De overheid wil een snelle verhoging van de houtproduktie in ons land. Zij probeert dit doel
te bereiken door de aanleg van nieuwe snelgroeiende bossen, weg- en grensbeplantingen te
stimuleren. Bij gezamenlijke beslissing van de minister van Landbouw en Visserij en van
Economische Zaken is nu de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'tot stand gekomen. Er kan een éénmalige bijdrage worden toegekend van f 3.0ffi,- per hektare. De
bijdrage is bedoeld om het gemis aan inkomsten tijdens de eerste jaren naar de aanplant te
kompenseren.
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Wat moet de eigenaar doen nadat het bos is
geplant?
De beplanting moet in de periode tussen 15
en25 jaar na aanleg worden geveld. Tot dat

moment moet de beplanting in stand worden gehouden.

Wie kai bijdrage aanvragen?
De eigenaar van de grond kan subsidie aanvragen. Onder eigenaar wordt in de rege-

ling verstaan: een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die krachtens eigendom of
enig ander zakelijk recht, dan wel krachtens enig duurzaam persoonlijk recht het
genot heeft van de grond: Dit betekent dat
ook erfpachters, vruchtgebruikers e.d. de

Belangrijk: Na velling is het mogelijk om de
vrijgekomen grond weer aan te wenden
voor een ander gebruik dan bos, b.v. voor
landbouwkundige doeleinden. Indien de
eigenaar dit wenst moet hij aan enkele

Wanneer kan bijdrage worden verleend?

plan dat de projekt-indiener bij

het
Staatsbosbeheer indient. Na voltooiing
van de bebossing wordt de toegekende
bijdrage rechtstreeks aan de grondeigenaar uitbetaald.
Wanneer wordt de bijdrage uitbetaald?

De bijdrage, Í 3.000,-. per hektare, wordt
uitbetaald nadat het bos volgens de voorwaarden is ingeplant.

voorwaarden voldoen: Zie de 'Beschik-

king vrijstelling meldings- en

herplant-

De aanvraag voor een bijdrage moet schrifStaatsbosbeheer in de provincie waarin de betreffende grond ligt (of het grootste deel ligt).

Extra mogelijkheden uoor de Randstad
De regering heeft bij de totstandkoming
van de 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'gesteld dat het streven erop
gericht is éénderde van de bebossing in de
Randstad te realiseren. Daarom is de werking van deze 'Regeling' in de Randstad
enigszins vemrimd.
Binnen de Randstad kan met toestemming

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk:
l. Een aanvraag 'Bijdrage aanleg snelgroeiend bos' in kombinatie met een
aanvraag 'bijdrage voor bebossing' op
grond van de 'Regeling bijdragen bebossingen'. Deze aanvragen kunnen
tegelijk worden ingediend. Indien aan de
voorwaarden van beide regelingen is

soorten dan populier en wilg worden geplant. Dit mag alleen indien een houtopbrengst verwacht wordt die vergelijkbaar is
met die van populier of wilg op het terrein
van aanleg. Velling van populier en wilg
moet plaatsvinden tussen het l5e en 40e
jaar na aanplant. Voor de overige boomsoorten is dit tussen het 30e en 40ejaar.

plicht'.

Hoe de bijdrage aan te wagen?

telijk worden ingediend bij het

subsidie kunnen krijgen.

handeling kan deze aanvraag het beste
worden meegezonden met het projekt-

van het Staatsbosbeheer ook andere boom-

Om de subsidie te krijgen moet aan enkele
voorwaarden worden voldaan. Deze zijn:
- er moet tenmínste 0,50 ha of 6M m. worden beplant.
plantplicht komen niet in aanmerking.
- in de aanlegkosten van het bos moet een
subsidie zijn toegekend op grond van de

'Regeling bijdragen bebossingen'

of

de

'Regeling bijdragen werkgelegenheid in de
bosbouw 1984-1985'.
- er moet tenmínste 0,50 ha of 625 m. worden beplant.
- er mag alleen met populier en wilg wor-

Geen subsidie wordt verleend wanneer

voldaan, worden de gevraagde bijdragen
toegekend.
2. Een aanvrag 'Bijdrage aanleg snelgroeiend bos' in kombinatie met een subsidie
aanvraag voor bebossing op grond van
de' Regeling bijdragen werkgelegenheid
in de bosbouw l9U-1985'.
In dit geval maakt de bebossing deel uit
van een projekt als bedoeld in de'Rege-

met de aanplant is begonnen voordat over
de aanvraag is beslist.

bosbouw 1984-1985'. Vooreen vlotte af-

den beplant.

