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Het concept zoekzone in het instandhoudingsbeleid 

Nota aan de EC 

1. Inleiding 

De Vlaamse regering hechtte op 8 november 2013 haar principiële goedkeuring aan een 
wijziging van het Natuurdecreet die de basis legt voor het instandhoudingsbeleid. Een 
belangrijk element hierin is de zoekzone, die via een Managementplan Natura 2000 binnen 
een speciale beschermingszone wordt afgebakend. De zoekzone is de ruimte die per 
Europees beschermd habitat en Europees beschermde soort wordt gevrijwaard voor de 
instandhoudingsdoelen die nog niet aan concrete percelen gekoppeld zijn.  

Het concept zoekzone is heel vernieuwend, met onder meer een impact naar de passende 
beoordeling. Daarom sprak de Vlaamse regering af dat het concept tegen de tweede 
principiële goedkeuring van de decreetswijziging bij de Europese Commissie zou worden 
getoetst. Voorliggende nota is daarvoor bedoeld. 

2. Waarom zoekzones? 

 Groot aandeel uitbreiding 
In Vlaanderen is precies becijferd welke oppervlakte van Europees beschermde habitattypes 
en van leefgebieden van Europees beschermde soorten nodig is, om mogelijk te maken dat 
ze de gunstige staat van instandhouding bereiken. Dit is gebeurd op gewestelijk niveau, 
maar vertaalt zich nu ook in precieze instandhoudingsdoelen, uitgedrukt in hectares, per 
speciale beschermingszone. 

Anders dan in veel andere Europese lidstaten gaat het voor een belangrijk deel om 
oppervlaktes die bijkomend gecreëerd moeten worden, door omvorming van natuur die geen 
Europese bescherming geniet of van andere landgebruiken. Dat is te wijten aan de sterke 
versnippering van het landgebruik in Vlaanderen, waardoor individuele habitatvlekken vaak 
te klein zijn om lokaal naar een gunstige staat van instandhouding te kunnen evolueren.  

Afgerond zal ongeveer 100.000 hectare moeten bijdragen aan de gunstige staat van de 
habitattypes, met een verhouding 55/45 tussen bestaand en nieuw habitat. Daarnaast komen 
binnen en buiten het Natura 2000 netwerk nog eens 25000 hectare verspreide 
habitatsnippers voor. Deze zijn en blijven te klein om bij te dragen tot de gunstige staat van 
instandhouding. Voor de leefgebieden van Europees beschermde soorten is bovenop de 
uitbreiding aan habitats nog een uitbreiding met 4000 à 7000 hectare aan regionaal 
belangrijke biotopen vereist.  

Deze uitbreidingstaakstelling betekent dat het actief instandhoudingsbeleid niet te herleiden 
is tot het onder een correct beheer brengen van bestaand habitat en leefgebied. In de 
meeste speciale beschermingszones moet over belangrijke oppervlaktes het actueel 
landgebruik omgezet worden. Dat maakt dat de precieze plaatsing van de 
instandhoudingsdoelen meer vrijheidsgraden heeft, maar ook meer gevoeligheden kent, 
waardoor verdergaande socio-economische afweging noodzakelijk is.  
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 Dynamische in plaats van eindtoestandsplanning 
De Vlaamse beleidservaring leert dat het geen zin heeft om belangrijke veranderingen in 
landgebruik in één keer te proberen doorvoeren, en dus meteen alle percelen aan te duiden 
die op termijn moeten worden omgezet. Dergelijke pogingen tot eindtoestandsplanning 
stranden in jarenlange procedures en leiden zelden of nooit tot een bevredigend resultaat.  

Daarom is ervoor gekozen om op het niveau van de speciale beschermingszone te werken 
met een dynamische planvorm: het Managementplan Natura 2000. In tegenstelling tot het 
huidige instrument van de Natuurrichtplannen alloceert het managementplan Natura 2000 
niet alle doelen en acties meteen op perceelsniveau: hier wordt gefaseerd naartoe gewerkt.  

