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Onderwerp: Kanttekeningen bij Wet Natuurbescherming (document nr. 33 348)  
 
 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij verzoek ik u onze inbreng voor de kamerbehandeling van de Regels ter bescherming van de 

natuur (Wet Natuurbescherming) inclusief nota van wijziging ter kennis te brengen aan de leden van 

de vaste Kamercommissie die dit onderwerp behandelen. 

 

De AVIH
1
 onderkent dat decentralisatie een gegeven lijkt te zijn. Daarover wil de AVIH als opmerking 

maken dat de wet, mede daardoor, géén bijdrage levert aan vereenvoudiging en vermindering van 

regelgeving. Er ontstaat onnodig veel bestuurlijke drukte door 12 provincies de ruimte te geven met 

eigen verordeningen, ontheffingen en gedragscodes te komen. Dat maakt dat er steeds verschillende 

regimes mogelijk zijn buiten de bebouwde kom van gemeentes voor delen van het landelijk gebied die 

elk hun eigen status hebben: NATURA 2000 gebieden, Natuurnetwerk Nederland gebieden,  

bijzondere provinciale natuurgebieden en gebieden die buiten deze kwalificaties vallen. Daarenboven 

zou nog sprake zijn van gedragscodes voor zowel flora- en fauna als voor de velling van bos. Dat 

maakt het voor ondernemers die door het hele land werken buitengewoon lastig om van alle lokale 

finesses op de hoogte te zijn en daarmee hun werkzaamheden keurig volgens de regels uit te voeren.  

 

In dat opzicht is de nieuwe wet een verslechtering ten opzichte van de situatie waarbij het Rijk 

uniforme kaders stelde. De bureaucratie voor “gewoon” beheerwerk neemt toe. De haalbaarheid en 

betaalbaarheid van beheersmaatregelen komt hiermee verder onder druk te staan dan nodig. 

 

Verder lijkt er een discrepantie te bestaan tussen de toon van de Natuurvisie en de Wet. In de 

Natuurvisie is het benutten van de natuur een geaccepteerd uitgangspunt, maar uit de wetstekst en 

MvT lijkt het toch vooral te moeten gaan over beschermen van natuur wat een heel samenstel van 

                                                
1 De AVIH is de enige Nederlandse branche organisatie van  MKB ondernemers die zijn 
bestaansbasis heeft in het duurzame beheer van het Nederlandse bos en landschap. Bosbouwadvies, 
aanneming van boswerk, handel in hout en biomassa, transport ervan en de verwerkende industrie 
zoals zagerijen behoren tot de bedrijfstak die de houtwaarde-keten nà de bosbezitter vormt. 
www.avih.nl 
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maatregelen en verboden met zich brengt en waarbij de onderlinge samenhang van benutten, 

beleven, beschermen ondergesneeuwd raakt.. 

 

Dat gezegd hebbend is de AVIH: 

- er niet gerust op dat de instandhouding van de bosoppervlakte dezelfde of betere waardborging kent 

dan de Boswet. De introductie van het fenomeen gedragscode om uitvoering en handhaving van de 

herplantverplichting te regelen maakt de AVIH niet geruster. 

- ingenomen met het feit dat de Nederlandse kop, die de FF-wet bevatte ten opzichte van Vogel en 

Habitatrichtlijn, enigszins gedecimeerd is, maar meent dat verdergaande deregulering noodzakelijk 

is om het onderhoud weer haalbaar en betaalbaar te maken.. De bijgevoegde brochure “Groen 

ondernemerschap, een goede balans tussen ecologie en economie” illustreert dat extra regelgeving 

voor normaal onderhoudswerk onnodig is. 

- bezorgd omdat het soms onduidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld en waarom bepaalde keuzes 

zijn gemaakt. Die onduidelijkheid komt voort uit het feit dat de (‘oude’) Memorie van Toelichting niet 

meer voldoende aansluit op de nieuwe wettekst.  

