
 170133 KVW Bezwaar Vlaams Natura 2000-Programma 

4-5-2017 1

BEZWAARSCHRIFT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 50DECIES/1 DECREET NATUURBEHOUD 

BIJ HET VOORLOPIG VASTGESTELD VLAAMS NATURA 2000-PROGRAMMA (EERSTE 

CYCLUS 2016-2020) 

 

Aan het AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS  

KONING ALBERT II-laan 20 bus 8 

 

1000 BRUSSEL 

 

AFGEGEVEN TEGEN ONTVANGSTBEWIJS 

 

VERTOGEN U MET DE MEESTE EERBIED: 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXX, bij de kruispuntbank voor 

ondernemingen gekend onder het ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw 

en Visserij gekend onder het landbouwernummer XXX en met zetel te XXX , aan de XXX,  

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXX, bij de kruispuntbank voor 

ondernemingen gekend onder het ondernemingsnummer XXX, en met zetel te XXX, aan de XXX,  

 

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXX, bij de kruispuntbank voor 

ondernemingen gekend onder het ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw 

en Visserij gekend onder het landbouwernummer XXX en met zetel te XXX, aan de XXX,  

 

4. De landbouwvennootschap XXX, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en met zetel te XXX, aan de XXX,  

 

5. De landbouwvennootschap XXX, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en met zetel te XXX, aan de XXX,  

 

6. De landbouwvennootschap XXX, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en met zetel te XXX,  

 

7. De landbouwvennootschap XXX, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en met zetel te XXX, aan de XXX, 
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8. De landbouwvennootschap XXX, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en met zetel te XXX, aan de XXX,  

 

9. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

10. De heer XXX wonende te XXX, aan de XXX, 

 

11. Mevrouw XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

12. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

13. Mevrouw XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

14. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en mevrouw XXX, wonende te XXX, 

 

15. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en mevrouw XXX, wonende te  XXX, aan de XXX, 

 

16. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

landbouwernummer XXX en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

17. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

Landbouwernummer XXX  en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

18. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij gekend onder het 

Landbouwernummer XXX  en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

19. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 
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20. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

21. Mevrouw XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

22. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

23. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

24. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

25. De heer XXX wonende te XXX, aan de XXX, 

 

26. De heer XXX, wonende te XXX, aan de XXX, 

 

27. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

28. De heer XXX, landbouwer, bij de kruispuntbank voor ondernemingen gekend onder het 

ondernemingsnummer XXX, en wonende te XXX, aan de XXX, 

 

Bezwaar indienende partijen, 

Vertegenwoordigd door Mr. Koen VAN WYNSBERGE, voor Agrius Advocaten 

BVBA, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor gevestigd te 9860 OOSTERZELE, 

aan de Kwaadbeek 47a, 

 

Onder voorbehoud van alle recht, en zonder enige nadelige erkenning, werpen bezwaar indienende partijen op 

hetgeen onderstaand volgt: 

 

 

I. VOORWERP VAN HET BEZWAARSCHRIFT 

 

Onderhavige bezwaarschrift strekt ertoe overeenkomstig art. 50decies/1 Decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (DECREET NATUURBEHOUD) opmerkingen en 

bezwaren over te maken tegen het voorontwerp van het Vlaamse Natura 2000-programma, zoals dit in openbaar 

onderzoek is gelegd van 7 maart tot en met 7 mei 2017.  

 

 

II. ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAARSCHRIFT 
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Overeenkomstig art. 50decies/1 §4 Decreet Natuurbehoud, worden opmerkingen en bezwaren uiterlijk de laatste 

dag van de termijn van het openbaar onderzoek “overgemaakt op de wijze als vermeld in de aankondiging”. 

 

In casu is het voorontwerp Natura 2000-programma onderworpen aan een openbaar onderzoek van 7 maart 

2017 tot en met 7 mei 2017. Conform de aankondiging van het openbaar onderzoek kunnen de 

“opmerkingen en bezwaren over het programma ingediend worden via het digitaal kanaal of schriftelijk”. 

Schriftelijke opmerkingen moeten aangetekend worden verstuurd of tegen ontvangstbewijs worden 

afgegeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL. 

Voorliggend bezwaarschrift is alleszins tijdig en op de wijze zoals voorzien in de aankondiging ingediend bij het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Het bezwaarschrift is gelet op het voorgaande ontvankelijk ratione temporis. 

 

 

III. RELEVANTE FEITELIJKE VOORGAANDEN 

 

Bezwaarindieners waren allen partij bij de procedure voor het grondwettelijk hof, gekend onder het rolnummer 

6131 en 6135. 

 

Bij arrest nr. 2016/57 van het Grondwettelijk Hof werden onder meer de artikelen 40 tot 43, 45 tot 48 en 78 van 

het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos 

vernietigt, in zoverre die bepalingen niet voorzien in de inspraak voor het publiek in de in B.21.7 omschreven 

gevallen, of de Vlaamse Regering niet machtigen daarin te voorzien. 

 

Ingevolge het decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu van 27 januari 2017 werd onder meer art. 50ter Decreet Natuurbehoud gewijzigd, en werd 

onder meer art. 50decies/1 ingevoegd in het Decreet Natuurbehoud. 

 

Waar het oorspronkelijk niet de bedoeling was van de decreetgever om het Vlaamse Natura 2000-plan aan 

openbaarheid en publieke inspraak te onderwerpen, heeft de decreetgever onder impuls van het arrest nr. 

2016/57 een procedure voor inspraak voorzien in art. 50 decies/1. Deze inspraakprocedure bestaat erin dat het 

voorlopig vastgestelde Vlaams Natura -2000 plan aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen binnen dertig 

dagen na voorlopige vaststelling ervan. 

 

Tijdens dit openbaar onderzoek wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd, kunnen opmerkingen en bezwaren 

worden overgemaakt op de wijze als vermeld in de aankondiging en dit uiterlijk de laatste dag van het openbaar 

onderzoek. 

 

Art. 50decies/1, §4 Decreet Natuurbehoud stelt dat de opmerkingen en bezwaren bij een openbaar onderzoek met 

betrekking tot het voorlopig vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma alleen betrekking kunnen hebben op 

de onderdelen als vermeld in artikel 50ter, § 3, Decreet Natuurbehoud. 
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Conform art. 50ter, §3 Decreet Natuurbehoud, bevat het Vlaams Natura 2000-programma ten minste: 

1° een taakstelling op niveau van het Vlaamse Gewest die bestaat uit de inspanningen met betrekking tot het 

natuurbehoud, die nodig worden geacht ter realisatie van de 

 op instandhoudingsdoelstellingen tijdens de programmacyclus in kwestie. De taakstelling bevat een bindend 

gedeelte, namelijk het deel van de inspanningen dat tijdens de programmacyclus in kwestie moet worden 

gerealiseerd, en een richtinggevend deel, namelijk het deel van de inspanningen waarvan de realisatie tijdens de 

programmacyclus in kwestie wordt nagestreefd en dat geheel of gedeeltelijk in een latere cyclus kan worden 

gerealiseerd; 

2° een opgave van de acties voor de realisatie van de taakstelling; 

3° een overzicht van de actoren die een bijdrage leveren tot: 

a) de realisatie van de acties; 

b) de coördinatie van de uitvoering van het programma; 

c) alle overige door de Vlaamse Regering te bepalen aspecten in verband met de uitvoering van het programma; 

4° een overzicht van de geraamde uitgaven voor de uitvoering van het programma. 

 

De taakstelling en de acties als vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, omvatten tevens een programma van 

aanduiding van zones waar instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te 

worden buiten de speciale beschermingszones en van de opmaak van managementplannen voor deze zones. De 

Vlaamse Regering duidt deze zones aan voor 1 januari 2019 en bepaalt nadere regels betreffende de procedure 

voor de aanduiding van deze zones. 

 

De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van Natura 2000-programma voorlopig vastgesteld op 30 november 

2016. 

 

Het voorlopig vastgesteld Natura 2000-programma wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 7 maart 

2017 tot en met 7 mei 2017. Dit openbaar onderzoek is bekend gemaakt via publicatie in het Belgisch Staatsblad 

van 6 maart 2017. Het is in dit kader dat voorliggend bezwaarschrift wordt ingediend. 

 

 

  

IV.  DE BEZWAREN EN OPMERKINGEN BIJ HET VOORLOPIG VASTGESTELD NATURA 2000-

PROGRAMMA  

 

IV.1. HET OPENBAAR ONDERZOEK IS LAATTIJDIG BEKENDGEMAAKT 

 

Dit bezwaar is van algemene aard. 