Een startversie geeft de taakstelling (managementplan 1.0), een tweede versie 
(managementplan 1.1) geeft aan welk deel van de taakstelling via de “evidenties” of 
bestaande afspraken/beheerplannen kan worden ingevuld. Vervolgens wordt getracht de 
resterende taakstelling via vrijwillige extra afspraken te realiseren (managementplan 1.2). 
Waar dat niet lukt, kan tenslotte dwingend worden ingegrepen (managementplan 1.3).  

De vier fasen worden doorlopen in elke implementatiecyclus van zes jaar conform de 
Europese rapportagecyclus. Per cyclus wordt afgesproken welk deel van de taakstelling men 
wil realiseren, en wat daarin absoluut noodzakelijk is (onder meer de passende maatregelen, 
conform artikel 6.2). De dwingende maatregelen van managementplan 1.3 zijn alleen op dit 
absoluut noodzakelijke deel van toepassing.  

Een instandhoudingsdoel is pas “geplaatst”, wanneer inrichting en beheer van het betrokken 
perceel afgesproken zijn in een geïntegreerd beheerplan, een contractuele afspraak tussen 
de Vlaamse overheid en de beheerder/eigenaar. Zolang een deel van de taakstelling niet is 
opgenomen, wordt in het betreffende gebied een ecologisch geschikte zoekzone gevrijwaard 
die ruim genoeg is om via vrijwilligheid en socio-economische afwegingen te zoeken naar 
een optimale plaatsing van de doelen. 

 Geen hypotheek op realisatie instandhoudingsdoelen 
Het vaststellen van de instandhoudingsdoelen per speciale beschermingszone verandert het 
ijkpunt voor de passende beoordeling. Er wordt niet langer getoetst aan de situatie bij 
aanmelding, maar aan de voorwaarden voor het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding:  

- dat kan betekenen dat getoetst wordt aan andere milieuvoorwaarden: de 
grenswaarden voor de gunstige staat van instandhouding kunnen verschillen van de 
situatie bij de aanmelding.  

- er wordt niet langer alleen getoetst voor actueel habitat, maar ook voor percelen die 
nog habitat of leefgebied moeten worden. Men dient immers te vermijden dat deze 
zones ongeschikt gemaakt worden. 

De vraag stelt zich dan welke percelen beschouwd moeten worden als “percelen die nog 
habitat of leefgebied moeten worden”. Vanzelfsprekend zijn hier de percelen bij waarvoor 
contractueel (via een geïntegreerd beheerplan) is afgesproken dat zij dienen te evolueren 
naar een bepaald habitat of leefgebied. Voor het deel van de instandhoudingsdoelen dat nog 
niet “geplaatst” of “onder contract is”, zijn er twee uiterste opties: 
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- de percelen waarop deze gerealiseerd zullen worden, worden meteen precies 
bepaald 

- de niet geplaatste instandhoudingsdoelen kunnen nog eender waar in de speciale 
beschermingszone gerealiseerd worden 

Beide opties zijn niet wenselijk:  

- alle doelen meteen alloceren, betekent het uitschakelen van elke mogelijkheid om via 
vrijwillige engagementen de taakstelling te realiseren. Het zou gepaard moeten gaan 
met tal van verplichtingen en onteigeningen die meteen ingaan. De ervaring uit de 
vorige NRP’s en processen uit de ruimtelijke ordening leren dat dit een recept is voor 
volledige blokkering, wat ook zijn impact zou hebben op de vergunningverlening. 

- in de tweede optie krijgt de volledige SBZ voor de passende beoordeling de 
gevoeligheid van het meest kritische habitat. Dit zou leiden tot een forse toename van 
het aantal passende beoordelingen waarbij een significant negatieve impact wordt 
vastgesteld, en dit zelfs wanneer deze impact enkel geldt voor percelen die amper 
geschikt zijn voor het habitat of de soort. En dit fenomeen zou maar afnemen 
naarmate habitats en leefgebieden volledig zijn gealloceerd. 

Daarom is een tussenliggende optie uitgewerkt: de zoekzone. Daarin wordt een oppervlakte 
gevrijwaard die substantieel groter is dan de instandhoudingsdoelen waarvoor nog 
geïntegreerde beheerplannen moeten worden opgemaakt. Anderzijds kan deze zoekzone 
wel worden begrensd en gericht op de meest geschikte percelen, zodat niet per definitie de 
hele speciale beschermingszone dient te worden gevrijwaard. 

