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over bomenkap in Nooitgedacht

Geachte mevrouw Zuiker,

ln uw brief van 4 mei 2021 stelde u een aantal vragen overde kap doorde
gemeente Aa en Hunze in Nooitgedacht. Deze vragen beantwoorden wij als

volgt.

Vraag 1

Bent u het met ons eens dat het de taak van de provincie is om door middel van
de meldings- en herplantplicht er op toe te zien dat het bosareaal in Nederland
behouden blijft?
Zo nee, wat is volgens u dan het doelvan de meldingsplicht en herplantplicht
voor houtopstanden in de Wnb en de taak van de provincie hierin?

Antwoord 1

Vraag 2

Hoe vaak is de provincie er achter gekomen (sinds invoering van de Wnb) dat
Drentse organisaties/inwoners ten onrechte geen melding hebben gedaan van

het vellen van een houtopstand in het kader van de Wnb?

Antwoord 2
36 keer.

la.
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Vraag 3

Wat zijn de consequenties voor een organisatie/inwoner als deze zich niet aan de

meldingsplicht voor het vellen van houtopstanden (zoals gedefinieerd in de Wnb)
houdt?

Antwoord 3

De provinciale toezichthouder legt een illegale velling op en kan een
proces-verbaal opmaken conform de Landelijke handhaving strategie.

Vraag 4

Wat zijn de consequenties voor een organisatie/inwoner als deze zich niet aan de

herplantplicht (zoals gedefinieerd in de Wnb) houdt?

Antwoord 4

Tegen het niet nakomen van de herplantplicht wordt handhavend opge-
treden conform de Landelijke handhaving strategie.

Vraag 5

Klopt het beeld dat in het artikel wordt geschetst, dat de provincie van mening is

dat er'weinig aan de hand is'als verplichte meldingen niet worden gedaan?

Zo ja, kunt u dat toelichten?

Antwoord 5

U refereert naar één speciÍiek geval, de kap ten behoeve van de realisatie
van het bestemmingsplan Nooitgedacht. Op basis van de toenmalig gel-
dende Boswet was het melden van de kap en de herplantplicht hier niet
van toepassing, artikel 5 Boswet schrijft namelijk het volgende voor:
'Het bepaalde bij de artikelen 2(melden) en 3(herplantplicht) vindt geen

toepassing, indien de grond, waarop de velling zal worden verricht of
waarop zich de gevelde of tenietgegane houtopstand bevond, nodig is

voor de uitvoering van een werk overeenkomstig het bestem mingsplan.'
Met de gemeente Aa en Hunze zijn voorafgaand aan de realisatie van het
bestemmingsplan de bestuurlijke afspraken gemaakt dat de gemeente de

gekapte oppervlakte houtopstanden zal compenseren.
Tot 2017 was de gemeente vrijgesteld om de kap te melden maar vanaf
2017 had de gemeente formeel de kap op Nooitgedacht wel moeten mel-

den bijde provincie. Gezien de bovengenoemde gemaakte bestuurlijke
afspraken zijn wij in dit specifieke geval van mening dat het niet jaarlijks

melden van de kap enkel een administratieve overtreding betreft. Het
zijn namelijk de bestuurlijke afspraken voor de herplant waarop de pro-
vincie zal toezien. Tijdens de realisatie van het bestemmingsplan zijn er
reeds bomen aangeplant. Nu de realisatie van het bestemmingsplan ten
einde loopt gaat de gemeente de nog resterende herplantverplichting
vanuit de bestuurlijke afspraken realiseren.
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Vraag 6
ln het artikel stelt de provincie dat het doen van de kapmelding 'elkaar aan het
werk houden' is, omdat een melding geen besluit is waar bezwaar tegen kan

worden aangetekend.
ls dit een correcte weergave van de uitspraken van de provincie?

Zo ja, kan GS uitleggen waarom het doen van meldingen wordt gezien als 'elkaar

aan het werk houden'?
Zo nee, wat bedoelde de provincie dan met die uitspraak?

Antwoord 6

ln relatie tot specifiek de kap in Nooitgedacht is dit een correcte weer-
gave van een uitspraak van de provincie. Zie verder de beantwoording
van vraag 5.

Vraag 7

ls de provincie op de hoogte van de inhoud van de kapmelding uit 2006 die
wordt beschreven in het artikel in het DvhN?

Zo ja, kunt u ons een afschrift van de desbetreffende kapmelding uit 2006 doen
toekomen?

Antwoord 7
Ja, deze kapmelding is bijgevoegd.

Vraag 8
ln de gemeente Aa en Hunze vallen alle houtopstanden (definitie Wnb) onder de

Wnb meldings- en herplantplicht, omdat er geen bebouwde kom (voor houtop-
standen Wnb) is vastgesteld in deze gemeente.
Hoeveel meldingen vellen houtopstanden (sinds l januari 2017) heeft u van de
gemeente Aa en Hunze ontvangen? Kunt u daar een overzicht van meesturen?

Antwoord I
Er zijn door de gemeente Aa en Hunze vanaf 1 januari 2017 geen kapmel-
dingen gedaan. Het doen van een kapmelding is ook pas verplicht als er
gekapt wordt in een houtopstand die groter is dan 1.000 m2 of die be-

staat uit meer dan 20 bomen in een rij. Niet alle houtopstanden voldoen
aan deze criteria en de kap hiervan hoeft derhalve niet gemeld te wor-
den.

Vraag 9
Houdt de provincie toezicht op het naleven van de Wnb met betrekking tot
meldings- en herplantplicht, bijvoorbeeld door luchtfoto's te vergelijken?
Zo ja, kunt u uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?

Zo nee, zijn er andere (landelijke) organisaties die hier toezicht op houden?
Welke zijn dat?
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Antwoord 9

Ja, de provincie beschikt over de bomenmonitor van de firma Neo. Met de
bomenmonitor wordt op basis van luchtfotot en satellietbeelden een
kaart aangemaakt waar bomen zijn gekapt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage: Kapmelding 2006

mb/coll



gemeente Aa en Hunze 
Spiekersteeg 1 
9461 BH Gieten 
0592-267777 

M/V* 

de Trans 
Rolde, RDE 00 

Plaatselijke benaming 

Kadastrale gemeente 

Plantafstand 
in de rij 

in meters 

Aantal 
te vellen 
bomen 

Boomsoort Leeftijd Kadastrale Aanduiding 
Sectie 	Nummer 

51,06 are 
16,76 are 
14,79 are 
2,38 are 

hoofdhoutsoort eik ca. 30 X 	39,9 
idem 	 > 100 X 	399 
idem 	 ca. 30 X 	400 	t 
idem 	 > 100 X 	400 

128,32 are 
2,36 are 

idem 
idem 

ca. 30 X 	701 
> 100 X 	701 

3 Datum 2e  ontvangst 

4 Paraaf acceptatie cid. -211). Ca-6 

landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit Dienst 

Regelingen 

Kennisgeving van een voorgenomen velling 
Boswet artikel. 2 

A ALGEMENE GEGEVENS MELDER 

Naam en voorletters 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

B GEGEVENS TE VELLEN HOUTOPSTAND 

Kadastrale gemeente, zoals bij het kadaster bekend. 

Aa en Hunze 
Drenthe 

Vermeld de oppervlakte in aren. Alleen bij éénrijige beplantingen of wegbeplantingen ver- 
meldt u het aantal te vellen bomen en de plantafstand in meters. 
Bij de kadastrale aanduiding vermeldt u de sectie en het nummer. 

Licht hieronder in het kort de velling toe. 

* Doorhalen wat van niet van toepassing is. 

In te vullen door 	 1 Meldingsnummer 	c) ge,  6(030 
Dienst Regelingen 	 2 Datum 1e  ontvangst 	2 1 FEB. 2006 

5 Opmerkingen 

Gemeente 

Provincie 

Oppervlakte 
te vellen 

bos in aren 



Mier  en alle bijlagen naar: 
• k 

C EIGENAAR 

Bent u eigenaar van de gronden? 
Ja 

g Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 	 stichting de Trans 	 M/V* 

Straat en nummer 
	 Stroetenweg 15 

Postcode en woonplaats 
	 9449 PD Nooitgedacht 

0592-247474 
Telefoonnummer 

Heeft u de eigenaar van de gronden op de hoogte gesteld van de voorgenomen velling? 
111 Ja 

Nee 
U moet zelf de eigenaar van de voorgenomen velling op de hoogte stellen 

D BIJLAGEN 

Ei Topografische kaart (schaal 1 : 25.000 of groter, bijvoorbeeld 1 : 10.000) 
Een topografische kaart is een verplichte bijlage bij de kapmelding. Op de kaart geeft u 
duidelijk de omvang, ligging en kadastrale aanduiding (sectie en nummer) van de te vellen 
houtopstand aan. 

E ONDERTEKENING 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij: 
• alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt; 
• kennis heeft genomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de 

Boswet; 
• kennis heeft genomen van de toelichting behorende bij dit formulier en daarmee 

instemt; 
• de controlerende ambtenaar toegang zal verschaffen en de door hem/haar gevraagde 

medewerking zal verlenen ter controle op de naleving van de voorwaarden en verplich-
tingen zoals gesteld in de Boswet; 

• alle nadere gewenste inlichtingen terstond en naar waarheid aan de controlerende 
ambtenaar zal verstrekken. 