 

Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet,  

Algemene Vereniging Inlands Hout 
 
 
 
 
Ing. C. Boon 
Voorzitter 
 

 

Bijlage I: Brief AVIH d.d. 16 mei 2014 
 
Bijlage II: ANWB Kampioen uit 1937:  
 
Bijlage III: Artikel Tom Bade - Zand er over  
 
Bijlage IV: Rapportage Algemene Rekenkamer, 16-4-2014, "Beschermingsregimes EHS, NATURA 

2000 en overige natuurgebieden"  
 

Bijlage: Brochure “Groen ondernemerschap  

http://avih.nl/files/4814/0500/1772/Groen_Ondernemerschap_werken_in_en_met_de_natuur.pdf
http://avih.nl/files/4814/0500/1772/Groen_Ondernemerschap_werken_in_en_met_de_natuur.pdf
http://books.google.nl/books?id=FJIdvd_ZxGAC&pg=PA350&lpg=PA350&dq=Boschwet+1922&source=bl&ots=ccdjeyfJsH&sig=5yMvOO4nkr8pEU0AKGgW4fbON9o&hl=nl&ei=bXWkTsnUK8WG-wbJr4Q-&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onepage&q=Boschwet%201922&f=false
https://www.yumpu.com/nl/document/view/20238630/tom-bade-zand-erover-reactie-op-zandverstuivingen-triple-e
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/04/Compensatie_van_schade_aan_natuurgebieden
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/04/Compensatie_van_schade_aan_natuurgebieden
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Kanttekeningen bij de wet Natuurbescherming door de AVIH 

(Algemene Vereniging Inlands Hout)2 
 

 

1. BOSINSTANDHOUDING 
Diverse nieuwe maatregelen opgesteld in de Wet Natuurbescherming zorgen ervoor dat de 

instandhouding van het bos NIET gewaarborgd is. Hieronder zullen we in de verschillende alinea’s 

niet alleen toelichten welke maatregelen dat zijn, maar ook beargumenteren dat de motivatie om tot 

deze maatregelen te komen, niet klopt. Allereerst echter is het van belang om te begrijpen waarom de 

instandhouding van bos wél wettelijk gewaarborgd dient te zijn.  

 

1.1 Belang van bos/Intrinsieke waarde van bos 

Kritiek: De waarden die bos heeft als onderdeel van de natuur ontbreken in de wetstekst en 

natuurvisie. 

Toelichting: De intrinsieke waarden van bos, die ook belangrijk zijn bij een evenwichtige invulling van 

de drie- eenheid benutten, beleven en beschermen, zijn CO2 opslag, zuiverende functies voor lucht 

en water, een ecosysteem dat het rijkst is aan biodiversiteit, productie van hout en biomassa en de 

sociaal–economische betekenis voor werkgelegenheid. En dat in een goed evenwicht met de 

recreatieve en natuur- en landschapsfunctie. Sinds het einde van de 19e eeuw er weer bos werd 

aangelegd, gebeurde dat om allerlei redenen: stuifzandvastlegging, jachtgebied, landschap en 

landgoedaanleg, houtproductie voor bouw, brandhout, looizuurwinning, etc. etc. De waardering van 

die functies verschilt per eigenaar en per tijdsgewricht, maar steeds geldt: bos vervult altijd meer 

functies tegelijkertijd. Na een aantal decennia waarin eerst recreatie en later de natuurwaarden 

domineerden is nu weer aandacht voor de productiefunctie. De rollen van bos, hout en biomassa bij 

de klimaatverandering en de economische betekenis daarvan bij teruglopende overheidsbudgetten 

worden nu meer benadrukt. Het goed invullen van de eigen bos verantwoordelijkheid bij het leveren 

van inbreng en standpunten in het  internationaal bosbeleid is noodzakelijk i.v.m. geloofwaardigheid in 

binnen- en buitenland. Daarom is het van belang dat bos op zichzelf wordt gewaardeerd. 

Ook i.v.m. internationale verplichtingen dienaangaande is het van belang dit expliciet te benoemen. 

Immers het Planbureau van de Leefomgeving krijgt de opdracht in art. 1.8 om te rapporteren over 

BOS, natuur en landschap en dan moet wel duidelijk zijn tegen welk licht die rapportages moeten 

plaatsvinden: dat beperkt zich niet tot natuur en landschap, maar gaat over BOS, natuur en 

landschap. 