Focussen van middelen en instrumenten 
De realisatie van de instandhoudingsdoelen veronderstelt een belangrijke inzet van 
middelen. Dit zowel voor de inrichting en het beheer van de habitats en leefgebieden zelf, als 
voor het creëren van de geschikte milieuomstandigheden door het actief aanpakken van 
knelpunten inzake waterkwaliteit, erosie, vermesting, waterpeilen, …  

Om de middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten, is het nodig ze zo goed mogelijk te 
richten op de zones die van belang zijn voor het bereiken van de gunstige staat van 
instandhouding. Bij onduidelijkheid daarover geldt hetzelfde dilemma als voor de passende 
beoordeling. Elk perceel in de speciale beschermingszone kan dan potentieel cruciaal zijn 
voor het bereiken van de gunstige staat voor een habitattype of soort. En elk milieuknelpunt 
met invloed op de speciale beschermingszone lijkt even urgent. 

De zoekzone biedt hierop een antwoord. Die maakt duidelijk waar de resterende 
instandhoudingsdoelen gerealiseerd zullen worden, en waarop de verwerving, de extra 
beheerplannen, de aanpak van milieuknelpunten zich in eerste instantie dienen te richten. 
Door deze instrumenten structureel te focussen ontstaat meer budgettaire slagkracht om 
deze instandhoudingsdoelen te realiseren. De zoekzones bieden ook een duidelijk kader 
waarbinnen de reikwijdte van deze instrumenten vergroot kan worden (bv. voorkooprecht). 
Ze bieden bovendien aan derden een duidelijk referentiekader waarop zij hun activiteiten en 
plannen kunnen afstemmen.  
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Gedeeld belang bij vooruitgang 
Het voorzien van een dynamische planvorm is op zich nog geen garantie op vooruitgang. Die 
zal er pas zijn als voor elke partij vooruitgang interessanter is dan stilstand. De zoekzone 
voert zo’n gedeeld belang in: ze maakt het ook voor economische actoren relevant dat de 
juiste maatregelen genomen worden. Want naarmate meer oppervlakte onder correct beheer 
komt, is er een kleiner openstaand saldo aan doelen waarvoor nog percelen gezocht 
worden. De zone die gevrijwaard wordt voor dit openstaand saldo wordt bijgevolg kleiner, 
wat betekent dat de passende beoordeling op een kleinere oppervlakte van toepassing is. En 
in de mate dat deze maatregelen ook leiden tot de lokaal gunstige staat van instandhouding 
kan de passende beoordeling ook soepeler voor habitatsnippers die buiten deze oppervlakte 
vallen (zie paragraaf 5). De zoekzone creëert ook extra transparantie voor passende 
beoordelingen, wat leidt tot meer rechtszekerheid en een stabieler investeringsklimaat. 

3. Hoe worden zoekzones afgebakend? 

De afbakening van de zoekzones gebeurt via automatische algoritmes, aan de hand van de 
geschiktheid voor het betreffende habitat/leefgebied. Ze houdt daarbij rekening met de 
oppervlakte waarvoor reeds garanties zijn op een correct beheer via een beheerplan. De 
werkwijze is de volgende: 

- Voor de doelen 2050 (actueel + uitbreiding) wordt per deelgebied nagegaan in welke 
mate zij gerealiseerd worden via afspraken in geïntegreerde beheerplannen of ermee 
gelijkgestelde plannen/contracten.  
 

- De doelen die nog niet zijn gedekt door geïntegreerde beheerplannen of ermee 
gelijkgestelde plannen/contracten vormen het openstaand saldo. 
 

- Voor de realisatie van het openstaand saldo wordt per habitat of soort een zoekzone 
gevrijwaard die minimaal een factor X groter is dan de gezochte oppervlakte. Dit om 
te vermijden dat de doelen feitelijk worden geplaatst zonder akkoord van de eigenaar. 
  

