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De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk – hoe is het nu en hoe wordt het straks?  
Laatste update: 25 januari 2016 

 

Deze tabel biedt een overzicht van de laatste stand van zaken betreffende de nieuwe Wet natuurbescherming en de uitvoeringsregelgeving die volgens de 

huidige planning 1 juli 2016 in werking zal treden. De informatie is gebaseerd op mondelinge toelichting door ambtenaren, het regeldruk rapport van SIRA 

en de concept uitvoeringsregelgeving.  Nog niet alles is duidelijk. Wanneer meer duidelijk wordt, zal de VBNE deze tabel aanpassen. Blijf op de hoogte door 

u aan te melden voor onze nieuwsbrief via www.vbne.nl  

 

 
 

Kapmeldingen nu / Boswet Kapmeldingen toekomst / Wet natuurbescherming 

Definitie 
kapmelding 
 

Het gaat om 10 are of meer dan 20 bomen. Het gaat om 
vellen, niet om dunnen. 
 
Gegevens doorgeven bij kapmelding: 
- topkaart 1:25000 
- kadastrale gegevens 
- oppervlakte 
- boomsoort 
- aantal bomen 
- leeftijd 

Definitie blijft hetzelfde. 
 
 
In de nieuwe Wet staat dat de provincies vaststellen welke gegevens 
aangeleverd moeten worden. Het IPO heeft een modelformulier gemaakt, 
die is hetzelfde als hoe het nu is. Maar provincies kunnen hier eventueel 
van afwijken. 

Wie moet melden 
 

Diegene die gaat vellen.  
 
Uitzonderingen: Staatsbosbeheer maakt een keer per jaar 
een overzicht. Rijkswaterstaat heeft een andere 
meldingsprocedure, met een langere termijn voor 
herplant. 

Blijft hetzelfde. 
 
Er komen meer vrijstellingen (zoals Natura2000 realisatie). En er is een 
overgangsregeling (overgangsrecht) voor de ontheffingen van 
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Die blijven doorgaan met onbepaalde 
looptijd. 

Waar melden 
 

Bij de RVO. Mijn.rvo.nl  
 
De RVO informeert de provincies, gemeente en eigenaar. 

Bij de provincies. Websites nog niet bekend. 
 
Maar in de uitvoeringsregeling kan de minister uitzonderingen maken 
(bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen gebruik en beheer; 
defensieterreinen, etc.) en dan moet toch bij de RVO gemeld worden. 
Uitzonderingen van de Natuurbeschermingswet 1998 gaan ook gelden 

http://www.vbne.nl/
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voor houtopstanden.  

Hoeveel 
meldingen  
 

2.400 meldingen per jaar. 
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 

Verwachten er meer.  
 
Het aantal neemt toe vanwege ander beheer. Vooral lanen en 
landschapselementen. Bosbeheer: groepenkap in plaats van dunning. 

Kosten melding 
(tijd / geld)  
 

2 uur per melding . 
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015  
 
Maar daarna herplant kost meer tijd. Verschilt per 
provincie. 
 
650 herplantingen worden uitgevoerd met gemiddelde 
kosten van € 8.000.  
bron: Regeldrukonderzoek SIRA, 2015  
 
Probleem vooral bij begrazingslandschappen: natuurlijke 
verjonging duurt langer. Wordt ingewikkelder bij een 
ingewikkelder bos. 

Verwachten dat het meer tijd gaat kosten. 
 
Omdat elke provincie andere formulieren en andere regels kan gaan 
stellen. Zeker in het begin en vooral voor provinciegrensoverschrijdende 
beheerders zal hier veel extra tijd in gaan zitten.  
 

Aantal 
kapverboden 
 

Zelden. 
 

Het zou kunnen toenemen.  
 
Wellicht willen provincies meer gaan doen aan landschapsbescherming. 
Houtwallen worden vaak gekapt en bij een bestaand bosje 
gecompenseerd. En A-locaties zijn nooit geeffectueerd. En misschien ook 
wel Natura2000 gebieden, voor habitattypes met bos.  

 

 

 

 
 

Ontheffing voor soorten nu / Flora- en 
faunawet 

Ontheffing voor soorten toekomst / Wet 
natuurbescherming 

Wie moet 
ontheffing 
aanvragen 

Diegene die verwacht met werkzaamheden mogelijke 
schade aan beschermde soorten te berokkenen. Er is 
geen ontheffing nodig bij gebruik van een gedragscode. 

Blijft hetzelfde.  
 
Ook de mogelijkheden voor een gedragscode blijven.  
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Waar ontheffing 
aanvragen 
 

Bij de RVO. Mijn.rvo.nl  
 
 
Bij de gemeente. www.omgevingsloket.nl  

Bij de provincies, wanneer het gaat om een aparte ontheffing. Websites 
nog niet bekend. 
 
Bij de gemeente, wanneer de ontheffing onderdeel is van een 
omgevingsvergunning. www.omgevingsloket.nl  
De gemeente zal dan de provincie vragen om een inhoudelijk oordeel 
(verklaring van geen bedenkingen).  

