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Mededelingen inzake de Bosbouw.
de Houtvoorzierting en de Jacht
De afdeling Voorlichting van het Ministerie
ziening schrijft ons:
.

van_' Landbouw,

Visserij' en Voedselvoor..

Voorstel van de Regering "tot intrekking van het Besluit Staatstoezicht ~p "de bossen 1943
De Ministers van Landbouw, yisserij. en. Voedselvoorziening en van Onderwijs. Kun..
sten en Wetenschappen hebben bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wets ..
ontwerp ingediene! tot intrekking van het "Besluit Staatstoezicht op de bossen" dat
in 1943 door de Secretarissen-Generaal van de Deparementen: van Landbouw. Vis..
serij en van Financiën. van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming en van
Binnenlandse Zaken werd uitgevaardigd. Hoewel bij oppervlakkige kennisneming van:
de inhoud van dit besluit het door ,en. door on..Nederlandse karakter van deze rege~
ling onmiddellijk in het oog springt, werd zij 'niettemin bij het. Besluit Bezettingsmaat~
. regelen voorlopig gehandhaafd. Verondersteld wordt. dat men de gevolgen van een
. schorsing of intrekking niet voldoend~ heeft kunnen overzien en er rekening mede
hecJt gehouden. dat daardoor verschillende voor de houtvoorziening noodzakelijke maatregelen niet meer zouden kunnen worden getroffen. Aan ingewijden hier te lande was
het overigens genoegzaam bekend. dat deze regeling een product is geweest van
Duitse doordrijverij en derhalve zo spoedig mogelijk zou moeten verdwijnen. aldus de
memorie van toelichting op het nieuwe wetsontwerp.
Aan 'de door de Minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening ingestelde
commissie Bo~etgeving werd dari ook als eerste 'opdracht verstrekt voorstellen te
doen tot intrekking van dtt besluit en tot regeling van de gevolgen daarvan. Deze regeling is bedoeld als overgangsregeling. in afwachting van een nieuwe Boswet, waar~
voor thans door genoemde Commissie voorstellen worden voorbereid.
De intrekking van het Besluit Staatstoezicht op de Bossen heeft consequenties ten
aanzien van verschillende wetten, besluiten en zelfs ministeriële beschikkingen, in dien
zin ru .. dat de bij artikel 25 van het besluit genoemde artikelen van deze wetten etc.
zouden herleven. Dit nu kan door de gewijzigde omstandigheden niet zonder nieer
worden aanvaard. 'In o,a. artikel 2 van het ontwerp Is daarom een regeling getroffen
voor de artikelen van de. Boswet. De artikelen 1 en 2 van de Boswet handelen over
de Bosraad. De betrokken Mini1iters kunnen geen aanleiding vinden deze instelling te
doen herleven. Dit betekent geenszins, dat zij geen waarde zouden hechten aan een
advisêrend college van belanghebbenden bij de bosbouw. Integendeel I De Minister
van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening heeft evenwel ook bij andere gelegen.heden er reeds op gewezen. dat hij regelmatig overleg pleegt met de Stichting voor
den Landbouw. welke Stichting voor bosbouwaangelegehheden een speciale commissie.
de Bosbouwt:ommissie. in het leven heeft geroepen. Nu de Bosraad dus sinds 1943
niet meer functionneert. en sinds de bevrijding de Stichting voor den Landbouw feitelijk.
als adviserend orgaan voor alle landbouw- (dus ook bosbouw~) 'aangelegenheden is
erkend. terwijl deze aangelegenheic:l bij de nieuwe Boswet definitief zal worden ge~
regeld. ware het weinig efficiënt de vroegere Bosraad voor de korte overgangperiode
nog weer in het leven te roepen. De artikelen I en 2 van de Boswet worden 'daarom
ingetrokken.
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