Dat is relevant omdat in de MvT –terecht- wordt gerefereerd aan internationale verplichtingen (p. 188) 

zoals de UNFCC verplichtingen tot rapportage over de bescherming van bossen. Het is ironisch dat 

juist aan die verplichting op dit moment al niet wordt voldaan door een tekort schietende 

bosinventarisatie op het punt van het kunnen verantwoorden van ontwikkelingen in ontbossing, 

herbebossing en nieuwe aanplant (zie onze brief d.d. 16 mei jl. – Bijlage I). 

                                                
2 De AVIH is de enige Nederlandse branche organisatie van  MKB ondernemers die zijn 
bestaansbasis heeft in het duurzame beheer van het Nederlandse bos en landschap. Bosbouwadvies, 
aanneming van boswerk, handel in hout en biomassa, transport ervan en de verwerkende industrie 
zoals zagerijen behoren tot de bedrijfstak die de houtwaarde-keten nà de bosbezitter vormt. 
www.avih.nl 

http://www.avih.nl/
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Bovendien: de wet benoemd in art. 1.5.3.e wèl dat de bestaande natuurvisie in het bijzonder aandacht 

besteedt aan “het rijksbeleid gericht op het duurzame beheer van houtopstanden” maar: dat rijksbeleid 

bestaat wel en er is in de natuurvisie niet aan gerefereeerd. 

 

Oplossing: AVIH stelt voor aan art. 1.5 een nieuw lid j toe te voegen: 1.5.3.j: beleid met betrekking tot 

bossen, hun biodiversiteit, hun hout en biomassaproductie en -oogst, hun CO2 opslag en hun 

sociaaleconomische betekenis. 

 

1.2 Herplantplicht voor NATURA 2000 gebieden toepassen 

Kritiek: Het is niet helder waarom de herbeplantingsplicht niet van toepassing is in NATURA 2000 

gebieden zoals geregeld in art 4.4.1a, waarin wordt bepaalt dat, wanneer een velling is aangemerkt 

als passende maatregel, er geen meldings- en herplantplicht geldt. (Bovendien zou de 

herplantingsplicht zoveel mogelijk behouden moeten blijven, zoals aangegeven in 2.1) 

Toelichting: Ten eerste blijkt nergens uit dat NATURA 2000 een hogere status zou hebben dan 

bestaand gebruik, waarbij de nationale wetgeving inzake bosinstandhouding geldt. Er kan voor 

omvorming van bos niet worden verwezen naar: “het moet van Europa” als dat in strijd is met de 

Boswet. Ten tweede is het aandeel bos binnen NATURA 2000 gebieden aanzienlijk (NATURA 2000 

op land is 342.000ha. 1/3 daarvan is 114.000 ha bos. Dat is 30% van alle bossen in Nederland). 

Vrijstelling van herplantplicht voor deze bossen betekent dat in een groot deel van het NL bos wordt 

vrijgesteld van herplantplicht bij dat wat ‘passende maatregel’ wordt genoemd. Onder die noemer 

worden onder meer hagedissenpassages, vlindercorridors en nieuwe woestijnen gerealiseerd. En dat 

terwijl “we” ons in de rest van de wereld juist zorgen maken over verwoestijning! 

 

Oplossing: De AVIH vraagt om deze vrijstelling in art. 4.4.19 te verwijderen in het belang van de 

bosinstandhouding. Indien er al moet worden ontbost in het NATURA 2000 gebied moet dat ‘gewoon’ 

worden gecompenseerd. 

 

1.3 Gedragscode herplanten 

Kritiek:  

1. De mogelijkheid van het opstellen van een gedragscode voor alle overige bossen, voor een 

(groep van) boseigenaren of een regio om “te ontsnappen” aan meld- en herplantplicht, doet 

afbreuk aan de zekerheden die de Boswet in al zijn eenvoud bood.  

2. Het in werking stellen van een maatregel als een gedragscode schiet bovendien te kort omdat 

er op die manier niet gewaarborgd is dat, indien niet wordt herbeplant op dezelfde grond maar 

elders, compensatie ook daadwerkelijk wordt geëist èn gerealiseerd voorafgaand aan de 

velling.   