Hoeveel 
aanvragen 
 

340 aanvragen per jaar via RVO.  
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 
 

Verwachting is dat dit hetzelfde blijft. 

Kosten aanvraag 
(tijd / geld)  
 

8 uur per aanvraag.  
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 
 
Doorlooptijd: 16 weken. 
 
Compenserende maatregelen 10.000 euro  
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 
 
Kosten aanvraag:   

- 60 euro (1 jaar)  
- 100 euro (langer dan 1 jaar) 

 

De verwachting is dat het aantal te besteden uren per aanvraag zal 
toenemen.  
 
Omdat elke provincie andere formulieren en andere regels kan gaan 
stellen. Zeker in het begin en vooral voor provinciegrensoverschrijdende 
beheerders zal hier veel extra tijd in gaan zitten.  
 
De kosten voor de aanvraag stijgen met een factor tien. 

- 600 euro (1 jaar) 
- 1.600 euro (1-3 jaar) 
- 3.000 euro (langer dan 3 jaar) 

bron: concept uitvoeringsregelgeving.  
 
Het is de vraag in hoeverre provincies en gemeentes deze bedragen over 
moeten nemen. Indien hier meer over bekend wordt, zal de VBNE u 
informeren. 

Aantal 
weigeringen 
ontheffing 
 

Onbekend. Het aantal geweigerde ontheffingen zou kunnen toenemen als de 
provincies strenger beoordelen dan de RVO.  
 
Maar daarnaast is er de hoop dat het oordeel wordt gedaan door een 
vakinhoudelijke provinciale medewerker die ook bereid is om te 
overleggen met de beheerder.  

 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
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Ontheffing voor gebieden nu / Huidige Wet 
natuurbescherming 

Ontheffing voor gebieden toekomst / Nieuwe Wet 
natuurbescherming 

Wie moet 
ontheffing 
aanvragen 

Diegene die verwacht dat zijn handelingen een negatief 
effect zullen hebben op een Natura 2000 gebied; geen 
ontheffing nodig wanneer de werkzaamheden onderdeel 
zijn van een Natura 2000-beheerplan. 
 

Blijft hetzelfde voor Natura 2000-gebieden. Maar voor het waarborgen 
van rust, ruimte, weidsheid, stilte en duisternis en de beschermde 
natuurmonumenten vervalt deze bescherming.  
 
Wel kunnen provincies ervoor kiezen om gebieden waar deze waarden 
voorkomen alsnog aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied. 

Waar ontheffing 
aanvragen 
 

Bij provincies. Bij de gemeente. www.omgevingsloket.nl  
 
De mogelijkheid om apart een ontheffing voor gebieden aan te vragen lijkt 
te verdwijnen. Het moet dan altijd een onderdeel zijn van een 
omgevingsvergunning. De gemeente zal dan de provincie vragen om een 
inhoudelijk oordeel (verklaring van geen bedenkingen). 

Hoeveel 
aanvragen 
 

Beschermde Natuurmonumenten: circa 160 aanvragen 
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 
 
Natura 2000: circa 2.500 aanvragen, inclusief PAS  
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 
 

De verwachting is dat het aantal aanvragen licht zal toenemen. 
 
Omdat de beschermde Natuurmonumenten verdwijnen zullen daar de 
aanvragen helemaal verdwijnen, zelfs als de provincies besluiten om deze 
gebieden aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied. Want deze 
genieten een andere beschermingsstatus, alleen planologisch. De 
verwachting is dat het aantal aanvragen voor Natura 2000 hetzelfde zal 
blijven en door de PAS zelfs nog verder toenemen. 

Kosten aanvraag 
(tijd / geld)  
 

Beschermde Natuurmonumenten: 40 uur per aanvraag 
bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 
 
Natura 2000: 

- Eenvoudige aanvragen: 20 uur per aanvraag; 
1.500 euro extra kosten 

- Gemiddelde complexe aanvragen: 40 uur per 
aanvraag; 10.000 euro extra kosten 

- Zeer complexe aanvragen: 120 uur per 
aanvraag; 50.000 euro extra kosten 

bron: Regeldrukonderzoek Sira, 2015 

De verwachting is dat het aantal te besteden uren per aanvraag zal 
toenemen.  
 
Het Omgevingsloket is eigenlijk bedoeld voor dakkappellen en daardoor 
zijn de mogelijkheden om de aanvraag digitaal in te dienen beperkt (het 
formulier begrijpt een aanvraag voor een natuurproject niet). Bovendien 
hebben veel gemeentes geen kennis van Natura-2000 gebieden, terwijl zij 
wel een signaleringsfunctie hebben en fungeren als doorgeefluik naar de 
provincies. 

http://www.omgevingsloket.nl/
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Aantal 
weigeringen 
ontheffing 
 

Onbekend. De verwachting is dat het aantal geweigerde ontheffingen hetzelfde 
blijft. 
 
Omdat de provincies nog steeds de inhoudelijke beoordeling doen, is de 
verwachting dat hier geen verandering in zal optreden. 

 

 


