
 

Let op: de status van de provinciale verordeningen en beleidsregels is dat deze nog niet zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Dat betekent dat zij 
inhoudelijk nog kunnen veranderen.  

Verschillen tussen provinciale verordeningen en beleidsregels voor Houtopstanden (oude Boswet) 
Let op: de status van de provinciale verordeningen en beleidsregels is dat deze nog niet zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Dat betekent dat zij 

inhoudelijk nog kunnen veranderen. Bovendien heeft de VBNE de originele teksten uit de verordeningen iets versimpelt opgeschreven (dus zonder alle 

verwijzingen naar wetsartikelen). 
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Wat kunt u met deze notitie? 

De provincies geven allemaal een andere invulling aan het hoofdstuk houtopstanden in de nieuwe Wet natuurbescherming in hun verordeningen en 

beleidsregels. Sommige oplossingen zouden ook in andere provincies gebruikt kunnen worden. Deze notitie gaat in op de verschillen tussen de provincies, 

daarom worden ook niet alle provincies genoemd. Voor algemene aandachtspunten bij de provinciale verordeningen verwijzen wij naar onze notitie 

hierover. U of uw vertegenwoordiger kan een bepaalde oplossing desgewenst nog inbrengen bij uw provincie voordat de verordeningen en beleidsregels 

worden vastgesteld door Provinciale Staten.  

 

Kapverbod 
In de nieuwe Wet natuurbescherming (artikel 4.2, lid 3) staat dat Gedeputeerde staten het vellen van houtopstanden voor ten hoogste vijf jaar kan 

verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. Utrecht en Drenthe hebben dit nader uitgewerkt. De andere provincies hebben 

dit niet uitgewerkt, maar zij kunnen wel een kapverbod opleggen. 

 

Utrecht 

Een kapverbod kan worden opgelegd voor: 

a. oude boskernen; 

b. bosreservaten en A-locaties; 

c. cultuurhistorisch waardevolle oude bossen; 

d. aaneengesloten oppervlaktes groter dan 3 hectare, tenzij sprak is van productiebossen van populier of wilg of bijzondere doeleinden; 

e. waardevolle landschapselementen. 
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Drenthe 

Een kapverbod kan worden opgelegd als de voorgenomen kap:  

1. bijzondere natuur- en landschapswaarden die kenmerkend zijn voor Drenthe wegnemen,  

2. de leefgebieden of de gunstige staat van instandhouding van soorten die op Drentse schraal bijzonder zijn verstoren,  

3. de cultuurhistorische samenhang of de herkenbaarheid van landschapskenmerken wegnemen. 

 

Meldingsplicht en herplantplicht op dezelfde grond 
Een aantal provincies bieden een ontheffing of een vrijstelling van de meldingsplicht (artikel 4.2, lid 1) en de herplantplicht op dezelfde grond (artikel 4.5, lid 

1) speciaal voor grote eigenaren. Andere provincies bieden dit niet. De meeste provincies eisen dat herplant op andere grond in ieder geval plaats moet 

vinden binnen de provincie. Groningen en Drenthe zijn een uitzondering. 

 

Friesland 

Ontheffing van de meldingsplicht en herplantplicht op dezelfde grond kan worden verleend aan Staatsbosbeheer. De ontheffing wordt verleend onder de 

volgende voorwaarden:  

 In januari van ieder jaar wordt door de houder van de ontheffing aan gedeputeerde staten een overzicht verstrekt van de houtopstanden die in het 

voorafgaande kalenderjaar zijn geveld. Dit overzicht bevat tenminste:  

o Het meteorologische jaargetij waarin de houtopstand is geveld, de X en Y coördinaten van de gevelde houtopstanden, het areaal van de 

gevelde houtopstanden uitgedrukt in are, de gevelde boomsoort(en); de leeftijd van de gevelde houtopstanden uitgedrukt in jaren en voor 

zover het eenrijige beplanting betreft het aantal te vellen bomen;  

o De X en Y coördinaten van de te herplanten houtopstand, het areaal van de her te planten houtopstand uitgedrukt in are, de te herplanten 

boomsoort(en) en indien relevant het aantal te herplanten bomen;  

o De reden van de velling van de houtopstand. 

 

Drenthe 

1. Een generieke ontheffing voor de meldplicht en de plicht om op hetzelfde perceel te herplanten worden verleend indien de aanvrager een areaal bos in 

de provincie Drenthe in beheer heeft groter dan 1000 hectare bos.  

2. Een generieke ontheffing voor de meldplicht wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager in januari van ieder jaar aan Gedeputeerde staten 

een overzicht verstrekt van de houtopstand die het voorgaande kalenderjaar is geveld. In het overzicht wordt aangegeven:  
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a. De oppervlakte houtopstand die ten behoeve van natuurlijke verjonging en/of ten behoeve van de aanplant van bosplantsoen is geveld en de plaats, 

aangeduid met plaatsbepaling waar deze vellingen hebben plaatsgevonden;  

b. De oppervlakte houtopstand die ten behoeve van andere vegetatie dan bos is geveld en de plaats, aangeduid met plaatsbepaling waar deze vellingen 

hebben plaatsgevonden en de oppervlakte houtopstand en de plaats waar, aangeduid met plaatsbepaling waar voldaan is of zal worden voldaan aan de 

herplantplicht. 

