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Geen omgevingsvergunning vereist voor niet geknotte wilgen langs weiland

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2924  ‐ Op SmartNewz sinds: 10 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland heeft, na eerst handhavend op te hebben getreden, op 9 juni 2015 een omgevingsvergunning
verleend voor het planten van 27 niet geknotte wilgen aan de rand van een weiland te Belt‐Schutsloot. Tegen dit besluit is bezwaar ingesteld door de bewoner van het
huis tegenover het weiland die nu geen vrij uitzicht meer heeft. Bij beslissing op bezwaar van 11 april 2016 is het besluit van 9 juni 2015 herroepen, omdat de
cultuurhistorische waarden van de bebouwing aan de Havezatherweg door de aanplant van de wilgen worden aangetast. In beroep is het besluit van 11 april 2016
vervolgens vernietigd, maar zijn de rechtsgevolgen in stand gebleven. De rechtbank heeft overwogen dat ingevolge het ten tijde van het planten van de wilgen
geldende bestemmingsplan "Buitengebied Wanneperveen" geen aanlegvergunning vereist was voor het planten van de wilgen, nu in artikel 19, lid B, van de
planvoorschriften een uitzondering op de vergunningplicht is opgenomen voor de in artikel 15, tweede en derde lid, van de Boswet genoemde beplanting. Voorts heeft
de rechtbank overwogen dat nu de wilgen legaal aanwezig waren ten tijde van de inwerkingtreding van de nu geldende Beheersverordening "Buitengebied
Steenwijkerland 2014", een omgevingsvergunning voor het aanplanten van de wilgen niet vereist was.

Afdeling: Appellant heeft aangevoerd dat de wilgen niet kunnen worden aangemerkt als eenrijige beplanting op of langs landbouwgronden als bedoeld in artikel 15,
tweede lid onder a Boswet.

Aan de hand van foto’s van de situatie ter plaatse blijkt dat de onderlinge afstand tussen de wilgen gering is en niet overal hetzelfde is, maar dat de wilgen wel in een
enkele rij van ongeveer 30 meter aan de rand van een weiland geplant zijn. Dat de wilgen niet in een rechte lijn zijn geplant, betekent niet dat er sprake is van een
bosperceel. De Boswet geeft geen voorschriften over de onderlinge afstand tussen de in een rij geplante wilgen of dat de eenrijige beplanting langs de gehele zijde
van een landbouwperceel moet staan. De rechtbank heeft terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat de geplante wilgen geen beplanting is als bedoeld in
artikel 15, tweede lid, onder a Boswet. De zonder vergunning geplante niet geknotte wilgen waren ten tijde van de inwerkingtreding van de beheersverordening legaal
aanwezig en een omgevingsvergunning was daarom niet vereist.
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