Datum 

Plaats 

Handtekening melder 

t6 februari 2006 
Gieten 

Stuurt u het meldingsfo 
Dienst Regelingen 
Uitvoerders Boswet 
Postbus 1191 
3300 BD Dordrecht 

Onvolledig ingevulde formulieren en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen heeft tot 
gevolg dat de melding niet in behandeling wordt genomen. 
Het is raadzaam een kopie van het ingevulde formulier te bewaren. 



Ada:-/en Hunze 
(rik gemeente 

tel. : (0592) 26 77 77 

postbus 93 
9460 AB Gieten 

Postadres: 

fax : (0592) 26 77 99 

Bezoekadres: 
Spiekersteeg 1, Gieten 

Internetadres: 
www.aaenhunze.nl  

Dienst Regelingen 
Uitvoerders Boswet 
t.a.v. dhr. P. Houwelingen 
Postbus 1191 
3300 BD DORDRECHT 

Onderwerp : Boswet 
	

aefgPaPI,U 0  FEB 205  
No. 	: 2006001095 	Behandeld door : K. Rotteveel 	 Uw brief van : - 
Bijlagen 	: div. 	 Doorkiesnummer : (0592) 267871 	 Uw kenmerk : - 

Geachte heer Houwelingen, 

Bijgaand ontvangt u m.b.t. de velling van houtopstanden in het kader van de ontwikkeling van de 
bouwlocatie Rolde-Zuid een aantal formulieren, zijnde: 
• kennisgeving van een voorgenomen velling; 
• verzoek tot ontheffing van de wachtverplichting; 
• verzoek tot compensatie van de herplantverplichting. 

De staande houtopstand is deels in eigendom van het Staatsbosbeheer, deels in eigendom van 
stichting De Trans en deels in eigendom van de gemeente Aa en Hunze. Alle partijen zijn door ons 
op de hoogte gesteld en hebben zich akkoord verklaard met de voorgenomen kap. De ontwikkeling 
van het plan is gefaseerd. Op de overzichtskaart treft u alle fasen aan. De kennisgeving en 
verzoeken hebben alleen betrekking op de eerste kapfase. 

Per eigenaar zijn de kennisgeving en de verzoeken gebundeld. Het bijgevoegde kaartmateriaal is 
van toepassing op zowel de kap als ook de percelen waarop de compensatie gepland is. Met de 
heer M. Lumkes van de provincie is afgesproken dat wij ons verplichten tot invulling van de 
compensatie vóór het begin van de tweede bouwfase die gepland is in 2009. Op dit moment kunnen 
we nog niet aangeven waar deze kada'straal gerealiseerd zal worden. 

Op de uitvoering van de kap staat grote druk: de beplanting zal voor 15 maart, zijnde de aanvang 
van het broedseizoen, verwijderd moeten zijn. Mochten er vragen zijn m.b.t. bijgaande stukken dan 
verzoeken wij u onverwijld contact op te nemen met de heer K. Rotteveel, tel. (0592) 267871, 
e-mail: krotteveel@aaenhunze.nl.  Wij verzoeken u e.e.a. zo snel mogelijk te behandelen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van de gemeente Aa en Hunze, 

B.J 
Hoif afdeling Openbare Werken. 

Bank relatie: BNG te 's-Gravenhage, nr. 28.50.790.69 



<,A> gemeente 
Acqen Hunze 

Afspraken handhaver Boswet 

Onderstaande afspraken m.b.t. de compensatie Rolde Zuid zijn gemaakt met de provincie Drenthe in 
haar rol als handhaver Boswet (dhr, M. Lumkes) en worden vastgelegd bij brief aan Gedeputeerde 
Staten. 

Binnen het bestemmingsplan Rolde Zuid zal meer gekapt dan geplant worden. Volledige 
compensatie binnen het plangebied is niet mogelijk. Samenvattend zullen wij 91.524 m2  bos en 
opgaande beplanting vellen, hierin niet begrepen individuele bomen welke verspreid op de locatie 
voorkomen. Uitgaande van de door de provincie gehanteerde compensatiefactoren (factor 1.5 voor 
bos jonger dan 30 jaar, factor 2.0 voor bos van 30 tot 100 jaar, factor 3 voor bos ouder dan 100 jaar) 
is een totale compensatie van 144.955,50 m2  berekend. In het plan is aan de noordzijde voorzien in 
aanplant van bos, in het totaal 48.868 m2  Daarnaast zal er buiten het plan 96.087,50 m2  moeten 
worden gerealiseerd om te voldoen aan de compensatie verplichting. 

De uitvoering van het plan zal gefaseerd verlopen. Voor de te kappen oppervlakte impliceert dit dat 
in de periode 2006-2009 31.793 m2  geveld wordt (le  bouwfase). Vervolgens wordt in de periode 
2010-2012 43.810 m2  geveld (2e  bouwfase) en tenslotte in de periode 2012-2014 15.921m2  (3e  
bouwfase). In verband met het broedseizoen zal bij voorkeur vóór 15 maart 2006 de eerste fase 
worden geveld om aansluitend de hoofdontsluiting van het plan te kunnen realiseren. Bij gebrek aan 
locaties buiten het plangebied zullen wij voor compensatie van de eerste fase voor zover mogelijk 
binnen de hiertoe in het bestemmingsplan aangewezen gronden realiseren, alvorens de tweede fase 
te starten. Deze gronden zijn overigens niet in ons bezit en zullen dus verworven moeten worden 
tenzij de eigenaren bereid zijn tot bosaanplant. Hiertoe zal gemeente Aa en Hunze op korte termijn in 
onderhandeling met bedoelde partijen gaan. Het is 	uiteraard niet onmogelijk, dat geen 
overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaren. Indien realisatie van de compensatie 
binnen het plan vóór het eind van de eerste bouwfase (2009) niet kan, draagt gemeente Aa en 
Hunze zorg voor een passend door de handhaver Boswet te accorderen alternatief buiten de 
plangrens en realiseert dit voor aanvang van de tweede bouwfase. 



Prov • 	 

Opgesteld door: . Datum: 2  - 2 cD  Paraaf: ( 

ACCEPTATIE KAPMELDING BOSWET, Artikel 2 

Nummer KAP .0. 1.C.)0c 32 	Prov / ef / Dom / SBB * 

Ontvangstdatum: 2 	a -6 	Naam melder: 	'Yr- 	Cec-- 

Kadastrale gemeente: 	Q Le_ 	Gemeente: 	Q  c-\ 

Vraag 

t. Is het juiste formulier gebruikt? 

2. Zijn de algemene gegevens melder volledig ingevuld? 

de kadastrale gemeente vermeld? 

4. Is  de oppervlakte te vellen bos c.q. aantal te vellen bomen vermeld? 

5. Is/zijn de boomsoort(en) genoemd? 

6. Is de kadastrale aanduiding volledig vermeld? 

7. Is de vraag over de eigenaar ingevuld? 

8. Is een topografische kaart bijgevoegd? 

,. Is een beheers- of kadastrale kaart bijgevoegd? 

io. Is de melding ondertekend? 

* juiste antwoord omcirkelen; 
* indien bij één of meer vragen 'nee' dan document kapos verzenden! 
* indien onvoldoende aanvulling of geen aanvulling dan document kapoiA of kapoiB verzenden. 

Aan te maken documenten: 
• [X] kapo2 (melder) 
• [ 	kapo2A (standaard) 
• kapo2A (met NAW-gegevens eigenaar) 
• kapo2B (alleen bij Defensie, Domeinen en SBB) 
• lyj kapo3 (eigenaar) 

Acceptatiekapmelding 

Antwoord 

.6;/ nee * 

Ja //nee * 

Ja / nee * 

Cla3nee * 

19 nee 

* 

Ja nee * 

ela/)ee / n.v.t. 

1—a-%nee / n.v.t. * 

Ja / ee * 
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DE MINISTE AN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor dez 
de teagr ana 	oering 

W.J.B 	uwerijssen 

schrift aan: 	- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 
- De gemeente Aa en Hunze 

Kennisgeving aan: - De eigenaar 

Ei. ooi LNV 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  

Gemeente Aa en Hunze 
De heer K. Rotteveel 
Postbus 93 
9460 AB GIETEN 

uw brief van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 

onderwerp 	 doorkiesnummer 

Ontvangstbevestiging 
Kapmelding art. 2 Boswet 
KAP/03/06/030 

Geachte heer Rotteveel, 

Hierbij deel ik u mede dat ik uw melding van een voorgenomen velling (kapmelding) op 
21 februari 2006 in ontvangst heb genomen. Het meldingsformulier is onder nummer 
KAP/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. U dient dit meldingsnummer bij al uw 
correspondentie over deze kapmelding te vermelden. 
U bent voornemens over te gaan tot velling van: 

Opp. 	Aantal 	Boomsoort 
	Gemeente 	 Kad. Aanduiding 

51,6 are 	 eik 
	

Rolde 	 X 399 
16,76 are 	 eik 

	
Rolde 	 X 399 

14,79 are 	 eik 
	

Rolde 	 X 400 
2,38 are 	 eik 

	
Rolde 	 X 400 

128,32 are 	 eik 
	

Rolde 	 X 701 
2,36 are 	 eik 

	
Rolde 	 X 701 

Plaatselijke benaming: de Trans. 