- De factor X wordt gemoduleerd, afhankelijk van het openstaand saldo per habitat of 
soort: 

o Doel ≥ 100 ha = factor 1,5 
o Doel tussen 5 en 100 ha = factor 2 
o Doel ≤ 5 ha = factor 3 

Bij de overgang van een hogere naar een lagere categorie zou de te reserveren 
oppervlakte plots kunnen toenemen (bv. 150 ha voor 100 ha doel via factor 1,5, maar 
160 ha voor 80 ha via factor 2). In die gevallen blijft de 150 ha gelden tot het resultaat 
van factor 2 lager uitkomt. 

- de zoekzone wordt getrapt opgebouwd, gebaseerd op de ecologische geschiktheid. 
Hiermee wordt bedoeld dat eerst de volledige oppervlakte aan meest geschikte 
percelen gevrijwaard wordt. Als deze te klein in functie van het openstaand saldo, 
worden de percelen met een lagere geschiktheid meegenomen, enzovoort. Hiervoor 
worden de best beschikbare gegevens gebruikt, aan de hand waarvan discrete 
potentietrappen onderscheiden worden. 
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- Voor de precieze afbakening van de zoekzone geldt dat in principe de volledige 
potentietrap die nodig is voor het opnemen van factor X keer het openstaand saldo 
2050 wordt opgenomen. Mogelijks wordt zo significant meer ruimte gevrijwaard dan 
factor X keer het openstaand saldo. Er wordt een algoritme uitgewerkt waarmee 
indien nodig de zoekzone automatisch kan verkleinen tot wat minimaal nodig is. De 
verkleining gebeurt maximaal in functie van socio-economische impacten, met 
inachtneming van landschapsecologische basisregels (bv. één groot beter dan twee 
kleine). Uiteraard zullen de ecologische argumenten in beginsel steeds prevaleren. 
Anders gesteld, de socio-economische argumenten kunnen geen motief vormen om 
de gebieden met de grootste ecologische potenties voor het betrokken habitat niet in 
de zoekzone op te nemen. Indien daarover consensus is in de Vlaamse 
Overleggroep, kan ook afgeweken worden van de automatisch afgebakende 
zoekzone voor zover de minimaal te vrijwaren ruimte wordt gerespecteerd.  

4. Impact zoekzone op instandhoudingsbeleid 

De zoekzone wordt een belangrijk referentiekader voor het actieve instandhoudingsbeleid. 
Enkele voorbeelden. 

Ten eerste zal de zoekzone een belangrijke toetssteen worden bij de opmaak van 
beheerplannen: bij elk nieuw plan voor een terrein in een speciale beschermingszone zal 
worden nagegaan wat de bijdrage kan zijn aan de instandhoudingsdoelen. Deze toets zal 
gebeuren door de percelen uit het beheerplan af te zetten tegen de zoekzones en de 
daaraan verbonden openstaande saldo’s. 

Beheerplannen die overlappen met zoekzones zullen ook aan minimale voorwaarden 
moeten voldoen qua ambitieniveau. Minstens 25% van het terrein moet ingezet worden voor 
relevant natuurstreefbeeld. Gaat het om gronden die gekocht zijn met overheidssubsidies of 
die eigendom zijn van een administratieve overheid, dan dienen de instandhoudingsdoelen 
waarvoor zij overlappen met zoekzones maximaal te worden opgenomen. 

De middelen voor verwerving worden sterk gefocust op de realisatie van 
instandhoudingsdoelen: het  budget voor aankoop door het Agentschap voor Natuur en Bos 
moet de komende drie jaar voor minstens 85% besteed worden aan instandhoudingsdoelen, 
voor terreinbeherende verenigingen bedraagt dit 75%. Voor aankopen binnen de speciale 
beschermingszones betekent dit dat zij moeten bijdragen tot de staat van instandhouding 
binnen de zoekzones. 

