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Beschikking
Wet natuurbescherming - Houtopstanden

Onderwerp
Op 2 februari 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van de

Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft een verzoek om uitstel van de plicht om binnen drie jaar na veiling
van een houtopstand deze houtopstand te herbeplanten, zoals bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de Wnb. De
ontheffing heeft betrekking op de locatie Ambachtsheerenlaan (De Molenpolder) te Numansdorp. Met de aanvraag

wordt verzocht om uitstel tot 1 januari 2023.

Besluit
Wij besluiten:

I.

de aangevraagde ontheffing te verlenen;
de aanvraag met bijbehorende stukken, zoals genoemd in de overwegingen, onderdeel te laten zijn van

deze ontheffing;
dat de herbeplanting voor een oppervlakte van 135,7 are uitgevoerd dient te worden voor 1 januari 2023.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens 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.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 2 februari 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van de

Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft een verzoek om uitstel van de plicht om binnen driejaar
na veiling van een houtopstand deze houtopstand te herbeplanten, zoals bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de

Wnb. De ontheffing heeft betrekking op de locatie Ambachtsheerenlaan (De Molenpolder) te Numansdorp. Met de

aanvraag wordt verzocht om uitstel tot 1 januari 2023.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Conceptaanvraagformulier Wet natuurbescherming, met referentie 19726 van 14 december 2021;

-

Brief OZHZ, met kenmerk D-18-1826201 van 28 juni 2018;
Motivatie, zonder kenmerk of datum;

Tekening De Boogaard herplant overzicht, zonder kenmerk of datum;

Tekening Overzicht De Meent Noord, met kenmerk _BE_501 van 31 augustus 2021;
Tekening Overzicht De Meent Zuid, met kenmerk _BE_502 van 31 augustus 2021;
Tekening Overzicht Torensteepolder, met kenmerk S-FA-61612840-03-02_Torensteepolder
Beplantingsplan.dw/g van 2 januari 2018.

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 Zuid-Holland 2019
(verder: de verordening).

Herbeplanting dient binnen driejaar 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 verlenen van de termijn van 3 jaar voor

herbeplanting.
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Beoordeling
Voorgeschiedenis
Op de locatie is in 2008 een houtopstand geveld bestaande uit populieren en struiken. In 2012 is, door de Dienst

Regelingen, bevestigd dat de houtopstand door natuurlijke verjonging van populieren els was hersteld en

aangeslagen.
Bij een controle op 11 april 2018 is, door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, geconstateerd dat deze nieuw

ontstane jonge houtopstand wederom was geveld overeen oppervlakte van 135,7 are.
Het voornemen tot vellen van deze houtopstand aan in de Molenpolder te Numansdorp, kadastraal bekend als
gemeente Numansdorp, sectie D, perceelnummer 118, is vervolgens op 25 juli 2018 gemeld bij de omgevingsdienst

Haaglanden en geregistreerd onder zaaknummer 00526401. De herplantplicht is daarmee van toepassing op

onderstaande perceel:
Gegevens percelen waarvoor de herplantplicht geldt

Kadastrale aanduiding

Kadastrale gemeente

Oppervlakte in are

NMD00D118

Numansdorp

135,7

Aantal

Boomsoort

populier en els

Bij een controle op 19 oktober 2021 door een inspecteur van Unit Groen Bodem en Opsporing (GBO) van de OZHZ is

geconstateerd dat de herbeplanting van de houtopstand niet is uitgevoerd binnen de gegeven termijn, namelijk
voor 25 juli 2021. In de brief van 22 november 2021 wordt aangegeven dat de herbeplanting alsnog voor 1 januari
2022 uitgevoerd moet worden.

Verzoek om uitstel herbeplantingstermijn

De aanvrager geeft aan dat wegens vertragingen in het ontwikkelen van woningbouw op de locatie van de veiling,
en het onvoldoende beseffen dat herbeplanting noodzakelijk is, de herbeplanting voor de gestelde datum niet

mogelijk is gebleken. Hiermee wordt niet voldaan aan de hertplanttermijn van 3 jaar navellen en wordt verzocht
om uitstel van de herbeplantingstermijn zoals bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van de Wnb. Er is verzocht om uitstel
van de herplanttermijn tot 1 januari 2023.

Gelijktijdig met onderhavige aanvraag is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van de herbeplanting in 2022
op andere grond. Hierin zien wij aanleiding om met verlenging van de herplanttermijn tot 1 januari 2023 in te

stemmen.
Invulling van de herbeplanting
De locatie en indeling van de herbeplanting van de 135,7 are wordt in een separaat besluit afgewogen. Voor

herbeplanting op andere grond (compensatie) wordt in onderhavig besluit dus nog geen toestemming verleend.

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, derde lid, van de Wnb

worden verleend.
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