 

Toelichting bij het bezwaar 
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Overeenkomstig art. 50 Decies/1 § 1. Decreet Natuurbehoud, onderwerpt de Vlaamse Regering of haar 

gemachtigde elk voorlopig vastgesteld Vlaams Natura 2000-programma als vermeld in artikel 50quater, § 1, aan 

een openbaar onderzoek dat binnen dertig dagen na de voorlopige vaststelling minstens wordt aangekondigd 

door: 

 

1° een aanplakking in elke gemeente waarop het voorlopig vastgesteld Vlaams Natura 2000-programma, de 

voorlopig vastgestelde programmatische aanpak, het voorlopig vastgesteld managementplan Natura 2000 of het 

voorlopig vastgesteld managementplan als vermeld in artikel 48, § 1, tweede lid, betrekking heeft; 

2° een bericht in het Belgisch Staatsblad; 

3° een bericht in ten minste drie dagbladen die in het Vlaamse Gewest worden verspreid; 

4° een bericht op de website van het agentschap. 

 

In casu is het Vlaams Natura 2000-programma principieel voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering op 

30 november 2016. Het openbaar onderzoek – lopende van 7 maart 2017 t.e.m. 7 mei 2017 is aangekondigd bij 

publicatie in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2017. Hiermee is de in art. 50 Decies/1, §1 Decreet 

Natuurbehoud voorziene termijn voor aankondiging van het openbaar onderzoek van 30 dagen manifest niet 

gerespecteerd. Het Vlaams Natura 2000-programma kan om die reden niet op wettige wijze definitief vastgesteld 

worden. 

 

Het bezwaar is gegrond. 

 

 

IV.2. LANDBOUWBELEID INZAKE BIODIVERSITEIT HOORT NIET THUIS IN HET NATURA 2000-PROGRAMMA 

  

Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

regelnummers 219 t.e.m. 223 

 

Toelichting bij het bezwaar 

 

In het voorontwerp Natura 2000-Programma wordt een integratie van het landbouw- en bosbeleid vanuit 

het oogpunt van biodiversiteit vooropgesteld als streefdoel1: 

 

“Streefdoel 3 – Integratie in landbouw- en bosbeleid versterken  

Tegen 2020 de bijdrage van de landbouw en de bosbouw vergroten om biodiversiteit in stand te houden 

en te verbeteren.  Deze doelstelling stelt dat een zo groot mogelijke oppervlakte onder landbouwgebruik 

biodiversiteitsgerelateerde maatregelen krijgen onder meer in het kader van projecten onder het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma en de beheerovereenkomsten.” 

                                                 
1 Regelnummer 219 t.e.m. 223. 
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De referentie naar het Europees beleid dient te worden gemaakt. Het beleid van de Europese Commissie gaat uit 

van een implementering via het CAP (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)2: 

 

“Target 3 Increase the contribution of agriculture and forestry to maintaining and enhancing 

biodiversity 3A) Agriculture: By 2020, maximise areas under agriculture across grasslands, arable 

land and permanent crops that are covered by biodiversity-related measures under the CAP so as to 

ensure the conservation of biodiversity and to bring about a measurable improvement in the 

conservation status of species and habitats that depend on or are aff ected by agriculture and in the 

provision of ecosystem services as compared to the EU2010 Baseline, thus contributing to enhance 

sustainable management.” 

 

De opname van dit streefdoel in het voorontwerp Natura 2000-programma is dus eerder te beschouwen als ‘pro 

memorie’ maar behoort niet tot de kerndoelen van het Natura 2000-programma.  

 

Bijkomende maatregelen naar de landbouwsector en naar het volledige landbouwareaal (oppervlakte onder 

landbouwgebruik) toe vanuit het instandhoudingsbeleid vallen in principe buiten het bestek van het Vlaamse 

Natura 2000-programma.  

 

Art. 46 decreet Natuurbehoud beperkt de toepasbaarheid van beheersovereenkomsten overigens tot gebieden met 

een specifieke waarde vanuit natuuroogpunt (vb. groengebieden, bosgebieden, GEN en GENO, IVON, 

valleigebieden, brongebieden, agrarisch gebied met ecologisch belang en natuurontwikkelingsgebieden), maar 

streeft geen toepassing na van beheersovereenkomsten in het volledige landbouwareaal. 

 

Het bedoelde streefdoel gaat dus in tegen de bepalingen van het Decreet Natuurbehoud.  

 

 

IV.3. DE VASTSTELLING VAN DE NATURA 2000 GEBIEDEN GEBEURDE IN STRIJD MET DE VOORSCHRIFTEN 

INZAKE PUBLIEKE INSPRAAK 

 

Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

regelnummers 292 t.e.m. 296 

 

Toelichting bij het bezwaar: 

 

                                                 
2 The EU Biodiversity Strategy 2020, p. 17, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_en.pdf 
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In het kader van Deel 1 omvattende de beschrijving van de actuele toestand wordt een  onderdeel gewijd aan de 

aanwijzing van Vlaamse Natura 2000 gebieden.  Dit onderdeel stelt kort het volgende: 

  

“De Natura 2000-gebieden werden afgebakend door de Vlaamse Regering op basis van criteria die op 

Europees niveau zijn afgesproken.  Er zijn twee soorten Natura 2000-gebieden:  

1. Gebieden specifiek voor vogels, afgebakend in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn (ook 

“Vogelrichtlijngebieden”) 2. Gebieden voor andere soorten en habitattypes, afgebakend in uitvoering 

van de Europese Habitatrichtlijn (ook “Habitatrichtlijngebieden”)  

Er werden in Vlaanderen 62 Natura 2000-gebieden vastgesteld: 24 Vogelrichtlijngebieden met een 

gezamenlijke oppervlakte van 98.243 ha en 38 Habitatrichtlijngebieden met een gezamenlijke 

oppervlakte van 105.022 ha. Samen vormen deze gebieden het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen.. 

Beide types gebieden overlappen deels met elkaar. Daardoor zijn er in de praktijk 40 gebieden., met een 

totale oppervlakte van 166.322 ha, ca 12,3 % van de Vlaamse landoppervlakte.”  

 

In dit onderdeel wordt spijtig genoeg geen aandacht besteed aan de gebrekkige afbakening van deze Vlaamse 

Natura 2000 gebieden vanuit het oogpunt van publieke inspraak in het kader van de in het verleden gevoerde 

afbakeningsprocessen (en meer bepaald de manifeste afwezigheid van enige inspraak door het grote publiek bij 

deze afbakening). 

 

De afbakening van de habitatrichtlijngebieden is gebeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 

tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijk habitats en de wilde flora 

en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszone3. Deze afbakening is 

evenwel gebeurd in strijd met art. 6, 1. van de EG-richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de art. 7 en 8 van het Verdrag van Aarhus4.  

 

Art. 7 van het verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden luidt als volgt: 

 

“Artikel 7 

Inspraak betreffende plannen, programma’s en beleid betrekking hebbende op het milieu 

Elke Partij treft passende praktische en/of andere voorzieningen voor inspraak voor het publiek 

gedurende de voorbereiding van plannen en programma’s betrekking hebbende op het milieu, binnen 

een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te hebben verstrekt. In dit 

kader wordt artikel 6, derde, vierde en achtste lid toegepast. 

                                                 
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van 

richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 

natuurlijk habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszoneBS, 

17 augustus 2002, p. 35237. 

4 Het verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 

rechter inzake milieuaangelegenheden. 
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Het publiek dat kan inspreken wordt door de betreffende overheidsinstantie aangewezen met 

inachtneming van de doelstellingen van dit Verdrag. Voor zover passend spant elke Partij zich in om, 

bij de voorbereiding van beleid betrekking hebbende op het milieu mogelijkheden te scheppen voor 

inspraak.” 

 

Art. 8 van het verdrag van Aarhus, 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming 

en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden luidt als volgt: 

 

“Artikel 8 

Inspraak tijdens de voorbereiding van uitvoerende regelingen en/of algemeen toepasselijke wettelijk 

bindende normatieve instrumenten 

Elke Partij tracht doeltreffende inspraak in een passend stadium te bevorderen, en terwijl opties nog 

openstaan, gedurende de voorbereiding door overheidsinstanties van uitvoerende regelingen en andere 

algemeen toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijk effect kunnen 

hebben op het milieu. Hiertoe zouden de volgende stappen dienen te worden genomen: 

a. er zouden voor doeltreffende inspraak toereikende termijnen dienen te worden vastgesteld; 

b. ontwerp-regels zouden dienen te worden gepubliceerd of anderszins aan het publiek beschikbaar te 

worden gesteld; en  

c. het publiek zou in de gelegenheid dienen te worden gesteld opmerkingen te maken, rechtstreeks of via 

representatieve overlegorganen. 

Met het resultaat van de inspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.” 

 

Art. 6, 1. van de EG-richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 

bepaalde plannen en programma’s schrijft voor dat ontwerp-plan of ontwerp-programma en het overeenkomstig 

artikel 5 opgestelde milieurapport voor het publiek dienen beschikbaar gesteld te worden. 

