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Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 
   Visarenddreef 1 

Lelystad 

Wet natuurbescherming - houtopstanden - ontheffing 
herplantverplichting en goedkeuring compensatie Poort 
Lelystad/Huttopia c.a.  

Geachte, 

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw kapmelding als bedoeld in artikel 4.2 tweede lid van de 
Wet natuurbescherming. Uw melding is geregistreerd onder nummer 2932614 met ontvangstdatum 
4 april 2022. Vermeldt u dit nummer bij al uw correspondentie over deze melding, zodat wij u 
sneller van dienst kunnen zijn. 

U bent van plan om de volgende houtopstand(en) te kappen: 

Tabel: Gegevens te kappen houtopstand 
Gemeente Adres/plaatselijke Kadastraal Oppervlakte Boomsoort Comp. Oppervlakte 

benaming  perceels- Perceel compensatie 
nummer 

Lelystad Hollandse Hout - LLS00 227000 m  Es, Populier LLS00 V 12 2150000 m  
Poort lelystad, ten L 633, LLS00 V 31 
zuiden van L 634 
Buizerdweg 

Lelystad Hollandse Hout - LLS00 2108000 m  Es, Populier LLS00 V 12 2150000 m  
slenk L 635, LLS00 V 31 

L1061 
Lelystad Hollandse Hout - 

Huttopia 
LLS00 
L 634 

2123000 m  Es, Populier DTN01 
D 2667, 
DTN01 

2 72600 m
2 22000 m
230000 m  

D 1108 
LLS00 L1690  

Volgens het opgaveformulier bent u eigenaar van het perceel waarop zich de te vellen 
houtopstanden bevinden.  

Wat dit voor u betekent 
Zes weken na de hierboven genoemde ontvangstdatum mag u met de kapwerkzaamheden 
beginnen.  
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Heeft de kap niet binnen één jaar na ontvangstdatum plaatsgevonden, dan moet u, als u alsnog tot 
kap wilt overgaan, het voornemen tot kap opnieuw melden. Deze verplichting is vastgelegd in 
artikel 8.25 van de Omgevingsverordening Flevoland. 

Ontheffing  herbeplantverplichting 
U gaat bos kappen in het Hollandse Hout in het kader van de ontwikkeling van Poort Lelystad van 
het Nationaal Park Nieuwland (NPN). Daarmee wordt invulling gegeven aan de provinciale ambities 
om het Nationaal Park Nieuwland te ontwikkelen tot een ecologisch waardevol en spannend 
gebied dat ruimte biedt voor recreatieve ontwikkelingen, die ook een economische bijdrage 
leveren. Uw aanvraag betreft een drietal (deel)projecten te weten:  

1. Een transferium/TOP dat fungeert als ontvangstgebied voor bezoeker van het NPN,  
2. De realisatie van een slenk waardoor de ecologische diversiteit wordt vergroot en ook een 

kanoroute voor recreanten wordt gerealiseerd, 
3. Een verblijfsaccommodatie (Huttopia) met 150 verblijfplaatsen. 

Dit betekent dat op deze percelen geen herplant van het gekapte bos zal plaatsvinden. U verzoekt 
het gekapte bos op vier locaties te mogen compenseren.  

• Een deel (13,5 ha) wilt u binnen het NP
Oostvaardersplassen. 

• Ca. 3 ha wilt u compenseren grenzend aan de Hollandse Hout, maar daarvan gescheiden 
door de Lage Vaart 

• De rest (ca.9,46 ha) op een tweetal percelen grenzend aan de noordoostzijde van het 
Spijkbos. 

Bij de beoordeling van uw verzoek om het bos elders te mogen herplanten ben ik nagegaan of dit 
niet leidt tot een verlies aan bosoppervlakte of boskwaliteit. Daarbij is gebleken dat op een 
gedeelte van perceel Dronten DTN01 D 2667 al eerder compensatie is toegestaan (ons kenmerk 
2734388 d.d 8-2-2021). De resterende oppervlakte van het perceel is voldoende voor de nu 
gevraagde compensatie. De beoordeling heeft ertoe geleidt dat is besloten de door u 
aangevraagde ontheffing te verlenen. Hierbij treft u het besluit aan. 

Overige bepalingen 
Ik wijs u erop dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op het kappen van 
houtopstanden (bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen, gemeentelijk bestemmingsplan en 
bepalingen uit Hoofdstuk 3 van de wet Natuurbescherming over de bescherming van soorten). 
Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente of de provincie. 