Indien u binnen een maand na de ontvangstdatum van uw melding geen reactie op uw 
melding heeft ontvangen, mag u met de kapwerkzaamheden een aanvang maken. 
Nadere informatie over de behandeling van uw melding en de voorwaarden kunt u vinden 
in de bijlage en de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

datum 

21 februari 2006 
bijlagen 

1 



BIJLAGE BIJ DE ONTVANGSTBEVESTIGING VAN DE KAPMELDING 

Afschriften van de ontvangstbevestiging zijn verzonden naar: 

1. Gedeputeerde Staten van de Provincie. 
2. Handhaver Boswet van de Provincie. 
3. De eigenaar van de grond, waarop de te vellen houtopstand is gelegen (indien u de 

eigenaar niet bent). 
4. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, waarin de te vellen 

houtopstand is gelegen. 

Volgens opgave op het kapmeldingsformulier is Stichting de Trans, Stroetenweg 15 te Nooitgedacht 
de eigenaar van de grond waarop de te vellen houtopstand is gelegen. 

Uw melding wordt beoordeeld door de Provincie. Naar aanleiding van deze beoordeling kan 
namens de Minister een verbod tot het vellen of doen vellen van de houtopstanden worden 
opgelegd. Een verbod is met redenen omkleed en wordt onverwijld schriftelijk ter kennis 
gebracht van de gebruiker van de grond en de eigenaar van de grond. Het verbod wordt 
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant (artikel 13 lid 1 en 2 Boswet). 

Ik wijs u erop dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op het vellen van 
houtopstanden (bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale verordeningen, gemeentelijk 
bestemmingsplan, Flora- en faunawet en natuurschoonwet). Informatie hierover kunt u 
inwinnen bij de gemeente of de Provincie of Dienst Regelingen. 

Heeft de velling niet binnen één jaar na bovengenoemde ontvangstdatum plaatsgevonden, 
dan moet, indien u alsnog tot velling wilt overgaan, het voornemen tot velling opnieuw 
worden gemeld. 

Voor zover noodzakelijk vestig ik uw aandacht op artikel 3, lid 1, 2 en 3 van de Boswet, luidende 
als volgt: 

1. De eigenaar van grond, waarop een houtopstand, anders dan bij wijze van dunning, is 
geveld of op andere wijze tenietgegaan, is verplicht binnen een tijdvak van drie jaren na de 
velling of het tenietgaan van de houtopstand te herbeplanten volgens de regelen bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen. 

2. De in het vorige lid bedoelde eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen 
binnen drie jaren na de herbeplanting te vervangen. 

3. De in de voorgaande leden bedoelde eigenaar kan aan Onze Minister een verklaring vragen, 
inhoudende dat de door hem voorgestelde herbeplanting voldoet aan de regelen, krachtens 
het eerste lid gesteld. 



uw brief van uw kenmerk 	 ons kenmerk 

doorkiesnummer onderwerp 

Kennisgeving 
Kapmelding art. 2 Boswet 
KAP/o3/o6/o3o 

datum 

21 februari 2006 

bijlagen 
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Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 februari 2006 een melding van het voornemen tot 
velling (kapmelding) als bedoeld in artikel 2 van de Boswet in ontvangst heb genomen. 
Volgens opgave van de hieronder genoemde melder bent u de eigenaar van het perceel, 
waarop de velling zal plaatsvinden. 

De melding is in mijn administratie opgenomen onder nummer KAP/03/06/030. U dient dit 
nummer bij al uw correspondentie over deze melding te vermelden. 

De melding is ingediend door Gemeente Aa en Hunze, de heer K. Rotteveel, Postbus 93 te 
GIETEN 
De melder is voornemens over te gaan tot velling van: 

Kad.aanduiding 
X 399 
X 399 
X 400 
X 400 
X 701 
X 701 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  

Opp. 	Aantal 	Boomsoort 
51,6 are 	 eik 
16,76 are 	 eik 
14,79 are 	 eik 
2,38 are 	 eik 
128,32 are 	 eik 
2,36 are 	 eik 

Plaatselijke benaming: de Trans. 

Gemeente 
Rolde 
Rolde 
Rolde 
Rolde 
Rolde 
Rolde 

Indien de melder binnen een maand na de ontvangstdatum van de melding geen reactie 
op zijn melding heeft ontvangen, mag er met de kapwerkzaamheden een aanvang 
gemaakt worden. 

Ik wijs u erop dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op het vellen van 
houtopstanden (bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale verordeningen, gemeentelijk 
bestemmingsplan, respectievelijk Flora- en faunawet, natuurschoonwet). Informatie 
hierover kunt u inwinnen bij de gemeente of de Provincie of bij Dienst Regelingen. 

. 001 LNV 



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 

teannia ::1(uitvoering de 

.C. Lauwerijssen 

Datum 	 Kenmerk 
	

Vervolgblad 
21 februari 2006 
	 2 

Heeft de velling niet binnen één jaar na bovengenoemde ontvangstdatum 
plaatsgevonden, dan moet, indien de melder alsnog tot velling wil overgaan, het 
voornemen tot velling opnieuw worden gemeld. 

Voor zover noodzakelijk vestig ik uw aandacht op artikel 3, lid 1, 2 en 3 van de Boswet, 
luidende als volgt: 

1. De eigenaar van grond, waarop een houtopstand, anders dan bij wijze van dunning, is 
geveld of op andere wijze tenietgegaan, is verplicht binnen een tijdvak van drie jaren 
na de velling of het tenietgaan van de houtopstand te herbeplanten volgens de regelen 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen. 

2. De in het vorige lid bedoelde eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is 
aangeslagen binnen drie jaren na de herbeplanting te vervangen. 

3. De in de voorgaande leden bedoelde eigenaar kan aan Onze Minister een verklaring 
vragen, inhoudende dat de door hem voorgestelde herbeplanting voldoet aan de 
regelen, krachtens het eerste lid gesteld. 

De melding wordt beoordeeld door de Provincie. Naar aanleiding van deze beoordeling 
kan namens de Minister een verbod tot het vellen of doen vellen van de houtopstanden 
worden opgelegd. Een verbod is met redenen omkleed en wordt onverwijld schriftelijk ter 
kennis gebracht van de gebruiker van de grond en de eigenaar van de grond. Het verbod 
wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant (artikel 13 lid 1 en 2 Boswet). 

Voor nadere informatie over de behandeling van uw melding kunt u contact opnemen 
met Dienst Regelingen. 



landbouw, natuur en 
voedsetkwatiteit 

Het perceel waarop dit verzoek betrekking heeft ligt in: 

Provincie 

Kadastrale gemeente 
Drenthe 
Rolde RDE00 

Dienst 
Regelingen 

Tot ontheffing, uitstel of compensatie in het kader van 
de 'kennisgeving van een voorgenomen veiling' 
Boswet artikel 6, 2 en 3 

A ALGEMENE GEGEVENS MELDER 

Naam en voorletters 	 Gemeente Aa en Hunze 	 M/V * 

Straat en huisnummer 
	 Spiekersteeg 1 

9461 BH Gieten 
Postcode en woonplaats 	0592-267777 
Telefoonnummer 

B ALGEMEEN 

Heeft u voor de voorgenomen velling al een kapmelding ingediend? 

registratienummer KAP 

Het registratienummer staat vermeld op de ontvangsbevestiging van de kapmelding die 
u van Dienst Regelingen of voormalig LASER heeft ontvangen. 

Zo niet, heeft u bericht gekregen van een illegale velling of teniet gegane houtopstand? 

Ja, registratienummer 

in Nee, u moet een kapmeldingsformulier invullen en met dit formulier meesturen 

Het kapmeldingsformulier en de daarbij behorende brochure kunt u opvragen bij Dienst 
Regelingen. 

U verzoekt 	 ontheffing van de herplantplicht; 	 ga door met C 

uitstel van de herplantplicht; 	 ga door met C 

E ontheffing van de wachtverplichting; 	ga door met C 

compensatie van de herplantplicht 	ga door met E 

U kunt hier ook een combinatie van verzoeken aankruisen. 
Een nadere omschrijving van de verzoeken kunt u vinden in de brochure 'Kennisgeving 
van een voorgenomen velling'. 

Een verplichte bijlage bij een verzoek om compensatie is een topografische kaart met 
een schaal van 1:25.000 of groter (schaal 1:2.500 is dus ook toegestaan). 
Op de kaart geeft u duidelijk de ligging, omvang en kadastrale aanduiding (sectie en 
nummer) van de percelen waarop u wilt compenseren aan. 

Doorhalen wat van niet van toepassing is. 

In te vullen door 	 1 Meldingsnummer  ogikijkijofi 036'3  Datum 20  ontvangst 

Dienst Regelingen 	 2 Datum ie  ontvangst 	
2 	FEB. 2006 4 Paraaf acceptatie 	 d.d.)  ti 1/o IS 

5 Opmerkingen 



Naam en voorletters 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 
0592-247474 

E GEGEVENS VERZOEK TOT COMPENSATIE 

Oppervlakte 
in aren 

Gegevens van het perceel van de te vellen, gevelde of tenietgegane houtopstand 

Kadastrale aanduiding 
Sectie 	 Nummer 

Heeft het verzoek betrekking op dezelfde oppervlakte als de ingediende kapmelding? 

X❑  Ja 
Nee 
Zo nee, vult u hieronder de gegevens van de betreffende percelen in. 

Kadastrale Aanduiding 	 Oppervlakte 
Sectie 	 Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van (de) het perceel(en)? 