 

Art., 6, 2. EG-richtlijn 2001/42/EG voegt hieraan toe dat het publiek wordt tĳdig, daadwerkelĳk en binnen een 

passend tĳdschema de gelegenheid dient te worden geboden om vóór de vaststelling, of vóór de onderwerping 

aan de wetgevingsprocedure van het plan of programma, hun mening te geven over het ontwerpplan of -

programma en het bĳ behorende milieurapport. 

 

Artikel 7 van het Verdrag van Aarhus legt de verplichting op om ' de voorbereiding van plannen en programma’s 

betrekking hebbende op het milieu' te onderwerpen aan een inspraakprocedure waarvan het bepaalde 

modaliteiten vastlegt. Meer bepaald dienen passende praktische of andere voorzieningen voor inspraak voor het 

publiek te worden getroffen, binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te 

hebben verstrekt5.  

 

Artikel 8 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de partijen trachten om doeltreffende inspraak in een passend 

stadium te bevorderen - en terwijl opties nog openstaan – gedurende de voorbereiding door 

                                                 
5 Grondwettelijk Hof, arrest nr. Arrest nr. 9/2012 van 25 januari 2012 
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overheidsinstanties van uitvoerende regelingen en andere algemeen toepasselijke wettelijk bindende regels die 

een aanzienlijk effect kunnen hebben op het milieu; er wordt bepaald dat met het resultaat van de inspraak 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden6.  

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van 

artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 

de instandhouding van natuurlijk habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn 

voorgesteld als speciale beschermingszone legt de grenzen en de gebiedsomschrijving vast van de betreffende 

SBZ’s via de kaarten die in bijlage bij dit besluit werden gevoegd. Het betreffende besluit is in die optiek te 

beschouwen als een plan of programma betrekking hebbend op het milieu. Het dient opgemerkt dat dit besluit 

tevens te beschouwen is als plannen of programma’s in de zin van art. 2.a art. EG-richtlijn 2001/42/EG 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, die dienen te 

voldoen aan de procedurele vereisten van milieubeoordeling en inspraak zoals voorzien in art. 4 t.e.m. 9 van 

voormelde EG-richtlijn. 

 

Overeenkomstig art. 2.a. EG-richtlijn 2001/42/EG wordt onder plannen of programma’s verstaan: plannen en 

programma's, met inbegrip van die welke door de Gemeenschap worden medegefinancierd, alsook de 

wijzigingen en ervan, die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 

vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door het parlement 

of de regering te worden vastgesteld en die door wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen zĳn 

voorgeschreven. Het betreffende besluit van de Vlaamse regering is te beschouwen als een plan n van regionaal 

niveau, dat door een instantie worden opgesteld of door de regering zelf worden vastgesteld en die door 

wettelijke bepalingen (in de Habitatrichtlijn) zijn voorgeschreven. 

 

Voormeld besluit valt zodoende onder het werkingsgebied van de  EG-richtlijn 2001/42/EG. Art. 3, 1°, EG-

richtlijn 2001/42/EG, stelt dat een milieubeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 

9, voor de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde plannen en programma's die aanzienlĳke milieueffecten kunnen 

hebben. 

 

Art. 3,2°, EG-richtlijn 2001/42/EG voegt hieraan toe dat een milieubeoordeling wordt gemaakt van alle plannen 

en programma's  

a) die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserĳ, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelĳke ordening of grondgebruik en die het 

kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bĳlagen I en II bĳ Richtlĳn 

85/337/EEG genoemde projecten, of  

b) waarvoor, gelet op het mogelĳk effect op gebieden, een beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 

7 van Richtlĳn 92/43/EEG. 

 

                                                 
6 Grondwettelijk Hof Arrest nr. 139/2010 van 16 december 2010 ; Grondwettelijk Hof Arrest nr. 131/2010 van 18 november 

2010. 
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Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van 

artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 

de instandhouding van natuurlijk habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn 

voorgesteld als speciale beschermingszone valt zodoende onder de werkingssfeer van EG-richtlijn 2001/42/EG. 

 

Het gevolg van het voorgaande is dat bij totstandkoming van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 

2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijk habitats en de 

wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszone, de verplichting 

geldt om de inspraakmogelijkheden, zoals voorzien in EG-richtlijn 2001/42/EG als in het Verdrag van Aarhus te 

voorzien. 

 

Dit veronderstelt dat betreffend besluit, met inbegrip van de kaarten in bijlage,  voor het publiek dienden ter 

inzage gelegd te worden (Art. 6, 1. van de EG-richtlijn 2001/42/EG). Meer bepaald diende het publiek tĳdig, 

daadwerkelĳk en binnen een passend tĳdschema de gelegenheid dient te worden geboden om vóór de 

vaststelling, of vóór de onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het betreffende besluit van de Vlaamse 

Regering met bijhorende kaarten, hun mening te geven over het ontwerpplan of -programma en het bĳbehorende 

milieurapport (Art. 6, 2. van de EG-richtlijn 2001/42/EG). 

 

Artikel 7 van het Verdrag van Aarhus legt de verplichting op om ' de voorbereiding van plannen en programma’s 

betrekking hebbende op het milieu ' te onderwerpen aan een inspraakprocedure waarvan het bepaalde 

modaliteiten vastlegt. Meer bepaald dienen passende praktische of andere voorzieningen voor inspraak voor het 

publiek te worden getroffen, binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie te 

hebben verstrekt. Voormelde bepaling vereist tevens dat de inspraakprocedures redelijke termijnen omvatten 

voor de verschillende fasen, die voldoende tijd laten voor het informeren van het publiek in overeenstemming 

met het voorgaande tweede lid en voor het publiek om zich gedurende de milieu-besluitvorming doeltreffend 

voor te bereiden en deel te nemen7. Ook dient voorzien te worden in vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties 

open zijn en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden8 en moet in het besluit naar behoren rekening wordt 

gehouden met het resultaat van de inspraak9. 

 

Artikel 8 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de partijen trachten om doeltreffende inspraak in een passend 

stadium te bevorderen - en terwijl opties nog openstaan – gedurende de voorbereiding door overheidsinstanties 

van uitvoerende regelingen en andere algemeen toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijkeffect 

kunnen hebben op het milieu; er wordt bepaald dat met het resultaat van de inspraak zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden. 

 

Aangezien in casu het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in 

uitvoering van artikel 4, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 

                                                 
7 Art. 6, 3 Verdrag van Aarhus. 

8 Art. 6, 4 Verdrag van Aarhus. 

9 Art. 6, 8 Verdrag van Aarhus. 
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mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijk habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese 

Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszone niet is tot stand gekomen na te zijn onderworpen aan 

de vereiste inspraakprocedures. Om voormelde reden dient vastgesteld dat het betreffende besluit van de 

Vlaamse regering van 24 mei 2002 onwettig is. 

 

De keuze om deze afbakening te laten gebeuren buiten elke vorm van publieke inspraak om, is niet alleen 

problematisch vanuit juridisch oogpunt, maar betreft tevens een problematische keuze van uit beleidsmatig 

oogpunt, en dit gelet op het feit dat op heden alle plannen, programma’s die een beleidsmatige en/of juridische 

invulling geven aan deze in 2002 afgebakende gebieden wel dienen onderworpen te worden aan publieke 

inspraak, terwijl dit niet het geval is met de eigenlijk afbakening van de SBZ zelf. De totale afwezigheid van 

publieke inspraak komt zo op gespannen voet te staan met de versterking van de betekenis van deze afbakening 

anderhalf decennium na de eigenlijke afbakening van deze gebieden zelf door de invulling van de 

instandhoudingsdoelstellingen en de opmaak van de managementsplannen. Wie consequent en open beleid wil 

voeren omtrent het natuurbehoud, kan niet enerzijds alle plannen en programma’s onderwerpen aan inspraak, 

maar de cruciale afbakening van SBZ zelf buiten het proces van publieke inspraak te houden.  

 

Klaarblijkelijk wordt er vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos ook zeer strikt vastgehouden aan de 

historische afbakening – ondanks het gebrek aan publieke inspraak  in dit cruciale proces.  Zo wordt op de 

website van het Agentschap voor Natuur en Bos het standpunt verdedigd dat er hieromtrent geen bezwaar 

mogelijk zou zijn. Deze visie conflicteert echter met de terechte vaststelling dat publieke inspraak een 

belangrijke bijdrage levert aan het tot stand komen van het Natura 2000-beleid10: 

 

Waarom een openbaar onderzoek?  

Publieke inspraak levert een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van het Natura 2000-beleid. 

Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het 

‘natuurdecreet’) voorziet dan ook een openbaar onderzoek in de procedure voor de vaststelling van het 

Vlaams Natura 2000-programma (artikel 50quater §3). Iedereen (geïnteresseerde burgers, 

belangenorganisaties, openbare besturen …) kan tijdens dit openbaar onderzoek opmerkingen en/of 

bezwaren indienen bij het voorlopig vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma. 

