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BESCHERMING VAN DE NATUUR.
Beschikking afgekondigd. commissie

l1an

advies ingesteld.

Oe Ministers van Economische Zaken, van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en van Sociale Zaken, hebben een natuurbeschermingsbeschikking getroffen.
Wij ontleenen daaraan het volgende:
De onder de genoemde Ministers ressorteerende diensten voeren geen
cultuurtechnische werken uit
verleenen bij de totstandkoming van
zoodanige we.rken geen hulp, in welken vorm ook. dan nadat door of
vanwege de Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is verklaard. dat daartegen uit het oogpunt van
natuurbescherming en landschapsschoon geen bezwaar bestaat.
Voor zoover -de ministers zich het nemen van een beslissing, met betrekking tot een bepaald werk of bepaalde onroerende goederen niet
uitdrukkelijk hebben voorbehouden, zijn de directeur van het Staatsboschbeheer en de houtvesters van dezen dienst - - I ieder voor zijn ambtsgcllied - bevoegd namens de Ministers de hierboven bedoelde verklaring
af te leggen.
Indien de houtvester ernstig twijf!!1t. stelt hij de zaak in handen van
den directeur van het Staatsboschbeheer. Indien deze meent op grond
van' ernstigen twijfel de verklaring niet te kunnen afleggen. stelt hij de
zaak in handen van de ministers.
De bij dezelfde beschikking benoemde centrale commissie voor natuur~
bescherming heeft tot taak de ministers bij te staan bij de uitvoering
van deze beschikking en hen daaromtrent desgevraagd of eigener beweging
van raad te dienen.
De dienst van het Staatsboschbeheer staat de ·centrale commissie bij
de vervulling van haar taak terzijde.
Indien de ministers van oordeel zijn, dat bij een verklaring, als bovenbedoeld, de belangen van de natuurbescherming en het landschapsschoon
in' belangrijke mate zijn betrokken. verzoeken zij de centrale commissie
hen binnen een bepaalden termijn van raad te dienen.
De ministers nemen geen beslissing, alvorens het advies der centrale
commissie hen heeft bereikt.
,In de centrale commissie voor natuurbescherming zijn benoemd tot:
lid en voorzitter: Mr. Dr. E. J. Beu mer, voorzitter van de contactcommissie in zake natuurbeschenning; leden: J. C. van Be e k. lid
van Gedep. Staten van Noord-Brabant, te Deurne: Prof. Dr. G. A.
van Poe I i e, secretaris-generaal van het departement van Onderwijs.
Kunsten en Wetenschappen; Mr. P. G. van Tienhoven. voor~
·zitter van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Neder~
land: Me y e r cl e V ri e s, hoofd der afdeeling werkverruiming van
het departement van Sociale Zaken; lid en secretaris: Mr. J. A. M. Pot t,
referendaris, hoofd van de zesde afdeeling van de directie van den
Landbouw.
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