Het snelgroeiend bos in de planologie
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Om de houtproduktie op korte termijn te stimuleren heeft de regering een extra subsidie

Als de provincie het bestemmingsplan

mogelijkheid geschapen: De Regeling Bijdragen Aanleg Snelgroeiend Bos.
Op grond hiervan kunnen particulieren en lagere overheden een extra bijdrage krijgen voor
de aanleg van snelgroeiend bos met een korte omlooptijd.
Bij de aanleg van snelgroeiend bos kunnen zich echter in planologisch opzicht enkele pro'
blemen voordoen, zowel op het niveau van het bestemmingsplan als het streekplan.
Als men het in het kader van deze subsidieregeling heeft over snelgroeiend bos, kan het zowel
gaan om een beplanting met vrijstelling van de herplantplicht, d.w.z. dat men na de kap weer
vrij is om de grond voor andere doeleinden te gebruiken (ook wel'tijdelijk bos'genoemd), als
om bos mét een herplantplicht dus ípermanent bos'
Hoewel het in veel gevallen om de aanleg van het eerst genoemde 'tijdelijk bos' zal gaan, wordt
in dit aÍikel ook - zij het beknopt - ingegaan op de planologische aspekten van permanent bos.

S

taats bos be heer, U techt

op

het punt van de bosuitbreiding wil toetsen,
is het gewenst dat ook op provinciaal niveau de lokaties voor de duurzame grotere
boselementen afgewogen worden en in het
streekplan (of een uitwerking daarvan)
worden opgenomen.
De aanleg van met name op houtproduktie
gerichte beplantingen met korte omloop,

de zg. produktiebeplantingen, vraagt

om

een andere benadering. De agrarische bestemming vormt daarbij in het algemeen
geen belemmering voor de aanleg.

Dit hangt af van de formulering van de

Bestemmingsplan en streekplan

De lokatiekeuze van nieuwe, permanente
bossen op provinciaal en gemeentelijk niveau. is primair een zaak die in het kader
van de ruimtelijke ordening dient plaats te
vinden. Ook de verantwoordelijkheid voor
de wijze waarop bossen in streekplannen
en bestemmingsplannen worden opgenomen, ligt in de eerste plaats bij de lagere
overheid. De regering heeft echter wel een
standpunt in deze (Meerjarenplan Bosbouw): 'De regering is van mening dat op
duurzame instandhouding gerichte aanleg
van grotere boselementen in principe als
zodanig in bestemmingsplannen dient te
worden opgenomen'.

bestemmingsplanvoorschriften. Incidenteel wordt in een concreet bestemmingsplan het planten van bomen binnen een
agrarische bestemming expliciet uitgesloten. In zo'n geval is aanleg van produktiebos natuurlijk zonder meer onmogelijk.
Voor dit soort beplantingen kan, zoals al
gezegd, ontheffïng van de herplantplicht
op grond van de Boswet worden verleend,
zodat de grondeigenaar de grond te zijnertijd weer voor andere vorrnen van bodemgebruik in gebruik kan nemen, zoals landbouw of woningbouw. De regering acht het
gewenst dat productiebeplantingen, waarvoor ontheffing van de herplantplicht is
verleend, niet vervolgens afzonderlijk worden bestemd in het bestemmingsplan.
Met andere woorden: bij aanwezigheid van
een agrarische bestemming, geeft de regering er de voorkeur aan dat deze bestemming bij productiebeplantingen met onthef-

fing van de herplantplicht

gehandhaafd

blijfr.

Waar landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden door de aanleg van

deze beplantingen onevenredig geschaad
kunnen worden, is het wenselijk de aanleg
van snelgroeiend bos aan een aanlegvergunning te binden of in het uiterste geval
geheel uit te sluiten.
Indien de provincie dat wenst, kan ze in het
streekplan aangeven waar volgens haar inzichten hoge landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden aanwezig zijn,
die door de aanleg van productiebeplantingen geschaad kunnen worden. De gemeenten kunnen daar dan rekening mee houden
bij het opstellen van bestemmingsplannen.
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In de meeste gevallen zal de aanvraag van
snelgroeiend bos, eventueel na het verlenen van een vergunning, mogelijk zijn.
Wanneer het de bedoeling is om te zijner

tijd weer op andere vorrnen van bodemcultuur, b.v. grasland, over te stappen, is het
raadzaam een aantal stappen te zetten om
moeilijkheden in de toekomst te vermijden.
Om te beginnen dient natuurlijk ontheffing
van de herplantplicht op grond van de Boswet te worden gevraagd. Daarnaast is het
echter van belang om na aanplant de gemeente expliciet, bij voorkeur schriftelijk,
Waarop moet worden gelet bij de aanleg van
snelgroeiend bos?