- de aanplant moet vóór I mei

1986 plaats-

vinden.

ling bijdragen werkgelegenheid in

de

Welke andere regelingen kunnen nog van
toepassing zijn?

Op de met de 'bijdrage aanleg snelgroeiend

bos' aan te leggen beplantingen kunnen
ook nog andere regelingen van toepassing
zijn nl. de 'Beschikking vrijstelling meldings- en herplantingsplicht', of de 'Beschikking bosbijdragen 1983'.
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de 'Beschikking urijstelling meldingsherplantplichf

verleend. Deze bestaat uit een vast bedrag
van / 95,-. per hektare perjaar, alsmede
een tegemoetkoming van 75Vo in de uitvoeringskosten van sommige onrendabele
werkzaamheden (soms lAMo voor rekreatieve voorzieningen en natuurtechnische
maatregelen). Enkele voorwaarden zijn:
het bos moet minstens 5 ha groot zijn; er

en

.

In Nederland bestaat de Boswet. Deze wet

verplicht iedere boseigenaar het voornemen om bos te vellen aan het Staatsbosbeheer te melden. Tevens wordt hij verplicht
na de velling de grond opnieuw met bos te
beplanten. Voorzover een bos ofeen houtopstand niet ingevolge een herplantplicht
wordt aangelegd, kan de eigenaar gebruik

moet een beheersplan worden opgesteld en
uitgevoerd; het bos moet worden opengesteld voor publiek. De bosbijdrage wordt

maken van de 'Beschikking vrijstelling

meldings- en herplantplicht'. Na de velling
kan hij dan weer overgaan tot ander gebruik van de grond, bijvoorbeeld als landbouwgrond. De velling moet dan in ieder
geval binnen 25 jaar na aanplant plaatsvinden. Deze andere vorÍn van bodemgebruik
moet uiteraard wel in overeenstemming
zijn met de gemeentelijke bepalingen, zoals
het bestemmingsplan.

verleend voor duurzame instandhouding
van bos. Omdat bos, dat is aangelegd met

vrijstelling van meldings- en herplant-

plicht, slechts tijdelijk van aard is, wordt
hiervoor géén bosbijdrage gegeven

!

Uitvoeriger informatie over deze regelingen - met name over de voorwaarden - kunt
u krijgen bij de provinciale kantoren van
het Staatsbosbeheer. Daar zijn ook de aan-

vraagformulieren

verkrijgbaar.

O

Adressen kantoren Staatsbosbeheer:

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht

tel. 050
tel. 058
tel. 05920
tel. 038
tel.085
tel. 035
tel. 023

Postbus30027,97mRMGroningen
Postbus 2003,8901 JA Leeuwarden

Postbuslll,9400ACAssen

Noord-Holland

Zuid-Holland

Postbus 604, 8000 AP Zwolle
Postbus X)79, 6800 HA Arnhem
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
Postbus 3005, 2001 DA Haarlem

tel.070
tel. 0l 100

Postbus29819, 2402LV's-Gravenhage
Westsingel 58, 21461 DM Goes
Noord-Brabant Postbus I180, 50Ol BD Tilbure
Postbus 103,6040 AC Roermond
IJsselmeerpoldersPostbus 1021, 8200 BA Lelystad

Zeeland

de' Beschikking bosbijdragen 1983.
Op grond van deze regeling kan voor het
beheer van bossen een bijdrage worden

tel. 013
tel. M750
tel. 03200

Limburg

-

239llt
443313

279n
210533

629n1
520834
31902t

92448t
37911
678755

34251
30574

Ouerzicht 'Regeling bijdragen aanleg snelgroeíend bos'
Nederland

bijdrage voor bebossing verleend op grond van:

-

Regeling Bijdragen Bebossingen
Regeling Bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985

Wel gebruik van de Beschikking
vrijstelling meldings- en herplant-

plicht

.-

Niet gebruik van de Beschikking
vrijstelling meldings- en herplant-

Populier en Wilg

plicht

3.000,-. : regeling
+ 15jaarin stand te houden

/

binnen 25 jaar vellen

-

geen meldings- en herplantplicht

binnen 25jaar vellen
wel meldings- en herplantplicht
recht op bijdragen ex Beschikking
bosbijdragen 1983

Randstad

bijdrage voor bebossing verleend op grond van:
Bijdragen Bebossingen
- Regeling
Regeling Bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985

-

Overige boomsoorten
Populier en wilg
15

Wel gebruik van de

vrijstellingsbesch.

