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Als ik een conclusie moet trekken uit hetgeen we zo juist van de heren
Gerritsen en Memelink hebben gehoord om u te kunnen zeggen hoe de
vooruitzichten voor het particulier bosbedrijf zijn, dan ben ik daar heel
vlug mee klaar. Het is immers wel duidelijk gebleken, dat deze vooruitzichten slecht zijn. Nu zult u zeggen, dat we de studie van prof. Becking
en de beide inleidingen ook niet nodig hadden, om tot deze uitspraak te
komen. Het belangrijkste is echter dat we nu met konkrete gegevens veel
beter beslagen ten ijs komen, de cijfers spreken immers een duidelijke taal.
Voor wat betreft de uitkomsten van de studie van prof. Becking en de
cijfers uit de inleiding van de heer Memclink kan men zeggen, dat deze
slechts betrekking hebben op een klein aantal bedrijven en dat de cijfers
voor de verschillende bedrijven onderling grote verschillen vertonen. Dit
is juist, maar vast staat, dat de genoemde bedrijven behoren tot de best
beheerde bosbezittingen - ik wil niet zeggen dat het de beste zijn, maar
ze zijn wel belangrijk beter dan het gemiddelde particulier bosbedrijf. Met
beter bedoel ik dan ook onder andere voorzover het betreft de leeftijdsopbouw, een langdurig doeltreffend beheer en het toepassen van rationele
werkmethoden.
Mijn eerste conclusie is dan ook dat we cijfers hebben gehoord die vOOr
het normale parliculiere bosbedrijf gemiddeld een te gunstig beeld geven.
Om duidelijk te maken, dat het particulier bosbedrijf in nood is, mogen
we dan ook zeker van deze cijfers uitgaan.
De cijfers, die prof. Becking heeft gevonden omtrent de opbrengsten
gedurende de laatste jaren en die door de heer Memelink zijn geanalyseerd,
tonen duidelijk aan, dat we gedurende die jaren een minimale rentabiliteit
hebben gehad. Als een gemiddelde bedrijfswinst van rond f 44 per ha per
jaar wordt gevonden, met de wetenschap, dat er in de afgelopen jaren een
geregelde teruggang is geweest, en de resultaten van de in beschouwinr
genomen bedrijven belangrijk beter zijn dan wat als gemiddeld mag gelden,
dan ben ik heel optimistisch als ik voor dit jaar de bedrijfswinst van het
particuliere bos op de helft, dat is op f 22 per ha stel.
En wat betekent dat nu?
Het is op het ogenblik onmogelijk om waarde van bosgrond te taxeren.
Zouden we rekening houden met de prijzen, die worden betaald, ook door
de overheid en door andere lichamen met subsidie van die overheid, dan
zijn prijzen van f 7000 en f 8000 per ha immers heel gewoon. Als ik nu
ook weer aan de lage kant wil blijven, dan mag ik toch wel uitgaan van een
waarde van f 5000 voor grond en opstand per ha. Dat betekent dus, dat
het bosbedrijf met f 22 bedrijfswinst per ha per jaar nog niet eens een
Y2 % rente kan opbrengen. Dit geldt voor de gemiddelde cijfers, die vanmiddag zijn genoemd en die ik nu als illustratie heb gebruikt.
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Maar de stand van zaken is ongunstiger, immers moet de bos bezitter
ook nog belasting betalen en wel vermogens- en successiebelasting. Deze
belastingen zullen nog omhoog gaan; beiden worden immers geheven op
basis van de verkoopwaarde. Mr Bax heeft hierop gewezen in het laatste
nummer van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
.
De prijzen voor bos houden geen enkel verband meer met de opbrengstwaarden en wat gebeurt er nu? De hoge prijzen zullen er onherroepelijk
toe leiden, dat de waarde voor het vaststellen van de vermogens- en de
successiebelasting zal stijgen. Deze zal zodanig omhoog gaan dat zelfs als
met de verminderingen volgens de Natuurschoonwet rekening wordt gehouden van een bedrijfswinst - als die er zou zijn na betaling van belasting nu al niets overblijft.
