FORMULIER

Dit formulier wordt regelmatig
als gevolg van gewijzigde
inzichten aangepast; raadpleeg
voor de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

Let op: u dient ook altijd de basismodule in te vullen als onderdeel van uw aanvraag.

Module 3 Houtopstanden
1. Beschrijving activiteit
Wat wilt u doen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kapmelding  Ga naar 2
Ontheffing aanvragen  Ga naar 3

2. Melding
2.1 Aanleiding
Heeft u van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUDZ) een bericht
gekregen van een illegale kap of een tenietgegane houtopstand?

NEE
JA; voeg dit bericht toe als bijlage

2.2 Reden
Wat is de reden van de
(voorgenomen) velling?

2.3 Plaats

Vul hier de gegevens van de locatie waar de velling / de aantasting van de houtopstand plaatsvindt. Geef bij de
kadastrale gemeente de gegevens op zoals deze geregistreerd staan bij het Kadaster.
Plaatselijke benaming
Kadastrale gemeente
Kadastrale aanduiding
Gemeente
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2.4 Eigendomsgegevens
Bent u eigenaar van de
gronden?

JA: vul de eigendomsgegevens in onder [A]
NEE: ga verder met [B]
Naam en voorletters

Dhr

Mw

Dhr

Mw

Straat en nummer
[A] Gegevens van de
eigenaar

Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters
Straat en nummer
[B] Gegevens van de
melder

Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
KVK of BSN-nummer

Toestemming
grondeigenaar

Toestemming van de grondeigenaar als bijlage bijvoegen

2.5 Over de te vellen / beschadigen houtopstand(en)
Houtopstand  ga naar [A]
Type houtopstand
Rijbeplanting  ga naar [B]

[A] Houtopstand
Aanduiding of nummer
(corresponderend met
bijgevoegde kaart)

Vul de gegevens in van de te kappen houtopstand. In de bijlage dient een overzichtelijke
kaart te worden bijgevoegd met daarop duidelijk aangegeven de houtopstand(en) en/of
lijnopstanden met corresponderende (nummer)aanduidingen
Oppervlakte te vellen
Boomsoort(en)
Leeftijd
houtopstand in aren
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[B] Rijbeplanting
Aanduiding of nummer
(corresponderend met
bijgevoegde kaart)

Alleen bij éénrijige beplantingen of wegbeplantingen vermeldt u het aantal te kappen
bomen en de plantafstand in meters
Aantal te
Plantafstand in de rij
Boomsoort(en)
kappen
Leeftijd
in meters
bomen

2.6 Zijn de volgende verplichte bijlagen toegevoegd?
Schrijven van RUDZ (indien van toepassing)
Korte beschrijving kapwerkzaamheden
Kaart met vellingslocatie met daarop duidelijk de betreffende houtopstanden aangegeven
Toestemming grondeigenaar (indien van toepassing)
overige bijlagen voor zover van toepassing:…………………………………………………

3. Ontheffing
3.1 Basisgegevens

Heeft u voor de voorgenomen velling al
eerder een kapmelding ingediend?

JA: voeg de kapmelding inclusief de ontvangstbevestiging als
bijlage toe
NEE: u dient eerst een kapmelding te doen (zie 2)

3.2 Waarvoor wilt u ontheffing aanvragen? Meerdere opties zijn mogelijk
Termijn melding van een velling (art. 4.2 lid 1 Wnb)  Ga naar 3.3
Herbeplanten op zelfde grond (art. 4.3 lid 1 Wnb)  Ga naar 3.4
Realiseren herbeplanting binnen 3 jaar na velling (art. 4.3 lid 1 Wnb)  Ga naar 3.5
Vervangen niet aangeslagen herbeplanting binnen 3 jr. na velling (art. 4.3 lid 2)  Ga naar 3.6

