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Dienst Regelingen
Ministerie van EconomischeZaken,

> Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Projectbureau Zeeweringen

Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Datum 22 februari 2011
Betreft Kapmelding

Boswet

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 februari 2011 heb ik uw melding van een voorgenomen velling
(kapmelding) ) als bedoeld in artikel 2 van de Boswet ontvangen. Graag reageer
ik op uw melding.

Ontvangstbevestiging
Uw melding is onder nummer KAPj10j11/007 in mijn administratie opgenomen.
Vermeldt u dit meldingsnummer bij al uw correspondentie over deze kapmelding,
zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

U bent voornemens over te gaan tot velling van:

Gegevens te vellen opstand

Kadastrale
aanduiding
K 269

Oppervlakte AantalGemeente Boomsoort

264 can. populier en
grauwe abeel

Tholen

Plaatselijke benaming: Gortzakwg bij Bergse Diepsluis

Volgens opgave op het kapmeldingsformulier is Rijkswaterstaat Zeeland,
Waterdistrikt Zeeuwse Delta, Postbus 5014 te Middelburg de eigenaar van de
grond waarop de te vellen houtopstand is gelegen.

Wat dit voor u betekent
Indien u binnen een maand na d~hierboven genoemde ontvangstdatum geen
reactie op uw melding heeft ontvangen, mag u met de kapwerkzaamheden
beginnen.

Dienst Regelingen

Postbus 19530
2500 CM Den Haag
drloket.nl

T 0800 - 22 333 22

Onze referentie
Aanvraagnummer
KAP/10/11/007

Bijlagen
1
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Heeft de velling niet binnen één jaar na ontvangstdatum plaatsgevonden, dan
moet u, als u alsnog tot velling wilt overgaan, het voornemen tot velling opnieuw
melden. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 2.1 van de Boswet.

Wat kunt u verder verwachten?
Uw melding wordt beoordeeld door de Directie Regionale Zaken van het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Naar aanleiding van deze
beoordeling kan namens de Staatssecretaris een verbod tot het vellen of doen
vellen van de houtopstanden worden opgelegd. Een verbod is met redenen
omkleed en wordt zo spoedig mogelijk aan de gebruiker van de grond en de
eigenaar van de grond schriftelijk meegedeeld. Het verbod wordt volgens artikel
13, lid 1 en 2 van de boswet ook gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Nadere informatie over de behandeling van het verzoek en de voorwaarden kunt u
vinden in de brochure "Kennisgeving van een voorgenomen velling". Deze
brochure vindt u op de website drloket.nl. Ga naar onderwerpen> vergunning>
boswet.

Overige bepalingen
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
Natuurbeschermingswet). Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente,
de provincie of Dienst Regelingen.

Tot slot
Ik vertrouw erop dat voldoende duidelijk is onder welke voorwaarden u de
kapwerkzaamheden uit kunt voeren. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met een van mijn medewerkers. Het telefoonnummer is
(070) 378 63 69. Hij/zij beantwoordt graag uw vragen.

Met vriendelijke groet,
p

De Staatssecre IS van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

- Artikel 3 van de Boswet

Afschrift aan:
- DRZ van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
- gemeente Tholen

Kennisgeving aan:
- de eigenaar

Dienst Regelingen

Datum
22 februari 2011

Onze referentie
aanvraagnummer
KAP/10/ll/007
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BIJLAGE: ARTIKEL 3 VAN DE BOSWET

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.

Dienst Regelingen

Datum
22 februari 2011

Onze referentie
aanvraagnummer
KAP/l0/l1/007
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