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De nieuwe Wet
natuurbescherming:
wat verandert er voor
kapmeldingen en
onthefﬁngen?
In het septembernummer 2015 van het Vakblad heeft u
kennis kunnen maken met de mogelijke veranderingen als
gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming. We zijn nu
een half jaar verder en er is al meer duidelijk geworden. Dit
artikel gaat in op de veranderingen voor kapmeldingen en
de Flora- en faunawet onthefﬁngen.
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Natuurterreineigenaren)
> De Wet natuurbescherming gaat drie wetten
vervangen: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Op 15 december
2015 heeft de Eerste Kamer de Wet natuurbescherming aangenomen. Nu hebben de provincies tot
aan de inwerkingtreding van de wet de tijd om de
uitvoeringsregelgeving op te nemen in provinciale verordeningen. Als alles goed gaat zal de wet
per 1 januari 2017 in werking treden.

Kapmeldingen
Wanneer u meer dan tien are of een rij van meer
dan twintig bomen velt, niet dunt, moet u een
kapmelding doen. Voor een kapmelding kunt u
nu nog terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op Mijn.rvo.nl. Wanneer
de Wet natuurbescherming in werking treedt,
moet u de kapmelding doen bij de provincie. Er
geldt een vrijstelling wanneer de kap onderdeel is
van een Natura 2000-beheerplan. U hoeft dan dus
geen kapmelding te doen.
In de nieuwe wet staat dat de provincies vaststellen welke gegevens u aan moet leveren wanneer
u een kapmelding doet. Het Interprovinciaal
Overleg (IPO) heeft een modelformulier gemaakt
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De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk – hoe is het nu en hoe wordt het straks?
Deze tabel biedt een overzicht van de stand van zaken betreffende de nieuwe Wet natuurbescherming en de uitvoeringsregelgeving die volgens de huidige planning 1 januari 2017 in werking zal treden. De informatie is gebaseerd op
mondelinge toelichting door ambtenaren, het regeldruk rapport van SIRA en de concept uitvoeringsregelgeving.
Nog niet alles is duidelijk. Wanneer meer duidelijk wordt, zal de VBNE deze tabel aanpassen. Blijf op de hoogte door u aan
te melden voor onze nieuwsbrief via www.vbne.nl

Kapmeldingen Boswet

Kapmeldingen Wet natuurbescherming

Deﬁnitie kapmelding

Het gaat om 10 are of meer dan 20 bomen. Het gaat
om vellen, niet om dunnen

Deﬁnitie blijft hetzelfde

Wie moet melden

Diegene die gaat vellen

Blijft hetzelfde.

Waar melden
Aantal meldingen
Kosten melding (tijd / geld)

Uitzonderingen: Staatsbosbeheer maakt een keer
per jaar een overzicht. Rijkswaterstaat heeft een
andere meldingsprocedure, met een langere termijn
voor herplant
Bij de RVO. Mijn.rvo.nl
2.400 meldingen per jaar
2 uur per melding

Er komen meer vrijstellingen (zoals Natura2000 realisatie). En er is een overgangsregeling (overgangsrecht) voor
de onthefﬁngen van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.
Die blijven doorgaan met onbepaalde looptijd.
Bij de provincies
Waarschijnlijk meer
Waarschijnlijk kost een melding meer tijd

Aantal kapverboden

Zelden.

Het zou kunnen toenemen.

Wie moet onthefﬁng aanvragen

Waar onthefﬁng aanvragen

Hoeveel aanvragen
Kosten aanvraag (tijd / geld)

Aantal weigeringen onthefﬁng

Onthefﬁng voor soorten onder Flora- en faunawet Onthefﬁng voor soorten onder Wet natuurbescherming
Blijft hetzelfde
Diegene die verwacht met werkzaamheden mogelijke schade aan beschermde soorten te berokkenen.
Er is geen onthefﬁng nodig bij gebruik van een
Ook de mogelijkheden voor een gedragscode blijven
gedragscode
Bij de RVO: Mijn.rvo.nl
Bij de provincies, wanneer het gaat om een aparte ontBij de gemeente: www.omgevingsloket.nl
hefﬁng. Websites nog niet bekend
Bij de gemeente, wanneer de onthefﬁng onderdeel is van
een omgevingsvergunning. www.omgevingsloket.nl
340 aanvragen per jaar via RVO.
Blijft waarschijnlijk gelijk
De verwachting is dat het aantal te besteden uren per
8 uur per aanvraag.
aanvraag zal toenemen.
Doorlooptijd: 16 weken.
De kosten voor de aanvraag stijgen met een factor tien
Kosten aanvraag:
600 euro (1 jaar)
60 euro (1 jaar)
1.600 euro (1-3 jaar)
100 euro (langer dan 1 jaar)
3.000 euro (langer dan 3 jaar)
Onbekend
Het aantal geweigerde onthefﬁngen zou kunnen toenemen als de provincies strenger beoordelen dan de RVO

