234
rechtspersoon in strijd met het in artikel 2 bedoelde verbod, wordt gestraft
met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
Artikel 9
1. Met het opsporen van overtredingen van deze verordening zijn behalve
de bij of krachtens artikel 141 van het wetboek van strafvordering aangewezen personen belast de ambtenaren van de plantsoenendienst.
2. De in het vorige lid bedoelde personen zijn ter uitvoering van deze verordening bevoegd ook tegen de wil van de rechthebbende diens grond te
betreden.
Artikel 10
1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Kapverordening" .
2. Zij treedt in werking op ......... .

VERORDENING EN BESLUIT VAN HET BOSSCHAP
. SCHADELIJKE DIEREN
Bij Koninklijk Besluit van 11 mei 1962, Stb. 193, is bepaald, dat de
nieuwe Boswet op 1 juli 1962 in werking zal treden. De Boschwet 1922, die
thans dus is vervallen, bevalte in artikel 5 een regeling, inhoudende een
verbod om in bepaalde, door de Minister van Landbouw en Visserij aan
te wijzen gemeenten, tussen 15 mei en 1 augustus geveld naaldhout te laten
liggen of opgestapeld te houden. De Minister van Landbouw en Visserij
heeft bij Beschikking van 13 mei 1957 deze gemeenten aangewezen en
voorts bepaald, dat voornoemd verbod is beperkt tot naaldhout, behorende
tot de pinussoorten. De nieuwe Boswet bevat geen regeling van de materie,
die in artikel 5 van de Boschwet 1922 is vervat, doch laat regeling daarvan
aan het Bosschap over.
De werkgroep tot voorbereiding van een verordening terzake, heeft nog
geen definitief advies aan het Bestuur van het Bosschap kunnen uitbrengen,
doch geadviseerd, dat het Bosschap, als tijdelijke maatregel, een verordening
zal afkondigen, die een gelijke strekking heeft als de regeling, zoals vervat
in en gebaseerd op artikel 5 van de Boschwet 1922. Het Bosschap heeft
overeenkomstig dit advies gehandeld en in zijn vergadering van 23 mei
1962 een "Verordening Bosschap Schadelijke Dieren" vastgesteld en tevens
bij "Besluit" de gemeenten aangewezen in welke het verboden is geveld
naaldhout, behorende tot de pinussoorten, tussen 15 mei en 1 augustus te
laten liggen of opgestapeld te houden.
.
Hierna zijn de teksten van de "Verordening Bosschap Schadelijke Dieren"
en van hét "Besluit van het Bestuur tot uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap Schadelijke 'Dieren" afgedrukt.