4

(vergelijkbare houtopbrengst als bij
populier en wilg)
3Ojaar in stand houden

jaar in stand houden

binnen25jaarvellen
geen meldings- en

herplantplicht

Niet gebruik van de
vrijstellingsbesch.

-

binnen 4Ojaar vellen
recht op een bosbijdrage

-

herplantplicht

Wel gebruik van de
vrijstellingsbesch.

-

niet mogelijk

Niet gebruik van de
vrijstellingsbesch.

-

binnen 4Ojaar vellen
recht op een bosbijdrage

-

herplantplicht

Regeling bijdragen aanleg
snelgroeiend bos

Structuurschema Openluchtrekreatie, deel d,
regeringsbeslissing (Tweede Kamer, Vergaderjaar l9M-1985, 16700, nr.4),zijn aangeduid als
zones voor de ontwikkeling van recreatief
medegebruik, de bijdrage ook verleend indien

2. Op het bezwaarschrift wordt beslist door de
Minister van Landboouw en Visserij, in over-

aldaar de bebossing geschiedt met andere boomsoorten voor zover de directeur daartoe toestemming heeft verleend.
3. De directeur verleent de toestemming, bedoeld in het tweede lid, indien naarZijn oordeel
een houtopbrengst kan worden verwacht, vergelijkbaar met de houtopbrengst van bomen behorende tot de geslachten populus ofsalix.

Artikel l0

eenstemming met de Minister van Economische

Zaken.

Beslissingen op grond van deze regeling vinden
plaats onder het voorbehoud dat de Commissie
van de Europese Gemeenschappen de vereiste
goedkeuring geeft voor het uitvoeren van deze
regeling. In geen geval zullen betalingen op
grond van deze regeling worden verricht voordat deze goedkeuring is verkregen.

Artikel4
M i nis

te

Geen bijdrage wordt verleend indien:
a. de voor de toekenning van bijdragen op grond
van deze regeling beschikbaar gestelde middelen door het totaal van de voorafgaande toezegging zijn uitgeput dan wel overschreden zullen worden door toezegging van de gevraagde

rie oan Landbouw e n Vis serii

Artikel

l.

II

Deze regeling kan worden aangehaald als

'Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos'

2. Deze regeling treedt in werking met ingang

van I januari 1985 en wordt bekend gemaakt in
de Nederlandse Staatscourant.

bijdrage;
b. de bebossing heeft plaatsgevonden voordat
2

I december

Direclie
Zaken

De minister van Landbouw en visserij en

de

minister van Economsiche Zaken.

's-Gravenhage,

Artikel 5
l. De bebossing waarvoor de bijdrage is ver-

De miníster uan Landbouw enVisserij,
G.J.M. Braks.
De minister oan Economische Zaken.
G.M.V. v. Aardenne

snelgroeiend bos te bevorderen:

Gehoord de Bosbouwvoorlichtingsraad:
Besluiten:

Artikel I

In deze regeling wordt

verstaan onder:'dírec-

leur': directesr van het Staatsbosbeheer;
'eigenaar'

:

leend, dient plaats te vinden vóór I mei 1986.

natuurlijke persoon of rechtsper-

soon die krachtens eigendom ofenig ander zakelijk recht dan wel krachtens enig duurzaam persoonlijk recht het genot heeft van de grond.
2

Aan de eigenaar wordt op de voet van de bepalingen van deze regeling op zijn verzoek doorde
directeur een eenmalige bijdrage van J 3000 per

bijdrage als bedoeld in artikel 2, is verleend, in
stand te houden, tot het moment van velling
overeenkomstig het bepaalde in het derde lid.
3. De opstand dient, voor zover zij is gelegen
buiten de gebieden bedoeld in artikel 3, tweede
lid, te worden geveld in de periode tussen 15 en
25jaar na het moment van de aanleg. Voorzover
de houtopstand is gelegen binnen die gebieden
dienen de bomen behorende tot de geslachten
populus of salix te worden geveld in de periode
tussen 15 en 4Ojaar na het moment van de aanleg
en de bomen, behorende tot de overige in artikel
3, tweede lid, bedoelde, in de periode tussen 30
en 40jaar na dat moment.

