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De Boswet: even opfrissen

Een simpele wet uit 1961 met als doel het oppervlakte bos in 
Nederland te bewaren.

• Kapmelding, herplantplicht, kapverbod

• Gemeenteraad stelt bebouwde komgrens Boswet vast

• Provinciale staten en gemeenteraad niet bevoegd regels te 
stellen



Boswet en Wnb-Wet: de verschillen
Hoofdstuk 4: Houtopstanden, hout en houtproducten.

 Decentralisatie

• Provincie kan vellen verbieden ter bescherming

• Provincie kan regels stellen aan herplant

• Kapmelding niet meer via mijn.rvo.nl, maar via de provincie

• Vrijstelling van meldings- en herplantplicht bij Natura 2000

• Uitzondering voor biomassa, brandgangen, gedragscode



De provinciale verordeningen
Overeenkomsten

• Er worden eisen gesteld aan herbeplanting 

• Er worden eisen gesteld aan herbeplanting op andere 
gronden

• Er zijn vrijstellingen en mogelijkheden tot ontheffing

N.B. De verordeningen moeten nog worden vastgesteld door 
Provinciale Staten en kunnen dus nog wijzigen.



De provinciale verordeningen
Verschillen: vooral bij ontheffingen en vrijstellingen

• Noord-Brabant kan ontheffing herplantplicht verlenen op 
basis van het Natuurbeheerplan, heideterreinen, stuifzanden, 
cultuurhistorie, aardkunde of archeologie

• Noord-Brabant kan ontheffing meldplicht en herplantplicht
verlenen voor tijdelijk bos (40 jaar)

• Limburg en Zeeland verlenen vrijstelling meldplicht voor 
verjongingsgaten 

• Limburg verleent vrijstelling herplantplicht voor bevers



Verantwoordelijkheden
• Provincie:

• Kapmelding bij gedeputeerde staten

• Provinciale staten kunnen regels opstellen

• Gemeente:
• Gemeenteraad stelt bebouwde kom grens houtopstanden vast

• Niet bevoegd regels te stellen buiten bebouwde kom, behalve voor:
• Houtopstanden op erven of in tuinen en hoogstamfruitbomen

• Eenheden bomen met een oppervlakte kleiner dan 10 are of bestaande uit 
minder dan 20 bomen

• Rijk: 
• Geen kapmeldingen meer (mogelijke uitzonderingen: 
hoogspanningsleidingen, defensieterreinen)

• Gedragscode
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