3.3 Ontheffing termijn melding van een velling (art. 4.2 lid 1 Wnb)
In de verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017 zijn regels gesteld over de termijn waarbinnen de melding
van voorgenomen velling wordt gedaan. Hierbij is bepaald dat, nadat de melding is ingediend, de melder 4 weken
dient te wachten met de uitvoering van de velling. Er kunnen echter omstandigheden zijn die een spoedige velling
noodzakelijk maken, bijvoorbeeld bij verkeersonveilige situaties of noodvellingen na storm.
Indien dit soort omstandigheden aan de orde zijn, kunt u ontheffing aanvragen om af te wijken van de termijn.
Als bijlage moet worden toegevoegd een gedegen motivatie waarom deze ontheffing in uw geval noodzakelijk is.
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3.4 Ontheffing herbeplanten op dezelfde grond (art. 4.2 lid 1 Wnb)
Gedeputeerde Staten kunnen op grond van art. 4.5 lid 1 ontheffing verlenen ten behoeve van het herbeplanten op
een ANDERE LOCATIE dan waar de velling plaatsvindt / de houtopstand wordt aangetast indien wordt voldaan aan
de eisen in artikel 8.3 van de Verordening. Vul hier de gegevens in van waar de herbeplanting plaatsvindt in. Geef

bij de kadastrale gemeente de gegevens op zoals deze geregistreerd staan bij het Kadaster.
Plaatselijke benaming
Kadastrale gemeente
Kadastrale aanduiding
Gemeente
U dient verder een korte motivatie te leveren waaruit blijkt:





wat de voorgenomen herbeplanting precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig verantwoorde wijze
wordt uitgevoerd;
dat de andere locatie onbeplant is en vrij is van een herbeplantingsplicht als bedoeld in art. 4.3 Wnb;
dat de andere locatie vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen, en:
dat de andere locatie geen wettelijke doelstellingen kent die de herbeplanting in de weg staat

Tevens dient te worden toegevoegd, een duidelijke kaart van de andere locatie, de kadastrale sectie en kadastraal
nummer van het bettreffende perceel alsmede de toestemming van de grondeigenaar indien u zelf geen eigenaar
bent.

3.5 Ontheffing herbeplanting binnen 3 jaar na velling (art. 4.3 lid 1 Wnb)
Soms kan het zijn dat herbeplanting binnen 3 jaar na de velling of het tenietgaan van de houtopstand niet mogelijk is
en dat er meer tijd nodig is. U kunt dan om uitstel verzoeken. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen ten
aanzien van de wettelijk verplichte termijn op grond van art. 4.5 lid 1 Wnb
U dient een korte motivatie te leveren waaruit blijkt:



waarom de realisatietermijn van 3 jaar redelijkerwijs niet mogelijk is
wat de voorgenomen herbeplanting precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig verantwoorde wijze
wordt uitgevoerd



3.6 Ontheffing vervangen niet aangeslagen herbeplanting (art. 4.3 lid 2 Wnb)
Op grond van artikel 4.5 lid 2 Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen op de plicht om niet
aangeslagen herbeplanting binnen 3 jaar te vervangen.
Toegevoegd moet worden een gedegen motivatie waarom deze ontheffing in uw geval noodzakelijk is.
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TOELICHTING MODULE HOUTOPSTANDEN
1. Beschrijving activiteit
De Wet Natuurbescherming (Wnb) voorziet in bescherming van houtopstanden zoals dat voorheen was
geregeld in de Boswet. Het gaat daarbij om vellingen en het ernstig beschadigen van houtopstanden ten
gevolge van uw / aan u verwijtbaar handelen. Niet in alle gevallen is meldingsplicht aan de orde. Ook kan
een ontheffing worden aangevraagd of een verzoek om vrijstelling worden gedaan. Diverse opties kunnen
aan de orde zijn in relatie tot uw activiteit. Er kunnen daarom meerdere opties tegelijkertijd worden ingevuld.
Onder het begrip ‘houtopstand’ vallen de boomvormende soorten, maar ook struikbeplantingen. Geschoren
hagen van beuk, haagbeuk meidoorn etc., die als zodanig zijn aangelegd en beheerd, vallen niet onder
‘houtopstand’ in de zin van de Wnb en de voormalige Boswet. Spontane bosopslag langs sloten, op
natuurterreinen en op braakliggende terreinen valt onder de bovenvermelde ‘houtopstanden’ indien er
sprake is van een bedekkingspercentage van minimaal 60% en de opslag vijf jaar of ouder is.
De wet is van toepassing op alle houtopstanden buiten de bebouwde kom die ofwel groter zijn dan 10 are
ofwel, in het geval van rijbeplantingen, bestaan uit meer dan twintig bomen. Dit wil dus niet zeggen dat de te
vellen houtopstand groter moet zijn dan 10 are of bij rijbeplanting meer dan 20 bomen. Een weg of sloot
onderbreekt de zelfstandige eenheid of rijbeplanting niet. Dus op een velling van 1 are, deel uitmakende van
de houtopstand, groter dan 10 are, is de Wnb van toepassing. Hetzelfde geldt voor de velling van 1
laanboom, staande in een rijbeplanting, omvattende meer dan 20 bomen.

