
Verzoek
Uitstel, compensatie, of ontheffing van de wachtverplichting voor de kapmelding
• U wilt ontheffing voor de wachtverplichting.

Of u wilt uitstel of compensatie voor de herplantplicht.
• Met dit formulier doet u hiervoor een verzoek.
• Heeft u vragen, kijk dan op www.odnhn.nl.
• Of neem telefonisch contact met ons op:

88-10 21 300 of postbus@odnhn.nl.

1. Uw gegevens

Dhr/Mw: (Doorstrepen wat niet van toepassing is)

Naam en voorletters:

Straat en nummer:

Postcode en Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2. Over de kapmelding

2.1 Heeft u voor de voorgenomen kap al een kapmelding ingediend? Het registratienummer staat op de 
ontvangstbevestiging van de Opgave Kap houtopstand.

n Ja > Vul het registratienummer van de ontvangstbevestiging in:
n Ja > Maar u heeft nog geen ontvangstbevestiging ontvangen.
n Nee > U heeft nog geen kapmelding ingediend.

2.2 Heeft u bericht gekregen van een illegale kap of een tenietgegane houtopstand?

n Ja > Vul het registratienummer van het bericht in:
n Nee > Vul een formulier Opgave Kap houtopstand in en stuur dit formulier mee

2.3 Locatie van het perceel of de percelen waarop de kapmelding betrekking heeft

Gemeente:

Plaatselijke benaming of adres:

2.4 Waarvoor dient u dit verzoek in?

n Ontheffing van de wachtverplichting > Ga door naar stap 3 
n Uitstel van de herplantplicht > Ga door naar stap 4
n Compensatie van de herplantplicht > Ga door naar stap 5

3. Verzoek ontheffing wachtverplichting

Geef een onderbouwing voor dit verzoek (Als u meer ruimte nodig heeft kunt u de onderbouwing als bijlage
toevoegen aan dit formulier):
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4. Verzoek uitstel herplantplicht

Geef een onderbouwing voor dit verzoek (Als u meer ruimte nodig heeft kunt u de onderbouwing als bijlage
toevoegen aan dit formulier):

5. Verzoek compensatie herplantplicht

5.1 Geef een onderbouwing voor dit verzoek (Als u meer ruimte nodig heeft kunt u de onderbouwing als bijlage 
toevoegen aan dit formulier):

5.2 Op hoeveel percelen gaat u de houtopstand compenseren?

Vul de gegevens in van de compensatie percelen. Indien u op meer dan 3 percelen gaat compenseren dan kunt u de 
gegevens van de extra percelen als bijlage toevoegen aan dit verzoek. 

5.3 Gegevens compensatieperceel 1:

Bent u de eigenaar van het perceel?

n  Ja 
n  Nee: Geef de gegevens van de eigenaar:

 Organisatie/bedrijfsnaam:

Naam en voorletters contactpersoon:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer en/of e-mailadres:

Provincie:

Plaatselijke benaming:

Gemeente(n):

Oppervlakte te planten bos in aren/Aantal te planten bomen:

Boomsoort:

Kadastrale sectie:

Aanduiding nummer:

U dient verder een korte motivering te leveren waaruit blijkt:
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wat  de voorgenomen herplant precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig verantwoorde wijze  wordt 
uitgevoerd;

n  dat de andere locatie onbeplant is en vrij is van een herplantplicht als bedoeld in art. 4.3 Wnb;
n  dat de andere locatie vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen, en:
n  dat de andere locatie geen wettelijke doelstellingen kent die de herbeplanting in de weg staat

Tevens dient te worden toegevoegd, een duidelijke kaart van de andere locatie, de kadastrale sectie en kadastraal 
nummer van het bettreffende perceel alsmede de toestemming van de grondeigenaar indien u zelf geen eigenaar 
bent. 

Gegevens compensatieperceel 2:

Bent u de eigenaar van het perceel?

n  Ja 
n  Nee: Geef de gegevens van de eigenaar:

 Organisatie/bedrijfsnaam:

Naam en voorletters contactpersoon:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer en/of e-mailadres:

Provincie:

Plaatselijke benaming:

Gemeente:

Oppervlakte te planten bos in aren/Aantal te planten bomen:

Boomsoort:

Kadastrale sectie:

Aanduiding nummer:

U dient verder een korte motivering te leveren waaruit blijkt:

wat  de voorgenomen herplant precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig verantwoorde wijze  wordt 
uitgevoerd;

n  dat de andere locatie onbeplant is en vrij is van een herplantplicht als bedoeld in art. 4.3 Wnb;
n  dat de andere locatie vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen, en:
n  dat de andere locatie geen wettelijke doelstellingen kent die de herbeplanting in de weg staat

Tevens dient te worden toegevoegd, een duidelijke kaart van de andere locatie, de kadastrale sectie en kadastraal 
nummer van het bettreffende perceel alsmede de toestemming van de grondeigenaar indien u zelf geen eigenaar 
bent. 
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Gegevens compensatieperceel 3:

Bent u de eigenaar van het perceel?

n  Ja 
n  Nee: Geef de gegevens van de eigenaar:

 Organisatie/bedrijfsnaam:

Naam en voorletters contactpersoon:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer en/of e-mailadres:

Provincie:

Plaatselijke benaming:

Gemeente:

Oppervlakte te planten bos in aren/Aantal te planten bomen:

Boomsoort:

Kadastrale sectie:

Aanduiding nummer:

U dient verder een korte motivering te leveren waaruit blijkt:

wat  de voorgenomen herplant precies betreft en hoe de aanplant op bosbouwkundig verantwoorde wijze  wordt 
uitgevoerd;

n dat de andere locatie onbeplant is en vrij is van een herplantplicht als bedoeld in art. 4.3 Wnb;
n dat de andere locatie vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen, en:
n dat de andere locatie geen wettelijke doelstellingen kent die de herbeplanting in de weg staat

Tevens dient te worden toegevoegd, een duidelijke kaart van de andere locatie, de kadastrale sectie en kadastraal 
nummer van het bettreffende perceel alsmede de toestemming van de grondeigenaar indien u zelf geen eigenaar 
bent. 

6. Bijlagen

Let op: Indien u een verzoek indient voor compensatie, dan bent u verplicht om een overzichtskaart van minimaal
schaal 1: 25000 en een detailkaart van een schaal tussen 1:1000 en 1:5000 als bijlage toe te voegen aan de
aanvraag, met daarop duidelijk aangegeven de locatie van de compensatie percelen!

Overige bijlagen, voor zover van toepassing:
n  :
n  :
n  :

Ondertekening

Naam:

Datum:

Handtekening:

Onderteken het formulier en stuur het met alle bijlagen naar:

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

U kunt dit formulier na ondertekening ook scannen en mailen naar: Postbus@odnhn.nl 
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