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MAATREGELEN INZAKE \iET BOSCHWEZEN.
DE HOlITVOORZIENING EN DE JACHT.
Houtbe1>chikking 1941.,

A

De Directeur van het Rijksbureau voor Hout. heeft op 13 Juli. j1. be~ ,
kend gemaakt. dat. de dispensatie. verlend biJ artikel 7, lid 6. van-de Hout~
beschikking 1941. no. 1. wordt ingetrokken ten a~zien van: .•
B. het bewerken. verwerken doen bewerken en ·doen verwerken van i.bui~
tenlandsch rondhout naaldhout;.
b. het bewerken. verwerken, doen bewerken en ,doen verwerken van ge~
, zaagd inlandsch en ,buitenlandsch naaldhout; , ,.
_
.
'c. het verkoopen en afleveren van half~ en eindproducten. vervaardigd
van naaldhout."
.
'. _
'-.
"
Deze verboden- treden 14 dagen na de bekendmaking in werking.
">
. Bewerken, verwerken, doen bewerken en doen verwerken van gezaagd
inlandsch naaldhout en van buitenlandsch rond en gezaagd naaldhout en
verkoopen en afleveren van uit naaldhout vervaardigde half~ en eind~
producten is na. de inwerkingtreding van deze verboden slechts toegestaan
aan diegenen, die in h_et bezit zijn van een ~chrHtelijke vergunning voor de
vastgestelde hoeveelheid. afgegeven door of namens den directeur van het ~.
Rijksbureau voor Hout..
. ,
_
Diegenen, die bij een vakgroep of ondervàkgroep ziJn aangesloten.
moeten de vergunning_ aanvragen via den secretaris hunner vak~ of onder.. "
. vakgroep,
.' "
'
.,
.
.
Zij, die nog niet tot cen vakgroep of ohdervakgroep behoeren. kunnen
de vergunning rechtstreeks bij het Rijksbureau voor Hout. Driekoningen..
straat 4 te Amsterdam, aanvragen.
..
_
'.-'
•.
Ten aanzien van onbewerkt gezaagd naaldhout of daarvan vervaardigde
half.. of eindproducten, bestemd voor- de bouwnijverheid, gelden de door
den Algemeen Gemachtigde Voor den Wederopbouw en de Bouwnijver~
heid afgegeven bonnen tçvens als verwerkings~ c,q. afleveringsvergunning
voor de hieropverlI}elde hoeveelhid hout. .
_
..
, -,
.
, Gedurende den termijn van 2 weken, verloopende tusschen de publicatie
en de inwerkingtreding dezer verboden, mag door betrokkenen worden
voertg'ewerkt, doch in geen grooter omvang dan die van het gemiddelde
~ van 2 weken van de laatstverstreken kalendermaand,
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. '" Ingeionden ,. Mededeelingen
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Ta rekenen van 1 Juli 1942 is ingesteld de hoschwachterlj .. de Wie~
rlngermeer" ter grootte van- ruim 500 ha. Hierván bestaat 400 ha uit
bosch, :±: 70 ha uit bouw.. en grasland en ± 35 ha uit woesten grond.
Deze boschwachtérij behoort' tot de houtvesterIj .,Alkmaar".
Voorts is te rekenen van 1 Januari .1942 het Staatsboschbcheer belast
met' de uitvoering en de financiering van alle werken, noodig voor den
aanleg en het onderhoud van bosch~ en laanbeplantingen: In beheer bij de
domeinen in het rentambt Wieringermeer (± 103 ha) ; in beheer bij het
Heemraadschap "Wieringermeer" (± 83 ha) en in beheer bij de gemeente
Wieringenneer (,± 33 ha).
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