2. Melding
Als u buiten de bebouwde kom, houtopstanden (zie voorgaand) wilt vernietigen middels velling of
beschadigen dan dient u een melding te doen indien geen sprake is van een situatie waarop een vrijstelling
of uitzondering van toepassing is. Ook wanneer bomen en struiken door uw vee sterven of door uw
handelen of het onrechtmatig vellen door een derde ernstig beschadigd raken dient u een melding te doen.
Hetzelfde geldt voor natuurlijke processen waarbij bomen verloren gaan zoals brand, storm of ziekte. Een
melding is dus niet alleen van toepassing bij een voorgenomen velling of aantasting van houtopstanden
maar ook wanneer bomen al verloren zijn gegaan. Na de melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit geldt
als een bewijs van de melding en geeft het recht om te kappen na één maand na onze bevestiging. Binnen
één jaar na melding moet de kap worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan moet opnieuw een melding
worden gedaan.
Als wij het kappen niet toestaan, dan melden we dat binnen een maand aan de melder en de grondeigenaar.
We noemen altijd de reden voor het kapverbod. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden
telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden
(art. 4.2 lid 3). De controle op de melding en de herplant wordt verricht door de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland (RUDZ). De handhavingstaken van Gedeputeerde Staten van Zeeland inzake de Wnb zijn namelijk
ondergebracht bij deze dienst.
Dunning of velling
Soms is niet duidelijk of er wel of niet gemeld moet worden. Vooral het groepsgewijs kappen van bomen in
het kader van dunning wil nog weleens onduidelijkheid geven. Voor dunning geldt geen meldingsplicht.
Dunning betreft vellen dat geschiedt als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de
overblijvende houtopstand (Wnb art. 1). Wanneer bomen primair voor een andere doelstelling worden
gekapt (bv. veiligheid wegverkeer, voorzieningen of vanuit waterstaatkundige overwegingen) is geen sprake
meer van dunning maar van velling in de zin van de wet. Wordt er zoveel gedund dat de kroonsluiting van
een bos onder de 60% komt, dan moet de kap worden gemeld en geldt de herplantplicht. Er is dan sprake
van een velling.
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In het geval van een bomenrij is er sprake van dunning als de afstand tussen de resterende bomen niet
groter wordt dan 10 meter. Bij meerdere rijen zijn de bomen in de naastgelegen rijen ook van belang indien
de afstand tussen de rijen minder dan 10 meter is. Wanneer de bomen van de verschillende rijen
verspringend geplant zijn is er sprake van dunning als de afstand tussen de bomen in de rij niet groter wordt
dan 12 meter. Indien de bomen niet verspringend, maar tegenover elkaar zijn geplant geldt een maximale
afstand van 10 meter in de rij.
Dubbeldoelstelling
Nu zijn er situaties denkbaar waarbij sprake is van een dubbeldoelstelling. Immers, kap kan zowel bijdragen
aan verhoogde veiligheid op wegen en paden terwijl tegelijkertijd die bomen worden verwijderd welke
sowieso vanuit zorgvuldig bosbeheer gezien, dienen te worden verwijderd om de gewenste toekomstbomen
meer ruimte te geven. Bij dubbeldoelstellingen is het aan het bevoegd gezag om te concluderen of het
inderdaad om dunning gaat. U kunt hiervoor vrijblijvend om advies verzoeken bij de Provincie via email
natuurbeschermingswet@zeeland.nl.
Een handig hulpmiddel om te bepalen of een melding aan de orde is, is verder onze checklist op
www.zeeland.nl/vergunningen-en-ontheffingen/bomen-kappen. Ook kunt u altijd contact opnemen met de
Provincie via email natuurbeschermingswet@zeeland.nl.
Noodzakelijke bijlagen
Het is van belang dat bij de melding een duidelijke topografische kaart wordt toegevoegd met daarop de
houtopstand en de door de gemeente vastgestelde grens van de bebouwde kom. In veel gemeenten is deze
bebouwde kom een andere bebouwde kom dan in het kader van de Wegenverkeerswet is vastgesteld. U
dient hiervoor de betreffende gemeente te raadplegen. Voor de melding is het van belang om altijd de meest
recente kaartgegevens te gebruiken. Vandaar dat wij verzoeken om de door u gebruikte herkomst van het
kaartmateriaal in relatie tot de bebouwde komgrens te vermelden. Voor wat betreft de kaart van de
houtopstand zelf, is het van belang dat eventuele nummering van de houtopstanden zoals weergegeven op
de kaart ook worden vermeld in het formulier (2.4 A en B)
Voor de toestemming van de grondeigenaar (indien van toepassing) volstaat een schrijven, email of
anderzijds waaruit helder blijkt dat de grondeigenaar akkoord is met de voorgenomen activiteit.

