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Checklist meldingsplicht Houtopstanden
De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt per 1-01-2017 de velling van houtopstanden en vervangt daarmee de
oude Boswet (artikelen 4.1 t/m 4.6). De provinciale ‘Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017’ geeft
nadere invulling aan het vellen van houtopstanden (art. 8.1 t/m 8.5). Deze checklist kan worden doorlopen om
een antwoord te krijgen op de vraag of u melding van een voorgenomen velling (kapmelding) moet doen.

Maakt de te vellen houtopstand onderdeel uit van een houtopstand van 1000 m2 (10 are) of meer en/of gaat het
omOppervlakte
een rijbeplanting
> 20 bomen gerekend over het totaal aantal rijen?
en /ofmet
aantal
NEE: Kapmelding niet nodig, maar mogelijk wel een kapvergunning van uw gemeente
JA*: Ga door naar de volgende vraag
* Minimaal 1 van beide vragen JA

Is de houtopstand gelegen BUITEN de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde
kom houtopstanden? (Let op! De begrenzing kan afwijken van de ‘gewone’ bebouwde kom o.g.v. de
Verkeerswet) De begrenzing vindt u onder de naam Bebouwde komgrenzen Houtopstand in ons Geoloket.
(zie http://zldgwb.zeeland.nl/gwbh5/?Viewer=NatuurLandschap)
NEE: Gedeputeerde Staten zijn niet bevoegd om te beslissen. U dient contact op te nemen met de gemeente
JA: Ga door naar de volgende vraag

Vindt de velling plaats in het kader van één of meerdere van de in artikel 1.3. van het Besluit Natuurbescherming
genoemde categorieën van handelingen en projecten (zie www.rijksoverheid.nl).
JA: Gedeputeerde Staten zijn niet bevoegd om te beslissen. U dient contact op te nemen met de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO)
NEE: Ga door naar de volgende vraag

Type opstand
JA*: kapmelding is niet aan
de orde. Gedeputeerde
Staten zijn hiertoe niet
bevoegd of het is een
activiteit waarop de WNB
inzake houtopstanden
niet ziet
NEE: ga door naar de
volgende vraag

Valt de te vellen houtopstand in 1 of meer van de onderstaande
categorieën?:








Een houtopstand op een erf of tuin?
Fruitbomen en windschermen om boomgaarden?
Naaldbomen , kennelijk bedoeld als kerstbomen, indien niet > 20 jaar?
Kweekgoed?
Populieren of wilgen langs (water)wegen, of populieren / wilgen als
eenrijige beplanting langs landbouwgrond?
Een dunning of het periodiek vellen van griend- of hakhout?
Een na 1-01-2013 aangelegde beplanting van populieren, wilgen, essen
of elzen kennelijk bedoeld voor de productie van houtige biomassa
welke :
 Tenminste 1 x per 10 jr. wordt geoogst EN
 Bestaat uit min. 10.000 stoven/ha per beplantingseenheid 1

1 Zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt
doorsneden door onbeplante stroken > 2m
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Vrijstellingen
Ziet de kap op het kappen van een verjongingsgat / -gaten welke:

JA: Melding niet nodig
(art. 8.4 Verordening).




NEE: Ga door naar de volgende
vraag



NIET groter is / zijn dan 1,5x de boomhoogte EN;
gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10% van het
bosperceel EN;
maximaal 1x per 4 jaar plaatsvindt?

Ziet de velling op 1 of meer van de onderstaande categorieën?
Uitzonderingen
JA: kapmelding is niet
nodig maar mogelijk wel
een kapvergunning van
uw gemeente

NEE: U dient een
kapmelding te doen










De uitvoering van een instandhoudingsmaatregel Natura 2000 of de
uitvoering van een passende maatregel N2000 (art. 2.2. WNB) danwel
de uitvoering van een door Gedeputeerde Staten opgelegde
verplichting in dit kader ?
De uitvoering van een voorschrift in een ontheffing of vrijstelling ter
bescherming van soorten (art. 3.3 + art. 3.8 + art. 3.10 WNB)
De uitvoering van een wegaanpassingsbesluit , vastgesteld onder
toepassing van art. 9 lid 5 Spoedwet wegverbreding?
De uitvoering van een Tracébesluit vastgesteld onder toepassing van
art. 13 lid 8 Tracéwet?
De uitvoering van een Omgevingsvergunning vastgesteld onder art.
2.17a,b,c,d van de WABO.
De aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen?
Een uitvoering volgens een wijze die is beschreven in en aantoonbaar
wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister
goedgekeurde GEDRAGSCODE?

Kapmeldingen dienen ten minste één maand en ten hoogste 1 jaar voor de velling te worden gedaan via het
meldingsformulier (zie www.zeeland.nl/vergunningen-en-ontheffingen/bomen-kappen). Deze checklist is
bedoeld als hulpmiddel. Rechten kunnen er niet aan worden ontleend. Bij twijfel , vragen of bevestiging dient
u contact op te nemen met de Provincie Zeeland via e-mailadres: natuurbeschermingswet@zeeland.nl.
Voorts wordt opgemerkt dat velling kan resulteren in verstoring van fauna dan wel het verstoren of
vernietigen van vaste- rust en verblijfplaatsen van soorten (bijvoorbeeld vleermuizen en vogels). Mogelijk
dient daarvoor een ontheffing te worden aangevraagd. Indien de vellingen plaatsvinden in of aangrenzend
aan Natura 2000-gebied kan tevens sprake zijn van effecten op deze gebieden waarvoor mogelijk
vergunningplicht geldt. Voor effecten op soorten en gebieden wordt verwezen naar de checklist
soortenbescherming en de checklist gebiedsbescherming. De checklisten vindt u op
https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/wet-natuurbescherming.