Toelichting: Hoewel grotendeels de Boswet bepalingen zijn overgenomen, introduceert de wetgever 

nu in art. 4.4.1.d de mogelijkheid om per eigenaar (of per groep van eigenaren, of per deel van een 

provincie) via een gedragscode “te ontsnappen” aan de meldingsplicht van voorgenomen velling en de 

bijbehorende herplantplicht. Die gedragscode moet door de Minister worden goedgekeurd na overleg 

met de betrokken provincie. Ondanks de ‘lichte’ eisen aan de gedragscode: het niet mag gaan over 

houtopstanden van een “boskern”, het moet gaan over “een wijze van vellen” en er moet sprake zijn 

van “bosbouwkundig verantwoorde herplanting”, wordt hiermee afbreuk gedaan aan de zekerheden 

die de boswet in al zijn eenvoud bood. Onduidelijk is de verhouding met art. 2.10 van het BARRO 
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(Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening) dat slechts binnen de EHS en met uitsluiting van het 

grondgebied van het Ministerie van Defensie voorziet in een compensatieplicht in geval van 

significante vermindering van de oppervlakte. De vraag is: wat is nu wanneer heersend? Ook de 

onduidelijkheden over wie een gedragscode kan aanmelden en wat een ‘significante’ vermindering 

van oppervlakte is, dragen niet bij aan zekerheid over de instandhouding van bosoppervlakte. 

 

Oplossing: Ook gelet op de hierboven gemelde zorgpunten meent AVIH dat het fenomeen 

gedragscode beter kan komen te vervallen, omdat elke verminderde zekerheid van 

bosinstandhouding op zichzelf onwenselijk is, vanwege alle hiervoor genoemde argumenten in 1.1. 

Indien toch wordt doorgegaan met het maatregel gedragscode moet als eis worden opgenomen  dat 

éérst zekerheden moeten worden gesteld inzake compensatie alvorens een gedragscode goed te 

keuren. 

 

1.4 Bosschap opgeheven 

Kritiek: Omdat het Bosschap is opgeven per 1 jan. 2015, zijn verwijzingen ernaar ook niet langer 

correct.  

Toelichting: Zie verder advies Raad van State (Staatsblad 9 april 2014) betreffende het voorstel van 

wet, houdende wijziging van de wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de 

opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing Bedrijfslichamen)  

 

Oplossing: Verwijzingen naar de PBO Bosschap kunnen vervallen, zowel in de MvT als ook in de 

concept tekst van de wet (art. 4.6.a). Het advies van de RvS m.b.t. het bos en Bosschap is nog niet 

verwerkt. Dat kan op een eenvoudige wijze gebeuren.  

Voorgestelde redactie voor 4.6.a: houtopstanden die deel uitmaken van bosbouwondernemingen die 

groter zijn dan 5 ha.  

Dat is materieel hetzelfde als ‘geregistreerd bij het Bosschap’ en makkelijk te handhaven op basis van 

Kadasterregistratie. Dat heeft een equivalente werking. Ook bij het Bosschap bestonden geen 

voorschriften voor ‘verantwoorde omgang met houtopstanden’. 

 

1.5 Belang van een accurate MvT ten behoeve van de instandhouding van bos 

Kritiek: Er zijn in de (‘oude’) MvT een aantal zaken die worden aangevoerd die niet of niet volledig juist 

zijn en daarmee ten onrechte worden aangevoerd als motivering voor een versoepelde 

instandhouding van bos. Dat moet worden rechtgezet om in geval van een dispuut geen onjuiste 

interpretatie te krijgen over de bedoelingen van de wetgever.  

Toelichting: Volgt hieronder per specifiek punt waar de motivering onjuist is. 

 

Oplossing: Wijzigen c.q. schrappen van teksten van de MvT. Daarnaast zorgen voor een betere 

aansluiting van de MvT op de juiste artikelnummers om de leesbaarheid van het document te 

vergroten. 