Meer informatie 
Ik vertrouw erop dat voldoende duidelijk is onder welke voorwaarden u de kapwerkzaamheden uit 
kunt voeren. Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de provincie 
0320-265505. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

drs. D.J. Tijl                                           L. Verbeek   
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op het verzoek om ontheffing van de 
herplantplicht op grond van artikel 4.3 eerste lid van de Wet natuurbescherming en toestemming 
voor het herplanten van het bos op een andere locatie. 

Inhoudsopgave 
A. Besluit 
B. Motivering besluit 
C. Kennisgeving en afschriften 
D. Bezwaar 
E. Ondertekening 

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Besluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 4.5 Wet 
natuurbescherming aan Staatsbosbeheer ontheffing te verlenen van artikel 4.3 eerste lid van die 
wet voor in totaal 25,8 hectare op de percelen Lelystad L 633, L 634, L 635 en L1061. 
Aan deze ontheffing is de voorwaarde verbonden dat elders eenzelfde oppervlakte bos wordt 
aangeplant. Deze bosaanleg vindt plaats op de percelen Lelystad V 12, V 31 en Dronten  
D 2667 en D 1108. Voor het bos in de Oostvaardersplassen (V12 en V13) geldt als extra voorwaarde 
dat Staatsbosbeheer zorg
15 hectare aan bosmilieu aanwezig is, waarvan tenminste 5 hectare opgaand bos.  

B. Motivering besluit 

Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland 
In de Omgevingsverordening Flevoland (2019) zijn door Provinciale Staten enkele eisen gesteld 
waaraan moet worden voldaan bij het elders terug planten (compenseren) van een perceel bos. De 
belangrijkste zijn: 

• Er wordt eenzelfde oppervlakte bos terug geplant als er verdwijnt; de oppervlakte van het 
oorspronkelijke bos wordt niet kleiner dan 15 hectare;  

• Het alternatieve perceel ligt in de provincie Flevoland; 
• De herplant kan op termijn tenminste vergelijkbare ecologische en landschappelijke 

waarden vertegenwoordigen. 

Inhoudelijke beoordeling 
Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming ziet specifiek op het behoud van de hoeveelheid bos, 
vanwege het belang voor biodiversiteit en voor duurzame grondstofvoorziening. Het te kappen bos 
is omvat 25,8 hectare in het Hollandse Hout, globaal gelegen ten zuiden van de Buizerdweg en 
tussen Lage Dwarsvaart en Knardijk. De totale oppervlakte van het Hollandse Hout is ca. 900 
hectare. 
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Het effect van de plannen op de ecologische waarde van het Hollandse Hout, als onderdeel van het 
NNN, is apart beoordeeld en vormt geen belemmering voor realisatie van de plannen   

De compensatiepercelen voldoen aan de voorwaarden. De percelen liggen in de provincie 
Flevoland en zijn onbeplant en vrij van herplantplicht als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet 
natuurbescherming. Op een gedeelte van perceel Dronten D 2665 is eerder al boscompensatie 
toegestaan. De met deze ontheffing te compenseren oppervlakte vindt plaats op de rest van het 
perceel. De percelen zijn ook vrij van (natuur-)compensatieverplichtingen uit hoofde van andere 
wet- en regelgeving. De bosaanleg op deze percelen gaat niet ten koste van beschermde 
natuurwaarden en bijzondere landschappelijke waarden en aanplant zal bosbouwkundig 
verantwoord plaatsvinden. 

Een bijzondere situatie is de compensatie binnen de Oostvaardersplassen. Door de aanwezigheid 
van grote grazers is de bosontwikkeling hier minder voorspelbaar. In de loop van de tijd kan het 
bos daardoor geleidelijk van plek veranderen. Voorwaarde is echter dat de oppervlakte bos binnen 

iner wordt dan 15 hectare.   

Conclusie 
De kap van ruim 25 ha. bos is aanzienlijk, maar zal weinig effect hebben op het functioneren van 
het totale bossysteem. Eenzelfde oppervlakte bos wordt op in aansluiting op grotere bosgebieden 
teruggeplant, zodat per saldo geen sprake is van versnippering van het bos. De nieuwe aanplant 
kan een vergelijkbare ecologische en landschappelijke waarden vertegenwoordigen. 
De gevraagde ontheffing kan worden verleend en er kan worden ingestemd met de voorgestelde 
compensatie. 
Oostvaardersplassen geldt dat Staatsbosbeheer er voor zorgt dat door de jaren heen altijd 
minimaal 15 hectare aan bosmilieu aanwezig is, waarvan tenminste 5 hectare opgaand bos.  

C. Kennisgeving en afschriften 
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en 
Vechtstreek. 

D. Bezwaar 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 

E. Ondertekening 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid  
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid 



Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift 
dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op 
onze website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-
6365 

Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere 

dit bezwaarschrift ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 

Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons  voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift  een 
verzoek  kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 

van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 




