wetten en regelingen
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Advies vrijstelling herplantplicht van de
Bosbouwvoorlichtingsraad, uitgebracht aan de
Minister van Landbouw en Visserij op 13 juli
1982

Algemeen

De Bosbouwvoorlichtingsraad is van oordeel dat de
beoogde beschikking "houdende aanwijzing van de
gevallen waarvoor vrijstelling van het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 2 en 3 van de Boswet wordt verleend", een bijdrage kan leveren aan de in de Nota
Landelijke Gebieden voorziene bosuitbreiding door
particulieren. Voor de effectiviteit van deze maatregel
tot vrijstelling van de herplantplicht is een goede afstemming met de ruimtelijke ordening en de gemeentelijke kapverordening van essentieel belang.
Vandaar dat de Raad aan dit aspect grote aandacht
heeft besteed. Voorts is van belang dat duidelijkheid
ontstaat over de relatie tussen de voorgestelde maatregel en andere instrumenten van het bosbeleid, zoals
bebossingssubsidies en bosbijdrageregeling. Tenslotte vestigt de Raad er de aandacht op, dat het ontstaan
van gronden met "vrijgestelde" en "niet-vrijgestelde"
bossen grote aandacht vraagt voor een doorzichtig administratief stelsel, opdat de grens tussen beide in de
loop der tijden niet gaat vervagen.
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Ruimtelijke Ordening

De maatregel tot vrijstelling van herplantplicht beoogt
houtteelt gelijkwaardig en verwisselbaar te maken met
andere vormen van agrarisch bodemgebruik. Dat wil
zeggen dat na eindkap van een "vrijgesteld" bos de
grondgebruiker in principe vrij is om op een andere
teelt over te gaan. Of dit kan is niet alleen afhankelijk
van de beoogde maatregel. Het gemeentelijk bestemmingsplan kan daarop evenzeer van invloed zijn.
Het is in de eerste plaats van belang of het bestemmingsplan houtteelt toestaat. Het is in de tweede
plaats van belang of bedoeld bestemmingsplan andere
agrarische teelten dan houtteelt toestaat.
Wat betreft het eerste punt zij opgemerkt dat de
Raad het weinig zinvol vindt om vrijstelling van herplantplicht te verlenen voor gronden ten aanzien waarvan het gemeentelijk bestemmingsplan zich tegen
houtteelt verzet, danwel waarvoor men een dergelijke
maatregel in voorbereiding heeft. De Raad heeft uitvoerig gediscussieerd over het al dan niet zinvol zijn

om in het systeem van de beschikking de belanghebbende te verplichten zulk een verklaring van B. en W.
van de betrokken gemeente te overleggen.
De Raad is van mening dat het op de weg van belanghebbende ligt zich hiervan bij de betrokken gemeente te vergewissen alvorens tot aanplant over te
gaan. Behoudens twee leden is de Raad van oordeel
dat het niet juist is om in het systeem van de beschikking de belanghebbende tot het overleggen van zulk
een verklaring van B. en W. te verplichten. Op vele terreinen komen soortgelijke situaties voor en algemene
regel is dat betrokkenen zelf moeten nagaan of hun
voorgenomen handelingen niet in strijd zijn met ondermeer het bestemmingsplan. Wat betreft het tweede
punt nl. of het gemeentelijk bestemmingsplan ook andere agrarische teelten dan houtteelt mogelijk maakt is
het vooral van belang dat na het verkrijgen van vrijstelling en daadwerkelijke inplant door middel van wijzigingen van het bestemmingsplan niet zulk een situatie
ontstaat. In dit verband is het van belang dat de gemeente in een vroeg stadium kennis kan nemen van
het voornemen van de grondgebruiker. Enerzijds kan
de grondgebruiker in dat vroege stadium nagaan of bestemmingsbepalingen (danwel voorbereidingsbesluiten) zijn voornemens geheel of ten dele onmogelijk
maken.
Anderzijds is het voor de gemeente van belang omdat inperking van gebruiksmogelijkheden tot bijvoorbeeld houtteelt alleen in latere fasen bijvoorbeeld als
ingeplant is niet alleen de beoogde maatregel doorkruist, doch mogelijkerwijs ook tot schadeclaims en artikel 49 WRO kan leiden.
Het is derhalve voor belanghebbende en gemeente
van belang in een vroeg stadium te toetsen of bestemming, danwel voorgenomen wijzigingen zich verzetten
tegen het voornemen alvorens tot vrijstelling wordt geconcludeerd.
Bovenomschreven handelwijze biedt - volgens de
Raad - voldoende zekerheid voor de grondeigenaar
dat, na bebossing met vrijstelling van de herplantplicht,
hervatting van het voormalig gebruik mogelijk blijft. Uit
het feit dat de grondgebruiker zijn grond heeft aangemeld ten behoeve van vrijstelling van de herplantplicht,
blijkt expliciet dat het afwisselen van bijvoorbeeld
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meer specifiek landbouwkundig gebruik en gebruik ten
behoeve van de houtproduktie uit korte omlopen, deel
uitmaakt van zijn bedrijfsvoering. In het licht van het
voorgaande verdient het aanbeveling, aldus de Raad,
de voorlichting met betrekking tot de houtteelt in relatie
tot het bestemmingsplan te intensiveren.
3