  

1.5.1 Geschiedenis en achtergrond Boswet 

Kritiek: In de MvT worden de Boschwet 1922 en de Boswet 1962 (o.m. op pag. 43) ten onrechte 

toegedicht dat ze vooral tot doel hadden de productieaspecten van bos te beschermen. Dat is onjuist.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33000/stcrt-2014-10125?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
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Bos heeft per definitie meerdere functies tegelijk. Het doen alsof bos ‘alleen maar productie’ is, of 

‘alleen maar natuur’ doet afbreuk aan een goede balans tussen ecologie en economie en vertaalt zich 

in de wet in een al te soepele opstelling ten opzichte van het belang bosinstandhouding. 

Toelichting: Beide (Bosch)wetten hadden/hebben tot doel de oppervlakte bos in stand te houden, los 

van de functie die het bos(perceel) heeft voor de grondeigenaar of de maatschappij. De wetten 

bevatten dan ook geen artikelen die betrekking hebben op productieniveaus, boomsoorten of wat dan 

ook. Het doel is steeds geweest om bos vanwege de vele, intrinsieke, waarden die het heeft in 

omvang in stand te houden. De eigenaar van het bos is daarbij steeds vrij gebleven om zijn eigen 

accent in het beheer te leggen.  

 

De enkele verwijzing naar eventuele compensatie op andere grond die van vergelijkbare kwaliteit 

dient te zijn, refereert niet alleen naar de productiekant ervan, maar evenzeer naar de vergelijkbare 

ecologische potentie die moet worden gerealiseerd bij compensatie van de herplant op andere grond. 

Zie bijvoorbeeld de ANWB Kampioen uit 1937 (zie pag. 349, 350 bijlage II) die gewag maakt van de 

natuurbeschermingsdoelen die dankzij de Boschwet worden gerealiseerd.  

 

Oplossing: Deze motivering niet gebruiken in de MvT. 

 

1.5.2  MvT pagina 192 t/m 195: Algemene Vrijstelling Meld- en Herplantplicht 

Kritiek: De motivering voor algemene vrijstelling van meld- en herplantplicht voor bos, mede 

beargumenteerd (pag. 193) vanuit de Motie Jacobi (voorgesteld tijdens overleg op 16/09/2009) de 

Nota Open Bos (26/11/1992 aan de kamer gestuurd, NBLF 9211741),  de Habitatrichtlijn en de 

ecologische onderbouwing is onjuist. 

Toelichting:  

1.5.2.1: Motie Jacobi 

Vanuit de Motie Jacobi kan geen dragende motivering worden ontleend voor de MvT voor algemene 

vrijstelling ten gunste van bosomvorming. Immers de motie Jacobi had enkel en alleen betrekking op 

de Waddeneilanden en refereert eraan dat “compensatie van de kap op een ander perceel, op 

bosbouwkundig verantwoorde wijze over minimaal dezelfde oppervlakte, vanuit de beperkte ruimte op 

een eiland onmogelijk is”. Cruciaal element in de motie is de beperkte fysieke ruimte van een eiland. 

Wat daarvan ook overigens zij, de rest van Nederland is geen eiland. 

1.5.2.2: Nota Open Bos 

De Nota Open Bos is weliswaar aan de Tweede Kamer aangeboden in 1992, maar is daar nooit 

behandeld. Van instemming ermee door de Tweede Kamer is derhalve geen sprake. Overigens is 

belangrijk dat het voorgestane beleid betrekking had op MAXIMAAL 33.000 ha. gesloten bos 

(waarvan 26.500 ha. als natuurterrein is geregistreerd in de bosstatistiek van 1964-1968 en de 

resterende oppervlakte (7.100 ha.) heeft betrekking op bepaalde restanten van specifieke terreintypen 

nl. hoogveen, moerassig laagveen en stuifzand). De MvT levert op dat er veel meer ruimte ontstaat 

voor ontbossing dan ooit bedoeld in de Nota. Er bestaat geen monitoring of het in 1992 aangegeven 

maximum al gehaald is. De Nota Open Bos kan niet als blanco cheque voor bosomvorming gelden. 