Daarnaast verkeert het particulier bosbedrijf ook nog in een dwangpositie.
Vroeger toen we de bosrenterekening leerden, werd ons duidelijk gemaakt,
dat een bosbedrijf 3 % rente kon opbrengen. Dit was laag, maar daartegenover stond, dat naast de kosten ook de houtprijzen geregeld stegen en een
heel belangrijk voordeel was het feit, dat, in tegenstelling met het landbouwbedrijf, het bosbedrijf niet gebonden was aan een jaarlijkse oogst. In een
jaar, dat de prijzen slecht waren, kon de eigenaar immers wachten door
niet of weinig te kappen en in jaren met hoge prijzen kon hij het hout,
dat gespaard werd duur verkopen.
Deze mogelijkheid bestaat nu niet meer. Er is om te beginnen geen enkele
zekerheid dat de houtprijzen zullen stijgen, maar bij een bedrijfsresultaat
van omstreeks 0 is er geen mogelijkheid tot sparen, want de opbrengst van
de totaal toelaatbare eindkap is in ieder geval nodig om de exploitatierekening te doen sluiten. Tijdelijk tekorten in de exploitatierekening dekken
met geld, dat niet eens een Y2% rente kan opbrengen, lijkt weinig aantrekkelijk.
De dwangpositie heeft echter nog andere grote bezwaren. Wij spreken
over gemiddelden, hetgeen ertoe leidt dat wordt uitgegaan van bos met een
regelmatige leeftijds verdeling, met een regelmatige verdeling van goede en
slechte opstanden over de leeftijdsklassen en theoretisch eenzelfde massa
aan jaarlijkse eindkap. Maar de leeftijdsopbouw is niet altijd normaal, en
in vele gevallen komen in bepaalde jaarklassen slechte opstanden voor.
De feitelijke toestand is, dat er in sommige jaren minder kan worden gekapt
dan gemiddeld mogelijk zou moeten zijn en het exploitatiesaldo daalt daardoor onder nul.
Met een goed doordacht bedrijfsplan kan hieraan soms iets worden gedaan, maar waar niets tegen kan worden gedaan is, dat als slechte opstanden moeten worden vernieuwd de opbrengst ver beneden het gemiddelde
blijft. Dit betekent, dat als we voor bezittingen, die evengoed zijn als de
hiergenoemde, uitgaan van het gemiddelde overschot van f 44,30 per ha
per jaar, toch in een periode kunnen verkeren, waarin de opbrengst van
de eindkap door het voorkomen van veel slechte opstanden in een der
leeftijdsklassen zo ongunstig is, dat het exploitatiesaldo negatief is. Men
mag immers niet vergeten, dat de herbebossing door moet gaan, of de
eindkap nu veel of weinig opbrengt, de nieuwe beplanting moet goed en
tegen de hoge kosten van vandaag worden uitgevoerd.
Zonder nog over de toekomst te spreken, kan ik nu al zeggen dat op
het huidige ogenblik het particulier bosbedrijf in nood verkeert, met een
exploitatierekening die niet sluit en bovendien met zware verplichtingen
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voorzover het verder onderhoud en beheer betreft.

.-

Hetgeen we over de toekomst hebben gehoord maakt het beeld niet
fleuriger. U zult evenals ik met grote belangstelling hebben geluisterd naar
de inleiding van de heer Gerritsen. Het werk, dat hij doet is voor de bosbezitter van groot belang en is noodzakelijk om de afzetmogelijkheden voor
de toekomst te verzekeren. Maar voor die toekomst hebben we toch weinig
hoopgevends gehoord. De heer Gerritsen rekent er immers mee, dat de
prijzen voor hout op stam niet evenredig met de kosten zullen stijgen. Ik
zou het iets anders willen zeggen en wel dat ook van de bos bezitter nog
veel wordt gevraagd om voor de toekomst de afzet van inlands hout te
verzekeren tegen een prijs, die niet veel hoger mag worden.