op de hoogte te stellen van het feit

heden en particulieren kunnen van de regeling gebruik maken.
Aangenomen mag worden dat wanneergemeenten zelf snelgroeiend bos willen aanleggen op bijv. voor industrie of woningbouw bestemde terreinen, zij zelf wel op de
hoogte zijn hoe dit planologisch het beste
geregeld kan worden.
Daarom wordt hier nu verder alleen de situatie bekeken van bosaanleg door particulieren, op gronden die nu één ofander land-

bouwkundig gebruik hebben.

Bij de-aanleg van snelgroeiend bos moet in
feite op twee zaken worden gelet:
- Zijn er planologische belemmeringen om

grond en agrarische grond.
Normaal gesproken mag aangenomen worden dat de gemeente een dergelijke situatie

niet zal laten ontstaan, zeker als van

de

dat

kant van de grondeigenaar alles is gedaan

snelgroeiend bos is aangelegd met onthef-

om de gemeente van de tijdelijkheid en het
produktie-oogmerk van zijn aanplant op de
hoogte te stellen.
Natuurlijk kan zich bij uitzondering de si-

fing van de herplantplicht. Daarbij

Zowel gemeenten als andere lagere over-

groeiend bos met ontheffing van de herplantplicht voor een duurzaam bos aanziet
en het ook als zodanig bestemt.
Mocht dat laatste toch gebeuren dan ontstaat een situatie waarin de grondeigenaar
een schadevergoedingsclaim kan indienen
op grond van art. 49 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. De schade uit zich
dan o.a. in het waardeverschil tussen bos-

moet
worden benadrukt dat het oogmerk van de
aanplant het telen van hout is, en dat het bij
voorbaat de bedoeling is om in de periode
tussen l5 en 2-5 jaar na aanplant weer over
te schakelen op een andere vorm van bodemgebruik. Door het Staatsbosbeheer zal
het verlenen van ontheffing van de herplantplicht ook aan de gemeenten worden

doorgegeven. Bij een eventuele wijziging
van het bestemmingsplan is het zinvol dat
de grondeigenaar de gemeente bericht dat
hij continuering van de agrarische bestemming eist.
Op de bovenaangegeven wijze kan voorkomen worden dat de gemeente een snel-

tuatie voordoen dat de gemeente handhaving van het aangeplante tijdelijke bos zo
belangrijk vindt dat het tot een blijvend bos
met een meervoudige doelstelling wordt
bestemd.
Evengoed zou de gemeente kunnen overgaan tot het leggen van een bestemming
'woningbouw' of industrie' op de grond.
De gemeente zal die situatie echter alleen
kunnen realiseren wanneer ze dat zelf in
financieel opzicht mogehjk maakr; bijvoor-

beeld door de grond voor de agrarische
waarde van de eigenaar over te nemen.

het bos aan te leggen? en

- Zijn er t.z.t. belemmeringen te verwachten wanneer het bos wordt gekapt?
Om te beginnen is het zaak zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan. Valt de te bebossen grond binnen een agrarische bestemming waarbij

geen bijzondere waarden van natuur of
landschap worden vermeld, dan kan normaal gesproken zonder belemmeringen tot
aanplant worden overgegaan. Bij uitzondering kan in de tekst van het bestemmingsplan zijn aangegeven dat houtteelt in dat

plan niet als agrarische activiteit wordt
aangemerkt en aanplant van bomen aan
een vergunning is gebonden. In dat geval
moet een vergunning worden gevraagd bij
Burgemeester en Wethouders.

Wanneer de te bebossen grond ligt binnen

een agrarische bestemming waarbij

wel

waarden van natuur enlof landschap worden aangegeven zal de aanplant van produktiebos in het algemeen wel van een vergunning afhankelijk zijn. Ook in dat geval
moet een vergunning worden gevraagd. B.
en W. zullen bij het behandelen van de
vergunningsaanvraag beoordelen in hoeverre belangen van natuur en landschap
door de aanleg van bos onevenredig worden geschaad. Het is daarom goed om bil
het inst.uren van een vergunningsuanvnrag
informatie te geven over vorrn en karakter
van de aan te brengen beplanting.
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