1.5.2.3: Habitatrichtlijn  

In de MvT (pag. 193) staat dat “omvorming dus regelmatig aan de orde kan zijn” omdat één derde van 

de NATURA 2000 gebieden uit bos bestaat. Bepaald weinig geruststellend is de uitleg: “Het kan dan 

gaan om passende en instandhoudingmaatregelen in de zin van art.6, eerste lid van de 

Habitatrichtlijn, waarvoor het beheersplan voor het betrokken gebied veelal het kader zal bieden. 

http://books.google.nl/books?id=FJIdvd_ZxGAC&pg=PA350&lpg=PA350&dq=Boschwet+1922&source=bl&ots=ccdjeyfJsH&sig=5yMvOO4nkr8pEU0AKGgW4fbON9o&hl=nl&ei=bXWkTsnUK8WG-wbJr4Q-&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onepage&q=Boschwet%201922&f=false
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Dergelijke maatregelen worden de komende tijd in samenspraak met alle betrokkenen ingevuld in de 

beheerprocessen. Vellingen maken veelal deel uit van een samenhangend pakket aan maatregelen.” 

Hierop zijn een aantal kanttekeningen van toepassing: 

- De vraag die moet worden gesteld is of de Habitatrichtlijn zodanige verplichtingen met zich 

meebrengt dat daarvoor de nationale wetgeving opzij wordt gezet die onder meer het 

bestaand gebruik regelt (i.e. boswet met herplantplicht al dan niet ter plaatse uitgevoerd op 

dezelfde grond of compensatie op andere grond). Het betreft hier Nederlandse interpretatie en 

geen Europese dwingende wetgeving die heersend is boven de nationale wetgeving. Kortom: 

klopt deze motivering wel? 

- Uit tal van situaties (zie onder meer de vele Kamervragen en krantenberichten en websites 

van actiegroepen in de afgelopen jaren) is gebleken dat lang niet “alle betrokkenen” zich 

kunnen vinden in de voorgestelde maatregelen voor een bepaald gebied. Sterker nog: het 

draagvlak voor “natuur” en begrip voor houtoogst als ordentelijke beheersmaatregel staat 

onder grotere druk dan ooit. Dat is ongewenst; juist omdat benutten, beschermen en beleven 

hand in hand dienen te gaan (art. 1.8.a.1). 

1.5.2.4: Ecologische onderbouwing algemene vrijstelling 

- De ecologische onderbouwing van de noodzaak tot omvorming wordt gevonden in meerdere 

frases, maar wordt wel heel opmerkelijk in het volgende citaat op pagina 193 van deMvT: 

“Een te strikte toepassing van de herbeplantingsplicht zou in de genoemde situaties 

natuurbehoud en ontwikkeling afremmen en de vergunningverlening en ontheffing verlening 

voor belangrijke economische ontwikkelingen onnodig kunnen belemmeren.”  

o De eerste helft van de zin duidt erop dat houtopstanden, bos, geen vorm van 

natuurbehoud in zichzelf is, en daarnaast ook niet meedoet aan de ontwikkeling van 

de natuur. Het is echter bekend dat bossen de meest rijke ecosystemen in de wereld 

zijn wat betreft biodiversiteit. Daarnaast is álle natuur, zo ook bos, van zichzelf een 

dynamisch systeem. Kortom: bosbescherming is natuurbehoud. En ontwikkeling van 

natuur is een natuurlijk proces. De noodzaak voor de afschaffing van herplantplicht 

volgt niet uit deze motivering. Het artikel in bijlage III toont aan dat de omzetting van 

bos naar stuifzand niet ecologisch is onderbouwd.  

o In het tweede deel van de zin wordt beargumenteerd dat het proces van 

vergunningverlening de economische ontwikkeling kan belemmeren. Dit argument is 

lastig te bestrijden zonder het specifieke geval te kennen. Over het algemeen geldt 

echter dat bos en houtopstanden de meest economisch renderende vorm van natuur 

zijn, vanwege de houtopbrengsten. Andere vormen van natuur lenen zich daar minder 

goed voor ondanks alle initiatieven en innovaties op biobased gebied. Indien de 

vrijstelling mogelijk wordt gemaakt voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen (al 

dan niet in de sfeer van recreatie) wordt het verhaal wéér anders: Er zijn tal van 

legitieme redenen waarbij bos moet wijken. Echter de compensatieplicht hoeft 

daarvoor niet te vervallen, voor de bosoppervlakte zelf maakt het immers niet uit 

waaròm er wordt ontbost. Bosomvorming voor zowel ruimtelijke ontwikkeling als 

natuurontwikkeling gaan beide ten koste van de oppervlakte bos. In beide gevallen 

moet dezelfde compensatie eis gelden. 

