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Geachte heer Salari,
Hierbij ontvangt u het goedkeuringsbesluit (hierna: besluit) voor de door u
opgestelde gedragscode. Dit besluit moet als bijlage aan de gedragscode worden
toegevoegd.
Procesverloop
Op 7 januari 2020 heeft u mij de 'Gedragscode Houtopstanden en Hakhoutbeheer'
(hierna: gedragscode) aangeboden in het kader van de Wet natuurbescherming
(hierna: Wnb) met het verzoek deze goed te keuren.
Voor de goedkeuring is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De gedragscode heeft
samen met het ontwerpbesluit vanaf 7 augustus 2020 gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit en de gedragscode zijn geen zienswijzen
ingediend.
Afstemming met provincies
Overeenkomstig artikel 4.4, derde lid, Wnb heb ik mijn voornemen tot het
goedkeuren van de gedragscode afgestemd met gedeputeerde staten van de
provincies. Genoemde afstemming heeft uit oogpunt van efficiëntie
plaatsgevonden voorafgaand aan het indienen van de gedragscode voor
goedkeuring, opdat gewenste aanpassing van de gedragscode onverwijld in gang
kon worden gezet.
Besluit
Ik keur de gedragscode goed. Gezien onderstaande overwegingen ben ik van
mening dat de gedragscode een werkwijze voorschrijft die voldoet aan de
vereisten in artikel 4.4, tweede lid, Wnb.
Overwegingen
Bij het goedkeuren van de gedragscode hebben de volgende overwegingen een rol
gespeeld.
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Bestaande verbindingen
De gedragscode houtopstanden is van toepassing onder en boven bestaande
ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 110, 150, 220 en
380 kV.
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Het periodiek vellen van griend- of hakhout (hierna: hakhoutbeheer) is op grond
van artikel 4.2, eerste lid, Wnb uitgezonderd van de meldingsplicht.
Hakhoutbeheer valt op grond van de Wnb buiten deze gedragscode. De
gedragscode voorziet wel in een definitie van hakhoutbeheer en beschrijft de
voorwaarden waaronder daar sprake van is.
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Bij het kappen van spontane houtopslag en ingeplante houtopstanden (dit valt
onder de reikwijdte van de gedragscode) bij projecten, handelingen of
beheermaatregelen van TenneT in de belemmerde stroken1 van bestaande
bovengrondse en ondergrondse hoogspannings(kabel)-verbindingen is TenneT
vrijgesteld van de meldplicht van artikel 4.2, eerste lid, Wnb. Daarnaast is TenneT
vrijgesteld van de plicht om dezelfde grond binnen drie jaar te herbeplanten
ingevolge artikel 4.3, eerste lid, Wnb, indien de kap wordt uitgevoerd in het kader
van spontane houtopslag of ingeplante houtopstanden zoals beschreven in
appendix B van deze gedragscode.
Calamiteiten
Er kunnen zich situaties voordoen waarin er een directe aanleiding is om tot kap
over te gaan. Dit is met name aan de orde wanneer overslag of schade aan
masten of verbindingen kan optreden of is opgetreden en TenneT hierdoor niet
kan voldoen aan de voorwaarde van leveringszekerheid. Hierbij worden twee
situaties onderscheiden:
Spoedkap: Er is sprake van acuut gevaar voor mens, dier en/of omgeving dan
wel voor de leveringszekerheid. Bij uitstel kan een noodsituatie ontstaan.
Noodkap: Er moet direct actie worden ondernomen, omdat er sprake is van een
concreet gevaar voor mens, dier, omgeving en/of de leveringszekerheid of
omdat zich reeds een calamiteit heeft voorgedaan.
Spoed- en/of nood kap valt onder de reikwijdte van de gedragscode. Dat betekent
dat bij het uitvoeren van spoed- en/of noodkap in de belemmerde stroken van
bestaande bovengrondse en ondergrondse hoogspannings(kabel)verbindingen
TenneT is vrijgesteld van de meldplicht van artikel 4.2, eerste lid, Wnb indien deze
kap wordt uitgevoerd conform appendix B van de gedragscode. Daarnaast is
TenneT vrijgesteld van de plicht om dezelfde grond binnen drie jaar te
herbeplanten ingevolge artikel 4.3, eerste lid, Wnb indien de spoed- en of
noodkap wordt uitgevoerd zoals beschreven in appendix B van de gedragscode.
Nieuwe verbindingen
Voor het kappen van houtopstanden bij projecten, handelingen of
beheemiaatregelen van TenneT in de belemmerde stroken van nieuwe
hoogspanningsverbindingen zijn de meldplicht van artikel 4.2, eerste lid, Wnb en
de plicht om binnen drie jaar te herbeplanten van artikel 4.3, eerste lid, Wnb
onverkort van toepassing, met dien verstande dat herplant niet op dezelfde locatie
maar op een andere locatie plaatsvindt.