Ja 
E] Nee 

Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

** Ga nu door met onderdeel F ** 

Bent u eigenaar van het perceel? 	Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
Sectie 	 Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

C GEGEVENS VERZOEK TOT ONTHEFFING WACHTVERPLICHTING OF ONTHEFFING OF UITSTEL HERPLANTPLICHT 

D EIGENAAR 

M/V * 

M/V * 

M/V * 



Gegevens met betrekking tot het compensatie perceel 

Provincie 	 Kadastrale 	 Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
gemeente 	 Sectie 	 Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voor-letters 	 MN* 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Provincie 	 Kadastrale 	 Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
gemeente 	 Sectie 	 Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	la 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 	 MN* 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Provincie 	 Kadastrale 	 Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
gemeente 	 Sectie 	 Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 	 MN* 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

F MOTIVATIE 

Motiveer hieronder dit verzoek. Is de ruimte op dit formulier niet voldoende dan kunt u uw motivatie als aparte bijlage bij 
dit formulier voegen. 

Bos wordt gekapt ter voorbereiding toekomstige ontsluiting 
bestemmingsplan. 
Bos in eigendom de Trans. 
Bos wordt elders gecompenseerd. 
Gemengde beplanting bestaande uit eik, kers, esp, diverse 
struiksoorten 



16 februari 2006 
Gieten 

G BIJLAGEN 

Topografische kaart (schaal 1 : 25.000 of groter, bijvoorbeeld 1 : 10.00o) 

Ei Kadastrale kaart 

Bijlage met motivatie 

Overige 

H ONDERTEKENING 

mt. 

verstrekt; 

vaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de 
62 zoals aangevuld en/of gewijzigd; 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij: 

♦ alle gegevms naar waarheid heeft 

♦ kennis her ft genomen van de voor 
Boswet en het Besluit van 20 juni 

♦ de controlerende ambtenaar toegang zal verschaffen en de door hem/haar gevraagde 
medewerk ng zal verlenen ter controle op de naleving van de voorwaarden en 
verplichtir.gen  7nak gpo-pici in de  Boswet en het Besluit van 20 juni 1962; 

♦ alle nadere gewenste inlichtingen terstond en naar waarheid aan de controlerende 
ambtenaar zat verstrekken. 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Stuurt u dit formulier en alle bijlagen naar: 
Dienst Regelingen 
Uitvoerders Boswet 
Postbus 1191 
3300 BD Dordrecht 

Onvolledig ingevulde formulieren en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen heeft tot 
gevolg dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen. 
Het is raadzaam een kopie van het ingevulde formulier te bewaren. 

TOELICHTING 

♦ Verzoeken voor ontheffing van de herplantplicht, uitstel van de herplantplicht en 
ontheffing van de wachtverplichting kunnen alleen toegekend worden als de 
verzoeker daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren. 
Een voorbeeld van een dergelijke gegronde reden is de uitvoering van een ruilverkave-
ling. In de uitvoeringsperiode kan het voorkomen dat houtopstanden zeer snel geveld 
moeten worden (ontheffing wachtverplichting) of dat langer dan drie jaren gewacht 
moet worden met herplanten (uitstel van de herplantplicht). Afhankelijk van de omstan-
digheden kan in een dergelijk geval mogelijk ontheffing van de wachtverplichting of 
uitstel van de herplantplicht worden verleend. 

♦ Een verzoek tot compensatie wordt in principe toegekend als aan elk van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. de grond die de eigenaar wil beplanten is gelegen in hetzelfde gebied als waar zich 

de gevelde houtopstand bevond; 
b. de grond die de eigenaar wil beplanten is minimaal van dezelfde kwaliteit als die 

waarop zich de gevelde houtopstand bevond; 
c. de grond die de eigenaar wil beplanten heeft geen kleinere oppervlakte dan die 

waarop zich de gevelde houtopstand bevond; 
d. de gevelde houtopstand maakte geen deel uit van een boskern; 
e. andere belangen, welke verband houden met de bodemproductie, worden hierdoor 

niet geschaad; 
f. er rust geen herplantplicht op de grond die de eigenaar wil beplanten; 
g. er bestaat geen bezwaar tegen de compensatie op grond van bijvoorbeeld de Flora-

en faunawet, Landinrichtingswet, Wet op Ruimtelijke Ordening, provinciale en 
gemeentelijke bestemmingsplannen of gemeentelijke kapverordening. 



Opgesteld door: 

Acceptatieverzoek 

ACCEPTATIE VERZOEK BOSWET, Artikel 6 

Nummer ONTH/UI1NTW/ MP C--)(37c)64,:- Pro  Def / Dom / SBB * 

Ontvangstdatum:   2 -  -2- - 	c.," C 	
Naam verzoeker: 

Kadastrale gemeente velling. 	GLC  

Kadastrale gemeente compensatie. 	 

Gemeente: ((a- 0,- tics 2Q Prov • Di-- 
Gemeente. 	  Prov • 	  

Vraag 

1. Is het juiste formulier gebruikt? 

2. "ijn de algemene gegevens verzoeker volledig ingevuld? 

3. Is het KAP/ILUTEN-nummer ingevuld? 

4. Is (zijn) het (de) verzoek(en) aangegeven? 

5. Is onderdeel C, ontheffing of uitstel, volledig ingevuld? 

6. Is onderdeel D, eigenaar, volledig ingevuld? 

7. Is onderdeel G, compensatie, volledig ingevuld? 

8. Is bij onderdeel H een duidelijke motivatie aangegeven? 

9. Is een topografische kaart bijgevoegd? 

10. Is een beheers- of kadastrale kaart bijgevoegd? 

1 	s het verzoek ondertekend? 

Antwoord 

/ nee * 

/ nee * 

Ja nee / n.v.t. * 

1.:/ nee * 

a nee / n.v.t. * 

(iav nee / n.v.t.* 

Ja / nee / n.v.t.* 

J / nee * 

Ja / nee /(n.v.t. 

Ja / nee n.v.t. 

el_@,) nee * 

* juiste antwoord omcirkelen; 
* indien bij één of meer vragen 'nee' don document onth-luith-/ontw- of compverzoi verzenden! 
* indien onvoldoende aanvulling of geen aanvulling dan document -01A of 018 verzenden. 

Aan te maken documenten: 
• [ j onthverzo2 
• [ j onthverzo3 
• [ j  uithverzo2 
• j uithverzo3 
■ K) ontwverzo2 
■ h,() ontwverz03 
■ [ j  compverzo2 
si 	compverzo3 

Datum: 	( 	- 	Q Q.6.. Paraaf:.... 
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1. 001 LNV 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

Boo BD Dordrecht 

Telefoon: 080o-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  

Gemeente Aa en Hunze 
De heer K. Rotteveel 
Postbus 93 
9460 AB GIETEN 

uw brief van 	uw kenmerk 

onderwerp 

Ontvangstbevestiging 

verzoek art. 6 Boswet 

ONTW/03/06/030 

Geachte heer Rotteveel, 

Hierbij deel ik u mede dat ik uw verzoek tot ontheffing van de wachtverplichting in het 
kader van de regeling "Kennisgeving van een voorgenomen velling" op 21 februari 2006 
in ontvangst heb genomen. 

Het verzoek is onder nummer ONTW/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. 
U dient dit registratienummer bij at uw correspondentie over dit verzoek te vermelden. 

Volgens uw opgave is Stichting de Trans, Stroetenweg 15 te Nooitgedacht eigenaar van de 
betreffende grond. 

De beoordeling van uw verzoek vindt plaats door de Provincie. De beslissing op uw 
verzoek ontvangt wordt zo spoedig mogelijk aan de eigenaar van de betreffende grond 
gezonden. Aan u wordt dan een afschrift van deze beslissing gestuurd. 

Nadere informatie over de behandeling van uw verzoek en de voorwaarden kunt u vinden 
in de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: / 
De team anager uitvoering 

.C. Lauwerijssen 

Afschrift aan: 	- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 

- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 

- De gemeente Aa en Hunze 

Kennisgeving aan: - De eigenaar 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

ons kenmerk 
	

datum 

21 februari 2006 

doorkiesnummer 
	

bijlagen 
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Nadere informatie over de behandeling van het verzoek en de voorwaarden kunt u vinden 
in de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teamma 	er uitvoering 

.C. Lauwerijssen 

1. 301 LNV 

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

uw brief van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 	 datum 

21 februari 2006 
onderwerp 	 doorkiesnummer 	 bijlagen 

Kennisgeving 
verzoek, art. 6 Boswet 
ONTW/03/06/030 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 februari 2006 een verzoek tot ontheffing van de 
wachtverplichting in het kader van de regeling "Kennisgeving van een voorgenomen 
velling" in ontvangst heb genomen. Volgens opgave op het verzoekformulier bent u 
eigenaar van de betreffende grond. 

Het verzoek is onder nummer ONTW/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. U dient 
dit registratienummer bij al uw correspondentie over dit verzoek te vermelden. 

Het verzoek is ingediend door Gemeente Aa en Hunze, de heer K. Rotteveel, Postbus 93 te 
GIETEN. De beslissing op het verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

• 
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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 

Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  
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Dienst Regelingen 

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

uw brief van 	uw kenmerk 	ons kenmerk 	 datum 

21 februari 2006 
onderwerp 	 doorkiesnummer 	bijlagen 

Verzoek tot ontheffing 	 078 - 63 95 200 

wachtverplichting Boswet 
ONTW/03/06/030 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede, gezien het advies van de Provincie, dat ik u - conform artikel 6, 
2e lid van de Boswet - ontheffing verleen van de verplichting om de op 21 februari 2006 
aangemelde velling (nummer kapmelding KAP/03/06/030) uit te voeren binnen de periode 
van één maand na de datering van de melding. 