- Het risico op ontbossing wordt nog vergroot door in specifieke subsidie regelingen op te 

nemen dat het voor inrichtingsmaatregelen in de Ecologische Hoofd Structuur nodig kan zijn 

om bijvoorbeeld t.b.v. hydrologisch herstel vrijstelling te verlenen van de meldplicht en 

https://www.yumpu.com/nl/document/view/20238630/tom-bade-zand-erover-reactie-op-zandverstuivingen-triple-e
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herbeplantingsplicht. Dat vervolgens een dergelijke vrijstelling wordt beargumenteerd met: 

“dat voorkomt ook bestuurlijke en administratieve lasten” (pag.193) is als het vrijstellen van 

een boete voor te hard rijden of door het rode licht rijden. Het valt niet in te zien hoe aldus 

geformuleerde regelingen bijdragen aan het beschermingsregime dat het Natuur Netwerk 

Nederland zou moeten bieden aan bossen. De exacte begrenzing daarvan op kaart is nog 

niet beschikbaar is, hetgeen bijdraagt aan onzekerheid (zie bijlage IV Rapportage Algemene 

Rekenkamer, 16-4-2014, "Beschermingsregimes EHS, NATURA 2000 en overige 

natuurgebieden"). 

 

Oplossing: De tekst op pag.192-195 in de MvT kan komen te vervallen ook al omdat in de nu 

voorgestelde wet er geen sprake meer is van een generieke vrijstelling. 

 

1.6 Biomassa Productie beplantingen 

Compliment: Met betrekking tot de instandhouding van de bosoppervlakte (H4) is AVIH ingenomen 

met de vrijstelling van herplantplicht voor biomassa productie beplantingen die na 1 januari 2013 zijn 

aangelegd. De toekomstige ontwikkelingen zullen uitwijzen of en in hoeverre er interesse is voor dit 

type beplantingen, maar belangrijk is dat daaraan niet de beperking van de herplantplicht in de weg 

komt te staan.  

 

2. DEFINITIES 
2.1 Vellen 

Kritiek: De AVIH meent dat de definitie van vellen (art.1.1.2) onjuist is.  

Toelichting: Het suggereert dat vellen slechts rooien en alle andere handelingen (zoals om/afzagen en 

kappen) zou omvatten die “de dood of ernstige beschadiging” tot gevolg kunnen hebben. Het miskent 

dat vellen ook normaal bestendig beheer inhoudt met het oogmerk te kunnen herbeplanten. 

Jurisprudentie, spraakgebruik, woordenboek en andere wetsteksten sluiten hier niet op aan. 

 

Oplossing: Voorgestelde definitie: het om/afzagen of kappen van bomen van een houtopstand bij 

dunning alsmede het geheel of gedeeltelijk om/afzagen van een houtopstand. 

In de toelichting kan worden opgenomen dat het voor de herplantverplichting in art 4.3.1 benoemde 

“anderszins tenietgaan van houtopstanden” zowel rooien (het met stobbe, wortels en al verwijderen 

van houtopstanden) als veevraat, stormschade, maar ook schade als gevolg van verdroging of 

vernatting, brand, ziekten en plagen e.d. omvat. Ook dan is herplant verplicht. 

 

2.2 “Een wijze van vellen” 

Kritiek: Onduidelijk is vooralsnog wat in art. 4.4.2 wordt bedoeld met “een wijze van vellen”. Dat maakt 

dat het laten goedkeuren van “een wijze van vellen” onder een gedragscode zonder herplantplicht kan 

leiden tot een vrijbrief om het bos te kunnen omvormen. Het probleem dat de AVIH heeft met het los 

laten van de herplantplicht, komt uitgebreid in H2 aan de orde.  

