provincie limburg
Aanvraagformulier ontheffing houtopstanden
Wet natuurbescherming (Wnb)
Gegevens aanvrager
Naam bedrijf of particulier

Spaander / Wijnands

KvK-inschrijvingsnummer
(indien van toepassing)
Correspondentieadres

Voedselbos Hilkensberg, Hilkensbergweg 1

Postcode en plaats

5872CH, Broekhuizen

Evt. naam contactpersoon

Marloes & Jeroen Spaander

Telefoon

+31 (0) 6 2888 3999

E-mail

voedselbos@hilkensberg.org

Gegevens gemachtigde (alleen invullen indien machtiging ook is bijgevoegd)
Naam gemachtigde
Correspondentieadres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail
Heeft u al een kapmelding ingediend?
L:JJa
Nee, u dient eerst een kapmelding te doen, tenzij u een ontheffing voor de meldingsplicht aanvraagt.
1. Waarvoor wilt u een ontheffing aanvragen?
(meerdere opties zijn mogelijk)
E
Meldingsplicht (artikel 4.2 eerste lid Wnb) > ga naar 2
El

Herbeplanting op dezelfde grond (art. 4.3 eerste lid Wnb) > ga naar 3

El

Realiseren herbeplanting binnen 3 jaar na veiling (art. 4.3 eerste lid Wnb) > ga naar 4

41.

Herbeplantingsplicht (art. 4.3 eerste lid Wnb) > ga naar 5
Vervangen niet aangeslagen herbeplanting binnen 3 jaar na veiling (art. 4.3 tweede lid Wnb) >
ga naar 6

2. Ontheffing meldingsplicht
Wanneer u van mening bent dat de voorgenomen yelling /hef teniet gaan van de houtopstand niet
gemeld moet worden en de betreffende veiling valt niet onder de uitzonderingsgronden van de Wnb (art.
4.1 en art. 4.4) dan dient u hiervoor een ontheffing te vragen.
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing van de meldingsplicht verlenen op grond van art. 4.5 derde lid
Wnb.
El
U moet een gedegen motivatie toevoegen waarom deze ontheffing in uw geval noodzakelijk is.
3. Ontheffing herbeplanting op dezelfde grond (verzoek om compensatie)
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplanting op een ANDERE
LOCATIE dan waar de veiling plaatsvindt / de houtopstand wordt aangetast op grond van art. 4.5 eerste
lid indien wordt voldaan aan de eisen in artikel 3.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014.
Gegevens perceel/percelen kapmelding
Zaaknummer
Kirsten & Per Wijnands

Marioes & Jeroen Spaander

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

Gegevens compensatieperceel
Kadastrale
gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte te
beplanten
percelen in m2

Aantal te
planten
bomen*

Boomsoort

*enkel bij éénrijige beplantingen of wegbeplantingen wordt het aantal te planten bomen vermeld.
E

U moet een korte motivatie toevoegen waaruit blijkt:
• wat de voorgenomen herbeplanting precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig
verantwoorde wijze wordt uitgevoerd;
• dat de andere locatie (compensatieperceel) onbeplant en vrij is van een herbeplantingsplicht
als bedoeld in art. 4.3 Wnb.
U moet een duidelijke (kadastrale) kaart van het compensatieperceel toevoegen.

4. Ontheffing realiseren herbeplanting binnen 3 jaar na veiling (verzoek om uitstel)
Soms kan het zijn dat herbeplanting binnen 3 jaar na de veiling of het tenietgaan van de houtopstand
niet mogelijk is en dat er meer tijd nodig is. U kunt dan om uitstel van de termijn vragen.
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de realisatietermijn op grond van artikel 4.5
eerste lid Wnb.
5. Ontheffing herbeplantingsplicht
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de herbeplantingsplicht op grond van artikel 4.5
derde lid Wnb.
U dient een gedegen motivatie toe te voegen waarom deze ontheffing in uw geval noodzakelijk
is.
Zie bijlage 2021-12-13-voedselbos-hilkensberg-aanvraag-ontheffing-herplantplicht-provincielimburg-ondertekend-en-ingediend.pdf (zoals besproken met Peggy Janssen). Hieronder de links
naar de online documenten (de ontwerptekening is b.v. te groot om toe te voegen als bijlage aan
de email):
https://hilkensberg.orq/docs/2021-12-13-voedselbos-hilkensberg-aanvraag-ontheffingherplantplicht-provincie-limburg-ondertekend-en-ingediend.pdf
https://hilkensberg.org/docs/2021-11-22-voedselbos-hilkensberg-doelen-plan-van-aanpak-planningontwerp-onderzoeken-en-vergunningaanvragen.pdf
https://hilkensberg.orgidocs/2021-11-22-voedselbos-hilkensberg-ontwerp-tekening.pdf
6. Ontheffing vervangen van niet aangeslagen herbeplanting binnen 3 jaar na veiling
2
Kirsten & Per Wijnands

Madoes & Jeroen Spaander

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen om niet aangeslagen herbeplanting binnen 3 jaar te
vervangen op grond van artikel 4.5 tweede lid Wnb.
U moet een korte motivatie toevoegen waaruit blijkt:
• wat de voorgenomen herbeplanting precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig
verantwoorde wijze wordt uitgevoerd;
• waarom de realisatietermijn van 3 iaar redeliikerwiis niet moqeliik of niet gehaald is.
Hierbij verklaar ik dat de aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld
Handtekening aanvrager (of gemachtigde)
Datum:
22-12-2021
Handtekening:
Kirsten & Per Wijnands

Marloes & Jeroen Spaander
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