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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 28 december 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 realisatie van een gebouw
van circa 350 m^ bij de nieuwe natuurbegraafplaats aan de Boonsweg te Heinenoord, gemeente Hoeksche
Waard.

Besluit
Wlj besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verienen;

II.

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

III.

de volgende voorschriften te verbinden aan deze ontheffing:

Gegevens compensatieperceel:
Kadastrale

aanduiding

HNO02G 1175 & 1176

Gemeente

Oppervlakte In m^

Aantal

Boomsoort

Heinenoord

10.000

•

Diverse

De herbeplanting dient te voldoen aan de voonA/aarden opgenomen in het briefrapport
Aanvullende informatie, Boonsweg te Heinenoord (van 11 februari 2021).
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 Zuld-Holland Zuid, Postbus 550,
3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-malladres meldingwnb@ozhz.nl onder
vermelding van Houtopstand.
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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 28 december 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 realisatie van een gebouw
van circa 350 m^ bij de nieuwe natuurbegraafplaats aan de Boonsweg te Heinenoord, gemeente Hoeksche
Waard.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
- Meldingsformulier, met referentie 12873 van 28 december 2020;
Rapport Natuurbegraafplaats Zomerianden, Inrichtings- en beheerplan, opgesteld door Eelerwoude,
met kenmerk 10275 van 10 juni 2020;
Tekening Bestemmingsplan natuurbegraafplaats zomerianden, met kenmerk
NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-VG01 van 15 december 2020;
Kadastrale kaart herplantlocatie van 28 december 2020.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 28 januari 2021 opgeschort en is
verzocht om aanvullende gegevens.
Op 12 februari 2021 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
Briefrapport Aanvullende informatie, Boonsweg te Heinenoord, opgesteld door
natuurbegraafplaatsen van Waarde, zonder kenmerk van 11 februari 2021.
De procedure is op 12 februari 2021 hervat.
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 4.5, eerste lid, van de Wnb en de artikelen 3.66 en 3.68
Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 (verder: de verordening).
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, 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.
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Artikel 4.5, eerste lid, 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 verlenen van de verplichting om op dezelfde
grond te herbeplanten indien de andere grond:
a. onbeplant is en vrij is van een herbeplantingspllcht als bedoeld in artikel 4.3 van de weL en;
b. vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen, en;
c. geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat.

Beoordeling
Aanvraag
Het voornemen tot vellen van de houtopstand op de locatie Boonsweg te Heinenoord, voor het vellen van
350 m^ van een houtopstand, is op 28 december 2020 gemeld bij de omgevingsdienst Haaglanden onder
zaaknummer 00603061. De herplantplicht is daarmee van toepassing op onderstaande perceel:
Tabel 1 : Gegevens percelen waarvoor de herplantplicht geldt
Kadastrale

Kadastrale gemeente

Oppervlakte In m'

HNO02 H 1170

aanduiding

Heinenoord

Ca. 50

HN002H 1176

Heinenoord

Ca. 300

Aantal

•
-

Boomsoort
Es, schietwilg,
Spaanse aak

De te vellen houtopstand betreft een bosschage van circa 30 tot 50 jaar oud. Voor 90% betreffen het essen
en de overige 10% schietwilg en Spaanse aak.
Voorgestelde compensatie
Herbeplanting op bovenstaand perceel is niet mogelijk omdat op de locatie een gebouw wordt gerealiseerd.
Dit gebouw wordt gebruikt als verblijfs- en rustpiek voor passanten (wandelaars) met een bescheiden
aanbod in eten en drinken (lichte horeca). Daarnaast functioneert het gebouw voor ceremonies en biedt het
stallingsruimte voor gereedschap dat benodigd is voor het beheer van het bos.
De initiatiefnemer is voornemens de herbeplanting te compenseren op een perceel ten noorden van het
dorp Heinenoord op de in onderstaande tabel genoemde percelen.
Tabel 2: Gegevens compensatiepercelen
Kadastrale

aanduiding

HN002 G 1175 & 1176

Kadastrale gemeente

Oppervlakte In m'

Aantal

Boomsoort

Heinenoord

10.000

-

Diverse

De herbeplanting dient plaats te vinden op de voorgestelde locatie zoals genoemd in tabel 2. Dit is
opgenomen in voorschrift 1. Het herbeplantingsareaal beslaat ten minste 1 ha, dit is een factor 28 van het te
compenseren areaal. Hiermee wordt ruim voldoende oppervlakte herplant ter compensatie. Dit areaal is een
onderdeel van een grotere herplantcompensatie die eveneens plaatsvindt voor de plaatsing van
windmolens. Dit gebied zai in totaal zo'n 12 ha beslaan en nader uitgewerkt worden door Eelerwoude B.V.
voor het gehele/betreffende project.
De aan te planten vegetatie op de voorgedragen kavels is bedoeld als verbetering van de te kappen
houtopstand. De houtopstand die voornamelijk bestond uit essen met essentaksterfte en bastwoekerziekte
vroeg al om een ingrijpen. Mede daarom is gekozen voor een vervangende houtopstand die geen essen
meer bevat. Deze houtopstand is voorzien van inheemse en gebiedselgen beplanting die moet voorzien in
een verbeterde biodiversiteit en een verbetering van de bodemstructuur. Hiermee is aannemelijk gemaakt
dat de te herplanten houtopstand kan uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand en
kwalitatlef en kwantitatief in een redelijke verhouding staat tot de te vellen houtopstand.
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De in het briefrapport 'Aanvullende Informatie, Boonsweg te Heinenoord' van 11 februari 2021 opgenomen
beplantingsplan voor de 1 ha voldoet aan de in artikel 3.66 van de verordening opgenomen voonA^aarden.
Herbeplanting dient conform dit plan uitgevoerd te worden. Dit is opgenomen in voorschrift 2 van dit besluit.
Het gekozen compensatieareaal kent op dit moment geen verplichting tot herbeplantingspllcht en dient
momenteel als grasland en/of akkeriand. Binnen het bestemmingsplan landelijk gebied Binnenmaas zijn
geen wettelijke doelstellingen gevonden die de herbeplanting in de weg staan. De aanvrager heeft hiermee
voldoende aangetoond dat is voldaan aan de in artikel 3.68 van de verordening opgenomen voorwaarden.
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.

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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