 

Vanuit die visie is het onhoudbaar om de implementatie van de SBZ’s gebieden wel een openbaarheid en 

publieke inspraak te onderwerpen terwijl men beleidsmatig weigert om de afbakening van deze SBZ’s zelf te 

onderwerpen aan publieke inspraak. 

 

 

IV.4.  DE REALISATIE VAN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN BUITEN SBZ ZOALS VOOROPGESTELD IN 

HET VOORLOPIG VASTGESTELD NATURA 2000-PROGRAMMA STAAT OP GESPANNEN VOET MET DE 

BELEIDSDOELEN VAN HET WITBOEK RUIMTE VLAANDEREN EN MET DE VOORSCHRIFTEN INZAKE PUBLIEKE 

INSPRAAK 

 

                                                 
10 https://www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek#3 
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Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

regelnummers 461 t.e.m. 472 

regelnummers 515 t.e.m. 525 

regelnummers 828-829 

regelnummer 856 

 

Toelichting bij het bezwaar 

 

Het voorontwerp van NATURA 2000-Programma voorziet op diverse plaatsen in de optie om 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren buiten SBZ’s. Zo stelt het voorontwerp NATURA 2000-Programma 

onder de taakstelling 2050 (2.1. Strategische doelstellingen) dat een deel van de instandhoudingsdoelstellingen 

buiten SBZ’s moeten gerealiseerd worden11: 

 

“De G-IHD zijn niet gelijk aan de som van de doelen uit de S-IHD-besluiten, maar wel aan de som van 

de:  

a) S-IHD voor alle habitat- en vogelrichtlijngebieden;  

b) instandhouding van de actuele habitats en uitbreiding van bepaalde habitats buiten SBZ-H;  

c) instandhouding en uitbreiding van de leefgebieden van de Europees te beschermen soorten, zowel 

binnen als buiten SBZ;  

d) maatregelen van soortenbeschermingsprogramma’s voor Europees te beschermen soorten in functie 

van de gunstige regionale staat van instandhouding.  

Een deel van de instandhoudingsdoelstellingen moet dan ook buiten de SBZ’s gerealiseerd worden. 

Dit houdt concreet in dat er duidelijkheid moet zijn over de zones, de toewijzing van de doelstellingen 

en de referentiewaarden voor de kwaliteit. Zowel om ecologische als socioeconomische redenen is het 

belangrijk dat de volledige puzzel wordt gelegd.”  

 

Anderzijds voorziet het voorontwerp van NATURA 2000-Programma in deel 3 Taakstelling 2020 (3.1. 

Taakstelling 2020) dat bij de ruimtelijke explicitering van zones die moeten bijdragen tot de gunstige staat van 

instandhouding er moet worden overgegaan tot afbakening van zones voor de realisatie van Europees te 

beschermen habitats buiten de SBZ enerzijds en de afbakening van actuele en tot doel gestelde leefgebieden van 

Europees te beschermen soorten buiten SBZ12: 

 

“OD 1.1 Ruimtelijk expliciteren van de zones die moeten bijdragen tot de gunstige regionale staat van 

instandhouding  

  

                                                 
11 Regelnummers 461 t.e.m. 472. 

12 Regelnummers 515 t.e.m. 525. 
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Het is de bedoelding om in fases de volledige G-IHD ruimtelijk te lokaliseren. Zo is duidelijk welke 

bijdrage elk SBZ-gebied moet leveren aan de regionale staat van instandhouding en welke bijdrage nog 

moet wordt geleverd door zones buiten dit netwerk. Dit komt neer op de aanduiding van zones waar 

instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te worden. Deze 

zones omvatten enerzijds  de zones voor de realisatie van Europees te beschermen habitats binnen en 

buiten de SBZ en anderzijds de afbakening van de actuele en tot doel gestelde leefgebieden van 

Europees te beschermen  soorten binnen en buiten SBZ.   

  

De zones waar instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te 

worden, zijn geen speciale beschermingszones en worden ook niet automatisch als SBZ aangeduid.” 

 

Het voorontwerp Natura 2000-Programma voorziet in de aanduiding van zones voor de realisatie van IHD en 

SBZ tegen 1 januari 2019 en een programma inzake managementplannen voor deze zone en het statuut van de 

IHD buiten SBZ 13:  

 

“Actie 1: 

Tegen eind 2017 wordt een programma opgesteld voor de aanduiding van zones waar 

instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te worden buiten de 

speciale beschermingszones en van de opmaak van managementplannen voor deze zones. Volgens de 

regelgeving dient de Vlaamse Regering nadere regels te bepalen betreffende de procedure voor de 

aanduiding van deze zones teneinde deze zones voor 1 januari 2019 aan te duiden. Dit programma 

bevat naast criteria voor een prioriteitenstelling van de opmaak van managementplannen en een 

tijdsplanning, ook een kader rond het statuut van deze zones.” 

 

Daarnaast schrihft het voorontwerp NATURA 2000-programma een afbakening van leefgebieden voor als zones 

waar conform de natuurregelgeving  instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen 

gerealiseerd te worden14.  

 

“Een actueel leefgebied buiten SBZ kan een zone zijn waar conform de natuurregelgeving 

instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen dienen gerealiseerd te worden.   

Tegen medio 2018 worden volgende resultaten verwacht: - beleidsmatig bruikbare leefgebiedkaarten 

(m.i.v. de relevante potentiële leefgebieden) per Europees te beschermen soort + de vogelsoorten van 

open, kwalitatieve weilandcomplexen (zowel binnen als buiten SBZ); - een hanteerbare set van 

ecologische vereisten per Europees te beschermen soort als tool voor het passief beleid.” 

 

Ook wordt er voorzien in de afbakening van actiegebieden , mogelijk buiten SBZ15: 

 

                                                 
13 Regelnummers 828. 

14 Regelnummer 830. 

15 Regelnummer 856. 
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“De vaststelling van actiegebieden is in regel nodig voor de realisatie van de taakstelling inzake de 

toestand van het natuurlijk milieu voor de speciale beschermingszone of -zones in kwestie. De 

actiegebieden gelden voor een bepaald milieueffect of een groep van relevante milieu-effecten. De 

actiegebieden dienen om de milieucondities binnen de betrokken speciale beschermingszone(s) te 

verbeteren, maar ze kunnen ook liggen buiten die speciale beschermingszone(s). In afwachting van de 

afbakening van actiegebieden kunnen steeds initiatieven genomen worden om de goedgekeurde 

prioritaire inspanningen en de daarmee samenhangende acties uit te voeren.   

 

Bij deze beleidsopties m.b.t. aanduiding, afbakening en ruimtelijke allocaties van natuurdoelen en 

actiegebieden buiten SBZ’s zijn 2 belangrijke bezwaren te maken. Het eerste bezwaar raakt aan de 

verhouding met verhouding tot het beleidsplan ruimte Vlaanderen en het decreet Natuurbehoud. Het 

tweede bezwaar raakt aan de problematiek van de publieke inspraak.” 

 

Hierna zal worden onderzocht in welke mate deze beoogde afbakeningen en ruimtelijke allocaties van 

natuurdoelen buiten SBZ verenigbaar zijn met de beleidsprincipes van het witboek Ruimte Vlaanderen en met de 

voorschriften inzake publieke inspraak. 

 

1. Quid witboek ruimte Vlaanderen en art. 9 decreet Natuurbehoud ? 

 

Het witboek Ruimte Vlaanderen voorziet m.b.t. een samenhangende veerkrachtige (open) ruimte in een aantal 

ruimtelijke principes. Specifiek m.b.t. de landbouwbodems stelt het witboek ruimte Vlaanderen als ruimtelijk 

principe voorop dat “kwalitatieve bodems een schaarse en onvervangbare hulpbron uitmaken die voor land- en 

tuinbouw beschikbaar moeten blijven.” Ook voorziet dit ruimtelijke principe dat “het agrarisch gebied moet 

behouden blijven voor de beroepslandbouw onder meer om veranderingen in de voedselvraag op te vangen”16: 

 

“KWALITATIEVE BODEMS EN CULTUURGROND BESCHIKBAAR HOUDEN  
 

Vlaanderen beschikt over veel vruchtbare bodems die ook in de toekomst inzetbaar moeten zijn voor 

voedselproductie. Kwalitatieve bodems zijn een schaarse en onvervangbare hulpbron die voor land-en 

tuinbouw beschikbaar moeten blijven. Het agrarisch gebied moet behouden blijven voor de 

beroepslandbouw onder meer om veranderingen in de voedselvraag op te vangen. Het gaat daarbij 

zowel om grote aaneengesloten akkerbouw-, fruitteelt-en veeteeltgebieden als om kleinere 

hoogproductieve groenteteeltgebieden. Als uitgangspunten hiervoor geldt de ruimtelijk-functionele 

samenhang tussen het fysische systeem en de structurerende elementen van de agrarische structuur.”. 

