Mededelingen inzake het Boswezen, de
Houtvoorziening en de Jacht
DE BEBOUWDE KOM INGEVOLGE DE BOSWET
[931]
. (BERICHT VAN HET BOSSCHAP)

In artikel 15, lid 3, van de Boswet 1961 was bepaald, dat de Provinciale
Staten en de Gemeenteraad niet bevoegd zijn regelen te stellen ter bewaring
van bossen en andere houtopstanden, welke deel uitmaken van bosbouwondernemingen, die als zodanig bij het Bosschap zijn geregistreerd en gelegen
zijn buiten de bebouwde kom van de gemeente, zoals deze ingevolge artikel 8
van de Wegenverkeerswet is vastgesteld, behoudens ter bewaring van houtopstanden als bedoeld in artikelS, tweede lid.
De grens van de bebouwde kom ingevolge de Boswet heeft twee functies:
1) De bevoegdheden van het Rijk en de verplichtingen tegenover het Rijk
gelden alloon buiten de bebouwde kom. Dit wil dus zeggen, dat de verplichting om van voorgenomen vellingen mededeling te doen aan de directeur van het Staatsbosbeheer en de herplantplicht niet gelden, als het
bomen betreft, welke binnen de bebouwde kom zijn gelegen. Tevens kan
het Rijk ten aanzien van deze bomen geen kapverbod opleggen.
2) De bevoegdheden van de provincie en de gemeente zijn binnen de bebouwde kom in principe onbeperkt, doch buiten de bebouwde kom betreffen zij slechts de alleenstaande bomen, de kleine bos jes, als bedoeld
in artikelS, tweede lid van de Boswet en de houtopstanden, welke niet
behoren tot een bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming.
De commissie voorlichting Boswet, waarin de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, het Staatsbosbeheer, het Bosschap en de particuliere natuurbeschermingsorganisaties zijn vertegenwoordigd en die het boekje "De Boswet
en de gemeenten" (uitgave Vereniging Nederlandse Gemeenten, blauwe reeks,
nr 33) heeft voorbereid, heeft in genoemd boekje reeds vermeld, dat zij
moeilijkheden vreesde van het gebruik van de bebouwde komgrens van de
Wegenverkeerswet voor de toepassing van de Boswet. Deze grens is namelijk
dikwijls buiten de wegen in het geheel niet vastgesteld en waar dit wel is
gebeurd is zij op de wegen wel duidelijk kenbaar aan de borden, doch daarbuiten zeer moeilijk te vinden.
Voordat deze moeilijkheden in de praktijk tot conflikten aanleiding hebben
gegeven is de Boswet op dit punt reeds gewijzigd bij wet van 9 mei 1963,
S. 246, door opneming van een vijfde lid bij artikel 1 en wijziging van artikel
15, derde lid, bepalende dat de grenzen van de bebouwde kom der gemeente
voor de toepassing van de Boswet zullen worden vastgesteld door de Gemeenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
De criteria

Het is duidelijk, dat de gemeente bij het bepalen van de komgrens aansluiting zal moeten zoeken bij de grens van de aaneengesloten bebouwing.
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De komgrenzen ingevolge de Wegenwet en de Wegenverkeerswet kunnen
soms te ruim en soms te nauw zijn. De komgrens ingevolge de Boswet zal
op zijn eigen maatstaven beoordeeld moeten worden. Zolang de open ruimten tussen de woningen bestaan uit wat de Boswet "erven en tuinen" noemt,
kan men van een bebouwde kom ingevolge de Boswet spreken.
De procedure
De procedure tot vaststelling van bedoelde bebouwde kom is als volgt:

Het ontwerp-besluit van de gemeente wordt gedurende 30 dagen ter
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage gelegd. Voordat dit
geschiedt, wordt hiervan door de burgemeester mededeling gedaan
in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen en voorts
op de gebruikelijke wijze (mededeling op gemeentelijk publiciteitsbord). Tijdens deze termijn van 30 dagen kan iedere belanghebbende
bezwaarschriften indienen bij de gemeenteraad. Na afloop van de
termijn kan de gemeenteraad overgaan tot vaststelling van het besluit.
Dit raadsbesluit moet dan vervolgens door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd.
Over de tervisielegging zegt de memorie van antwoord van de regering
aan de Tweede Kamer, dat belanghebbenden hierdoor tijdig worden gewaarschuwd, dat de procedure tot vaststelling is begonnen. "Zij kunnen zich dan
tot de gemeenteraad wenden en, nadat het besluit gevallen is, eventueel ook
tot gedeputeerde staten." Hoewel in de wet geen uitdrukkelijke bepaling is
opgenomen, die de gemeenteraad verplicht eventuele bezwaarschriften van
belanghebbenden in behandeling te nemen en te beantwoorden, neemt de
Commissie Voorlichting Boswet aan, dat de gemeenten in de praktijk aan
ieder tijdig ingekomen bezwaarschrift aandacht zullen schenken. Zonder dit
zou de tervisielegging immers een dode lelter zijn. Genoemde commissie zou
er bovendien voor willen pleiten, dat de beslissing in de raad tijdig wordt
medegedeeld aan degenen, die bezwaren hebben ingebracht en dat de ingekomen bezwaarschriften met het raadsbesluit aan gedeputeerde staten worden
toegezonden, opdat dit college bij het overwegen van de goedkeuring de
ingebrachte bezwaren op hun waarde kan schalten.
De ontheffing door Gedeputeerde Staten
Het nieuwe lid 5 van artikel 1 van de Boswet bepaalt, dat gedeputeerde
staten, voor een door dit college nader te bepalen termijn, aan de gemeenteraad ontheffing kunnen verlenen van de verplichting tot vaststelling van de
komgrenzen.
De memorie van toelichting zegt over de mogelijkheid tot ontheffing het
volgende:
"De ondergetekenden stellen zich voor, dat gedeputeerde staten deze be. voegdheid zullen hanteren ten aanzien van gemeenten, waarin zo weinig bos
voorkomt, dat het nuttig effect van het vaststellen van een bebouwde kom
niet zou opwegen tegen de administratieve beslommeringen, hieraan verbonden."

De commissie voorlichting Boswet schrijft als volgt: "Behalve aan de gemeenten met weinig bos valt ook te denken aan gemeenten, die in feite geen
bebouwde kom hebben. Er zijn gemeenten, die in hoofdzaak een verspreide
bebouwing hebben en waarvoor dan ook geen bebouwde kom ingevolge de
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Wegenwet en de Wegenverkeerswet is vastgesteld. Het lijkt redelijk in zulk
een geval ook de vaststelling van een bebouwde kom ingevolge de Boswet
achterwege te laten.
De gemeenten zullen ieder voor zich zelf moeten bezien of zij bebouwde
komgrenzen moeten vaststellen dan wel ontheffing zullen vragen. Een bijzondere plaats nemen daarbij de gemeenten in die in hun geheel als bebouwde
kom beschouwd kunnen worden. De neiging zal bestaan in dergelijke gevallen
geen komgrens vast te stellen, maar ontheffing te vragen. Daarbij moet echter
bedacht worden, dat eventuele ontheffing tot gevolg heeft, dat de gemeente
geacht wordt geen bebouwde kom te hebben, zodat de bevoegdheden van
het Rijk op grond van de Boswet in de gehele gemeente uitgeoefend zullen
kunnen worden (behalve ten aanzien van erven en tuinen, hetgeen de situatie
een belangrijk deel van zijn scherpte ontneemt). In het algemeen zal het derhalve aanbeveling verdienen, dat dergelijke gemeenten geen ontheffing vragen, maar de gemeentegrenzen aanwijzen als grens van de bebouwde kom."

Uit de Pers
In het Nieuwsblad van het Noorden van 22 november werd de volgende
overlijdensadvertentie aangetroffen:
Ainige en Aigemaine Kennisgeevn.
Mit haibels veul spiet geevn wie kennis van 't hèn gaan van

DIKKE BOOM
in de hoogst zelden veurkommnde leeftied van 613 jaar.
Slochtem, 19 november 1963.
Zien groothait en omvang zei ons allemoal tot veurbeeld strekkn.
Direksie OMLANDIA.
Laiver gain bezuik en gaiD bloumn, wel draank!
Kondoloatieadres, Schoalstroat 31c, Groot Loug,
Vivat Omlandia!
DIREKSIE.