Dit betekent dat door u direct met de velling van de hieronder vermelde houtopstand 
begonnen kan worden. 

GEGEVENS TE VELLEN HOUTOPSTAND: 

Opp. 	Aantal Boomsoort Gemeente 	Kad.aanduiding 
51,6 are 	 eik 	Rolde 	 X 399 
16,76 are 	 eik 	Rolde 	 X 399 
14,79 are 	 eik 	Rolde 	 X 400 
2,38 are 	 eik 	Rolde 	 X 400 
128,32 are 	 eik 	Rolde 	 X 701 
2,36 are 	 eik 	Rolde 	 X 701 

Plaatselijke benaming: de Trans. 

Ik wijs u er op dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn, welke een 
wachttermijn voor de velling noodzakelijk maken (gemeentelijke of provinciale 
verordeningen, gemeentelijk bestemmingsplan, Flora- en faunawet, natuurschoonwet). 
Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente of de Provincie of bij Dienst 
Regelingen. 



Datum 
	

Kenmerk 
	

Vervolgblad 

21 februari 2006 
	

2 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van 
deze brief bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit in 
bezwaar komen. Het bezwaarschrift kan worden gezonden aan Dienst Regelingen, afdeling 
bezwaarschriften. Het adres vindt u in de kantlijn van deze brief. 
Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivatie daarvan. 
Vermeld in de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het onderwerp van deze 
brief en het meldingsnummer: ONTW/03/06/030. 
U wordt tevens verzocht een afschrift van dit besluit bij uw bezwaarschrift te voegen. De 
unitmanager van Dienst Regelingen zal namens de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teamman er uitvoering 

ing. 	 Lauwerijssen 

Afschrift aan: - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 
- De gemeente Aa en Hunze 
- De melder: Gemeente Aa en Hunze, de heer K. Rotteveel, Postbus 93, 9460 AB Gieten 
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Houwelingen, P.A. van (Peter) 
	 Kel P 

Van: 	M Lumkes [M.Lumkes@drenthe.nl] 
Verzonden: vrijdag 17 februari 2006 8:27 
Aan: 	Peter Houwelingen 
Onderwerp: ontheffing wachttijd gemeente Aa en Hunze 

Hallo Peter 

Ik heb met Koen Rotteveel (gemeente Aa en Hunze) overleg gehad over een kapmelding vanruim 3 ha in Rolde Zuid. Hij zal 
deze melding vergezeld laten gaan van een ontheffingsaanvraag voor de wachttijd. Ik wil je verzoeken deze ontheffing per 
omgaande te verlenen en niet meer eerst aan mij voor te leggen. Dit plan is goed doorgesproken en deze werkwijze heeft 
onze goedkeuring, zij moeten voor 15 maart aan het werk i.v.m. de flora en faunawet. 

met vriendelijke groet, Meino 

ing. M. Lumkes 
Provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400AC Assen 
tel 0592 365 607 
m.lumkes@drenthe.nl  

17-2-2006 
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Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 

• • • 

Landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

330o BD Dordrecht 

Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.mininv.nl/loket  

uw brief van 	uw kenmerk 	ons kenmerk 	 datum 

21 februari 2006 
onderwerp 	 doorkiesnummer 	bijlagen 

Verzoek tot ontheffing 	 078 - 63 95 200 

wachtverplichting Boswet 
ONTW/03/06/030 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede, gezien het advies van de Provincie, dat ik u - conform artikel 6, 
2e lid van de Boswet - ontheffing verleen van de verplichting om de op 21 februari 2006 
aangemelde velling (nummer kapmelding KAP/03/06/030) uit te voeren binnen de periode 
van één maand na de datering van de melding. 

Dit betekent dat door u direct met de velling van de hieronder vermelde houtopstand 
begonnen kan worden. 

GEGEVENS TE VELLEN HOUTOPSTAND: 

Opp. 	Aantal 	Boomsoort 	Gemeente 	 Kad.aanduiding 
51,6 are 	 eik 	Rolde 	 X 399 
16,76 are 	 eik 	Rolde 	 X 399 
14,79 are 	 eik 	Rolde 	 X 400 
2,38 are 	 eik 	Rolde 	 X 400 
128,32 are 	 eik 	Rolde 	 X 701 
2,36 are 	 eik 	Rolde 	 X 701 

Plaatselijke benaming: de Trans. 

Ik wijs u er op dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn, welke een 
wachttermijn voor de velling noodzakelijk maken (gemeentelijke of provinciale 
verordeningen, gemeentelijk bestemmingsplan, Flora- en faunawet, natuurschoonwet). 
Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente of de Provincie of bij Dienst 
Regelingen. 

d r,93. LNV 



Datum 
	

Kenmerk 
	

Vervolgblad 

21 februari 2006 
	

2 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van 
deze brief bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit in 
bezwaar komen. Het bezwaarschrift kan worden gezonden aan Dienst Regelingen, afdeling 
bezwaarschriften. Het adres vindt u in de kantlijn van deze brief. 
Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivatie daarvan. 
Vermeld in de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het onderwerp van deze 
brief en het meldingsnummer: ONTW/03/06/030. 
U wordt tevens verzocht een afschrift van dit besluit bij uw bezwaarschrift te voegen. De 
unitmanager van Dienst Regelingen zal namens de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 

teamman/ De 	- 	uitvoering 

ing. 	 Lauwerijssen 

Afschrift aan: - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 

- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 

- De gemeente Aa en Hunze 

- De melder: Gemeente Aa en Hunze, de heer K. Rotteveel, Postbus 93, 9460 AB Gieten 



Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Gemeente Aa en Hunze 	 M/V * 

Spiekersteeg 1 
9461 BH Gieten 
0592-267777 

d.d.  —nl Z-1 5̀  6 2  1 FEB, na 4 Paraaf acceptatie 2 Datum le  ontvangst 

5 Opmerkingen 

Dienst 
Regelingen 

Tot ontheffing, uitstel of compensatie in het kader van 
de 'kennisgeving van een voorgenomen velling' 
Boswet artikel 6, 2 en 3 

A ALGEMENE GEGEVENS MELDER 

B ALGEMEEN 

Heeft u voor de voorgenomen velling al een kapmelding ingediend? 

Ja, registratienummer KAP 

Het registratienummer staat vermeld op de ontvangsbevestiging van de kapmelding die 
u van Dienst Regelingen of voormalig LASER heeft ontvangen. 

Zo niet, heeft u bericht gekregen van een illegale velling of teniet gegane houtopstand? 

la, registratienummer 

In Nee, u moet een kapmeldingsformulier invullen en met dit formulier meesturen 

Het kapmeldingsformulier en de daarbij behorende brochure kunt u opvragen bij Dienst 
Regelingen. 

Het perceel waarop dit verzoek betrekking heeft ligt in: 

Provincie 

Kadastrale gemeente 
Drenthe 
Rolde RDE00 

ontheffing van de herplantplicht; 	 ga door met C 

uitstel van de herplantplicht; 	 ga door met C 

ontheffing van de wachtverplichting; 	ga door met C 

El 	compensatie van de herplantplicht 	ga door met E 

U kunt hier ook een combinatie van verzoeken aankruisen. 
Een nadere omschrijving van de verzoeken kunt u vinden in de brochure 'Kennisgeving 
van een voorgenomen velling'. 

Een verplichte bijlage bij een verzoek om compensatie is een topografische kaart met 
een schaal van 1:25.000 of groter (schaal 1:2.500 is dus ook toegestaan). 
Op de kaart geeft u duidelijk de ligging, omvang en kadastrale aanduiding (sectie en 
nummer) van de percelen waarop u wilt compenseren aan. 

landbouw, natuur en 
voed set kwatiteit 

U verzoekt 

* Doorhalen wat van niet van toepassing is. 

In te vullen door 

Dienst Regelingen 

5/o6 /vlo  3 Datum 2' ontvangst MeldingsnummerCry ikdo  



Oppervlakte 
in aren 

Gegevens van het perceel van de te vellen, gevelde of tenietgegane houtopstand 

Kadastrale aanduiding 
Sectie 	 Nummer 

nr. 399 	51,06 are X 

Naam en voorletters 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 
0592-247474 

Oppervlakte 
In aren 

Kadastrale aanduiding 
Sectie 	 Nummer 

nr. 399 	16,76 are X 

Naam en voorletters 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 
0592-247474 

Heeft het verzoek betrekking op dezelfde oppervlakte als de ingediende kapmelding? 

Ja 
Nee 
Zo nee, vult u hieronder de gegevens van de betreffende percelen in. 

Kadastrale Aanduiding 	 Oppervlakte 
Sectie 	 Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	'7gJa X 	 c' 
1  EI Nee 	 (-2   

Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

.JC 
Bent u eigenaar van het perceel? 	la 

E Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

C GEGEVENS VERZOEK TOT ONTHEFFING WACHTVERPLICHTING OF ONTHEFFING OF UITSTEL HERPLANTPLICHT 

M/V * 

o  o 
Ci0 0 

/c// 7_ 
-2_1 3 

D EIGENAAR 

Bent u eigenaar van (de) het perceel(en)? 

Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters M/V * 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

** Ga nu door met onderdeel F ** 

E GEGEVENS VERZOEK TOT COMPENSATIE 

f 2cVi32 
2 ( 3 d  

CI-  r-e • r\ 

CC 



Gegevens met betrekking tot het compensatie perceel 

Provincie 
	 Kadastrale 

	 Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
gemeente 	 Sectie 	Nummer 

	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 
	

Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 	 Zie toelichting op bijlage 	 M/V* 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Provincie 	 Kadastrale 	 Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
gemeente 	 Sectie 	Nummer 

	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 	 MN* 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Provincie 	 Kadastrale 	 Kadastrale aanduiding 	 Oppervlakte 
gemeente 	 Sectie 	Nummer 	 in aren 

Bent u eigenaar van het perceel? 	Ja 
Nee 
Zo nee, vermeld hieronder de gegevens van de eigenaar. 

Naam en voorletters 	 MN* 

Straat en nummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

F MOTIVATIE 

Motiveer hieronder dit verzoek. Is de ruimte op dit formulier niet voldoende dan kunt u uw motivatie als aparte bijlage bij 
dit formulier voegen. 

Bos wordt gekapt ter voorbereiding toekomstige ontsluiting 
bestemmingsplan. 
Bos in eigendom de Trans. 
Bos wordt elders gecompenseerd. 
Gemengde beplanting bestaande uit eik, kers, esp, diverse 
struiksoorten 



G BIJLAGEN 

[3=j Topografische kaart (schaal 1 : 25.000 of groter, bijvoorbeeld 1 : 10.000) 

IX1 Kadastrale kaart 

Bijlage met motivatie 

111 Overige afspraken handhaver Boswet 

H ONDERTEKENING 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij: 

• alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt; 

• kennis heeft genomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de 
Boswet en het Besluit van 20 juni 1962 zoals aangevuld en/of gewijzigd; 

• de controlerende ambtenaar toegang zal verschaffen en de door hem/haar gevraagde 
medewerking zal verlenen ter controle op de naleving van de voorwaarden en 
verplichtingen zoals gesteld in de Boswet en het Besluit van 20 juni 1962; 

• alle nadere gewenste inlichtingen terstond en naar waarheid aan de controlerende 
ambtenaar zat verstrekken. 

Onvolledig ingevulde formulieren en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen heeft tot 
gevolg dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen. 
Het is raadzaam een kopie van het ingevulde formulier te bewaren. 

TOELICHTING 

• Verzoeken voor ontheffing von de herplantplicht, uitstel van de herplantplicht en 
ontheffing van de wachtverplichting kunnen alleen toegekend worden als de 
verzoeker daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren. 
Een voorbeeld van een dergelijke gegronde reden is de uitvoering van een ruilverkave-
ling. In de uitvoeringsperiode kan het voorkomen dat houtopstanden zeer snel geveld 
moeten worden (ontheffing wachtverplichting) of dat langer dan drie jaren gewacht 
moet worden met herplanten (uitstel van de herplantplicht). Afhankelijk van de omstan-
digheden kan in een dergelijk geval mogelijk ontheffing van de wachtverplichting of 
uitstel van de herplantplicht worden verleend. 

• Een verzoek tot compensatie wordt in principe toegekend als aan elk van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. de grond die de eigenaar wil beplanten is gelegen in hetzelfde gebied als waar zich 

de gevelde houtopstand bevond; 
b. de grond die de eigenaar wil beplanten is minimaal van dezelfde kwaliteit als die 

waarop zich de gevelde houtopstand bevond; 
c. de grond die de eigenaar wil beplanten heeft geen kleinere oppervlakte dan die 

waarop zich de gevelde houtopstand bevond; 
d. de gevelde houtopstand maakte geen deel uit van een boskern; 
e. andere belangen, welke verband houden met de bodemproductie, worden hierdoor 

niet geschaad; 
f. er rust geen herplantplicht op de grond die de eigenaar wil beplanten; 
g. er bestaat geen bezwaar tegen de compensatie op grond van bijvoorbeeld de Flora-

en faunawet, Landinrichtingswet, Wet op Ruimtelijke Ordening, provinciale en 
gemeentelijke bestemmingsplannen of gemeentelijke kapverordening. 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Stuurt u dit formulier en alle bijlagen naar: 
Dienst Regelingen 
Uitvoerders Boswet 
Postbus 1191 
330o BD Dordrecht 



". gemeente 
Amen Hunze 

Dienst Regelingen 
Uitvoerders Boswet 
t.a.v. dhr. P. Houwelingen 
Postbus 1191 
3300 BD DORDRECHT 

Postadres: 
postbus 93 
9460 AB Gieten 
tel. : (0592) 26 77 77 
fax : (0592) 26 77 99 

Bezoekadres: 
Spiekersteeg 1, Gieten 

Internetadres: 
www.aaenhunze.nl  

Onderwerp : Boswet 
	

Gligefg9kt,Q11'0 0  FEB 2008  

No. 	: 2006001095 	Behandeld door : K. Rotteveel 	 Uw brief van : - 
Bijlagen 	: div. 	 Doorkiesnummer : (0592) 267871 	 Uw kenmerk : - 

Geachte heer Houwelingen, 

Bijgaand ontvangt u m.b.t. de velling van houtopstanden in het kader van de ontwikkeling van de 
bouwlocatie Rolde-Zuid een aantal formulieren, zijnde: 
• kennisgeving van een voorgenomen velling; 
• verzoek tot ontheffing van de wachtverplichting; 
• verzoek tot compensatie van de herplantverplichting. 

De staande houtopstand is deels in eigendom van het Staatsbosbeheer, deels in eigendom van 
stichting De Trans en deels in eigendom van de gemeente Aa en Hunze. Alle partijen zijn door ons 
op de hoogte gesteld en hebben zich akkoord verklaard met de voorgenomen kap. De ontwikkeling 
van het plan is gefaseerd. Op de overzichtskaart treft u alle fasen aan. De kennisgeving en 
verzoeken hebben alleen betrekking op de eerste kapfase. 

Per eigenaar zijn de kennisgeving en de verzoeken gebundeld. Het bijgevoegde kaartmateriaal is 
van toepassing op zowel de kap als ook de percelen waarop de compensatie gepland is. Met de 
heer M. Lumkes van de provincie is afgesproken dat wij ons verplichten tot invulling van de 
compensatie vóór het begin van de tweede bouwfase die gepland is in 2009. Op dit moment kunnen 
we nog niet aangeven waar deze kadistraal gerealiseerd zal worden. 

Op de uitvoering van de kap staat grote druk: de beplanting zal voor 15 maart, zijnde de aanvang 
van het broedseizoen, verwijderd moeten zijn. Mochten er vragen zijn m.b.t. bijgaande stukken dan 
verzoeken wij u onverwijld contact op te nemen met de heer K. Rotteveel, tel. (0592) 267871, 
e-mail: krotteveel@aaenhunze.nl.  Wij verzoeken u e.e.a. zo snel mogelijk te behandelen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van de gemeente Aa en Hunze, 

B.J 	inds, 
Ho •f. afdeling Openbare Werken. 

Bank relatie: BNG te 's-Gravenhage, nr. 28.50.790.69 



ko gemeente 
Aa7en Hunze 

Afspraken handhaver Boswet 

Onderstaande afspraken m.b.t. de compensatie Rolde Zuid zijn gemaakt met de provincie Drenthe in 
haar rol als handhaver Boswet (dhr, M. Lumkes) en worden vastgelegd bij brief aan Gedeputeerde 
Staten. 

Binnen het bestemmingsplan Rolde Zuid zal meer gekapt dan geplant worden. Volledige 
compensatie binnen het plangebied is niet mogelijk. Samenvattend zullen wij 91.524 m2  bos en 
opgaande beplanting vellen, hierin niet begrepen individuele bomen welke verspreid op de locatie 
voorkomen. Uitgaande van de door de provincie gehanteerde compensatiefactoren (factor 1.5 voor 
bos jonger dan 30 jaar, factor 2.0 voor bos van 30 tot 100 jaar, factor 3 voor bos ouder dan 100 jaar) 
is een totale compensatie van 144.955,50 m2  berekend. In het plan is aan de noordzijde voorzien in 
aanplant van bos, in het totaal 48.868 m2  Daarnaast zal er buiten het plan 96.087,50 m2  moeten 
worden gerealiseerd om te voldoen aan de compensatie verplichting. 

De uitvoering van het plan zal gefaseerd verlopen. Voor de te kappen oppervlakte impliceert dit dat 
in de periode 2006-2009 31.793 m2  geveld wordt (l e  bouwfase). Vervolgens wordt in de periode 
2010-2012 43.810 m2  geveld (2e  bouwfase) en tenslotte in de periode 2012-2014 15.921m2  (3e  
bouwfase). In verband met het broedseizoen zal bij voorkeur vóór 15 maart 2006 de eerste fase 
worden geveld om aansluitend de hoofdontsluiting van het plan te kunnen realiseren. Bij gebrek aan 
locaties buiten het plangebied zullen wij voor compensatie van de eerste fase voor zover mogelijk 
binnen de hiertoe in het bestemmingsplan aangewezen gronden realiseren, alvorens de tweede fase 
te starten. Deze gronden zijn overigens niet in ons bezit en zullen dus verworven moeten worden 
tenzij de eigenaren bereid zijn tot bosaanplant. Hiertoe zal gemeente Aa en Hunze op korte termijn in 
onderhandeling met bedoelde partijen gaan. Het is uiteraard niet onmogelijk, dat geen 
overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaren. Indien realisatie van de compensatie 
binnen het plan vóór het eind van de eerste bouwfase (2009) niet kan, draagt gemeente Aa en 
Hunze zorg voor een passend door de handhaver Boswet te accorderen alternatief buiten de 
plangrens en realiseert dit voor aanvang van de tweede bouwfase. 



co  	KI/C-P 

landen 

tYLW 
I.Y0 7̀e0,1: 

t Bestemmingsplan Rolde Zuid getekend door: 
t.k. 

datum: 
februari 2006 

Topografische situatie 

skt. gemeente 
Aan Hunze 

afd: Openbare Werken 
Postbus 93, 9460 AB Gieten 
tel. (0592) - 267777 
fax (0592) -267799 

tek. nr.: 
t 

besteknr.: gecontroleerd: schaal: 
1:25000 

cluster: 
0 . W. 

revisie: 
d.d. omschrijving get. 	acc. 
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Acceptatieverzoek 

\s, 
Opgesteld door:  (. Datum: ) Paraaf. 	 