Toelichting: In de praktijk kun je vellen of niet vellen. Indien verschillende kapsystemen, zoals 

‘structuurdunning’, ‘variabele dunning’, ‘bosrandbeheer’ of bijvoorbeeld open stukken kappen, zouden 

zijn bedoeld, is het nodig de terminologie goed te definiëren, zodat duidelijk is wanneer herplantplicht 

ontstaat en wanneer van dunnen als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de 

overblijvende houtopstand.  

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/04/Compensatie_van_schade_aan_natuurgebieden
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/04/Compensatie_van_schade_aan_natuurgebieden
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/04/Compensatie_van_schade_aan_natuurgebieden
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Vraag: Wij vragen om de juiste term te hanteren om de duidelijkheid van de tekst te bevorderen en de 

intentie van de wet ook beter te laten aansluiten op het jargon van de (bos)sector in de  internationale 

praktijk. 

 

3. BESCHERMINGSREGIME VOGEL- EN HABITAT RICHTLIJN 
Met betrekking tot het beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (H3) is AVIH het er grondig mee 

eens dat gekeken moet worden naar de populatie van een soort in plaats van naar de individuele 

vogel of het individuele nest. Art 3.1 lid 5 drukt goed uit voor wat betreft het begrip verstoring dat het 

niet gaat om het individuele nest maar om de populatie van een diersoort. Dat is een verbetering ten 

opzichte van de Flora en Fauna wet. De praktijk van groene ondernemers, zoals onder meer ook uit 

bijgevoegde brochure “Groen ondernemerschap, een goede balans tussen ecologie en economie”  

blijkt, laat zien dat extra regelgeving voor normaal onderhoudswerk onnodig belastend is.  

 

Kritiek: De AVIH is echter van opvatting dat dit artikel moet worden uitgebreid, waarmee de 

haalbaarheid en betaalbaarheid van normaal onderhoudswerk wordt verbeterd.   

Toelichting: De motivering daarvoor is dat juist bestendig beheer en onderhoud gebeurt met het oog 

op de bescherming van flora en fauna waarbij de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de 

staat van instandhouding van de soort. De haalbaarheid en betaalbaarheid van beheer werk wordt 

daarmee gediend. Toevoeging van het voorgestelde lid 6 maakt dat opdrachtgevers en uitvoerders 

makkelijker in staat zijn om de optimale uitvoeringsperiode te kiezen voor werkzaamheden zonder de 

extra belasting van het moeten werken met inventarisaties ten behoeve van gedragscodes. Dat kost 

geld en proceduretijd die niet wordt besteed aan effectief beheer, levert geen bijdrage aan een beter 

populatiebeheer en zorgt er te vaak voor dat werk wordt uitgevoerd in een nat najaar en winterperiode 

met ongewenste effecten op de bodem. Er zal een aanzienlijke vermindering van de administratieve 

lastendruk ontstaan. De AVIH is ervan overtuigd dat hiermee geen risico’s voor de vogelstand worden 

geïntroduceerd. Door dit artikel in de wet op te nemen wordt vermeden dat aparte ontheffingen of 

vrijstellingsbesluiten moeten worden genomen en wordt voldaan aan het doel van de wet zoals 

verwoord in art.1.8.a.1 (zowel a als b: beschermen, ontwikkelen, behouden en herstellen van de 

natuur èn doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen t.b.v. maatschappelijke functies). De 

haalbaarheid en betaalbaarheid van beheersmaatregelen wordt door deze 2 nieuwe artikelen 

verbeterd. 

 

Oplossing:  

- Art 3.1 uitbreiden met een lid 6 met de tekst: Het verbod, bedoeld in het tweede lid is niet van 

toepassing indien dat gebeurt in het kader van bestendig beheer en onderhoud van bos, 

natuur en landschap (waarvoor geen andere bevredigende oplossing bestaat). 

- Op dezelfde wijze wordt gemotiveerd dat met betrekking tot het beschermingsregime 

soorten Habitatrichtlijn (H3) er een art 3.5.6 wordt toegevoegd met de tekst: De verboden, 

bedoeld in het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien dat gebeurt in het 

kader van bestendig beheer en onderhoud van bos, natuur en landschap (waarvoor geen 

andere bevredigende oplossing bestaat). 

 

http://avih.nl/files/4814/0500/1772/Groen_Ondernemerschap_werken_in_en_met_de_natuur.pdf