 

Het afbakenen, aanduiden of ruimtelijk alloceren van bepaalde natuurdoelen of actiegebieden buiten SBZ’s in 

agrarisch gebied - dat behouden moet blijven voor beroepslandbouw - is gelet op het voorgaande uit den boze.  

 

Nochtans stelt het voorontwerp Natura 2000-Programma dat de aanduiding, afbakening of allocatie van 

natuurdoelen buiten SBZ’s in principe zonder enig voorbehoud en eender waar kan gebeuren. Dit uitgangspunt 

getuigt van een zeer maximalistische visie, waarbij alles slechts bekeken wordt vanuit de bril van het 

natuurbehoud, zonder evenwel rekening te houden met beleidsopties die gekozen zijn in andere  

                                                 
16 Witboek, “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”, p. 81.  
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beleidsdocumenten en waarbij de impact en verhouding tot andere maatschappelijke (f)actoren en belangen niet 

mee in rekening gebracht wordt. Deze zeer maximalistische visie conflicteert zelfs met de bepalingen van het 

decreet Natuurbehoud, en met het verbod om werken of handelingen te verbieden die geschieden in 

overeenstemming met de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (art. 9 Decreet 

Natuurbehoud).  

 

Art. 9 van het Decreet Natuurbehoud stelt als principe zeer duidelijk dat de maatregelen bedoeld in artikel 8, 13, 

36ter, §§1, 2 en 5, tweede lid, en hoofdstuk VI, geen beperkingen kunnen opleggen die absoluut werken en/of 

handelingen verbieden of onmogelijk maken die overeenstemmen met de plannen van aanleg of de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. De in artikel 9 bedoelde uitzonderingen op dit principes zijn steeds beperkt tot maatregelen 

binnen SBZ (vooropgesteld vb. via een managementplan Natura 200017). De uitzonderingen op het principe van 

art. 9 Decreet Natuurbehoud gelden zodoende niet voor maatregelen of natuurdoelen buiten SBZ’s.  

 

Art. 9 derde lid, Decreet Natuurbehoud bevestigt dit principe voor wat betreft de landbouwbedrijfsvoering en het 

teeltplan. Ook de uitzonderingen op dit principe (maatregelen binnen SBZ, VEN, historisch permanent grasland, 

specifieke agrarische gebieden met bijzondere waarde, duinengebied, soortenbescherming) die beperkend 

moeten worden geïnterpreteerd, laten geen dergelijke maximalistische en algemene realisatie van natuurdoelen 

buiten SBZ toe. Er dient in deze context overigens te worden gewezen op het laatste lid van art. 7 Decreet 

Natuurbehoud, dat eveneens stelt dat hoe dan ook bij de uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn er steeds 

rekening moet worden gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de 

regionale en lokale bijzonderheden. Deze tempering komt niet tot uiting in het voorontwerp Natura 2000-

Programma. 

 

De maximalistische visie zoals die thans wordt aangehouden in het voorontwerp Natura 2000-Programma dient 

te worden bijgesteld. Minstens moeten de beleidsdoelstellingen van het Witboek Ruimte Vlaanderen en het 

principe van art. 9 en art. 7 derde lid, Decreet Natuurbehoud bevestigd en mee opgenomen worden in het 

voorontwerp Natura 2000 om dit voorontwerp in overeenstemming te brengen met de terzake geldende decretale 

bepalingen en in andere domeinen genomen beleidsopties. 

 

Het bezwaar is gelet op het voorgaande gegrond.  

 

 

2. Quid publieke inspraak ? 

 

De hiervoor beoogde afbakening, aanduiding of ruimtelijke allocatie van instandhoudingsdoelen buiten SBZ, 

dienen overeenkomstig art. 6, 1 en 6, 2. van de EG-richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de 

                                                 
17 Uit de memorie van toelichting (Parl. St. Vl. Parl., Memorie van toelichting, nr. 2424 (2013-2014) nr. 1 p. 63) blijkt dat 

art. 9 slechts tekstueel is aangepast voor zover deze aanpassing voorziet in de vervanging van het natuurrichtplan door een 

managementsplan zoals bedoeld in art. 50 octies van het decreet Natuurbehoud (i.e. een managementsplan binnen SBZ). 
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gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en overeenkomstig de art. 7 en 8 van het 

Verdrag van Aarhus18 te worden voorafgegaan van een proces van publieke inspraak. 

 

De hiervoor beoogde afbakeningen, aanduidingen of ruimtelijke allocaties van natuurdoelen buiten SBZ 

betreffen immers plannen en programma’s die vallen onder het toepassingsgebied van art. 2.a. EG-richtlijn 

2001/42/EG. Overeenkomstig deze bepaling wordt er onder plannen of programma’s verstaan: plannen en 

programma's, met inbegrip van die welke door de Gemeenschap worden medegefinancierd, alsook de 

wijzigingen en ervan, die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 

vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door het parlement 

of de regering te worden vastgesteld en die door wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen zĳn 

voorgeschreven. Voormeld afbakeningen vallen zodoende onder het werkingsgebied van voormelde richtlijn.  

 

Art. 3, 1°, EG-richtlijn 2001/42/EG, stelt dat een milieubeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de 

artikelen 4 tot en met 9, voor de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde plannen en programma's die aanzienlĳke 

milieueffecten kunnen hebben. 

 

Art. 3,2°, EG-richtlijn 2001/42/EG voegt hieraan toe dat een milieubeoordeling wordt gemaakt van alle plannen 

en programma's a) die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserĳ, energie, industrie, 

vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelĳke ordening of grondgebruik 

en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bĳlagen I en II bĳ 

Richtlĳn 85/337/EEG genoemde projecten, of b) waarvoor, gelet op het mogelĳk effect op gebieden, een 

beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 7 van Richtlĳn 92/43/EEG. De hiervoor vermelde plannen, 

die ertoe strekken een ruimtelijke allocatie van instandhoudingsdoelstellingen te reguleren vallen zodoende 

tevens onder het toepassingsgebied van de EG-richtlijn 2001/42/EG. 

 

Ook vallen deze plannen of programma’s ter afbakening, aanduiding of ruimtelijke allocatie van natuurdoelen 

buiten SBZ onder het toepassingsgebied van het Verdrag van Aarhus, aangezien het plannen en programma’s 

betreffen, betrekking hebbende op het milieu. 

 

Het voorafgaandelijk bieden van inzage-  consultatie- en bezwaarmogelijkheid omtrent deze aanduidingen en/of 

afbakeningen, is in het licht van de hiervoor geciteerde regelgeving. 

 

Evenwel voorziet noch het decreet Natuurbehoud, noch het thans in voorontwerp zijnde Natura 2000-programma 

enige ruimte voor dergelijke publieke inspraak, behoudens indien deze afbakening of aanduiding zou gebeuren 

via de Managementsplannen. Het voorontwerp Natura 2000-programma is op dit punt echter niet duidelijk. 

 

De mogelijkheid van publieke inspraak moet dan ook expliciet worden voorzien en gehonoreerd 

voorafgaandelijk aan het afbakenen, aanduiden of ruimtelijk alloceren van natuurdoelstellingen buiten SBZ en 

dit op straffe van manifeste onwettigheid van de betreffende plannen en programma’s buiten SBZ. 

                                                 
18 Het verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 

rechter inzake milieuaangelegenheden. 
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Dit onderdeel van het bezwaar is gegrond.  

 

 

IV.5. Zwakke doorwerking van het principe “Sterke schouders dragen de zwaarste lasten” in het Natura 

2000-Programma 

 

Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

regelnummers 1300 t.e.m. 1305 

regelnummers 576 t.e.m. 586 

regelnummers 496-504 

regelnummers 746 t.e.m. 770 

regelnummers 778-790 

 

Toelichting bij het bezwaar 

 

Een belangrijk decretaal verankerd principe bij het gewijzigde decreet Natuurbehoud (wijzigingsdecreet van 9 

mei 2014, gepubliceerd op 7 juli 2014) betreft het principe “sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.  

 

Het principe van “sterkste schouders, zwaarste lasten”, vloeit voort uit de drie pijlers  algemene pijlers van het 

Vlaamse Instandhoudingsbeleid: effectiviteit, efficiëntie en rechtvaardigheid. Uit deze pijlers wordt onder meer 

het principe sterkste schouders, zwaarste lasten afgeleid19: 

 

“Het Vlaams Instandhoudingsbeleid vertrekt van drie algemene pijlers: effectiviteit, efficiëntie en 

rechtvaardigheid. Met ‘effectiviteit’ wordt beoogd de doelen daadwerkelijk te realiseren binnen de 

vooropgestelde timing. Met ‘efficiëntie’ als uitgangspunt beoogt men de ingezette instrumenten 

maximaal te laten renderen. Tot slot wordt ook gestreefd naar een ‘rechtvaardiger’ spreiding van de 

lasten in ruimte en tijd, die rekening houdt met de context, historiek en proportionaliteit. 