Gemeentelijke kapverordening

Op grond van artikel 15 Boswet kunnen door lagere
overheden voorzieningen worden getroffen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden. De meeste
gemeenten hebben de kapverordening vastgesteld
overeenkomstig het door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten uitgegeven model of hebben bepalingen
opgenomen in de Algemene Politie Verordening.
Artikel 15 somt echter ook uitdrukkelijk op waartoe
de lagere overheid niet bevoegd is om regelen te stellen. Zo vermeldt het derde lid van dit artikel, dat Provinciale Staten en gemeenteraad niet bevoegd zijn regelen te stellen ter bewaring van bossen en andere
houtopstanden welke deel uitmaken van bosbouwondernemingen die als zodanig bij het Bosschap geregistreerd staan (en niet gelegen zijn binnen de bebouwde kom bedoeld in de Boswet).
Op grond van artikel 2 van de Registratieverordening van het Bosschap van 16 oktober 1957 worden
alle bosbouwondernemingen geregistreerd. Ondernemingen waarvan de beboste oppervlakte kleiner dan 5
ha bedraagt, worden over het algemeen niet geregistreerd.
De onderhavige vrijstellingsbeschikking laat de toepassingssfeer van de kapverordening van de lagere
overheid onverlet. Dit houdt in dat de van herplantplicht vrijgestelde bossen die behoren tot niet bij het
Bosschap geregistreerde ondernemingen, onder de
werkingssfeer van de kapverordening vallen en dat
burgemeester en wethouders uit oogpunt van handhaving van natuur- en landschaps- en dorpsschoon of om
andere redenen van milieubeheer een kapvergunning
kunnen weigeren. Ook kan het college van B. en W.
bepalen dat na velling wordt herbeplant. Hoewel er bij
de van herplantplicht vrijgestelde bossen waarden van
natuur- en landschapsschoon aanwezig kunnen zijn,
speelt als doelstelling de houtproduktie een overwegende rol. Bij afweging van de in het geding zijnde belangen, zullen bij "vrijgestelde" bossen de belangen
ten behoeve van de houtproduktie dientengevolge
doorslaggevend dienen te zijn.
Ter stimulering van de grondeigenaren om tot bosaanleg over te gaan, acht de Raad het wenselijk dat de
registratiegrens van de eerder genoemde Verordening
van het Bosschap uitsluitend voor "vrijgestelde" bossen van 5 ha naar 1 ha zal worden verlaagd. Hierdoor
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worden alle bosbouwondernemingen, waarvan de
"vrijgestelde" beboste oppervlakte 1 ha of meer bedraagt, registratieplichtig. Deze oppervlakte valt, op
grond van artikel 15 Boswet, dan niet meer onder de
werkingssfeer van de gemeentelijke kapverordening.
De Raad meent dat het Bosschap verzocht moet
worden de registratiegrens voor bossen die van de
herplantplicht zijn vrijgesteld, te verlagen van 5 ha
naar 1 ha.
4 Inpassing van de beoogde maatregel in de
totaliteit van het bosbouwbeleid
Op bossen zijn een aantal subsidieregelingen van toepassing. In de Raad heeft enige discussie plaatsgevonden over de vraag of deze ook van toepassing zijn
c.q. moeten zijn op "vrijgestelde" (aan te leggen) bossen. De Raad vestigt er de aandacht op dat - indien ter
stimulering van het effect van de beoogde maatregel hiertoe mocht worden besloten het gewenst is de betreffende regelingen op hun toepassingsgerichtheid te
bezien.
De Raad is overigens van mening dat een dergelijke
stimulering gewenst is. Het adviserend lid ir. F. C. Prillewitz wenst aangetekend te zien dat hij deze mening
niet deelt.
5 Administratieve bewaking van de termijn van
vrijstelling van de herplantplicht
Ingevolge artikel 4 eerste lid van de ontwerpbeschikking dient het bos, waarvoor vrijstelling van de herplantplicht is verleend, binnen een periode van 20 jaar
na aanleg te worden geveld.
Om gewichtige redenen kan deze termijn met maximaal vijf jaar worden verlengd (tweede lid van artikel
4).

Gezien de duur van de termijnen, acht de Raad een
effectieve administratieve bewaking ervan noodzakelijk, Zij beveelt u aan terzake adequate administratieve
maatregelen te treffen voor bewaking van het gehele
stelsel. Vanuit produktietechnische overwegingen acht
de Raad het meer verantwoord de periode van aanleg
tot aan de velling van de houtopstand te stellen op 25
jaar. De mogelijkheid tot eventuele overschrijding van
deze periode acht de Raad dan overbodig. Zij vreest
dat de formele 20 jaar met verlenging tot 25 jaar onnodige administratieve rompslomp veroorzaakt en bovendien de bewaking bemoeilijkt.
De Raad beveelt u daarom aan in artikel 4 eerste lid
"20 jaar" te vervangen door "25 jaar" en lid 2, 3 en 4 te
laten vervallen.
13 juli 1982

