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Was in voorgaande jaren de Memorie van Toelichting voor wat betreft de
bosbouw summier en beperkt van omvang. thans zien wij voor het eerst een
uitvoerige uiteenzetting met betrekking tot dit onderdeel van de landbouwbegroting. De blik is verruimd. nieuwe taken dienen zich aan en kennelijk
staat de bewindsman een brede aanpak voor de geest.Ziehier een greep uit dit lezenswaardige stuk. dat de Staten-Generaal op
het gebied van de bosbouw en de landschapsbouw van toelichting dient:
Beleidsaspecten.

De functie van het bos in de samenleving is de laatste jaren sterk gewijzigd
en van grotere betekenis geworden. Veelal aangelegd met een beperkte doel·
stelling - bijvoorbeeld houtproduktie of belegging - is het Nederlandse bos
in de waardering thans geëvolueerd tot een goed niet alleen van economische
betekenis maar vooral van uitzonderlijk sociaal belang vanwege zijn recrea·
tieve. esthetische en natuurwetenschappelijke waarden.
Ook de betekenis van en de waardering voor het landschap is sterk groei·
ende als gevolg van de behoefte aan ontspanning. buiten wonen en toerisme.
Het beleid van de ondergetekende in de bos- en landschapsbouw wordt
voorts in toenemende mate gericht op een nieuwe vormgeving van de niet·
stedelijke ruimte. De voortschrijdende verstedelijking en het veranderde
levenspatroon der bevolking nopen tot een intensiever gebruik van de lande·
lijke gebieden. Door meer vrije tijd en het gemotoriseerde vervoer bezoekt
men veelvuldiger het platteland en is de functie van dit gebied veelzijdiger ge·
worden dan voorheen.
De instandhouding en de veelzijdigheid van het Nederlandse bos- en
natuurareaal worden het beste gewaarborgd door een gespreide bezitsvorming
zowel door de Staat. stichtingen. publiekrechtelijke lichamen als door parti·
culieren. Het aankoop· en subsidiebeleid zowel van de ondergetekende als
van zijn ambtgenoot van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk is dan
ook daarop gericht.
In het algemeen kan worden gesteld. dat het beleid van de ondergetekende
erop is gericht het woon-. werk- en verblijfsmilieu in de landelijke gebieden
met kracht te verbeteren. Een goed ingedeeld en verzorgd landschap met
bossen. parken en tal van andere beplantingen is daarbij een noodzakelijke
voorwaarde. Het vormt de basis en de achtergrond voor de vele vormen van
openluchtrecreatie. welke de ondergetekende in het kader van het regerings·
beleid beoogt te bevorderen.
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De organisatie van het Staatsbosbeheer.

Teneinde de veelzijdige algemene taken van bosbouw, natuurbehoud en
landschapsbouw naar behoren te kunnen vervullen en deze bij het beheer
van de uitgestrekte bossen en natuurterreinen nog meer dienstbaar te kunnen maken aan de belangen van het gehele Nederlandse volk, bleek het nodig
de organisatie Van het Staatsbosbeheer grondig te herzien. In het afgelopen
jaar werd hiermede een begin gemaakt door decentralisatie van taken en bevoegdheden naar hoofdingenieur-directeuren in de provincies, waardoor een
slagvaardig provinciaal beleid zal kunnen worden gevoerd.
Subsidiebeleid.

Veel particuliere boseigenaren en plattelandsgemeenten ervaren een omvangrijk bosbezit thans als een financiële last. De stijgende loonkosten en vaste
lasten, gevoegd bij de lage houtprijzen bemoeilijken de rendabele exploitatie.
Een tendens tot afstoten en versnippering van bosbezit is dan ook de
laatste jaren steeds duidelijker merkbaar.
Inmiddels is een bijdrageregeling tot stand gekomen. De ondergetekende
zal daarbij een bijdrage verlenen aan openbare lichamen op grond van de
Boswet (artikel 11); zijn ambtgenoot van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk verleent deze aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke
rechtspersonen.
De ondergetekende spreekt de verwachting uit, dat de mogelijkheden,
welke het nationale bosbezit voor de openluchtrecreatie bezit, door de bijdrageregeling aanmerkelijk zullen kunnen worden verruimd, aangezien deze
regeling tot doel heeft het bos voor het publiek vrij toegankelijk te maken
behoudens in bepaalde gevallen, zoals afsluiting ten behoeve van de natuurwetenschappen.
Internationale aangelegenheden.

Internationaal neemt de betekenis van de bosbouw geleidelijk toe, met
name in de industrieel ontwikkelde landen. In deze landen stijgt namelijk
enerzijds het houtverbruik in sterke mate en zijn daar anderzijds juist de
bossen van grote betekenis voor de recreatie, de volksgezondheid en de
milieuhygiëne.
Ook de landschapsbouw geniet internationaal een stijgende aandacht.

