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Aanleiding/ overwegingen
Op 12 december 2017 is een kapmelding gedaan over Utrechtseweg 425 te Doorwerth (Kadastrale 
benaming: Gemeente Doorwerth sectie B nummer 409 en 445), een kavel in bezit van Stichting 
Vilente. Volgens de houtopstanden Wet natuurbescherming (Wnb) moet er binnen 3 jaar 

herbeplanting plaatsvinden. Provincie Gelderland stelt dat er 3 opties zijn voor natuurcompensatie1:
a. Zelf een locatie zoeken
b. Gebruik maken van de compensatiepool
c. Mitigatie/compensatie Natura 2000

Stichting Vilente concludeerde na onderzoek dat herbeplanting niet haalbaar was op eigen terrein 
of op andere terreinen.

Vragen
Vraag 1 Is de gemeente betrokken geweest bij het onderzoek van stichting Vilente voor het zoeken van een 

alternatieve locatie voor herbeplanting?
Antwoord Nee. 

Hierop volgend is een aanvraag van ontheffing van de herbeplantingsplicht gedaan. Binnen de Wnd 
is het mogelijk om de herbeplantingsplicht over te dragen aan de provincie door financiële 
compensatie. Dit is dan optie b in het eerdergenoemde lijstje met opties.
Op 18 mei 2021 is deze ontheffing door de provincie verleend op basis van het argument 'de 
houtopstand geveld wordt of teniet gaat ter uitvoering van een ruimtelijke ingreep in 
overeenstemming met een onherroepelijk bestemmingsplan' (zie bijlage). Met 10 euro per 
vierkante meter en een gekapt oppervlak van 49 are, bedraagt de compensatie aan de provincie 
49.000 euro. Dit bedrag zit nu in de compensatiepool Gelderland en kan dus in heel Gelderland 
ingezet worden voor natuurcompensatie.

1 Bronnen
 https://geolink.gelderland.nl/GEO-Teksten/Tekstcombinaties/Processtappen-bii-natuur-en-   

boscompensatie.html
 Bijlage: Besluitstuk Provincie Gelderland, Verlenen ontheffing wet natuurbescherming

2C. Bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen
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Vraag 2 Weet de gemeente waar dit bedrag besteed wordt? Of kan de gemeente aanspraak maken op dit 
bedrag om het in te zetten voor natuurcompensatie binnen de grenzen van onze eigen gemeente?

Antwoord Nee. Wij weten niet waar en hoe dit bedrag besteedt wordt. De provinciale kapmelding en het 
daaraan gekoppelde provinciale beleid (ook voor herplantlocaties) gaat buiten de gemeente om. Wij 
hebben daar geen rol in.
Vilente heeft inmiddels de kosten van de herplant betaald aan de provincie. Daarmee hebben zijn 
voldaan aan de verplichting van de brief van de provincie 18 mei 2021. 
Overigens heeft Vilente wel een aantal bomen op het terrein van Mooiland herplant. Maar niet al de 
gekapte bomen.
De herplant van de provincie werkt anders dan de herplant van gemeentelijke Bomenverordening, 
waarin het aantal bomen en de herplant van losse (aantallen) bomen van belang is. De provincie 
werkt met oppervlakten bos wat weggehaald is en wat weer terug moet komen. Dus niet met het 
aantal bomen. Dus de bomen die zijn herplant op het terrein van Vilente (Mooiland) gelden voor de 
provincie niet als herplant, want het zijn losse bomen. Er is op het terrein van Mooiland wel ruimte 
om wat losse bomen te herplanten (en dat is ook gedaan) maar er is geen ruimte om nog grote 
oppervlakte bomen / bos aan te planten.
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