesloten landgoederen
.betreft.} ^.an ]j:.i,i:;<> At;*- , jy\.w nu r f - ' K : v ^ b n i j a
v: -'r n^J^'JfürJiOr' "'»ïjiibif., 'jb
r^-i^n.ovinuov
v
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j. Als gevojg van deze definitie van de zogenaamde bestemmingswaarde
.bataat soms,de mening, dat men bij rangschikking van een landgoed onder
de' Natuurschoonwet het recht behoudt dit landgoed te, beheren met inachtneming"van de regels vaji normaal bosbeheer. In' artikel 3 van de Natuurschoon wetj;wordt),echter het,volgende bepaald: ny^nn ! - j; , ; -< fy-i
*; „Alvorens-op een -ingevolge artikel 2 gedaan verzoek wordt beschikt; wordt
de directeur,yan het Staatsbosbeheer gehoord. Indien de beschikking gunstig
luidt, dan heeft zij ten gevolge dat het onroerend goed wordt aangemerkt als
-een'landgoed in-/de zin van artikel 1 op het ogenblik dat: a..., b..., c... en
d; gehele of gedeeltelijke. veljing' van tot die goederen behorende bossen of
andere houtopstanden plaats vindt, terwijl door of naniens onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw (thans Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) aan degene, die de sub c bedoelde kennisgeving van
voorgenomen velling heeft gedaan, is te kennen gegeven dat de voorgenomen
velling in strijd wordt geacht met het belang van het natuurschoon, of indien
de vellingen geschieden zonder in acht te nemen de voorwaarden, die door of
namens onze Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw (zie boven)
in het belang van het natuurschoon zijn gesteld."
Dit betekent dus, dat voor de vraag of men bossen en houtopstanden
mag vellen het belang van het natuurschoon beslissend is en niet de regels
van normaal bosbeheer.
In de praktijk heeft dit voor de bosbouw in het verleden niet zoveel moeilijkheden gegeven. De ambtenaren, die belast waren met het toezicht op de
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uitvoering van de Natuurschoonwet waren bosbouwers en hadden in het
algemeen oog voor de bosbouwbelangen van de eigenaar, die trouwens
meestal niet in strijd waren met het belang van het natuurschoon.
Wanneer echter bij de toepassing van genoemde wetsbepaling ambtenaren
zouden worden ingeschakeld, die weinig oog hebben voor de bosbouwbelangen van de eigenaar dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat het bosbouwkundig beheer in het gedrang komt. Daarom is het van zo groot belang
dat de uitvoering van de Natuurschoonwet wordt opgedragen aan houtvesters, die ook een eigen beheer hebben en niet aan ambtenaren met een
gespecialiseerde functie op het gebied van de bevordering van natuurbescherming en landschapsschoon.
Zoals bekend is kunnen tot een landgoed mede behoren landbouwgronden,
die met de aanwezige bossen en houtopstanden een geheel vormen. Het
beheer van deze landbouwgronden dient, zoals de heer van der Borch van
Verwolde terecht stelt, in overeenstemming te zijn met de huidige inzichten
omtrent verkaveling, waterbeheersing enz. Wanneer het hiervoor nodig is
bepaalde houtopstanden te vellen, dan dient dit ingevolge artikel 3 lid c
van de Natuurschoonwet te worden gemeld, waarna door de toezichthoudende Dienst van het Staatsbosbeheer bezwaar kan worden gemaakt, omdat
de velling in strijd met het belang van het natuurschoon wordt geacht.
Het gevaar dat ik hierboven al schetste met betrekking tot de bosbouwbelangen van de eigenaar, is voor zover het betreft diens landbouwbelangen
nog in veel sterkere mate aanwezig, omdat het met het toezicht belaste
ambtelijk apparaat door opleiding en functie minder kennis en interesse
heeft voor de landbouw.
Aan de hierboven genoemde bezwaren kan op betrekkelijk eenvoudige
wijze worden tegemoetgekomen, door de bepaling van artikel 3, lid d Natuurschoonwet aan te vullen met de norm die artikel 4 van de Natuurschoonwet
voor de bepaling van de bestemmingswaarde stelt, en bovendien in beide
artikelen de norm van het normale bosbeheer aan te vullen met die van het
normale land bouwbeheer. Dit laatste is de logische consequentie van de
plaatsing van een landgoed als geheel, dus inclusief de landbouwgronden,
onder de Natuurschoonwet.
Dit kan worden bereikt door de volgende redactie: Art. 3 lid d Natuurschoonwet: gehele of gedeeltelijke velling van tot die goederen behorende
bossen of andere houtopstanden, voorzover deze niet volgens de regels van
normaal bosbeheer en land bouwbeheer noodzakelijk of gebruikelijk (beter:
gewenst) is, plaats vindt, terwijl door...
Art. 4 Natuurschoonwet:
achter „normaal bosbeheer" invoegen: „en landbouwbeheer".
Ik verwacht, dat men mij zal tegenwerpen, dat ik op deze wijze het
belang van het natuurschoon ondergeschikt maak aan de eisen van bosbouw
en landbouw.
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Ik meen, dat dit niet in strijd is met het doel van de Natuurschoonwet.
De Natuurschoonwet is tot stand gekomen in een tijd, dat vele landgoederen
verdwenen als gevolg van verkaveling, kaalkap enz. Men hoopte door een
aantal faciliteiten te verlenen deze ontwikkeling te kunnen tegengaan en de
landgoederen, die van zo groot belang zijn voor het natuurschoon, te kunnen
behouden. Deze opzet is geslaagd. Het doel van de Natuurschoonwet is
dus het behoud van de landgoederen. Deze landgoederen kunnen in de toekomst alleen in stand blijven indien deze worden beheerd volgens de huidige
inzichten van een doelmatig bosbouw- en landbouwbeheer. Indien men dit
niet doet, dan zullen de landgoederen vroeger of later verdwijnen en zal het
doel van de Natuurschoonwet niet worden bereikt.
Tenslotte nog de volgende opmerking.
De Natuurschoonwet kent niet de mogelijkheid van een administratieve
beroepsprocedure bij een weigering van een voorgenomen velling of bij het
opleggen van voorwaarden, die naar aanleiding van de voorgenomen velling
worden gesteld. Volgens mij heeft de eigenaar recht op een beroepsinstantie.
Grote belangen zijn er voor de eigenaar mede gemoeid om het landgoed
onder de Natuurschoonwet te kunnen houden. Thans is hij afhankelijk van
het oordeel van degene, die de voorgenomen veiling beoordeelt of deze al
dan niet in strijd is met het belang van het natuurschoon.
Het spreekwoord zegt: „smaken verschillen". Teveel mensen identificeren
het behoud van natuurschoon met conserverende maatregelen. Het zou
echter kunnen zijn, dat met een dynamisch uitgangspunt meer bestaand
natuurschoon zal worden behouden en nieuw natuurschoon zal worden
gecreëerd. Bovendien kan in een administratieve beroepsprocedure de afweging van de belangen van de landgoedeigenaar en de belangen van het
natuurschoon beter tot haar recht komen.

