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Artikel 21
. Artikel 7, derde lid, van de Verkeerswet tegen lintbebouwing wordt gelezen als volgt:
Artikel 6 vindt overeenkomstige toepassing.
Artikel 22
1. Ingetrokken worden:
a. de Boschwet 1922 (wet van 19 mei 1922, Stb. 349);
b. de Bodemproductiebeschikking 1949 Bosbouw en Houtteelt (Stcrt.
184).
2. Het gestelde in artikel 1, onder 5° en artikel 2, onder c, van de Overgangswet Bodemproductie 1950 vervalt.
Artikel 23
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Artikel 24
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel van "Boswet".
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat·
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleizé Het Loo, 20 juli 1961.
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij,
V. G. M. MARIJNEN.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, .
Y. SCHOLTEN.
Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 1961.
De Minister van Justitie,
A. C. W. BEERMAN.
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1961,256).

REGELING HERBEPLANTINGSVERPLICHTING

Het Konkinklijk besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien
van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet,
Stb. 220, luidt als volgt:
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van I mei
1962, No. J 939, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Boswet;
Gezien de adviezen van het Bosschap en het Landbouwschap;
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De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 1962, no. 37);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij
van 13 juni 1962, no. J 1201, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische
Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
1. De begripsbepalingen, vervat in artikel I van de Boswet, gelden ook
voor dit besluit.
2. Voort wordt voor de toepassing van dit besluit onder "gevelde houtopstand" mede begrepen: op andere wijze tenietgegane houtopstand.
Artikel 2
1. Aan de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet, moet worden voldaan door beplanting van de grond, waarop zich de gevelde houtopstand bevond, of van andere grond, voor zover de directeur
hiertoe toestemming heeft verleend.
2. De directeur verleent de in het eerste lid bedoelde toestemming, tenzij:
a. de grond die de eigenaar wil beplanten gelegen is in een ander gebied
dan dat waar Zieh de gevelde houtopstand bevond;
b. de grond die de eigenaar wil beplanten van mindere kwaliteit is dan die
waarop zich de gevelde houtopstand bevond;
c. de grond die de eigenaar wil beplanten een kleinere oppervlakte heeft
dan die waarop zich de gevelde houtopstand bevond;
d. de gevelde houtopstand deel uitmaakte van een boskem;
e. andere belangen, welke verband houden met de bodemproduktie, hierdoor zouden worden geschaad.
3. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de directeur ook de in
het tweede lid genoemde gevallen de in het eerste lid bedoelde toestemming
verlenen. Aan deze toestemming kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
4. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid, aanhef en onder
a, verdeelt Onze Minister bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking
het Rijk in gebieden.
Artikel 3
De in het vorige artikel bedoelde beplantingen dienen te worden uitgevoerd
op bosbouwkundig verantwoorde wijze.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op I juli 1962.
Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 20 juni 1962.

Juliana.

De Minister van Landbouw en Visserij,

V. G. M. Marijnen.
Uitgegeven de achtentwintigste juni 1962.
De Minister van Justitie,
A. C. W. Beerman.