ACCEPTATIE VERZOEK BOSWET, Artikel 6 

Nummer ONTH/UITH/ONT COMP e.7 75/o /o je, 

Ontvangstdatum:  2 (- 2  - 	c->  6 

	

Kadastrale gemeente velling- 	

rpv Def / Dom / SBB * 

Naam verzoeker: . 

Gemeente 	- (fi-L c-cc. 

2_e. 

Prov • • 

Kadastrale gemeente compensatie- 	  Gemeente: Prov.' 	 

Vraag 

1. Is het juiste formulier gebruikt? 

2 lijn de algemene gegevens verzoeker volledig ingevuld? 

3. Is het KAP/ILUTEN-nummer ingevuld? 

4. Is (zijn) het (de) verzoek(en) aangegeven? 

5. Is onderdeel C, ontheffing of uitstel, volledig ingevuld? 

6. Is onderdeel D, eigenaar, volledig ingevuld? 

7. Is onderdeel G, compensatie, volledig ingevuld? 

8. Is bij onderdeel H een duidelijke motivatie aangegeven? 

9. Is een topografische kaart bijgevoegd? 

10. Is een beheers- of kadastrale kaart bijgevoegd? 

2 's het verzoek ondertekend? 

Antwoord 

CO)/ nee * 

Ja nee * 

cnr) nee / n.v.t. * 

Ja nee * 

Ja / nee / .v.t. * 

Ja / nee / 

69) nee / n.v.t. 

nee 

‘,) nee / n.v.t. * 

‘g,) nee / n.v.t. 

Ja i/ nee 

* juiste antwoord omcirkelen; 
* indien bij één of meer vragen 'nee' dan document onth-luith-lontw- of compverzoi verzenden! 
* indien onvoldoende aanvulling of geen aanvulling dan document -0.1A of 0.18 verzenden. 

Aan te maken documenten: 
• [ ] onthverzo2 
• [ ] onthverzo3 
• [ ] uithverzo2 
ie 	] uithverzb3 
• [ ] ontwverzo2 
• [ ] ontwverz03 
Ni Kl compverzo2 
• compverzo3 
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Gemeente Aa en Hunze 
De heer K. Rotteveel 
Postbus 93 
9460 AB GIETEN 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

uw brief van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 

onderwerp 	 doorkiesnummer 

Ontvangstbevestiging 
verzoek compensatie 
CO M P/03/06/030 

datum 

22 februari 2006 
bijlagen 

Geachte heer Rotteveel, 

Hierbij deel ik u mede dat ik uw verzoek tot compensatie van de herplantplicht in het 
kader van de regeling "Kennisgeving van een voorgenomen velling" op 21 februari 2006 
in ontvangst heb genomen. 

Het verzoek is onder nummer COMP/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. 
U dient dit registratienummer bij al uw correspondentie over dit verzoek te vermelden. 

Volgens uw opgave is Stichting de Trans,Stroetenweg 15 te Nooitgedacht eigenaar van de 
het perceel van de te vellen houtopstand. 

De beoordeling van uw verzoek vindt plaats door de Provincie. De beslissing op uw verzoek 
wordt naar verwachting binnen twee maanden na dagtekening van deze brief aan de 
eigenaar van de betreffende grond gezonden. Aan u wordt dan een afschrift van deze 
beslissing gestuurd. 

Nadere informatie over de behandeling van uw verzoek en de voorwaarden kunt u vinden 
in de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

DE MINISTER V LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teamm ager uitvoering 

.C. Lauwerijssen 

Afschrift aan: 	- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 
- De gemeente Aa en Hunze 

Kennisgeving aan: - De eigenaar van het perceel van de te vellen hotopstand. 

3ol LNV 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nllloket 
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landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

datum 

22 februari 2006 
bijlagen 

ons kenmerk 

doorkiesnummer 

.B.C. Lauwerijssen 

d. 001 LNV 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwatiteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: oB00-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.mininv.nl/loket  

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 

uw brief van 	 uw kenmerk 

onderwerp 

Kennisgeving 
verzoek compensatie 
CO M P/03/06/030 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 februari 2006 en verzoek tot compensatie van de 
herplantplicht in het kader van de regeling "Kennisgeving van een voorgenomen velling" 
in ontvangst heb genomen. Volgens opgave op het verzoekformulier bent u eigenaar van 
het perceel met de te vellen houtopstand. 
Het verzoek is onder nummer COMP/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. U dient 
dit registratienummer bij al uw correspondentie over dit verzoek te vermelden. 

Het verzoek is ingediend door Gemeente Aa en Hunze, K. Rotteveel, Postbus 93 te GIETEN. 
De verzoeker is van plan de volgende percelen te beplanten in het kader van de 
compensatie herplantplicht. 

Opp. 	Aantal 	Gemeente 	 Kad.aanduiding 
215,67 are 	 ROLDE 

De beslissing op het verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Nadere informatie over de behandeling van het verzoek en de voorwaarden kunt u vinden 
in de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

DE MINISTER V • N LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De team nager ui. -ring 
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DE MINISTER VA '• LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teamm ager uitvoering 

C. Lauwerijssen 

d. Jrn. LNV 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  

Gemeente Aa en Hunze 
De heer K. Rotteveel 
Postbus 93 
9460 AB GIETEN 

uw brief van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 

onderwerp 	 doorkiesnummer 

Ontvangstbevestiging 
verzoek compensatie 
COMP/03/06/030 

Geachte heer Rotteveel, 

Hierbij deel ik u mede dat ik uw verzoek tot compensatie van de herplantplicht in het 
kader van de regeling "Kennisgeving van een voorgenomen velling" op 21 februari 2006 
in ontvangst heb genomen. 

Het verzoek is onder nummer COMP/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. 
U dient dit registratienummer bij at uw correspondentie over dit verzoek te vermelden. 

Volgens uw opgave is Stichting de Trans,Stroetenweg 15 te Nooitgedacht eigenaar van de 
het perceel van de te vellen houtopstand. 

De beoordeling van uw verzoek vindt plaats door de Provincie. De beslissing op uw verzoek 
wordt naar verwachting binnen twee maanden na dagtekening van deze brief aan de 
eigenaar van de betreffende grond gezonden. Aan u wordt dan een afschrift van deze 
beslissing gestuurd. 

Nadere informatie over de behandeling van uw verzoek en de voorwaarden kunt u vinden 
in de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

Afschrift aan: 	- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 
- De gemeente Aa en Hunze 

Kennisgeving aan: - De eigenaar van het perceel van de te vellen hotopstand. 

.5.• 
• IIIIiI 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

datum 

22 februari 2006 
bijlagen 
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.B.C. Lauwerijssen 

,d. 301 LNV 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1.191. 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: o800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www.minlnv.nl/loket  

Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD Nooitgedacht 

uw brief van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 

onderwerp 	 doorkiesnummer 

Kennisgeving 
verzoek compensatie 
CO M P/03/06/030 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 februari 2006 en verzoek tot compensatie van de 
herplantplicht in het kader van de regeling "Kennisgeving van een voorgenomen velling" 
in ontvangst heb genomen. Volgens opgave op het verzoekformulier bent u eigenaar van 
het perceel met de te vellen houtopstand. 
Het verzoek is onder nummer COMP/03/06/030 in mijn administratie opgenomen. U dient 
dit registratienummer bij al uw correspondentie over dit verzoek te vermelden. 

Het verzoek is ingediend door Gemeente Aa en Hunze, K. Rotteveel, Postbus 93 te GIETEN. 
De verzoeker is van plan de volgende percelen te beplanten in het kader van de 
compensatie herplantpticht. 

Opp. 	Aantal 	Gemeente 	 Kad.aanduiding 
215,67 are 	 ROLDE 

De beslissing op het verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Nadere informatie over de behandeling van het verzoek en de voorwaarden kunt u vinden 
in de brochure. Daarnaast kunt u contact opnemen met Dienst Regelingen. 

DE MINISTER V LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De team nager ui 	ring 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

datum 

22 februari 2006 
bijlagen 
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provincie jrenthe 

Aan: 
Directie Regelingen 
t.a.v. de heer P. Houwelingen 
Postbus 1191 
3300 BD DORDRECHT 

1.111.11..11HO 1111E11 	111111 +III 

Assen, 1 mei 2006 
Ons kenmerk 17/LG/2006004646 
Behandeld door de heer M. Lumkes (0592) 36 56 07 
Onderwerp: comp/03/06/029 en comp/03/06/030 

Geachte heer Houwelingen, 

Wij hebben de twee bovengenoemde compensatieverzoeken van de gemeente 
Aa en Hunze ontvangen. Wij hebben deze compensatieverzoeken getoetst aan het 
Koninklijk Besluit van 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot 
herbeplanting en constateren dat deze compensatieverzoeken voldoen aan de 
gestelde regels. Wij adviseren u in te stemmen met deze compensatieverzoeken. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten van Drenthe, 
namens deze, 

\P \JA 

mevrouw L. Portegies, 
hoofd van de Productgroep Landelijk Gebied 

ab/colt. 