(…) 

Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, impliceert dat de overheid en de terreinbeherende 

natuurverenigingen prioritair worden aangesproken voor het behalen van de natuurdoelen. Pas daarna 

wordt naar de private sector gekeken.” 

 

Volgens Van Hoorick, Schoukens en Cliquet, veronderstelt dit principe dat niet alleen de administratieve 

overheden binnen hun bevoegdheden de nodige instandhoudingsmaatregelen dienen te nemen ten behoeve van 

de Europese te beschermen habitats en soorten, maar wordt met het wijzigingsdecreet de focus breder. Ook de 

personen of rechtspersonen die terreinen hebben verworven op basis van subsidies in uitvoering van het 

                                                 
19 H. Schoukens, G. Van Hoorick, A. Cliquet, “Het vernieuwde Natuurdecreet: a Game Changer ?”, T.O.O. 2014, p. 492. 
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Natuurdecreet komen in het vizier, en moeten een centrale rol spelen bij de realisatie van het 

instandhoudingsbeleid. Zij dienen een voorhoederol op zich te nemen en dienen op die manier evidente 

realisaties voor hun rekening te nemen20. 

 

In de parlementaire voorbereidingen bij het genoemde wijzigingsdecreet wordt de draagwijdte van dit principe 

nog duidelijker verwoord. Concreet rust er op deze overheden en terreinbeheerders de verplichting om op hun  

terreinen in eigendom en in beheer, binnen de door de instandhoudingsdoelstellingen en door de 

managementplannen Natura 2000 bepaalde kaders, de doelen met betrekking tot de Europees te beschermen 

habitats, hun habitattypische soorten, Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden, optimaal 

realiseren binnen de biotische en de abiotische randvoorwaarden van het terrein21: 

 

“In het kader van het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” spelen de overheid, lees diverse 

overheden, en de terreinbeherende verenigingen of de privéeigenaars die terreinen hebben verworven 

met overheidssubsidie (in uitvoering van het decreet natuurbehoud), een belangrijke rol bij de 

implementatie van deze instandhoudingsdoelstellingen op het terrein. Zij zullen bij de realisatie van het 

instandhoudingsbeleid een voorhoederol waarnemen ( “evidenties”). Concreet houdt dit in dat zij op 

hun  terreinen in eigendom en in beheer, binnen de door de instandhoudingsdoelstellingen en door 

de managementplannen Natura 2000 bepaalde kaders, de doelen met betrekking tot de Europees te 

beschermen habitats, hun habitattypische soorten, Europees te beschermen soorten en hun 

leefgebieden, optimaal realiseren binnen de biotische en de abiotische randvoorwaarden van het 

terrein.” 

 

Het dient gezegd dat de het betreffende decretale principe, ondanks zijn prominente rol in het gewijzigde 

Natuurdecreet, amper ter sprake komt in het ontwerp Natura 2000-Programma en een zeer zwakke doorwerking 

kent in het voorliggende ontwerp Natura 2000-Programma. 

 

In het ontwerp Natura 2000-Programma – meer bepaald in de bijlagen – wordt het betreffende principe als volgt 

verwoord22: 

 

“Met ‘sterkste schouders’ wordt bedoeld de overheden en de erkende terreinbeherende 

(natuur)verenigingen. Om de druk bij de andere ruimtegebruikers minimaal te houden, heeft de 

Vlaamse regering afgesproken dat de zwaarste lasten door deze sterke schouders gedragen zullen 

worden. Concreet wordt geïnventariseerd in welke mate de overheden en de terreinbeherende 

verenigingen de benodigde inrichtings- en beheersmaatregelen kunnen realiseren die ze momenteel in 

eigendom heeft of beheer.” 

 

Waar de decreetgever in de parlementaire voorbereiden het nog had over een  verplichting voor de overheden en 

de terreinbeherende verenigingen die terreinen hebben verworven met overheidssubsidie om op hun terreinen in 

                                                 
20 H. Schoukens, G. Van Hoorick, A. Cliquet, “Het vernieuwde Natuurdecreet: a Game Changer ?”, T.O.O. 2014, p. 493. 

21 Parl. St. Vl. Parl., Memorie van toelichting, nr. 2424 (2013-2014) nr. 1 p. 64. 

22 Regelnummers 1300 t.e.m. 1305. 
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eigendom en in beheer, binnen de door de instandhoudingsdoelstellingen en de door de managementsplannen 

Natura 2000 bepaalde kaders optimaal de doelen met betrekking tot de Europees te beschermen habitats, hun 

habitattypische soorten, Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden te realiseren, is dit principe in 

het voorontwerp herleid geworden tot een voornemen om tot inventarisatie van de benodigde inrichtings- en 

beheersmaatregelen over te gaan. 

 

Op een andere plaats wordt dit principe dan weer vertaald als een taakstelling ter realisatie van meer 

samenwerking met de verschillende actoren met het oog op het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 

en naar gebiedsgericht overleg (in de Gewestelijke Overleginstantie en de overlegplatforms) met het oog op een 

gezamenlijke en geïntegreerde inzet23:  

 

“OD 2.3 Realiseren van meer samenwerking met de verschillende actoren met het oog op het bereiken 

van de instandhoudingsdoelstellingen  

Een belangrijk principe bij de implementatie is dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten” dragen. 

Dat betekent concreet dat  de overheden (met inbegrip van de lokale overheden) en de erkende 

terreinbeherende verenigingen de benodigde maatregelen maximaal zelf  realiseren.  

Binnen deze planperiode wordt bovendien het Vlaams (Gewestelijk overleginstantie) en gebiedsgericht 

overleg (overlegplatforms) over Natura 2000 voortgezet en geoptimaliseerd. Daarnaast wordt ingezet 

op het formaliseren van de samenwerking met alle partners in het overleg, ook via informele 

werkgroepen, en het samen zoeken naar gezamenlijke en geïntegreerde inzet van instrumenten. Daartoe 

worden ook acties ondernomen om de kennis en capaciteit van alle actoren verder te verhogen.”   

 

Deze omzetting van het principe ‘sterkste schouders, zwaarste lasten’ is enigszins vreemd, en wijkt sterk af van 

hetgeen de decreetgever voor ogen had, aangezien in de betreffende overlegorganismen ook andere actoren dan 

de overheden en terreinbeheerders die terreinen hebben verworven met overheidssubsidie zetelen, en er 

klaarblijkelijk van ook van deze actoren (niet overheden en niet terreinbeheerders die terreinen hebben 

verworven met overheidssubsidie) verwacht wordt dat zij zich (in dus niet in eerste instantie de overheden en 

terreinbeheerders) onder de vlag van het principe van de ‘sterkste schouders’ gezamenlijk inzetten om de 

benodigde instandhoudingsmaatregelen te realiseren.  

 

Deze invulling staats haaks op hetgeen de decreetgever heeft beoogd met het principe ‘sterkste schouders, 

zwaarste lasten’, en neigt alleszins naar een uitholling van de verantwoordelijkheden van overheden en 

terreinbeheerders die terreinen hebben verworven met overheidssubsidie. 

 

Verder heeft het voorontwerp Natura 2000-Programma het over het belang van opvolging van de realisatie van 

de strategische doelen. In dit kader zou – het principe van sterkste schouders, zwaarste lasten – verwacht worden 

dat hierbij in eerste instantie gefocust wordt op de realisatie van strategische doelen door de overheden en 

terreinbeheerders die terreinen hebben verworven met overheidssubsidie, maar deze actoren worden zelfs niet 

                                                 
23 Regelnummers 576 t.e.m. 586. 
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vermeld in de betreffende passage. Er is uit de geciteerde passage geenszins op te maken wie het voorwerp van 

opvolging zal moeten uitmaken ondanks het feit dat het belang van een goede opvolging onderstreept wordt24: 

 

“Randvoorwaarde inzake opvolging  

Een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van deze 3 strategische doelen is de opvolging. 

Deze zal een beeld te scheppen van de feitelijke voortgang op het terrein en van de doelmatigheid van 

het Natura 2000 beleid. Het sluitstuk van het Natura 2000-programma is dan ook een performante 

monitoring van draagvlak, afspraken, uitvoering, resultaten en de doelmatigheid van de inspanningen. 

Deze is belangrijk om de vinger aan de pols te houden, om vertrouwen tussen de verschillende partijen 

op te bouwen en voortdurend te kunnen verbeteren. Het gericht opvolgen van informatie moet dan ook 

voeding geven aan de huidige en volgende cycli waarbij focus en timing van het Vlaams Natura 2000-

programma kan geactualiseerd worden en waarbij tussendoelen en taakstelling voor de volgende cyclus 

bepaald worden.” 

 

In het kader van het bindend gedeelte (regelnummer 778-790) van de taakstelling 2020 komt het luik opvolging 

(van de bindende prioritaire inspanningen door de overheden en terreinbeheerders die terreinen hebben 

verworven met overheidssubsidie ) evenmin aanbod. 

