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GELDIGHEIDSDUUR OVERGANGSWETGEVING BOSBOUW
Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot verlenging van
de geldigheidsduur der artikelen 2 en 3 van de wet van 12 februari 1948
(Stb!. I 55). tot intrekking van het Besluit Staatstoezicht op de Bosschen
1943. Bij de wet van 11 december 1957 (Stbl. 583) is deze geldigheidsduur verlengd tot 1 juli 1959. aldus de toelichting.
Aangezien nog niet met zekerheid te zeggen valt of de nieuwe Boswet.
waarvan liet ontwerp inmiddels is ingediend. op die datum in werking
zal treden. is het nodig de geldigheidsduur van de overgangswetgeving
betreffende de bosbouw nog éénmaal te verlengen.

VERLENGING C.A.O. VOOR DE BOSBOUW
Partijen bij de C.A.O. voor de Bosbouw hebben overeenstemming
bereikt om de thans geldende C.A.O. ongewijzigd te verlengen voor de
periode van I november 1958 tot en met 30 april 1959.
De verlenging is goedgekeurd door het College van Rijksbemiddelaars.

ONTEIGENING IN HET BELANG VAN DE NATUURBESCHERMING
(Van onze parlementaire redacteur)

's--Gravenhage. -4 decembèr 1958.

De Tweede Kamer onderbrak gisteravond voor korte tiJd de voortgezette

beh~qdeHrig

van de begroting van Onderwijs. K. en W. voor het wetsontwerp onteigeniiig in het
belang der natuurbescherming. dat na een kort debat z.h.s. en met alg"einerie stemmen
werd aanvaard.
Hieruit kan reeds blijken, dat men erin is geslaagd bij dit onderwerp het Juiste mid~
den te- vinden. waardoor zowel mr. Van der Goes van Naters (arb.) als agrarische
afgevaardigden, gelijk de heren Engelbertink (k.v.p.), de Ruiter (c.h.) en mr'; Van
Dijk (v.v.d.), zich hiermede konden verenigen.
Dit ontwerp, dat enige wijzigingen aanbrengt in de onteigeningswet en de boschwet
1922 is in' feite een "raamwet" want, zoals' de heren Ertgelber"tirtk en Van Dijk met
instem'ming vaststelden, er zal voor iedere mogelijke onteigening' in het belang van de
natuurbescherming toch nog een speciale wet noodzakelijk zijn, zodat de Kamer hierin
te allen tijde zal meespreken. Mr. Van' Dijk zag in dit ontVierp dan ook het juiste
evenwicht tussen de agrarische en de cultuurbelangen.
Staatssecretaris mr. Höppener legde er nog eens de nadruk op. dat onteIgening
slechts als uiterste middel zal worden toegepast. Bovendien behoeft het niet altijd de
staat te zjjn, die dan' met het beheer van zulk een' onroerend goed wordt belast. maar
het kan eventueel ook een' particulier zijn. Vroeger was er een bciettingsbesluit, maar
dat is, (gelukkig) in 1957 vervallen. Te zijner tijd komt er een ontwerp.natuurbescher..
mingswet, maar met de voorbereiding daarvan' is langere tijd gemoeid dan aanvankelijk
werd verondersteld.
. Alg. Handelsblad 4-12-1958.
Wij' kunnen' hieraan nog' toevoegen, dat de heer Van der Goes van Natcrs er op
wees, dat men nu het dertigjarig Jubileum viert van de voornemens om tot een natuur..
beschermingswet te komen, waarop de staatssecretarIs zeide zijn, best te zullen doen
Red.
om dit "Jubileum" niet te ver .te overschriJden.- (N. R. ert., 4.. 12.. 1958).
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