Provinciehuis Westerbrink i, Assen 	T (0592) 36 55 55 
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 	F (0592) 36 57 77 
www.drenthe.nl  
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Stichting de Trans 
Stroetenweg 15 
9449 PD NOOITGEDACHT 

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

VFR7ONDEN 0 4 MEI 2006 

uw brief van 	uw kenmerk 	ons kenmerk 
	

datum 
2 mei 2006 

onderwerp 
	

doorkiesnummer 
	

bijlagen 

Verzoek tot compensatie 
herplantplicht 
COMP/o3/o6/030 

Geachte heer Rotteveel, 

Hierbij deel ik u mede, gezien het advies van de Provincie Drenthe, dat ik u - conform 
artikel 2 van Koninklijk Besluit van 20 juni 1962, Stb. 220 (laatstelijk gewijzigd .d.d 12 juni 
1998, Stb. 359) houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, 
bedoeld in artikel 3 van de Boswet - toestemming verleen voor het beplanten van andere 
grond dan de grond waarop zich de houtopstand bevond. 

GEGEVENS TE VELLEN /GEVELDE HOUTOPSTAND: 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 

Telefoon: : 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 

Web: www.minlnv.nl/loket  

d. 001 LNV 

Opp. 	Aantal Boomsoort 	Gemeente 
	

Kad. aanduiding 
51,6 are 	 eik 	Rolde 

	
X 399 

16,76 are 	 eik 	Rolde 
	

X 399 
14,79 are 	 eik 	Rolde 

	
X 400 

2,38 are 	 eik 	Rolde 
	

X 400 
128,32 are 	eik 	Rolde 

	
X 701 

2,36 are 	 eik 	Rolde 	 X 701 

Plaatselijke benaming: de Trans. 

Het voornemen van velling van de houtopstand op bovengenoemd perceel is op 21 
februari 2006 door de Gemeente Aa en Hunze, Dhr. Rotteveel, Postbus 93 te Gieten 
gemeld. De melding is in mijn administratie opgenomen onder nummer KAP/03/06/030. 

GEGEVENS COMPENSATIEPERCEEL: 

Opp. 	Aantal 	Gemeente 
	 Kad. aanduiding 

215,67 ARE 	 ROLDE 

De boven beschreven grond dient uiterlijk drie jaar na velling beplant te zijn. 



Datum 
	

Kenmerk 
	

Vervolgblad 

2 mei 2006 
	

2 

De Handhaver Boswet van de Provincie Drenthe zal nagaan of de bovenvermelde 
bepalingen door u nageleefd worden. Het niet naleven van deze bepalingen kan worden 
aangemerkt als een economisch delict als bedoeld in artikel 1A op de Wet op de 
economische delicten. 

Ik wijs u er op dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op de te 
beplanten grond (gemeentelijke of provinciale verordeningen, gemeentelijk 
bestemmingsplan, Flora- en faunawet, natuurschoonwet). Informatie hierover kunt u 
inwinnen bij de gemeente of de Provincie of bij Dienst Regelingen. 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van 
deze brief bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit besluit in 
bezwaar komen. Het bezwaarschrift kan worden gezonden aan Dienst Regelingen, afdeling 
bezwaarschriften. Het adres vindt u in de kantlijn van deze brief. 
Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivatie daarvan. 
Vermeld in de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het onderwerp van deze 
brief en het meldingsnummer: COMP/03/06/030. 
U wordt tevens verzocht een afschrift van dit besluit bij uw bezwaarschrift te voegen. De 
unitmanager van Dienst Regelingen zal namens de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze: 
De teammanager uitvoering 

ing. W.J.B.C. Lauwerijssen 

Afschrift aan: - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
- De handhaver Boswet van de provincie Drenthe 
- De gemeente Aa en Hunze (tevens melder), Dhr. K. Rotteveel, Postbus 93, 9460 AB te Gieten 



controleur J.J. Vos eigenaar Stichting De Trans 

datum controle 24 augustus 2010 Stroetenweg 15 adres 

pc/woonplaats 9449 PD Nooitgedacht 

Zomer 2009 Einde herbeplantingstermijn 

Nr. ontv. bevestiging cq. herplantplicht KAP 03.06.030 

Rolde 
X 
399, 400, 701 

2. Perceelsaanduiding 
- gemeente 
- sectie / Igd 
- nummer / vak 

[ 	]ja 
[ ] neen 

5.  Grondbewerking 

Geplant 
- houtsoorten 
- kwaliteit plantsoen 

6.  

[ ] goed [ ] matig [ ] slecht 

3. Opp. / aard (voormalige begroeiing) 

7.  Natuurlijke opslag houtsoorten 
bedekkingsgraad 

8.  Bijzondere maatregelen 

9.  Percentage uitval 

Periode uitv. herbeplanting 

UITVOERING 
Herbeplante opp. / aantal bomen in 
rijbeplanting 

[ ] overeenkomstig de herplantplicht 
[ 	] niet juist, t.w. 	 ha / m 

4. 

Indruk resultaat herbeplanting [ ] geslaagd [ ] twijfelachtig [ ] mislukt 10. 

Bijzonderheden: 

Zit in totale compensatieafspraken. Afleggen. 

.(212 

CONTROLE-RAPPORT BOSBOUW 
HERBEPLANTING EN AANSLAG 

Dagtekening: 14 oktober 2010 
	

De handhaver Boswet - R.J.A. Altena 
GMETTEN\BOSWET\BOSWET\HERPLANT\06.030.doc 

ot4TV d.d.  I 1 0 NOV 2010 	 



Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

4 mei 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot reactie
provincie op bomenkap zonder melding

Geachte voorzitter,

Vrijdag 30 april reageerde de provincie Drenthe in het Dagblad van het Noorden op het nieuws
dat de gemeente Aa en Hunze jarenlang heeft verzuimd om melding te doen van het vellen van
houtopstanden (volgens de Wnb)1.

In het artikel lijkt de provincie vrij laconiek te reageren op de het ontbreken van de meldingen.
Naar aanleiding van deze reactie heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Drenthe de
volgende vragen aan GS.

1. Bent u het met ons eens dat het de taak van de provincie is om door middel van de
meldings- en herplantplicht er op toe te zien dat het bosareaal in Nederland behouden
blijft?
Zo nee, wat is volgens u dan het doel van de meldingsplicht en herplantplicht voor
houtopstanden in de Wnb en de taak van de provincie hierin?

2. Hoe vaak is de provincie er achter gekomen (sinds invoering van de Wnb) dat Drentse
organisaties/inwoners ten onrechte geen melding hebben gedaan van het vellen van
een houtopstand in het kader van de Wnb?

3. Wat zijn de consequenties voor een organisatie/inwoner als deze zich niet aan de
meldingsplicht voor het vellen van houtopstanden (zoals gedefinieerd in de Wnb) houdt?



4. Wat zijn de consequenties voor een een organisatie/inwoner als deze zich niet aan de
herplantplicht (zoals gedefinieerd in de Wnb) houdt?

5. Klopt het beeld dat in het artikel2 wordt geschetst, dat de provincie van mening is dat er
´weinig aan de hand is´ als verplichte meldingen niet worden gedaan? Zo ja, kunt u dat
toelichten?

6. In het artikel stelt de provincie dat het doen van de kapmelding ´elkaar aan het werk
houden´ is, omdat een melding geen besluit is waar bezwaar tegen kan worden
aangetekend.
Is dit een correcte weergave van de uitspraken van de provincie?
Zo ja, kan GS uitleggen waarom het doen van meldingen wordt gezien als ´elkaar aan
het werk houden´?
Zo nee, wat bedoelde de provincie dan met die uitspraak?

7. Is de provincie op de hoogte van de inhoud van de kapmelding uit 2006 die wordt
beschreven in het artikel in het DvhN?
Zo ja, kunt u ons een afschrift van de desbetreffende kapmelding uit 2006 doen
toekomen?

8. In de gemeente Aa en Hunze vallen alle houtopstanden (definitie Wnb) onder de Wnb
meldings- en herplantplicht, omdat er geen bebouwde kom (voor houtopstanden Wnb) is
vastgesteld in deze gemeente.
Hoeveel meldingen vellen houtopstanden (sinds 1 januari 2017) heeft u van de
gemeente Aa en Hunze ontvangen? Kunt u daar een overzicht van meesturen?

9. Houdt de provincie toezicht op het naleven van de Wnb met betrekking tot meldings- en
herplantplicht, bijvoorbeeld door luchtfoto´s te vergelijken?
Zo ja, kunt u uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
Zo nee, zijn er andere (landelijke) organisaties die hier toezicht op houden? Welke zijn
dat?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker

1.
https://www.dvhn.nl/drenthe/Provincie-Drenthe-bevestigt-het-ontbreken-van-de-kapmeldingen-bomen-wijk
-Nooitgedacht.-Maar-rept-over-administratieve-overtreding-26810549.html
2.  Idem.
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