 

Een gelijkaardige opmerking kan worden gemaakt m.b.t. de passage m.b.t. het instrument van de 

inspanningsmatrix. Er wordt duiding gegeven wat er in deze matrix wordt opgenomen, maar tot wie het beleid 

zich richt met deze inspanningsmatrix wordt nergens verduidelijkt, laat staat dat aldaar zou worden aangegeven 

dat deze inspanningsmatrices – in lijn van het principe sterkste schouders, zwaarste lasten – zouden gericht zij 

aan de overheden en terreinbeheerders die terreinen hebben verworven met overheidssubsidie25: 

 

“Op gebiedsniveau worden daartoe bindende acties opgenomen in de inspanningsmatrix die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het bindend gedeelte van het Vlaams Natura 2000programma. 

Een managementplan Natura 2000 beschrijft voor elke Speciale Beschermingszone de realisatie van de 

doelen en prioritaire inspanningen zoals vastgelegd in het betrokken S-IHD-besluit. Daarbij wordt het 

bindend en richtinggevend gedeelte van de taakstelling 2020 en van de taakstelling 2050 van het 

Vlaams Natura 2000-Programma vertaald op maat van elke Speciale Beschermingszone. Het Natura 

2000-Programma is zodoende sturend bij de opmaak van de managementplannen.   

De managementplannen Natura 2000 bevatten daartoe onder meer de inspanningsmatrix, de 

openstaande saldi en de richtkaart:  - De inspanningsmatrix bevat de acties die invulling geven aan de 

prioritaire inspanningen. In de inspanningsmatrix wordt voor elke actie de status aangegeven met de 

categorieën ‘op te starten’, ‘in onderzoek’, ‘plan in opmaak’, ‘plan beschikbaar’, ‘in uitvoering’ en 

‘uitgevoerd’; - De openstaande saldi resulteren uit het verschil tussen de oppervlaktedoelen en de 

doelen onder passend beheer; - De richtkaart bevat (onder meer) de locatie van de actuele habitats, de 

                                                 
24 Regelnummers 496 t.e.m. 504. 

25 Regelnummers 746 t.e.m. 770. 
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doelen onder passend beheer en de zoekzones. Deze elementen vormen samen de basis voor de planning 

van de gefaseerde realisatie van de doelen.   

  

Daarnaast bevatten de managementplannen Natura 2000 ook een aanzet tot raming van de budgettaire 

impact.   

  

In de managementplannen Natura 2000 en daarnaast minstens jaarlijks worden de inspanningsmatrix 

(met status voor elke actie) en de openstaande saldi geactualiseerd als rapportage in functie van de 

voortgangsbewaking. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bindende prioritaire inspanningen 

en de habitats 2020 en de overige acties en habitats. De overlegplatforms in elke Speciale 

Beschermingszone bereiden met deze elementen een update van het managementplan Natura 2000 voor. 

In volgende paragrafen wordt dit concreter uitgewerkt voor het bindend en richtinggevend gedeelte van 

de taakstelling 2020.” 

 

Het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” wordt gelet op het voorgaande sterk afgezwakt, uitgehold en 

geminimaliseerd. In het decreet was dit principe niettemin vooropgesteld als een leidend principe op grond 

waarvan er van de sterkste actoren, efficiënte en resultaatgerichte beheer mocht worden verwachten. 

 

Het ontwerp dient in overeenstemming te worden gebracht met de doelstellingen van de decreetgever. 

 

Het bezwaar is gegrond. 

 

 

IV.6 De facto selectieve benadering van de Programmatische aanpakken strookt niet met de doelstellingen 

van het voorontwerp NATURA 2000-Programma 

 

Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

regelnummers 634 t.e.m. 649 

 

Toelichting bij het bezwaar 

 

Het voorontwerp Natura 2000-Programma bevat een toelichting m.b.t. de programmatische aanpak stikstof: 

 

“De programmatische aanpak stikstof heeft als doel een beleid te ontwikkelen om de stikstofdepositie 

op de SBZ’s terug te dringen, waarbij (nieuwe) economische ontwikkelingen mogelijk blijven en het 

niveau van de stikstofdepositie op SBZ toch stelselmatig daalt. Op die wijze wenst Vlaanderen het 

realiseren van de Europese natuurdoelstellingen in evenwicht te brengen met een economische realiteit.   
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Per speciale beschermingszone werd een inschatting gemaakt van het effect van de bronnen die 

bijdragen tot de stikstofdeposities en  het verschil  tot de Kritische Depositiewaarde (KDW). Daaruit 

blijkt dat de afstand tot de KDW erg divers en meestal ook zeer groot is. Ook de bijdrage van de 

sectoren verschilt sterk van SBZ tot SBZ. Het is niet mogelijk de KDW te bereiken door een beleid te 

voeren gericht op de impact veroorzaakt door één sector. Dus zet het beleid in op een versnelde en 

duurzame reductie van stikstofemissies zonder de KDW als een op zich staand doel voorop te stellen.  

 De programmatische aanpak zal worden afgestemd op de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen en beloopt diverse programmaperiodes. De eerste programmaperiode 

loopt tot en met 2031 en is verdeeld in twee planperiodes met name: 2020 – 2025 en 2026 – 2031.” 

 

Waar het voorontwerp Natura 2000 zich in casu richt op een reductie van stikstofdeposities in SBZ door alle 

sectoren (landbouw, industrie, verkeer, huishoudens, …) en er in het voorontwerp Natura 2000-programma 

erkend wordt dat het voeren van een beleid gericht op de impact van één sector niet zal volstaan om de KDW te 

bereiken, blijkt in de praktijk de PAS zich voornamelijk te beperken tot maatregelen t.o.v. de veehouderij.  

 

Nochtans gaan ook de toepasselijke decretale bepalingen uit van het opzetten van programmatische aanpakken 

tegen één of meerdere milieudrukken en niet tegen specifieke sector. 

 

Ondanks de bewoordingen in het beleidsplan is de PAS dus voornamelijk tegen 1 enkele sector gericht.  

 

 Bezwaarindieners betreuren deze selectieve benadering, die nochtans haaks staat op de relevante decretale 

bepalingen en op het gestelde in het voorontwerp Natura 2000-Programma. 

 

Het bezwaar is gegrond. 
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I.V. 7 DWINGENDE EN EIGENDOMSBEPERKENDE MAATREGELEN VEREISEN EEN TOETSING AAN HET 

PROPORTIONALITEITSCRITERIUM EN AAN HET BEGINSEL VAN GELIJKHEID VAN DE BURGERS VOOR 

OPENBARE LASTEN 

 

Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

Regelnummers 704 t.e.m. 718  

Regelnummer 854 

 

Toelichting bij het bezwaar 

 

In het voorontwerp wordt er m.b.t. het bindend gedeelte van de taakstelling 2020 gesteld dat er in beginsel in de 

verplichte fase geen dwingende maatregelen zullen worden genomen26: 

 

“Het bindend gedeelte van de taakstelling 2020 omvat:   

• de stand still voor alle Europees te beschermen habitats en soorten, conform de natuurregelgeving  

• 16 van de 47 Europees te beschermen habitattypes verkeren in een gunstige staat of zijn verbeterd ten 

opzichte van 2007 (zie bijlage 5).  

  

Het overige deel van de taakstelling is richtinggevend. De maatregelen nodig om dit deel van de 

taakstelling te realiseren, kunnen reeds in deze planperiode opgestart worden of verder lopen (indien 

reeds in planning of uitvoering), maar deze hoeven niet uitgevoerd te zijn tegen 2020. Dit betekent dat 

er wel maatregelen mogen genomen worden voor de realisatie van het richtinggevend deel van de 

taakstelling. Concreet betekent dit dat   

a) er in de verplichte fase geen dwingende maatregelen zullen genomen worden om het 

richtinggevend deel van de taakstelling te realiseren;  

b) conform de regelgeving op terreinen van overheden en erkende terreinbeherende 

verenigingen ook maatregelen moeten genomen worden voor de realisatie van het 

richtinggevend deel van de taakstelling.” 

 

Anderzijds is er in actie 13 vooropgesteld dat er bij het opstarten en het uitvoeren van prioritaire inspanningen in 

functie van de taakstelling 2020 kan overgegaan worden tot onderzoek naar het inzetten van de instrumenten die 

voortvloeien uit de verplichte fase van de managementsplannen27: 

 

“De prioritaire inspanningen die bij de goedkeuring van de specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

(S-IHD) zijn aangemerkt als belangrijk voor stoppen/voorkomen achteruitgang of verbetering 

                                                 
26 Regelnummers 704 t.e.m. 718. 

27 Regelnummer 854. 
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instandhouding tegen 2020/2050, worden in het Managementplan 1.1 na de gebiedsgerichte 

prioriteitenstelling op basis van de methodiek zoals beschreven in actie 9, geconcretiseerd tot acties. 

