Provincie bepaalt wat ‘bosbouwkundig
verantwoord’ is
Inmiddels is bekend dat de Wet natuurbescherming vanaf 1 januari 2017 de Flora- en Faunawet,
de Natuurbeschermingswet en de Boswet gaat
vervangen. De Europese regels staan in de nieuwe
wet centraal. De provincies zijn nu aan zet om de
uitvoering ervan uit te werken in de provinciale
verordeningen. Bijvoorbeeld als het gaat om het
vellen van bomen, bijbehorende kapmeldingen
en herbeplanting.
Veel zaken zullen waarschijnlijk niet ingrijpend
veranderen. Bijvoorbeeld de kapmelding: Alhoewel het aan de provincie is om te bepalen hoe,
wanneer en met welke gegevens een kapmelding
moet worden gedaan, mag verwacht worden dat
hiervan niet al teveel wordt afgeweken van de
huidige praktijk. De vraag is nog wel hoe dat zal
uitpakken bij herbeplanting. Want de provincie is
niet, zoals voorheen, alleen adviseur en handhaver van de Boswet, maar is in de Wet natuurbescherming ook beleidsmaker als het gaat om
provinciale verordeningen. Hoe zullen zij omgaan
met de invulling van de nog uit 1961 afkomstige
term ‘bosbouwkundig verantwoorde’ herplant?
Op het Aardhuissymposium werd daar dan ook op
doorgevraagd; wat is dat tegenwoordig, ‘bosbouwkundig verantwoord’? Het antwoord: dat hangt af
hoe de provincie dat zelf deﬁnieert.
Daarin schuilt wel een risico, bleek uit de discussie op het symposium. Vindt een provincie dat
‘bosbouwkundig verantwoord’, bijvoorbeeld,
inhoudt dat herbeplanting alleen mag bestaan uit
inheemse soorten? Daarnaast mag een provincie
ook onthefﬁng verlenen voor herbeplanting. Hoe
wordt hierin subjectiviteit, of erger willekeur, vermeden voor desbetreffende (beleids)keuzes? Of
zoals een van de aanwezigen stelde: ‘toekenning
van onthefﬁng van herbeplanting hangt af of de
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Wat gaat er in de praktijk veranderen met
de nieuwe Wet natuurbescherming? Die
vraag stond centraal bij het Aardhuissymposium van 3 maart jl. Eerder schreef de
VBNE in dit vakblad dat met de (nieuwe)
Wet natuurbescherming “… er eigenlijk
maar weinig verandert voor de dagelijkse
beheerpraktijk …”. De vraag is echter, bleek
op het symposium, of het bij daarbij blijft.
Want hoe gaan de provincies straks om met
‘bosbouwkundig verantwoorde’ herbeplanting waarover wordt gesproken in de Wet
natuurbescherming? Hoe groot worden
de verschillen tussen de provinciale verordeningen? En hoe wordt omgegaan met
de verschillen in soortenlijsten tussen de
nieuwe wetgeving en gedragscodes?

Is de Wet
natuurbescherming
‘bosbouwkundig
verantwoord’?
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provinciale ecoloog van bos houdt.’

Eenduidigheid tussen provinciale
verordeningen?
Provincies zorgen dus voor de uitwerking van de
nieuwe wet in hun verordeningen. Los van hoe
die verordeningen er inhoudelijk uit gaan zien,
kunnen er per provincie verschillen ontstaan. Dat
kan op zichzelf al verwarrend zijn, maar het is
ook onduidelijk wat de gevolgen zijn voor terreinen die provinciale grenzen overschrijden.
Hier is de hoop gevestigd op effectieve lobby van
de gezamenlijk natuurorganisaties. Anna Herweg,
lobbyiste van Natuurmonumenten, vertelde op
het symposium wat deze lobby heeft gedaan bij
de totstandkoming van de Wet natuurbescherming. Daarbij gaf ze aan dat met de besluitvorming van de nieuwe wet het werk van de lobby
nog niet voorbij is: wat haar betreft worden de
inspanningen nu verlegd naar de provincies om
te zorgen voor eenduidigheid tussen de provinciale verordeningen.
Alfred Dreijer, vergunningverlener Flora- & Faunaen Boswet bij provincie Drenthe, gaf aan dat
er tussen de noordelijke provincies (Friesland,
Groningen en Drenthe) hierover wordt gesproken.
Maar of andere provincies dezelfde ijver tonen is
nog de vraag.

Verschil in soortenlijsten tussen
gedragscodes en Wet natuurbescherming
Beheerders en adviseurs moeten wel letten op

verschillen in de beschermde soortenlijsten
tussen de gedragscodes en de wet natuurbescherming. In eerste instantie zou de nieuwe wet
ingaan op 1 juli 2016, dit is echter uitgesteld tot
1 januari 2017. De praktijk zal uitwijzen of deze
datum gehaald gaat worden. Als dit het geval is
dan gelden formeel vanaf dat moment niet meer
de beschermde soortenlijsten van Flora- en Faunawet, maar die van de Wet natuurbescherming.
De huidige gedragscode bosbeheer is nog geldig
tot november 2017 en zal, ook bij inwerkingtreding van de nieuwe wet, blijven gelden. Dus u
kunt vanaf 1 januari nog wel werken volgens de
gedragscodes bosbeheer, of één van de andere gedragscodes, maar u dient wel rekening te houden
met de veranderde beschermde soortenlijsten.
Overigens heeft de VBNE aangegeven dit nog wel
te willen uitzoeken.
Kortom, waar dient u komende tijd op te letten?
Laat u informeren hoe uw provincie om wilt gaan
met het begrip ‘bosbouwkundig verantwoord’ als
het gaat om herbeplanting. Immers, u bent nu
nog in staat om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van de provinciale verordeningen.
Als uw terreinbeheer provinciale grenzen overschrijdt, houd dan de ontwikkeling van de provinciale verordeningen in de gaten, of beter: treed in
overleg met desbetreffende provincies.
Let op de verschillen in beschermde soortenlijsten tussen gedragscodes en de Wet Natuurbescherming.

