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Beschikking
Wet natuurbescherming - Houtopstanden
Onderwerp
Op 19 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 4.5, derde lid,
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft uitstel van de herplanttermijn na veiling voor de
gevelde houtopstand op de locatie Bosweg 10 te Bergschenhoek. De ontheffing wordt aangevraagd voor
een termijn van minimaal zes maanden.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verienen;

II.

de aanvraag van 19 oktober 2020 en bijbehorende stukken, zoals genoemd in de overwegingen,
onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

III.

dat de herbeplanting voor een oppervlakte van 1,03 hectare uitgevoerd dient te worden voor 1 april
2023.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst 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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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 19 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 4.5, derde lid,
van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De aanvraag betreft uitstel van de herplanttermijn van 3 jaar
na veiling voor de gevelde houtopstand op de locatie Bosweg 10 te Bergschenhoek.
Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:
Brief betreffende zaaknummer Z-17-325612 aanvraag gedeeltelijke uitstel herplantplicht, opgesteld
door stichting Manege Hillegersberg, zonder kenmerk van 19 oktober 2020.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende documenten:
Bomeninventarisatie nieuwe locatie manege Hillegersberg, opgesteld door AnteaGroup, met
kenmerk 0410747.00 van 6 September 2016;
Brief betreffende Wet natuurbescherming houtopstanden, opgesteld door OZHZ, met kenmerk D-181814117 van 21 maart 2018;
Plan Landschappelijke inpassing en bomencompensatie Stichting Manege Hillegersberg, opgesteld
door stichting Manege Hillegersberg, zonder kenmerk van 1 januari 2020.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Bevoegd gezag
De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de
Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan artikel 4.3 en 4.5 van de Wnb en artikel 3.66 Omgevingsverordening ZuidHolland 2019 (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 6 november 2020 is
door hen een positief advies gegeven.
Hert)eplanting dient binnen drie jaar na veiling of teniet gaan van de betreffende houtopstand plaats te
vinden op dezelfde plek als waar de verdwenen houtopstand zich bevond (artikel 4.3, eerste lid, Wnb). De
herbeplanting dient daarbij te voldoen aan de eisen van een bosbouwkundig verantwoorde wijze van
herbeplanting als bedoeld in artikel 3.66 van de verordening. Deze eisen houden in:
a. de oppervlakte van de herplant is ten minste even groot als de gevelde oppervlakte;
b. de herbeplanting staat kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding tot de gevelde of anderszins
tenietgegane houtopstand;
c. de te herplanten houtopstand kan, gelet op de bodemkwaliteit en de waterhuishouding ter plaatse,
uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand.
Artikel 4.5, derde lid, Wnb kent de mogelijkheid om ontheffing te verienen van de termijn van 3 jaar voor
herbeplanting.
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Beoordeling
Aanvraag
Het voornemen tot vellen van de houtopstand aan de Bosweg te Bergschenhoek, kadastraal bekend als
gemeente Bergschenhoek, sectie B, perceelnummer 8741, is op 28 augustus 2017 gemeld bij de
omgevingsdienst Haaglanden onder zaaknummer 00494752. De herplantplicht is van toepassing op
onderstaande perceel:
Gegevens percelen waarvoor de herplantplicht geldt
Kadastrale aanduiding Kadastrale gemeente Oppervlakte in ha
Bergschenhoek
1,53
BSHOO B 8741

Aantal

Boomsoort

Circa 335

Els, esdoorn, linde, wilg

De samenstelling van de gevelde houtopstand staat beschreven in het briefrapport 'Bomeninventarisatie
nieuwe locatie manege Hillegersberg' van 6 September 2016. Centraal op de locatie is een pari<eertenein
aanwezig, ten noordoosten (vak B) en zuidwesten (vak A) hiervan is bos aanwezig. Op en rond het
parkeerterrein staan els, linde en wilg met stamdiktes van 40 tot 80 cm. Vak A bestaat hoofdzakelijk uit wilg,
met enkele elzen en esdooms en heeft een oppervlakte van circa 7.435 rrf. Vak B bestaat hoofdzakelijk uit
wilgen met een enkele els en heeft een oppervlakte van 7.840 m^.
Verzoek om uitstel herbepiantingstermijn
Uit de brief van 31 maart 2018 blijkt dat op 5 maart 2018 is vastgesteld dat met de veiling is gestart. Hierin is
tevens aangegeven dat de herbeplanting van 152,75 are uiteriijk moet plaatsvinden voor 1 april 2021.
De aanvrager geeft aan dat wegens omstandigheden (waaronder corona) herbeplanting voor de gestelde
datum niet mogelijk is. Hiermee wordt niet voldaan aan de hertplanttermijn van 3 jaar na vellen en wordt voor
een deel van de gevelde oppervlakte, te weten 1,03 hectare, verzocht om uitstel van de
herbepiantingstermijn zoals bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van de Wnb. Er is verzocht om uitstel voor een
termijn van minimaal 6 maanden. Aangezien er tot op heden nog geen alternatieve locatie is vastgesteld en
aangevraagd, en vanwege de geldende corona-maatregelen, zien wij aanleiding om de termijn voor
herbeplanting met 2 jaar te veriengen.
Invulling van de herbeplanting
Waar en hoe de 1,03 hectare hertjeplant gaat worden is op heden nog onbekend en aangegeven wordt dat
wordt overlegd met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Voor herbeplanting op andere grond (compensatie)
is nog geen ontheffing aangevraagd of toestemming verieend.
Invulling van de overige herbeplanting
In de brief van 19 oktober 2020 wordt aangegeven dat gedeeltelijke herbeplanting van circa 0,5 hectare
plaats gaat vinden in november 2020 op het eigen terrein van de manege. Er is enkel voor een oppervlakte
van 0,36 hectare een herbeplantingsplan (van 1 januari 2020) ingediend. Alle hertseplanting dient te voldoen
aan artikel 3.66 van de Omgevingsverordening van Zuid-Holland. Voorafgaande aan de herbeplanting dient
een beplantingsplan voor de resterende 0,14 hectare ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De herbeplanting van de gehele 0,5 hectare dient onverminderd te zijn
uitgevoerd binnen de oorspronkelijke herplanttermijn van 3 jaar en dus voor 1 april 2021.
Conclusie
Op grond van bovenstaande kan voor een oppervlakte van 1,03 hectare ingestemd worden met het uitstellen
van de herbepiantingstermijn tot 1 april 2023.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.
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Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 4.5, derde lid, van de Wnb
worden verieend.
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