Onthefﬁng voor gebieden onder
Natuurbeschermingswet 1998

Onthefﬁng voor gebieden onder Wet natuurbescherming

Wie moet onthefﬁng aanvragen

Diegene die verwacht dat zijn handelingen een negatief effect zullen hebben op een Natura 2000-gebied

Waar onthefﬁng aanvragen

Bij provincies

Blijft hetzelfde voor Natura 2000-gebieden. Maar voor
het waarborgen van rust, ruimte, weidsheid, stilte en
duisternis en de beschermde natuurmonumenten vervalt
deze bescherming
Provincies kunnen waardevolle gebieden aanwijzen als
bijzonder provinciaal natuurgebied
Bij de gemeente. www.omgevingsloket.nl

Hoeveel aanvragen

Beschermde Natuurmonumenten: circa 160 aanvragen
Natura 2000: circa 2.500 aanvragen

De verwachting is dat het aantal aanvragen licht zal
toenemen

Kosten aanvraag (tijd / geld)

Beschermde Natuurmonumenten: 40 uur per aanvraag

De verwachting is dat het aantal te besteden uren per
aanvraag zal toenemen

Natura 2000: Eenvoudige aanvragen 20 uur per aanvraag tot 120 uur voor zeer complexe aanvragen
Onbekend

Waarschijnlijk hetzelfde

Aantal weigeringen onthefﬁng
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dat waarschijnlijk hetzelfde is als het huidige meld-formulier.
Maar provincies kunnen hier eventueel van afwijken. Dit kan
vooral het geval zijn bij provincies die meer willen gaan doen
aan landschapsbescherming. Dit onderdeel uit de Wet natuurbescherming beschermt namelijk het areaal bos. Dus wanneer
u een houtwal met meidoorn en oude eiken vervangt door
coniferen, dan heeft u aan de wet voldaan. Om dergelijke landschapselementen te kunnen beschermen, zouden provincies
nadere eisen kunnen stellen aan het te herbeplanten materiaal.

Onthefﬁngen voor soorten
Wanneer u verwacht met werkzaamheden mogelijke schade
aan beschermde soorten te berokkenen, heeft u nu onder
de Flora- en faunawet de mogelijkheid om een onthefﬁng te
vragen of te werken volgens een gedragscode. Onder de nieuwe
Wet natuurbescherming blijft de mogelijkheid bestaan om
te werken volgens een gedragscode. U kunt de Gedragscode
bosbeheer en de Gedragscode natuurbeheer gebruiken wanneer het regulier beheer betreft, zoals vellen, hakhoutbeheer,
begrazen, plaggen, maaien, en schonen en baggeren van poelen
en waterlopen. Wanneer het geen regulier beheer is, moet u
een onthefﬁng aanvragen.
Ook voor een onthefﬁng voor soorten kon u altijd terecht op
Mijn.rvo.nl. Wanneer de Wet natuurbescherming in werking
treedt, dan kunt u de onthefﬁng aanvragen bij de provincie.
Maar als u meer onthefﬁngen dan alleen voor soorten nodig
heeft, dan wordt de onthefﬁng voor soorten onderdeel van een
omgevingsvergunning. Deze moet u aanvragen bij de gemeente
via www.omgevingsloket.nl. De gemeente zal dan de provincie
vragen om een inhoudelijk oordeel, de zogenaamde verklaring
van geen bedenkingen.

Onthefﬁngen voor beschermde gebieden
Als u onder de huidige wetgeving verwacht dat uw handelingen mogelijk een negatief effect hebben op een Natura
2000-gebied of andere onder de NB-wet beschermde gebieden,
zoals rustgebieden en beschermde natuurmonumenten, moet
u nu een Natuurbeschermingswet 1998 vergunning aanvragen.
Of u werkt volgens een Natura 2000-beheerplan, wanneer
de uit te voeren werkzaamheden hierin genoemd staan. Dit
blijft hetzelfde onder de nieuwe Wet natuurbescherming
voor Natura 2000-gebieden. Maar voor het waarborgen van
rust, ruimte, weidsheid, stilte en duisternis en de beschermde
natuurmonumenten vervalt deze wettelijke bescherming. Wel
kunnen provincies er voor kiezen om deze gebieden alsnog aan
te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied. Deze genieten dan alleen een planologische beschermingsstatus. Voor een
bijzonder provinciaal natuurgebied is geen onthefﬁng nodig.
Nu kunt u apart een onthefﬁng aanvragen via de provincie
wanneer u een mogelijk negatief effect verwachtte op een Natura 2000-gebied. Deze mogelijkheid verdwijnt. De onthefﬁng
moet onderdeel zijn van een omgevingsvergunning die u bij
omgevingsloket.nl aanvraagt. Het omgevingsloket is eigenlijk
bedoeld voor de bouw van dakkappellen. Daardoor zijn de mogelijkheden om de aanvraag digitaal in te dienen beperkt. Het
formulier begrijpt vaak een aanvraag voor een natuurproject
niet. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet
werkt de overheid aan een oplossing voor dit probleem.<
a.reichgelt@vbne.nl
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