Volgens de methodiek om de uitvoering van de Managementplannen te focussen op de bindende 

taakstelling 2020 (zie actie 9) zal een gebiedsgerichte prioriteitenstelling van de prioritaire 

inspanningen rekening houdende met de bindende prioritaire inspanningen opgesomd in bijlage 6, 

gebeuren die lokaal afgetoetst wordt.  De eventuele inzet van de instrumenten die voortvloeien uit de 

verplichtende fase van de managementplannen (bv. onteigeningsplan) wordt samen met de actoren op 

gebiedsniveau onderzocht. Op Vlaams niveau wordt de stand van zaken van de uitvoering van de 

bindende prioritaire inspanningen opgevolgd. Indien de uitvoering van de acties niet verloopt conform 

de taakstelling, kan Vlaanderen ingrijpen. Samen met de doelgroepen wordt voor deze situatie een 

kader voor uitgewerkt tegen begin 2017.” 

 

Bezwaarindieners wensen in deze context de aandacht te vestigen op overweging B.13 en B.15.1. van het arrest 

nr. 57/2016 van het Grondwettelijk Hof in herinnering te brengen. 

 

In dat kader overwoog het grondwettelijk Hof dat elke inmenging in het eigendomsrecht een billijk evenwicht 

moet vertonen tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het 

ongestoord genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan tussen de 

aangewende middelen en het nagestreefde doel. 

 

Met verwijzing naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, oordeelde het 

Grondwettelijk Hof dat het op zich gewettigd doel inzake de bescherming van het natuurlijk of cultureel erfgoed, 

hoe belangrijk het ook is, de Staat niet vrij stelt van zijn verplichting om de betrokkenen te vergoeden wanneer 

de aantasting van hun eigendomsrecht overdreven is28.  

 

In overweging B.15.1. vult het Grondwettelijk Hof verder aan dat krachtens het beginsel van de gelijkheid van 

de burgers voor de openbare lasten de overheid niet zonder vergoeding lasten kan opleggen die groter zijn dan 

die welke een persoon in het algemeen belang moet dragen. Uit dat beginsel vloeit voort dat de onevenredig 

nadelige - dit zijn de buiten het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallende en op een 

beperkte groep van burgers of instellingen drukkende - gevolgen van een op zichzelf rechtmatige overheidsdaad, 

zoals het opleggen van een erfdienstbaarheid van openbaar nut, niet ten laste van de getroffene behoren te 

komen, maar gelijkelijk over de gemeenschap dienen te worden verdeeld. De rechter beschikt op dit punt over 

een toetsingsbevoegdheid. 

 

Er mag in casu evenwel van de overheid (als voorzichtig en zorgvuldig handeld bestuur) worden verwacht 

dat deze overheid reeds bij het uitstippelen van haar beleid en met name bij het uitstippelen van het 

instrumentarium dat kan worden ingezet in het kader van de verplichte fase van de managementsplannen 

aandacht besteed aan bovenvermelde principes. Meer bepaald mag er van de overheid worden verwacht dat zij in 

het kader van het door haar te voeren beleid zelf reeds nagaat in het kader van het onderzoek naar mogelijke 

                                                 
28 EHRM, 19 juli 2011, Varfis t. Griekenland, § 30. 



 170133 KVW Bezwaar Vlaams Natura 2000-Programma 

4-5-2017 26

toepasselijke instrumenten in de verplichte fase of de met de concrete instrumenten beoogde inmenging in het 

eigendomsrecht een billijk evenwicht vertoont tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de 

bescherming van het recht op het ongestoord genot van de eigendom en of er een redelijk verband van 

evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. Tevens zal er in dat kader 

moeten onderzocht worden of de lasten die in het kader van het verplichtend onderdeel van de 

managementsplannen worden opgelegd niet groter zijn dan die welke een persoon in het algemeen belang moet 

dragen. Van een normaal en zorgvuldig handeld bestuur mag immers worden verwacht dat deze de betreffende 

principes mee in overweging neemt bij het onderzoek naar de instrumenten van de en dat deze niet louter 

instrumenten poneert om de toetsing aan voormelde principes door te schuiven naar de justitiële rechter in geval 

van een beroep door een de maatregelen geviseerde rechtsonderhorige. Er mag een proactieve toetsing worden 

verwacht van het bestuur m.b.t. de instrumenten opgenomen in de verplichte fase  van de managementsplannen 

aan de hiervoor vermelde principes. 

 

Dergelijke toetsing (proportionaliteit en gelijkheid van de burgers voor openbare lasten) ontbreekt evenwel 

volledig in het voorontwerp van het Natura 2000-Programma. 

 

Het bezwaar is dan ook gegrond.  

 

 

IV.8. HET SOORTENBELEID EN GEBREK AAN INSPRAAK 

 

Dit bezwaar heeft betrekking op volgende regelnummers in het document van het Natura 2000-programma 

(zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos op de website tijdens het openbaar 

onderzoek):  

Regelnummer 704 t.e.m. 718  

Regelnummer 834 

 

Toelichting bij het bezwaar 

 

Het voorontwerp Natura 2000 voorziet in de opmaak van een plan van aanpak met betrekking tot het 

maatregelenpakket voor soorten en soortendoelen29: 

 

Een plan van aanpak m.b.t. het opstellen van het kader wordt uitgewerkt tegen medio 2017 en 

omschrijft de relatie tussen  de beoogde resultaten  van  het pakket van maatregelen voor soorten en de 

soortendoelen i.k.v. Europese Biodiversiteitsstrategie ( 50% van de soortenbeoordelingen  moeten in 

EU een verbeterde staat hebben). Dit pakket omvat a) de PACT 2020 doelstelling (zie OD. 2.2. -het 

onder correct beheer brengen van 70% van de totale doeloppervlakte voor de soorten),  b) de reeks 

soortenbeschermingsprogramma’s en c) de doelstellingen voor de soorten zowel deze waarvoor een 

extra oppervlakte leefgebied nodig is (zie OD 2.2) - (33 %) van de extra oppervlakte leefgebied wordt 

                                                 
29 Regelnummer 834. 
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tegen 2020 gerealiseerd door inrichting en beheer) als voor de stand-still van de leefgebieden van de 

soorten (zie 2.2.) Er wordt, rekening houdende met de afbakening van de leefgebieden in uitvoering van 

actie 2,  een stappenplan uitgewerkt in verband met de screening van de bestaande beheerplannen in 

functie van het behouden en het bereiken van de gunstige staat van instandhouding zowel regionaal als 

gebiedsgericht. 

 

Tevens wordt er als taakstelling vooropgesteld dat waar nodig er extra oppervlakte aan leefgebied voor soorten 

dient te worden ingericht en beheerd30: 

 

Voor alle habitattypes en richtlijnsoorten samen zijn in 2020 70% van de inspanningen operationeel, 

zodat alle habitats en soorten in een gunstige staat van instandhouding kunnen worden gebracht. Voor 

soorten is dit doel verder vertaald : voor de soorten waarvoor een extra oppervlakte leefgebied nodig 

is, is 1/3 (33 %) van de extra oppervlakte leefgebied gerealiseerd door inrichting en beheer.  

 

In dit kader dient eveneens gewezen te worden op de noodzaak om tijdig te voorzien in publieke inspraak bij het 

opmaken van de betreffende plannen en bij de inrichting en beheer van leefgebied. Ten overvloede kan er in die 

context opnieuw gewezen worden naar de toepasselijke bepalingen uit het verdrag van Aarhus en uit de richtlijn 

EG-richtlijn 2001/42/EG. (Zie bezwaar IV.3). 

 

Opnieuw dienst vastgesteld dat ook elke vorm van publieke inspraak bij deze plannen ontbreekt. 

 

Ook op dit punt moet het voorontwerp Natura 2000-Programma aangepast worden. 

 

Het bezwaar is gegrond. 

 

 

OM DEZE REDENEN, 

BEHAGE HET DE VLAAMSE REGERING 

 

 

Akte te nemen van de bezwaren namens de bezwaarindienende partijen hierbij ingediend overeenkomstig art. 

50decies/1 Decreet Natuurbehoud; 

 

Rechtdoende op dit bezwaarschrift, en de daarin opgenomen bezwaren en opmerkingen, deze tijdig, ontvankelijk 

en gegrond te verklaren; 

 

Dienvolgens, het VLAAMS NATURA 2000 Plan van goedkeuring te onthouden, minstens te wijzigen en aan te 

passen in de in het bezwaarschrift aangepaste regelnummers, 

 

                                                 
30 Regelnummer 563 t.e.m. 567. 
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Oosterzele, donderdag 4 mei 2017 

Voor bezwaarindienende partijen 

  

 

 

 

hun raadsman, 

Koen Van Wynsberge  

Advocaat 

 


