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Beschikking
Wet natuurbescherming - Houtopstanden
Onderwerp
Op 26 november 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld In artikel 4.5, eerste
Hd, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft herbeplanting op andere grond (compensatie) dan
waarop de veiling van diverse bomen heeft plaatsgevonden ten behoeve van de bedrijfsvoering
(nieuwbouwproject) en veiligheid op het terrein van Lyondell Chemie Nederiand B.V. op de locatie
Theemsweg-Shannonweg te Rotterdam.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verienen;

II.

de aanvraag en bijbehorende stukken, zoals genoemd In de overwegingen, onderdeel te laten zijn
van deze ontheffing;

III.

de volgende voorschriften te verbinden aan de ontheffing:

Gegevens compensatieperceel:
Kadastrale

aanduiding

HJDOO A 3940

Gemeente
Heerjansdam

Oppervlakte In
2.000

Aantal

Boomsoort

-

Diverse

De herbeplanting dient te voldoen aan de voonwaarden opgenomen In artikel 3.66 van de
Omgevingsverordening Zuid-Holland. Een beplantingsplan dient minimaal een maand
voorafgaande aan de uitvoering ter beoordeling te worden voorgelegd aan de afdeling Toezicht
en Handhaving, Team Groen van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN
te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding
van Houtopstand.
3. De vergunninghouder dient de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende
de uitvoering schriftelijk te melden. Deze meldingen dienen gericht te worden aan de afdeling
Toezicht en Handhaving, Team Groen van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550,
3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-malladres meldingwnb(gozhz.nl onder
vermelding van Houtopstand.
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Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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 26 november 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld In artikel 4.5, eerste
lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft herbeplanting op andere grond (compensatie) dan
waarop de veiling van diverse bomen heeft plaatsgevonden ten behoeve van de bedrijfsvoering
(nieuwbouwproject) en velligheld op het terrein van Lyondell Chemie Nederiand B.V. op de locatie
Theemsweg-Shannonweg te Rotterdam.
BIj de aanvraag zljn de volgende stukken gevoegd:
Conceptaanvraag wet natuurbescherming eHerkennlng, met referentie 12209 van 26 november
2020;
Toelichting kapmelding en aanvraag ontheffing herplantpllcht kap wilgen Shannonweg 30, opgesteld
door Vergunnlngendienst West, zonder kenmerk van 25 november 2020;
Overeenkomst ten behoeve van boscompensatie, opgesteld door Staatsbosbeheer, met kenmerk
Z2o-81o7 / D20-46873 van 30 oktober 2020.

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

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag Is getoetst aan artikel 4.5, eerste lid, van de Wnb en de artikelen 3.66 en 3.68
Omgevingsverordening Zuld-Holland 2019 (verder: de verordening).
Herbeplanting dient binnen drie jaar na veiling of tenlet gaan van de betreffende houtopstand plaats te
vinden op dezelfde piek als waar de verdwenen houtopstand zich bevond (artikel 4.3, eerste Hd, 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 kwalltatief en kwantitatief in een redelijke verhouding tot de gevelde of anderszins
tenletgegane 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, eerste Hd, 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 3.68 van de verordening ontheffing verienen van de verplichting om op dezelfde
grond te herbeplanten Indien de andere grond:
a. onbeplant Is en vrlj Is van een herbeplantlngspllcht als bedoeld In artikel 4.3 van de wet, en;
b. vrlj Is van (natuur)compensatieverpllchtlngen, en;
c. geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting In de weg staat.
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Beoordeling
Aanvraag
Het voornemen tot vellen van de houtopstand op de locatie Shannonweg 30, 3197 LH te Botiek Rotterdam,
voor het vellen van 58 bomen over een oppervlakte van circa 2 are. Is op 22 november 2019 gemeld bij de
omgevingsdienst Haaglanden onder zaaknummer 00565591. De herplantpllcht Is daarmee van toepassing
op onderstaande perceel:
Gegevens percelen waarvoor de herplantplicht geldt
Kadastrale

aanduiding

RTD12 AK 1050

Kadastrale

gemeente

Rotterdam

Oppervlakte In
2.000

Aantal

Boomsoort

32

Wilgen

De 32 gekapte wilgen waren van het soort 'kraakwilg', een doorgeschoten wilg waarvan takken spontaan
kunnen aftDreken. Deze wilgen hadden nooit zo groot mogen worden uit veiligheidsovenA/egingen. De wilgen
betroffen een rijbeplanting en Inmiddels geveld.
Voorgestelde compensatie
Herbeplanting op bovenstaand perceel is volgens de aanvrager niet mogelijk vanwege de bedrijfsvoering en
velligheld op de locatie. De locatie heeft een bedrijfsmatige bestemming, waardoor de herplant niet op
hetzelfde perceel van de veiling van de houtopstanden plaats kan vinden. De Initiatiefnemer (Lyondell
Chemie Nederiand B.V.) Is voornemens de herbeplanting te compenseren middels de aanplant van 2.000
m^ bos ten noordoosten van Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht, en ten zuiden van daar aanwezige
spooremplacement, plaatselijk bekend als het Develbos.
De aanplant wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer op het kadastrale perceel A 3940 te Heerjansdam over
een oppervlakte van 2.000 m^. Momenteel zljn op delen van het perceel al houtige opstanden aanwezig. De
locatie van de compensatle Is weergegeven In de hierna genoemde tabel:
Gegevens compensatieperceel
Kadastrale
Kadastrale aanduiding
HJDOO A 3940

gemeente

Heerjansdam

Oppervlakte in ha
2.000

Aantal

-

Boomsoort
Diverse

De herbeplanting dient plaats te vinden op de voorgestelde locatie zoals genoemd In bovenstaande tabel.
Dit hebben wlj opgenomen in voorschrift 1. De aanvrager heeft aangetoond dat voldoende oppervlakte van
de voorgestelde locatie,
a. onbeplant Is en vrlj Is van een (andere) herbeplantingspllcht als bedoeld In artikel 4.3 van de wet, en;
b. vrij is van (natuur)compensatleverpllchtingen, en;
c. geen wettelijke doelstelling kent die de herbeplanting In de weg staat.
Staatsbosbeheer zegt toe een gevarieerd bos aan te planten voor 1 September 2023 welke gedurende ten
minste 30 jaar na aanplanting wordt onderhouden. De herbeplanting dient plaats te vinden conform artikel
3.66 van de verordening. Dit is vooralsnog niet onderbouwd en derhalve dient minimaal een maand
voorafgaande aan de uitvoering een beplantingsplan ter beoordeling te worden voorgelegd aan de
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuld. Dit Is opgenomen In voorschrift 2. In het plan dient aangegeven te
worden dat wordt voldaan aan de In artikel 3.66 opgenomen voorwaarden.
Op basis van bovenstaande, en de voorschriften die aan deze ontheffing zijn verbonden, kan de gevraagde
ontheffing op grond van artikel 4.5, eerste Hd van de Wnb worden verieend.
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Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zljn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

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