BOSHUISHOUDKUNDE
STAATSCOURANT VAN I AUG. 1966 NR. 146

Regeling bosbijdragen openbare lichamen
7 juli 1966/Nr. J 2011 Directie Juridische en Bedrijfsorganisa/orische Zaken
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 11 van de Boswet, Besluit:
Artikel
1. Dit ·besluit verstaat onder:
a. de minister: de Minister van Landbouw en Visserij;

.
b. de eigenaar: het openbaar Uchaam, dat krachtens eigendom of enig ander zakelijl

recht het genot beeft van de grond;
c. de beschiking: de beschikking, waarbij op grond van dit besluit een bijdrage wordt
toegekend.
2. Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien van grienden.
Artikel 2
Aan de eigenaar van een bos, dat van voldoende recreatieve betekenis is. kan op zijn
aanvraag door de minister een bijdrage in de kosten van instandhouding en toegankelijkstelling van dat bos worden toegekend op de voet van de volgende bepalingenj aan
de beschikking kunnen nadere voorschriften worden verbonden.
Artikel 3
Een bijdrage kan slechts worden toegekend ten aanzien van houtopstanden en kap·
v.Jakten, die te zamen een eenheid bos van ten minste 10 ha vormen.
Artikel 4
1. De bijdrage bedraagt voor een eenheid bos per jaar per hectare:
Voor de eerste 50 ha f 50; voor de volgende 50 ha f 40; voor de volgende 100 ha j30;
voor de volgende 300 ha f 20; voor de resterende oppervlakte f 10.
2. De bijdrage wordt toegekend voor de duur van ten hoogste vijf kalenderjaren. Bij
het verstrijken van de termijn kan opnieuw een aanvraag worden ingediend.
3. De bijdrage wordt jaarlijks uitbetaald.
Artikel 5
1. De eigenaar is verplicht het bos naar behoren in stand te houden en het voor het
publiek toegankelijk te stellen op een zodanig aantal wegen en paden. dat het voor de
recreatie voldoende is ontsloten. Bij de beschikking kunnen voorschriften worden. gegeven omtrent de toegankelijkstelling van het bos en omtrent bijzondere voorwaarden,
welke door de eigenaar met betrekking tot het 'gedrag van het publiek aan de toegankelijkstelling kunnen worden verbonden.
2. In het belang van het natuurbehoud of van de jacht dan wel om gewichtige andere
redenen kunnen volgens bij de beschikking te stellen voorschriften beperkingen met
betrekking tot de toegankelijkstelling van het bos voor het publiek worden toegelaten.
Deze beperkingen kunnen inhouden:
a. dat een gedeelte van het bos niet toegankelijk wordt gesteld;
b. dat het bos of een gedeelte daarvan gedurende één of meer perioden van het jaar
niet toegankelijk wordt gesteld;
c. dat het bos slechts voor houders van in de beSChikking aan te geven kaarten toegankelijk wordt gesteld.
.
3. De eigenaar is verplicht op in de beschikking aan te geven plaatsen van het bos door
middel van een bord van een in de beschikki~ aan te geven model kenbaar te maken
dat en onder welke voorwaarden het bos voor het publiek toegankelijk is.
Artikef ~
1. De ontvanger van de bijdrage is verplicht van het feit, dat hij geheel of gedeeltelijk
heeft opgehouden eigenaar van het bos te zijn, of van gehele of gedeeltelijke beëlndi-
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ging van de toegankelijkstelIing daarvan voor het publiek bij aangetekende brief aan de
directeur van het Staatsbosbeheer mededeling te doen.
2. Een mededeling, als bedoeld in het eerste lid, dient te worden gedaan:
a. in het eerste geval -binnen ccn maand na de datum van de desbetreffende akte;
b. in het tweede geval voordat de beëindiging van de tocgankelijkheidstelling zal plaatsvinden; indien dit de eigenaar door een bijzondere omstandigheid niet mogelijk is
geweest, moet die mededeling alsnog worden gedaan binnen een maand na het tijdstip
van beiHndiging.
Artikel 7

t. De bijdrage vervalt zodra de ontvanger geen eigenaar meer is van het bos dan wel.
door welke oorzaak ook, niet meer wordt voldaan aan de bepalingen van dit besluit
of aan nadere voorschriften, aan de beschikking verbonden.
2. Ingeval een omstandigheid, als bedoeld in het eerste lid. betrekking heeft niet op het
gehele bos, doch op één of meer gedeelten daarvan, beslist de minister of en in hoeverre
Voor de periode, gelegen na het intreden van die omstandigheid, ten aanzien van het
overblijvende deel van het bos verdere verlening van een bijdrage plaatsvindt.
3. Indien en voor zover de bijdrage door een omstandigheid, als bedoeld in het eerste
lid:. is vervallen, kunnen de bijdragen, die voor de periode, gelegen na het intreden van
die omstandigheid, zijn betaald, onderscheidenijk te veel zijn betaald, als onverschuldigd
betaald worden teruggevorderd.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling bosbijdragen openbare lichamen.
's-Gravenhage, 7 juli 1966.
De Minister van Landbouw ell Visserij,
B. W. Biesheuvel.

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
REGELING BOSBIJDRAGEN PARTICULIEREN
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, in overeenstemming
met de Minister van Landbouw en Visserij,
Besluit,
Artikel I
1. Dit besluit verstaat onder:
a. de minister: de Minister van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk;
b. de eigenaar: de natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die krachtens
eigendom of enig ander zakelijk recht dan wel krachtens enig duurzaam persoonlijk
recht het genot heeft van grond;
c. de beschikking: de beschikking, waarbij op grond van dit besluit een bijdrage wordt
toegekend.
2. Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien van grienden.
Artikel 2 tlrn 7
Alsvoren bij de Regeling Bosbijdragen Openbare Lichamen.
Artikel 8
Ingeval de eigenaar een privaatrechtelijke rechtspersoon is, vervalt de bijdrage bij
ontbinding van de rechtspersoon.
Artikel 9
Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling bosbijdragen particulieren.
·s-Gravenhage. S juli 1966.

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
M. Vrolijk.