Een definitie van de term'belemmerde stroken' is opgenomen in figuur 1, op bladzijde 16 van de gedragscode.
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Ten behoeve van herbeplanting op andere grond is de vereiste ontheffingsplicht
zoals bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, Wnb onverkort van toepassing. Waarbij ook
de bij provinciale verordening gestelde regels, zoals bedoeld in artikel 4.5, eerste
lid, Wnb onverkort van toepassing zijn. Voor nieuwe verbindingen waar de
Rijksbevoegdheid geldt is artikel 4.2 en 4.3 van de Regeling natuurbescherming
van toepassing.
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Verantwoordelijkheid
De gedragscode kan worden gebruikt door medewerkers van TenneT of door
personen of partijen die in opdracht van TenneTwerkzaam heden uitvoeren.
Documentatie van de toepassing van de gedragscode
Via reguliere controle door het bevoegd gezag (Minister van LNV en de provincies)
wordt op de naleving toegezien. Bij controle moeten de documenten zoals
beschreven in Hoofdstuk 4 van de gedragscode (digitaal) kunnen worden
overgelegd, zodat kan worden aangetoond dat volgens de gedragscode is
gewerkt. Om toe te kunnen zien op naleving dient administratief vastgelegd te
zijn wanneer de houtopstand in het kader van cyclisch beheer eerder is afgezet.
Beoordeling
De gedragscode is beoordeeld op de vereisten in artikel 4.4, tweede lid, Wnb. De
in dit lid beschreven eisen worden hieronder één voor één behandeld.
Er is gewaarborgd dat geen afbreuk wordt gedaan aan bijzondere natuur- of
landschapswaarden
Er wordt geborgd dat geen afbreuk wordt gedaan aan bijzondere natuur- of
landschapswaarden. Dit wordt geregeld in paragraaf 3.5 van de gedragscode.
In aanvulling op de eisen in paragraaf 3.5 van de gedragscode mag de kap van
houtopstanden geen effect hebben op landschappelijke elementen die in landelijk,
provinciaal of gemeentelijk beleid zijn vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn
beschermde landschapselementen of een beschermde bomenlijst.
Er is gewaarborgd dat de te vellen houtopstanden geen onderdeel uitmaken van
een boskern
Bestaande verbindingen
Houtopstanden in de belemmerde stroken van bestaande
hoogspanningsverbindingen die door een boskern lopen, maken op basis van
artikel 4.4 Wnb en jurisprudentie2 geen onderdeel uit van die boskern.
Nieuwe verbindingen
Voor het kappen van houtopstanden bij projecten, handelingen of
beheermaatregelen van TenneT in de belemmerde stroken van nieuwe
hoogspanningsverbindingen dient in alle gevallen ontheffing van meld-en
herplantplicht te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag, ongeacht of de
nieuwe verbinding aangelegd wordt in een boskern.