 

Ontheffing ten behoeve van herbeplanting op andere grond:  

Het perceel of in voorkomende gevallen de percelen waar de herbeplanting wordt gerealiseerd voldoet aan de volgende vereisten;  

a. de grond die de eigenaar wil beplanten is gelegen in Drenthe, met uitzondering van het geval dat een grondeigenaar aansluitend aan zijn bezit in Drenthe 

aanpalende grond in een naastgelegen provincie in bezit heeft en deze gronden wil herbebossen,  

b. de grond die de eigenaar wil beplanten is minimaal van gelijke kwaliteit dan die waarop zich de gevelde houtopstand bevond,  

c. de grond die de eigenaar wil beplanten heeft minimaal dezelfde oppervlakte dan die waarop zich de gevelde houtopstand bevond,  

d. als de gevelde opstand deel uitmaakte van een boskern dan dient er gecompenseerd te worden in of aansluitend aan een boskern,  

e. als de gevelde opstand buiten het NNN ligt en de gevelde opstand een landbouwkundige functie krijgt, dan dient de herbebossing op landbouwgrond 

plaats te vinden,  

f. de gevelde opstand mag alleen binnen het NNN gecompenseerd worden als de gevelde opstand ook binnen het NNN ligt,  

g. de compensatie vindt op een bosbouwkundig verantwoorde wijze, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de POV, plaats,  

h. Indien de compensatie van een lijnbeplanting wordt gerealiseerd als vlakbeplanting dan dient per boom uit de lijnbeplanting 64 m2 vlakbeplanting terug 

komen.  

i. de grond waarop de herplant plaats vindt is vrij van natuurcompensatieverplichtingen die ontstaan zijn uit hoofde van de wet en andere wet- en 

regelgeving.  

 

Flevoland 

Vrijstelling meldingsplicht voor de volgende gevallen: 

a. aan beheerders die meer dan 75 ha bos- en natuur in de provincie Flevoland beheren en beschikken over een certificaat natuurbeheer afgegeven door de 

Stichting Certificering SNL, indien de grond, waarop de te vellen houtopstand zich bevindt, binnen drie jaar op bosbouwkundig verantwoorde wijze wordt 

herbeplant; 

b. de vrijstelling als bedoeld onder a is niet van toepassing indien: 
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i. een afzonderlijke voorgenomen velling groter is dan 3 hectare; 

ii. de te vellen opstand niet ter plaatse wordt herplant; 

c. een beheerder die gebruik maakt van de vrijstelling als bedoeld onder a verstrekt Gedeputeerde Staten voor 1 oktober een overzicht over het 

voorafgaande jaar met: 

i. de omvang en ligging van de grond waarop herplantplicht rust per 1 oktober van het voorgaande jaar; 

ii. de omvang en ligging van de grond waarop gedurende het voorgaande jaar herplant heeft plaatsgevonden  

iii. de omvang en ligging van de grond waarop gedurende het voorgaande jaar bos is geveld of anderszins is teniet gegaan; 

d. het maximaal 1 keer per 4 jaar kappen van verjongingsgaten indien deze niet groter zijn dan 1,5 maal de boomhoogte en gezamenlijk niet meer 

oppervlakte beslaan dan 10% van het bosperceel. 

 

Utrecht 

Op verzoek van grondeigenaren voor maximaal 5 jaar een ontheffing verlenen van de verplichting tot melding. Deze ontheffing wordt alleen verleend indien 

is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de eigenaar is SNL-gecertificeerd en heeft het beheer over minimaal 1000 hectare bos in de provincie Utrecht; 

b. het beheer dient gevoerd te worden conform een door GS goedgekeurd beheerplan; 

c. het vellen van houtopstanden en herbeplanten moet door de grondeigenaar bijgehouden worden in een boekhouding, die opvraagbaar is namens 

Gedeputeerde Staten. 

 

Groningen 

Verlenen geen ontheffing voor herbeplanting op andere grond indien de grond die de rechthebbende wil beplanten niet gelegen is in de provincies 

Groningen, Drenthe of Friesland.  

 

Noord-Holland 

Gaat verder dan alle andere provincies. Andere provincies verlenen alleen vrijstelling van meldplicht en herplantplicht als het gaat om Natura2000 (artikel 

4.4 lid 1a). Zij verlenen vrijstelling van meldplicht en herplantplicht voor maatregelen die plaatsvinden voor het realiseren van het beheertype zoals 

opgenomen in de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan. 
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Eisen aan herbeplanting 
Alle provincies eisen een bosbouwkundig verantwoorde wijze van herbeplanting. De provincie Noord-Holland heeft daarbij extra eisen gesteld die de andere 

provincies niet stellen (zie onderstaande lid f). 

 

Noord-Holland 

Om op bosbouwkundig verantwoorde wijze het herbeplanten uit te voeren, geldt dat: 

a. de oppervlakte van de herbeplanting ten minste even groot is als de gevelde oppervlakte; 

b. de aan te brengen herbeplanting kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding staan tot het gevelde of tenietgegane; 

c. de nieuwe houtopstand kan, gelet op lokale ecologische omstandigheden, uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand; 

d. geen gebruik wordt gemaakt van sierheesters, tuinsoorten, invasieve exotische soorten en andere soorten die naar oordeel van Gedeputeerde Staten een 

gevaar vormen voor de natuurlijke biodiversiteit ter plaatse; 

e. natuurlijke verjonging van de houtopstand bij inheemse soorten waar dat mogelijk is de voorkeur geniet; 

f. bij de uitvoering van maatregelen tot herbeplanting de volgende technische eisen gelden: 

1° inachtneming van de aanwezigheid van nesten, holen en andere verblijfsplaatsen van vogels en zoogdieren; 

2° zeer terughoudend gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen; 

3° het zo veel mogelijk intact houden van de bodemopbouw, waaronder mede begrepen het niet diepploegen of het rooien van wortels. 

 

 

 

 

 

Dit document wordt regelmatig aangepast naar de nieuwste inzichten. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Anne Reichgelt via a.reichgelt@vbne.nl of 0343-745253 
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