3. Ontheffing
3.1 Basisgegevens
Tenzij wordt verzocht om ontheffing van de meldingsplicht, dient altijd een kapmelding te zijn gedaan
alvorens een beroep kan worden gedaan op ontheffingen die zien op de herplant. Daarom wordt verzocht
om de kapmelding inclusief de ontvangstbevestiging als bijlage bij uw verzoek om ontheffing te voegen.
Indien nog niet eerder een kapmelding is gedaan en reeds wordt voorzien in de noodzaak van ontheffing,
kunnen de kapmelding en het verzoek om ontheffing gelijktijdig worden gedaan via voorliggende module (H2
en H3).
3.2 Ontheffingsmogelijkheden
Op grond van het gestelde in artikel 4.5 Wnb kunnen gedeputeerde staten ontheffingen verlenen voor de
termijn val de melding van de velling, herbeplantingsplicht op dezelfde grond, de termijn van herbeplanting,
en het vervangen van niet-aangeslagen herbeplanting.
3.3 Ontheffing termijn van melding van velling
Gedeputeerde Staten dienen zich aan de hand van de gegevens die de melder versterkt, een goed beeld te
kunnen vormen van de aard en de omvang van de houtopstand en de reden van de velling. Gedeputeerde
Staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming
van bijzondere natuur- of landschapswaarden.
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Indien er echter sprake is van omstandigheden die een spoedige velling noodzakelijk maken, dan kan
ontheffing van de termijn worden aangevraagd. Dit geldt voor bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties of
noodvellingen na storm.
3.4. Ontheffing herbeplanting op dezelfde grond
Er zijn situaties denkbaar dat herbeplanting op de oorspronkelijke grond niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld
als de houtopstand is geveld ten behoeve van de aanleg van infrastructuur of een bouwwerk. Een ander
voorbeeld kan zijn wanneer de herbeplanting vanuit zwaarwegende maatschappelijke belangen niet kan of
wenselijk is. Onder een zwaarwegend maatschappelijk belang wordt in ieder geval verstaan een
aangelegenheid van nationale veiligheid of nationale of regionale infrastructuur, waarbij gebleken is dat er
geen aanvaardbare alternatieve locaties of tracés zijn die de betrokken houtopstand niet of in mindere mate
schaden en waarvoor geldt dat, bij onontkoombaarheid van de aantasting, deze aantasting zo minimaal
mogelijk is. Een voorbeeld is een saneringslocatie waarbij herbeplanting vanwege risico’s op verspreiding
van in de bodem aanwezige verontreiniging niet wenselijk is.
In dergelijke gevallen kan om een ontheffing worden verzocht indien de herbeplanting plaatsvindt op andere
grond dan waar de houtopstand stond (compensatie). Hierbij dient te worden voldaan aan het gestelde in
art. 8.3 van de Verordening. Hierin is opgenomen dat de andere grond:




is gelegen in de provincie Zeeland
onbeplant is en vrij van een herbeplantingsplicht als bedoeld in artikel 4.3 van de wet is en
vrij is van mitigatie- of (natuur)compensatieverplichtingen.

3.5 Ontheffing herbeplanting binnen 3 jaar na velling of teniet gaan houtopstand
In bepaalde gevallen zoals bij herbeplanting middels natuurlijke verjonging kan meer tijd nodig zijn
afhankelijk van de lokale condities. Er kan dan een beroep worden gedaan op een ontheffing om de termijn
te verlengen waarbinnen de herbeplanting dient te zijn gerealiseerd. De herbeplantingstermijn kan met
maximaal 3 jaar verlengd worden. De voorwaarden die in aanmerking komen voor uitstel van de
herbeplanting zijn onder meer:




Wanneer het perceel, waarop de herbeplantingsverplichting rust, een nieuwe eigenaar heeft gekregen
en deze nog niet de kans heeft gekregen op bosbouwkundig verantwoorde wijze te herbeplanten.
Wanneer door fysieke omstandigheden het niet mogelijk was om op bosbouwkundig verantwoorde wijze
te herbeplanten, bijvoorbeeld vanwege bouwwerkzaamheden.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van natuurlijke verjonging, en deze zich nog niet voldoende heeft
ontwikkeld om volledig te voldoen aan de bosbouwkundig verantwoorde herbeplanting. Bij de
toestemming tot verlenging van de herbeplantingstermijn zal als voorwaarde worden gesteld, dat de
eigenaar of beheerder maatregelen neemt om de natuurlijke processen te stimuleren door bijvoorbeeld
bodemverwonding toe te passen, bij te zaaien of het terrein te rasteren ter voorkoming van wildvraat.
Indien na deze periode de verjonging van de houtopstand nog steeds niet geslaagd is, dient de eigenaar
of beheerder alsnog door herinplant aan zijn verplichtingen te voldoen.

3.6 Ontheffing vervangen niet-aangeslagen herbeplanting binnen 3 jaar
Het gaat hier om het succes van de herbeplanting en niet het moment waarop de herbeplanting moet
worden uitgevoerd (zie 3.4). Het kan zijn dat (een deel) van de herbeplanting niet is aangeslagen maar dat
dat geen gevolgen heeft voor de duurzaamheid/het welslagen van de totale herbeplantingsopgave.
Bijvoorbeeld omdat het om een heel klein percentage gaat (zeker wanneer de herbeplanting is over
gedimensioneerd in relatie tot de gevelde of teniet gedane houtopstand). Ook kan het zo zijn dat
bijvoorbeeld vanwege een veranderde doelstelling (bv. vanuit de wens om bepaalde natuur te stimuleren)
het niet noodzakelijk is dat alle aanplant aanslaat. Evenzo kunnen lokale condities ertoe leiden dat het
zinvoller is om op een later tijdstip de niet-aangeslagen herbeplanting te vervangen. In voorkomende
gevallen kan ontheffing worden aangevraagd.
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