In zoekzones wordt het voorkooprecht voor de Vlaamse overheid uitgebreid tot de hele 
zoekzone, ongeacht de ruimtelijke bestemming. Vandaag beperkt zich dat nog tot de groene 
bestemmingen op het gewestplan. 
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5. Impact zoekzone op passende beoordeling 

Noodzaak passende beoordeling via voortoets 
Voor de passende beoordeling zijn een voortoets en een praktische wegwijzer uitgewerkt. 
De voortoets is een online screening die een initiatiefnemer kan uitvoeren om na te gaan of 
zijn initiatief een passende beoordeling vereist of niet. Een dergelijke toepassing 
veronderstelt dat de activiteit door de initiatiefnemer gelokaliseerd wordt en getypeerd aan 
de hand van een reeks vragen. Op basis van deze informatie kan nagegaan worden of 
bepaalde effecten te verwachten zijn op locaties waar habitats voorkomen of waar doelen 
gerealiseerd zouden kunnen worden (de “toetszone”). 

De zoekzone maakt integraal deel uit van de toetszone (zie onderstaande tabel). Elke 
activiteit die potentieel een invloed heeft op de toetszone voor een effectgroep waaraan 
habitat/soort gevoelig is, dient een passende beoordeling op te maken. En omgekeerd: als 
de voortoets uitwijst dat de activiteit geen enkele impact kan hebben op de toetszone, dan is 
een passende beoordeling niet nodig. Naarmate de toetszone kleiner wordt 
(voortschrijdende plaatsing van instandhoudingsdoelen) groeit dus het deel van de speciale 
beschermingszone waar voor het betreffende habitat/soort geen passende beoordeling nodig 
is. 

Dit instrument dient waterdicht te zijn, in de zin dat geen enkele activiteit mag worden 
vrijgesteld waarvan achteraf zou blijken dat deze toch een significant negatieve impact heeft. 
Dat is niet steeds eenvoudig omdat er gecumuleerde effecten kunnen optreden met andere 
initiatieven uit de omgeving. Het is daarom essentieel dat de voortoets werkt met 
zogenaamde nulrisico-lijnen. Per type impact wordt de zone bepaald waarbuiten het effect 
van de activiteit met zekerheid volledig irrelevant is. Enkel wanneer deze zone niet overlapt 
met de toetszone zal de activiteit vrijgesteld worden van de opmaak van een passende 
beoordeling. 

Gevoeligheid via praktische wegwijzer  
De praktische wegwijzer geeft vervolgens aan welke beslisregels bij de passende 
beoordeling worden toegepast om na te gaan of er een significant negatieve impact te 
verwachten is of niet.  

Een belangrijk concept hierin is de grenswaarde: dat is – voor elke relevante 
milieuparameter - de waarde die de overgang bepaalt tussen een ongunstige en een 
gunstige staat van instandhouding. Deze kan verschillen van de streefwaarde: dat is de 
waarde die de milieuparameter vertoont in optimaal ontwikkelde habitats. De passende 
beoordeling toetst of de impact maakt dat de milieuparameter aan de ongunstige zijde van 
de grenswaarde belandt. In dat geval is er een significant negatieve impact. Er is dus geen 
significant negatieve impact als de milieuparameter door de impact evolueert van de streef- 
naar de grenswaarde. Streefwaarden worden wel gehanteerd in het instandhoudingsbeleid: 
beheerplannen en de bijbehorende financiering zijn erop gericht om deze streefwaarden te 
bereiken. 

Onderstaande tabel geeft aan welke situaties zich inzake passende beoordeling kunnen 
voordoen. We verduidelijken dit aan de hand van een voorbeeld , waarbij voor een bepaald 
habitat 100 hectare onder correct beheer dient te worden gebracht om op het niveau van een 
speciale beschermingszone tot een gunstige staat van instandhouding te komen. 
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1) Onvoldoende oppervlakte onder beheer 

Indien voor dit habitat slechts 60 hectare onder correct beheer is, dan dient een zoekzone te 
worden gevrijwaard van 40 x 2 = 80 hectare groot. De passende beoordeling zal de invloed 
nagaan van de activiteit op  

- de 60 hectare die correct wordt beheerd 
- de 80 hectare waarin naar de resterende 40 hectare wordt gezocht  
- en de habitatvlekken (“snippers”) die buiten de twee voorgaande categorieën vallen. 

Voor deze drie onderdelen van de toetszone is de passende beoordeling even streng: er 
wordt steeds getoetst aan de grenswaarden die bereikt moeten worden met het oog op de 
gunstige staat van instandhouding. Dit omdat het voor elk van de drie categorieën mogelijk is 
dat ze uiteindelijk nog nodig zullen blijken voor het bereiken van de gunstige staat van 
instandhouding. 

