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Geachte dames en heren,
Het rapport van het onderzoek naar de bestedingen van
de werkgelegenheidsgelden voor de bosbouw, dat de
Minister van Landbouw heeft laten uitvoeren en dat
inmiddels aan de Tweede Kamer is aangeboden, is
onderwerp van bespreking geweest in de algemene
vergadering d.d. 4 juni jl. van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (hierna te noemen KNBV).
Het Bestuur brengt u hiermede op de hoogte van het in
de ledenvergadering gestelde.
Onze conclusies zijn als volgt
- Een omvangrijke hoeveelheid in verhouding tot de
normaal beschikbare kredieten is op korte termijn in
bosbouwprojecten en in werkgelegenheid verwerkt. Dit
is een goede prestatie. De gelden zijn voor het overgrote
deel goed besteed, hoewel een deel in feite buiten de
regelgeving viel; in die 39% zitten delen van objecten die
wel onder de regelgeving vallen. Het percentage houdt
zeker verband met de moeilijke totstandkoming van de
regeling gedurende het overleg tussen de betrokken
ministeries. Dat leverde uiteindelijk een gecompliceerd
resultaat op, dat dicht tegen de Beschikking Bosbijdragen aanschuurde. Verschillen in beleidsinterpretatie bij
het departement en Staatsbosbeheer hebben daartoe
ook bijgedragen, met name in het geval van het snoeien.
Gezien deze voorgeschiedenis legt het rapport te eenzijdig kritische opmerkingen bij het Staatsbosbeheer.
- Voor de uitvoering van de ingewikkelde regeling
beschikte het Staatsbosbeheer niet over extra mankracht, het moest in deze situatie, met al een grote
werklast, onder grote politieke druk - de regeling mocht
niet mislukken - snel opereren.
- Het werk in het terrein is goed uitgevoerd en gemiddeld niet duur bij, voor zover dit kon worden nagegaan,
inschakeling van 76,3% werklozen, dat wil zeggen

doorgaans met niet-professionele bosarbeid. Dat betekent dat vanuit het vak gezien het Staatsbosbeheer en
de aannemers goed tegen de taak waren opgewassen.
- het verdient verregaand de voorkeur dat incidenteel
voor de bevordering van werkgelgenheid beschikbaar
komende kredieten kunnen worden besteed via bestaande regelingen, al dan niet onder toevoeging van
bijzondere voorwaarden.
De operatie is niet feilloos, maar betrekkelijk gunstig
verlopen.
Intussen zijn er in de dagbladpers reacties op het
onderzoeksrapport verschenen, die eenzijdig de nadruk
leggen op de objecten die formeel gezien buiten de
regelgeving vielen, en niet op de 93% van de objecten
die op goede tot aanvaardbare wijze voor bosbouw en
werkgelegenheid werden uitgevoerd.
Op grond van het geschakeerde onderzoeksrapport
is de KNVB van mening, dat er geen aanleiding is tot de
in de artikelen geconstateerde vertekening en luchtbellencalculatie. De bosbouw is gebaat bij een feitelijke en
zorgvuldige benadering.
De KNVB hecht zèèr aan 93% goede tot aanvaardbare bosbouwkundige invulling en inzet van werklozen,
nadèt is gebleken dat er geen fraude is gepleegd en aan
de regelgeving in redelijkheid is voldaan. Ten aanzien
van dat laatste dient ook nog te worden gewezen op de
algemene problematiek van het stelsel van overheidssubsidies, onder andere de gecompliceerdheid ervan,
zoals dat door de plaatsvervangend directeur-generaal
Rijksbegroting zeer recent aan de orde is gesteld.
Wij verzoeken u bij de behandeling van het rapport
met het bovenstaande rekening te houden.
Hoogachtend,
w.g. Prof. Ir. M. M. G. R. Bol
Voorzitter
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