De beschouwingen van de heer Memelink geven al evenmin hoop voor
de toekomst. De toelichting, die hij heeft gegeven, toont duidelijk aan,
dat er in de bosbouw toch wel wat is gebeurd. Zijn cijfers over de resultaten van rationalisatie laten zien, dat men niet heeft stil gezeten. De cijfers
geven voor sommige onderdelen besparing van kosten aan, maar men moet
niet vergeten, dat de loonkosten in verhouding minder zijn gestegen, voor
sommige onderdelen zelfs daalden, terwijl de totale kosten blijven stijgen.
Het is heel duidelijk geworden, dat we met verdere kostenstijgingen te
maken krijgen en ik zie de toekomst somber in. Het blijkt immers, dat het
exploitatiesaldo, dat nu al ver onder een redelijk peil ligt, nog verder zal
dalen.
Ik heb de indruk, dat er bij de buitenstaander nog weinig begrip bestaat
voor de noodtoestand waarin het particulier bosbezit verkeert. Maar bovendien hoor ik al zeggen: "En wat dan nog, de boseigenaar kan toch immers
grote winsten maken aIs hij zijn bezittingen verkoopt?" Is dit nu wel juist
en redelijk? Ik meen bepaald van niet.
Het is mogelijk, dat in een speciaal geval een klein gedeelte kan worden
verkaveld en een hoge opbrengst kan worden verkregen, maar dit kan slechts
een heel klein gedeelte betreffen. De Boswet, de toekomstige Natuurbeschermingswet, streekplannen en gemeentelijke uitbreidingsplannen zijn er
immers op gericht dat "bos bos moet blijven" en bebouwing wordt in de
bestemmingsplannen tot het uiterste beperkt. En als er op een of andere
manier een mogelijkheid wordt gevonden steun te geven aan het particulier
bosbedrijf, dan zal er ook van moeten worden uitgegaan dat daarvan slechts
sprake kan zijn in die gevallen waarin bos bos blijft.
Eerst moeten we echter nog een heel belangrijke vraag stellen en wel
deze: heeft het nog zin bosbezit in particuliere handen te houden?
AI kom ik buiten mijn eigenlijke onderwerp, ik kan niet nalaten hier
iets over te zeggen. Ik kom daar trouwens gemakkelijk toe, want de heer
Memelink heeft ons cijfers laten zien van de resultaten van het domeinbeheer van de staatsbossen. Deze cijfers zijn in het verband van onze besprekingen wel heel illustratief. In de eerste plaats blijkt, dat de uitkomsten
van het particulier bosbezit niet te ongunstig zijn voorgesteld en in de tweede
plaats dat voor de gemeenschap het particulier bezit financieel geen nadelen geeft.
Eerst wil ik wel graag zeggen, dat het Staatsbosbeheer goed werk doet
en uit de hier genoemde cijfers zeker niet de indruk mag worden verkregen,
dat het bosbeheer van de overheid weinig efficient zou zijn. Ook daar wordt
heel veel gedaan aan rationalisatie en wordt een doeltreffend beheer gevoerd.
Maar toch meen ik dat het particulier bezit voordelen heeft.
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In het algemeen heeft het particuliere bos een meer persoonlijk stempel,
het is meer gevarieerd, het natuurschoon is niet eenvormig het vertoont
meer afwisseling. Als het particuliere bezit zou worden overgenomen door
de overheid of door verenigingen en stichtingen van algemene nutte - maar
dan toch noodzakelijkerwijze met overheidssubsidie - zijn grote kapitalen
nodig, waarvan de overheid elders een beter gebruik kan maken. Het is
toch ongewenst dat de overheid grote bedragen aan de publieke middelen
onttrek en zou bestemmen vOOr de behartiging van belangen, die door
particulieren zeer goed kunnen worden waargenomen.
