omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningenigodh.nl
I www.odh.nl

00521157

Zaaknummer
Ons Kenmerk
Datum

ODH-2018-00145930

2 9 NOV. 2018

Beschikking
Wet natuurbescherming - Houtopstanden
Onderwerp
Op 5 juni 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen ten behoeve van de uitstel van
herbeplanting op andere grond dan waarop zich de gekapte houtopstand bevond (compensatie) als bedoeld
in artikel 4.5, eerste en derde lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op
compensatie van de herplantplicht van de veiling op een perceel in de Hogezandse Polder, kadastraal
bekend onder gemeente Numansdorp, sectie D, nummer 350. De herplant wordt bereikt middels de aanplant
van 171 are op het compensatieperceel in het Balij en Bieslandse Bos, kadastraal bekend onder gemeente
Pijnacker-Nootdorp, sectie NDP, nummer 01.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verlenen;

I.

het volgende voorschrift te verbinden aan deze ontheffing:
1. De herbeplanting dient plaats te vinden op het volgende compensatieperceel:
Gegevens compensatieperceel:
Gemeente(n)
Kadastrale
aanduiding
NDP-01

Oppervlakte in
are

Aantal

Boomsoort

171

-

Divers

Pijnacker Nootdorp

Plaatselijke benaming: Balij en Bieslandse Bos te Pijnacker-Nootdorp

II.

de aanvraag van 5 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

III.

dat deze ontheffing geldig is tot 1 april 2020.

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Mopntian
Hoofd Toets ng & Vergunningverlening Milieu
van de Om^vingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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HAAGLANDEN
OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 5 juni 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen ten behoeve van de uitstel van
herbeplanting op andere grond dan waarop zich de gekapte houtopstand bevond (compensatie) als bedoeld
in artikel 4.5, eerste en derde lid, van de Wet natuurbescherming (verder: de Wnb). De aanvraag heeft
betrekking op compensatie van de herplantplicht van de veiling op een perceel in de Hogezandse Polder,
kadastraal bekend onder gemeente Numansdorp, sectie D, nummer 350. De herplant wordt bereikt middels
de aanplant van 171 are op het compensatieperceel in het Balij en Bieslandse Bos, kadastraal bekend onder
gemeente Pijnacker-Nootdorp, sectie NDP, nummer 01.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Kapmelding d.d. 7 november 2011;
Compensatieverzoek d.d. 15 oktober 2012;
Verzoek om uitstel herplantplicht, d.d. 3 november 2015;
Brief Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, d.d. 10 december 2015;
Brief Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid d.d. 1 februari 2018;
Kaart herplantlocatie Buttervlietpolder, Wandelbos Laakweg;
Toelichting op verzoek uitstel herplantplicht Buttervlietpolder te Numansdorp;
E-mail met aanvullende informatie op aanvraag, d.d. 9 november 2018.

Procedure
De procedure van artikel 5.1, eerste lid, van de Wnb is toegepast op deze beschikking.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 4.5, eerste lid, van de Wnb en artikel 7.3 van de Verordening
uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (verder: de verordening).
Bij de beoordeling van het verzoek hebben wij advies gevraagd van de provinciale toezichthouder
houtopstanden van provincie Zuid-Holland: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Op 21 augustus 2018 is
door hen een positief advies gegeven.
Herbeplanting dient binnen drie jaar na veiling of teniet gaan van de betreffende houtopstand, plaats te
vinden op dezelfde piek als waar de verdwenen houtopstand zich bevond (artikel 4.3, eerste lid, van de
Wnb). De herbeplanting dient daarbij te voldoen aan de eisen van een bosbouwkundig verantwoorde
herplant als bedoeld in artikel 7.2 van de verordening.
Artikel 4.5, eerste lid, van de Wnb kent de mogelijkheid om de herplantplicht uit te voeren op een ander
perceel dan waar de veiling plaatsvindt of waar de houtopstand teniet is gegaan (compensatie).
Gedeputeerde Staten kunnen op grond van artikel 7.3 van de verordening ontheffing verlenen van de
verplichting om op dezelfde grond te herbeplanten indien de andere grond:
a. onbeplant is en vrij van een herbeplantingsplicht als bedoeld in artikel 4.3 van de wet is;
b. vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen en;
c. geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat.

Aangevraagde activiteit
De herplantplicht is van toepassing op onderstaand perceel:
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Gegevens perceel waarvoor de herplantplicht geldt
Kadastrale

Gemeente(n)

Oppervlakte in

Numansdorp

aanduiding
D 345 ged.

Aantal

Boomsoort

190

430

Populier

45

61

are

D343 ged.
Plaatselijke benaming: Hogezandsepolder

Volledige herbeplanting op bovenstaand perceel is volgens de ontheffingsaanvraag niet mogelijk vanwege
ruimtegebrek, de percelen worden voor andere doeleinden in gebruik genomen. 171 are zal op een andere
locatie herplant moeten worden. Het eerder gekozen compensatieperceel in de Buttervlietpolder bleek
uiteindelijk ongeschikt voor herbeplanting, daarom is naar een nieuwe locatie gezocht.
Het voornemen is om de herbeplanting te compenseren volgens de hierna genoemde tabel:
Gegevens compensatieperceel:
Kadastrale
Gemeente(n)
aanduiding
NDP-01

Pijnacker Nootdorp

Oppervlakte in
are

Aantal

Boomsoort

111

-

Divers

Plaatselijke benaming: Balij en Bieslandse Bos te Pijnacker-Nootdorp

Omdat de betreffende gronden tot 31 december 2019 in gebruik zijn bij derden, zal in het eerste kwartaal
van 2020 tot herplant kunnen worden overgegaan.

Beoordeling
De aanvrager heeft aangetoond dat de andere grond
a. onbeplant is en vrij van een herbeplantingsplicht als bedoeld in artikel 4.3 van de wet is;
b. vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen, en;
c. geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat.
Wij zijn van mening dat wij, gelet op de voorwaarde die aan deze ontheffing zijn verbonden, de gevraagde
ontheffing op grond van artikel 4.5, eerste lid, van de Wnb kan worden verleend.
De herbeplanting dient plaats te vinden conform artikel 7.2 van de verordening.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 4.5, eerste lid, van de
Wnb worden verleend.
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