§ 3.9.5 Houtopstanden en herbeplanting
Artikel 3.64 Melding bij vellen houtopstand
1 . De velling van een houtopstand wordt ten minste één maand en ten hoogste één jaar voor de
velling gemeld.
2. Gedeputeerde staten stellen een formulier vast ten behoeve van de in het eerste lid genoemde
melding.

Artikel 3.65 Vrijstellingen meldingsplicht
De volgende activiteiten zijn vrijgesteld van de verplichting tot melden, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van
de Wet natuurbescherming:
a. het kappen van verjongingsgaten, indien:
1° deze niet groter zijn dan drie maal de boomhoogte;
2° deze gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10% van het bosperceel; en
3° dit maximaal één keer per vier jaar plaatsvindt;
b. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurherstel, indien de te verwijderen
houtopstand ontstaan is als gevolg van achterstallig onderhoud.

Artikel 3.66 Eisen aan herbeplanting
Van een bosbouwkundig verantwoorde wijze van herbeplanting als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet
natuurbescherming is sprake indien:
a. de oppervlakte van de herplant ten minste even groot is als de gevelde oppervlakte;
b. de herbeplanting kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding staat tot de gevelde of
anderszins tenietgegane houtopstand;
c. de te herplanten houtopstand, gelet op de bodemkwaliteit en de waterhuishouding ter plaatse, kan
uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand.

Artikel 3.67 Vrijstellingen herbeplantingsplicht
De volgende activiteiten zijn vrijgesteld van de verplichting tot herbeplanten, bedoeld in artikel 4.3, eerste
lid, van de Wet natuurbescherming:
a. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurmaatregelen;
b. het door natuurlijke ontwikkelingen tenietgaan van houtopstanden indien dit het gevolg is van
vernatting door natuurlijke processen of vernatting als onderdeel van anti-verdrogingsmaatregelen.

Artikel 3.68 Ontheffing van herbeplantingsplicht op dezelfde grond
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting tot herbeplanting van dezelfde grond
als bedoeld in artikel 4.3, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten behoeve van
herbeplanting op andere grond, indien de andere grond:
a. onbeplant is en vrij van een herbeplantingsplicht als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet
natuurbescherming is;
b. vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen; en
c. geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat.

Artikel 3.68a
Gedeputeerde staten kunnen de bepalingen van § 3.9.5 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor
zover toepassing, gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige besluitvorming, naar hun
oordeel tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden.