2) Voldoende oppervlakte onder beheer 

Zodra de benodigde 100 hectare onder correct beheer is, is de zoekzone volledig 
verdwenen. Bij de passende beoordeling wordt enkel voor deze 100 hectare nagegaan of er 
een significante impact is ten opzichte van de grenswaarden die gelden voor de gunstige 
staat van instandhouding. 

De habitatsnippers  die daarbuiten nog voorkomen in de speciale beschermingszone, zijn in 
principe niet nodig voor het behalen van de lokaal gunstige staat van instandhouding. In de 
passende beoordeling wordt dan ook niet getoetst aan de grenswaarden. 

Aangezien de lokaal gunstige staat nog niet is bereikt, wordt wel vereist dat de snippers niet 
verder achteruit mogen gaan: het moet immers mogelijk blijven deze terug in te schakelen 
wanneer het onmogelijk blijkt om op de aangeduide  100 hectare de gunstige staat te 
bereiken. Concreet wil dit zeggen dat voor de milieuparameters die onder de grenswaarden 
zitten een standstill wordt gehanteerd. Tenzij zou blijken dat deze standstill op het niveau 
van de parameters niet volstaat om achteruitgang van de habitatvlek te voorkomen. In dat 
gevallen moeten strengere waarden gehanteerd worden, die de standstill op het niveau van 
de habitatvlek garanderen.  

3) Lokaal gunstige staat van instandhouding bereikt 

Wanneer de 100 hectare in een lokaal gunstige staat van instandhouding zijn, hanteert de 
passende beoordeling ter hoogte van deze 100 hectare nog steeds de grenswaarde voor het 
nagaan van de significantie bij een passende beoordeling. 

De oorspronkelijke benadering voorzag dat in de habitatsnippers die buiten deze 100 hectare 
voorkomen, desnoods zelfs achteruitgang getolereerd zou kunnen worden, aangezien deze 
de lokaal gunstige staat niet in het gedrang brengt. Het juridisch advies dat hierrond werd 
ingewonnen (zie verder) geeft aan dat ook in deze fase geen achteruitgang in de 
habitatsnippers kan worden getolereerd. Dat is enigszins contra-intuïtief en spoort niet 
helemaal met de boodschap dat het bereiken van de gunstige lokale staat van 
instandhouding ook interessant is voor socio-economische spelers. Vlaanderen vraagt zich 
af wat de visie van de Europese commissie in dezen is.  
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4) Regionaal gunstige staat van instandhouding bereikt 

Wanneer de regionaal gunstige staat van instandhouding bereikt is, kan in elk van de drie 
bovenstaande situaties een significant negatieve impact getolereerd worden, voor zover 
deze de behaalde gunstige staat niet ongedaan maakt.  

Wanneer de impact zich louter ter hoogte van de habitatsnippers manifesteert, is per definitie 
duidelijk dat deze niet essentieel zijn voor de gunstige staat en dat deze impact dus vanuit 
het oogpunt passende beoordeling getolereerd kan worden. 
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6. Conformiteit met de Vogel- en Habitatrichtlijn 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft bij de ontwikkeling van het Managementplan 
Natura 2000 de richtlijnconformiteit laten onderzoeken van een aantal aspecten: 

- welke termijnen hanteert de Vogel- en Habitatrichtlijn in het kader van het 
instandhoudingsbeleid? 

- hoe gaat de Vogel- en Habitatrichtlijn om met “vrijwilligheid”, en wat is de absolute 
ondergrens? 

- hoe groot is de marge tot flexibiliteit met betrekking tot de passende beoordeling 
binnen het kader van de Habitatrichtlijn? 

- op welke manier mogen socio-economische kenmerken doorwegen in het 
instandhoudingsbeleid?  

- welke eisen stellen de Vogel- en Habitatrichtlijn aan ‘bestaand gebruik’ in de context 
van het instandhoudingsbeleid? 

- welke eisen stelt de Habitatrichtlijn inzake monitoring en evaluatie? 
 