Artikel

6

ha verleend ter zake van bebossing van gronden

Aanvrage voor een bijdragen als bedoeld in
artikel 2, worden schriftelijk ingediend bij de
directeur.

anders dan ter voldoening van een bestaande
verplichting tot herbeplanting.

Artikel

Artikel

3

l. De bijdrage, bedoeld in artikel 2,

2

I december 1984.

2. De eigenaar dient de opstand waarvoor een

Overwegende dat het gewenst is voor de houtvoorziening op de korte termijn de aanleg van

Artikel

op de aanvrage is beslist.

1984/nr. J 7830
Juridische en Bedrffiorganisatorische

wordt

slechts verleend indien:
a. tevens voor de bebossing waarop de aan-

vrage betrekking heeft, na I januari 1985 een
bijdrage is verleend krachtens de Regeling Bijdragen Bebossingen (Stcrt. 1q70, I l5)r dan wel
krachtens de Regeling bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw (1984-1985 XStcrt. 1983,
250)2,

b. ten minste een V5 ha grond wordt bebost of
een door de directeur daarmede gelijk te stellen
aantal kilometers weg- of rijpbeplanting wordt
aangelegd en
c. de bebossing geschiedt met de boomsoorten
behorende tot de geslachten populus ofsalix.
2. In afipijking van het bepaalde in het eerste lid,
onder c, wordt in de gebieden gelegen in de

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht, welke op de kaart behorende bij het

7

De bijdrage wordt uitbetaald nadat de directeur
is gebleken dat de bebossing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5,
eerste lid.

5,

tweede en derde lid, van deze regeling, niet worden nagekomen, kan de bijdrage worden teruggevorderd van degene aan wie de bijdrage is
verleend of van diens rechtsopvolgers onder algemene titel.

Artikel 9

l.

Laatstelijk gewijzigd blj besluit van 2l december 1984, Stcrt. 253
2 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 mei
1984,

Stcrt.

103.

Toelichting

De Minister van Economische Zaken heeft

15

miljoen ter beschikking gesteld ten einde de aanleg van snelgroeiend bos ten behoeve van de

houtproduktie te stimuleren. Deze regeling
opent de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen
indien daartoe wordt overgegaan. Het is een
stimuleringsregeling voor de aanplant van snelgroeiend bos, bedoeld om het gemis aan inkomsten gedurende de eerste jaren na de inplant te
compenseren. Deze bijdrage wordt dan ook niet
verleend als een tegemoetkoming of een bijdrage in de kosten voor uitvoering van werkzaamheden, doch slechts als een aanvullende
bijdrage naast bijdragen voor bebossingen op
grond van de Regeling Bijdragen Bebossingen of
de Regeling bijdragen werkgelegenheid in de
bosbouw 1984-1985.
Zoals in het Meerjarenplan bosbouw, beleids-

voornemens (Tweede Kamer, vergaderjaar
1984-1985, 18630, nr. 2) is gesteld, zal bij de

toepassing van deze regeling het streven erop
zijn gericht een derde van de bebossingen te

Artikel 8

Indien de voorschriften bedoeld in artikel

1

Tegen een beslissing op grond van deze rege-

ling kan degene, tot wie de beslíssing is gericht,
binnen dertig dagen na de dag, waarop de beslissing is medegedeeld, uitgereikt of verzonden, bij

de Minister van Landbouw en Visserij bezwaar
maken door het indienen van een met redenen
omkleed en ondertekend bezwaarschrift.

realiseren in de randstad.
Mede in verband daarmede is in artikel 3 onderscheid aangebracht tussen zones voor recreatief

medegebruik in de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht, en overige gebieden.
In deze zones dient de velling plaats te vinden in
de periode tussen 15 en 40 jaar na het moment
van aanleg voor zover het betreft boomsoorten
behorende tot de geslachten populus ofsalix, en
tussen de 30 en 40 jaar na dat moment voor
zover het betreft de boomsoorten die zijn ingeplant met toestemming van de directeur. Boomsoorten, waaraan dan wordt gedacht zijn bijvoorbeeld frjnspar, Sitka, Japanse larix, Corsicaanse den en Oostenrijkse

den.

O
5