(CBb 22 november 1977, AB 1978/332; CBb 27 augustus 1997, 95/1213/071/037; CBb 9 oktober 2002,
ECLI:NL:CBB:2002:AF0361)
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Er is gewaarborgd dat herbeplanting op bosbouwkundig verantwoorde wijze
plaatsvindt
Bestaande verbindingen
Indien conform de voorwaarden in hoofdstuk 2 en appendix A van de gedragscode
wordt gewerkt, is na de eerste kap van spontane houtopslag dan wel ingeplante
houtopstanden, sprake van hakhoutbeheer. Hiermee wordt voldaan aan
bosbouwkundig verantwoorde herbeplanting.
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Nieuwe verbindingen
Ontheffing van de locatie en wijze van herplant dient bij nieuwe verbindingen
vooraf te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Hierbij is de eis dat
herbeplanting op bosbouwkundig verantwoorde wijze plaatsvindt onverminderd
van kracht. Beoordeling van de herplant door het bevoegd gezag zorgt er voor dat
deze eis is gewaarborgd.
Er is gewaarborgd dat de grond waarop herbeplanting plaatsvindt ten minste
dezelfde kwaliteit heeft als de grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond.
Bestaande verbindingen
Indien volgens de gedragscode wordt gewerkt, vindt kap van spontane houtopslag
dan wel aangeplante houtopstanden gevolgd door hakhoutbeheer plaats op
dezelfde gronden. Daarmee wordt automatisch aan bovenstaande eis voldaan.
Nieuwe verbindingen
Ontheffing van de locatie en wijze van herplant dient bij nieuwe verbindingen
vooraf te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Hierbij is de eis dat
herbeplanting plaatsvindt op grond die ten minste dezelfde kwaliteit heeft als de
grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond onverminderd van kracht.
Beoordeling van de locatie door het bevoegd gezag zorgt er voor dat naleving van
deze eis is gewaarborgd.
Er is gewaarborgd dat de grond waarop herbeplanting plaatsvindt ten minste een
gelijke oppervlakte heeft als de grond waarop de gevelde houtopstand zich
bevond.
Bestaande verbindingen
Indien volgens de gedragscode wordt gewerkt, vindt kap van spontane houtopslag
dan wel aangeplante houtopstanden gevolgd door hakhoutbeheer plaats op
dezelfde gronden. Daarmee wordt automatisch aan bovenstaande eis voldaan.
Nieuwe verbindingen
Ontheffing van de locatie en wijze van herplant dient bij nieuwe verbindingen
vooraf te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Hierbij is de eis dat de
grond waarop herbeplanting plaatsvindt ten minste een gelijke oppervlakte moet
hebben als de grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond onverminderd
van kracht. Beoordeling van de locatie door het bevoegd gezag zorgt er voor dat
deze eis is gewaarborgd.
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Beperkingen van de gedragscode
De goedgekeurde gedragscode heeft enkel betrekking op houtopstanden buiten de
bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom
zoals bedoeld in artikel 4.1, sub a, Wnb.
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De goedgekeurde gedragscode houtopstanden biedt geen vrijstelling voor
werkzaamheden die effect hebben op beschermde soorten in het kader van de
Wnb.
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Een goedgekeurde gedragscode houtopstanden treedt niet in de plaats van een
passende beoordeling met betrekking tot de instandhouding van habitats die deel
uitmaken van een Habitatrichtlijngebied of een Vogelrichtlijngebied. Dit kan aan
de orde zijn als de voorgenomen werkzaamheden plaats vinden in (de nabijheid
van) een Habitatrichtlijngebied of een Vogelrichtlijngebied. Ook is een
goedgekeurde gedragscode geen indicatie voor de uitkomst van een eventuele
toets Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn.
Duur geldigheid van de gedragscode en evaluatie
De goedkeuring geldt voor een periode van vijf jaar. Ik nodig u uit om na twee
jaar samen met provincies en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te
bespreken hoe de evaluatie van de gedragscode vormgegeven moet gaan worden.
In het vijfde jaar volgt een doorTenneT uitgevoerde eindevaluatie van de
doeltreffendheid en werkbaarheid van de gedragscode. Aan de hand daarvan
neem ik vóór de einddatum van deze gedragscode een besluit over eventuele
verlenging van de goedkeuring van de gedragscode.
In de evaluatie van de gedragscode dient ten minste mee te worden genomen
hoeveel meldingen zijn gedaan voor houtopstanden bij nieuwe verbindingen. Deze
informatie zal worden betrokken bij de besluitvorming over het verlengen van de
goedkeuring van de gedragscode.
Beroepsch rift
Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd kunnen
belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn
woonplaats in Nederland heeft.

Hoogachtend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Namens deze:

Drs. M.M. van der Bu g
Directeur Kernprocessen EU,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage I
Wettelijk kader
Vrijstelling op basis van een gedragscode
Op grond van artikel 4.4, lid 1, sub d van de wet kan onder andere vrijstelling
worden verleend van de meldplicht zoals beschreven in artikel 4.2 en van de
herplantplicht zoals omschreven in artikel 4.3 bij handelingen die zijn beschreven
en aantoonbaar worden uitgevoerd conform een door de ministervan Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode.
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Goedkeuring gedragscode
Een gedragscode wordt conform artikel 4.4, lid 2 van de wet alleen goedgekeurd
als hierin een wijze van uitvoering van werkzaamheden is beschreven, waarmee
afdoende gewaarborgd is dat:
a.
geen afbreuk wordt gedaan aan bijzondere natuur- of landschapswaarden;
b. de te vellen houtopstanden geen deel uitmaken van een boskern;
c. herbeplanting op een bosbouwkundig verantwoorde wijze plaatsvindt;
d. de grond waarop herbeplanting plaatsvindt ten minste dezelfde kwaliteit heeft
als de grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond, en
e. de grond waarop de herbeplanting plaatsvindt ten minste een gelijke
oppervlakte heeft als de grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond.
Afstemming met provincies
In lijn met artikel 4.4, derde lid van de wet heb ik mijn voornemen tot het
goedkeuren van de 'gedragscode Houtopstanden TenneT', afgestemd met
vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten. Daarbij is onder meer aandacht
besteed aan:
•
de handhaafbaarheid van de gedragscode;
•
de aansluiting van de gedragscode bij het provinciaal beleid; en
•
Monitoring en evaluatie van de gedragscode.
Genoemde afstemming heeft uit oogpunt van efficiëntie plaatsgevonden met alle
betrokkenen voorafgaand aan het indienen van de gedragscode voor goedkeuring.

Pagina 6 van 6