Een overnemen door de Staat is dus niet de juiste oplossing, en het is
een algemeen belang dat particulier bosbezit mogelijk blijft. Nu het particuliere bezit in een zeer ongunstige positie is komen te verkeren is er alle
aanleiding toe om de bosbezitter financieel tegemoet te komen. Deze tegemoetkoming zal veel en veel "goedkoper" zijn voor de Staat, dan het overnemen in eigendom en beheer.
Indien zal worden gesproken over bepaalde tegemoetkomingen dan meen
ik dat dit alleen kan worden gedaan voor het goed en doelmatig beheerde
bos. De bosbezÎtter zal moeten zorg dragen voor een goed technisch beheer
en zal de exploitatie volgens moderne bedrijfsmethoden moeten voeren.
Hieraan ontbreekt hier en daar nog wel het een en ander, maar het is aan

de andere kant niet zo, dat de overheid hulp mag uitstellen.
Ik bedoel met het wijzen op de verplichting van goed beheer slechts dat
ik het redelijk acht, dat de overheid bij het toekennen van tegemoetkomingen
eisen bêtreffende de doelmatigheid van beheer zou stellen.
Wat kan er nu worden gedaan?
Als we zien dat overal ter wereld maatregelen worden genomen om .steun
te geven aan de landbouw dan is het vanzelfsprekend, zoals door dr Oudemans ook al werd gedaan, na te gaan of wij daarin niet een analogie kunnen

vinden. Evenals bij landbouwproducten wordt de houtmarkt soms plaatselijk
verstoord; dumping is heel gewoon geworden.
De vraag is nu of het niet mogelijk is tegen dumping te worden gevrijwaard
en of niet door het opleggen van heffingen bij de invoer steun aan de prijs
van inlands hout kan worden gegeven. Naar mijn menging is dit niet mogelijk. De binnenlandse productie van hout maakt maar een klein gedeelte
uit van de binnenlandse consumptie en bovendien moet juist om de afzet
van hout, en die van het inlandse hout in het bijzonder, te verzekeren de
prijs niet te hoog worden. De steunmaatregelen voor de landbouw met richtprijzen en garantieprijzen kunnen we voor het bos daarom ook niet toepassen. Maar er wordt voor bepaalde granen ook een "toeslag-lichte-gronden"
gegeven. Is daarin niet een analogie te vinden voor de bosbouw?
Ik mag thans niet verder gaan, daar ik slechts over vooruitzichten zou
spreken. Ik kan echter niet nalaten, erop te wijzen, dat de eigenaar die zijn
bos voor het publiek openstelt, het algemeen belang dient, waartegenover
de grote aantallen bezoekers hem echter ook lasten bezorgen. Een vergoeding, van de meerkosten voor brandbeveiliging, brand bewaking, verzekering,
extra toezicht gedurende het weekeinde en in de vakanties, rein houden e.d.
lijkt mij een redelijke vraag.
Bovendien is er alle reden de bosbezitter tegemoet te komen als hij in
bepaalde perioden weinig inkomsten heeft door een geringere opbrengst van
de eind kap en in het bijzonder door het opruimen van slechte opstanden
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en hoge kosten van herbebossing. Een subsidie of renteloos voorschot lijkt
een redelijke vraag te zijn.
Ik moet eindigen en kan omtrent de vooruitzichten voor het particulier
bosbedrijf niet anders dan tot een sombere conclusie komen. Het particuliere
bosbezit is in nood, het voortbestaan is in gevaar. Toch wil ik optimistisch
eindigen. Ik kan dat slechts doen door te hopen en te vertrouwen, dat de
overheid zal inzien dat het voortbestaan van het particuliere bosbezit in
Nederland niet een belang is van enkele eigenaren, maar een groot algemeen
belang. Als het particuliere bos zijn aandeel blijft houden in ons kleine maar
in zovele opzichten zo uiterst belangrijke bosareaal, dan wordt inderdaad
een groot algemeen belang gediend.