Het uitgebreide advies gaat als bijlage bij deze nota. De algemene conclusie luidde dat het 
ontworpen IHD-implementatieregime conform is aan de Habitat- en Vogelrichtlijn, mits:  
 

• Voldoende aandacht gaat naar het behoud en uitbouw van een rechtskader op basis 
waarvan dwingend/sturend kan worden geïntervenieerd, ook op en boven de 
overeenkomsten (fase van vrijwilligheid) en onafhankelijk van de gefaseerde aanpak 
van de Managementplannen Natura 2000.  

• Aandacht wordt besteed aan de inspraakmodaliteiten, niet enkel voor de 
doelgroepen, maar ook voor de brede bevolking.  

• Aandacht wordt besteed aan dwingende termijnvereisten uit andere richtlijnen, 
inzonderheid de Kaderrichtlijn Water; 

• Meer aandacht wordt besteed aan het bestaande gebruik, omdat dit het behalen van 
de instandhoudingsdoelen in belangrijke mate bepaalt; 

• De zoekzones niet al te routineus worden ingezet bij de toepassing van de passende 
beoordelingsplicht. 

• De screeningsapplicatie (voortoets) steunt op gedegen wetenschappelijke informatie; 

• Het concept van en de toepassing van de zoekzone mag geen aanleiding geven tot 
een “de facto” desaffectatie van een deel van de speciale beschermingszone. 

• Een permanent monitoringsysteem geldt op basis van een wettelijke grondslag die 
toelaat om dit systeem op een gedetailleerde, precieze en duidelijke vast te stellen.  
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Meer in het bijzonder wordt over de zoekzones gesteld dat de koppeling met de passende 
beoordeling (voortoetsapplicatie) op zich niet op gespannen voet staat met de 
Habitatrichtlijn.  
 
Wanneer men binnen de context van het Vlaamse instandhoudingsbeleid zou willen komen 
tot een feitelijke inperking van de passende beoordeling tot de zoekzones binnen speciale 
beschermingszones, lijkt echter sprake van een al te flexibele invulling van de verplichtingen 
uit de Habitatrichtlijn. Zeker indien men, zonder de nodige wetenschappelijke informatie, zou 
overgaan tot het in de feiten vrijstellen van een hele reeks projecten gelegen binnen een 
speciale beschermingszone (maar buiten de zoekzone).   

Om te vermijden dat de voortoetsbenadering zou neerkomen op een verboden vrijstelling 
van (bepaalde) projecten van de passende beoordelingsplicht, moeten daarom volgende 
randvoorwaarden vervuld zijn: 
 

• een (gehandhaafde) standstillbenadering voor de “snippers” van een gebied die 
buiten de zoekzone liggen, minstens tot het moment wanneer op regionaal niveau 
een gunstige staat van instandhouding wordt bereikt; 

• het werken met een ruimtelijke afweging van de (potentiële) milieueffecten, op basis 
van een “nul-risico”, zoals het voorgenomen IHD-implementatiesysteem zou worden 
ontworpen, zal garanderen dat steeds op basis van objectief-wetenschappelijke 
gegevens wordt geoordeeld over de vraag of het uitvoeren van een passende 
beoordeling al dan niet vereist is; 

• voldoende toezicht op het respecteren van de milderende maatregelen die worden 
opgelegd bij de vergunningverlening (cf.  monitoring). In voorkomend geval zal de 
betrokken bevoegde overheid genoodzaakt zijn in te grijpen op bestaande 
vergunningen. 

Ook het feit dat bij de afbakening van de zoekzones rekening gehouden kan worden met 
socio-economische criteria wordt richtlijnconform beoordeeld, aangezien in de 
maatregelenfase rekening mag en moet worden gehouden met de vereisten op onder meer 
economisch en sociaal gebied. 

Hierbij moet er evenwel over worden gewaakt dat:  

• de ondergrens is dat een gunstige instandhoudingstaat wordt bereikt 

• er mag geen schending bestaan van artikel 6, lid 2 (verstoring, verslechtering) 

• het construeren van een zoekzone mag niet leiden tot een feitelijke verkleining van 
een SBZ, waarbuiten de verplichtingen die verbonden worden aan een SBZ niet meer 
zouden gelden. 


