Informatiedocument gebaseerd op bijlagen 7 en 8 van de Ordonnantie betreffende het
natuurbehoud van 1 maart 2012 (gecursiveerde tekst), geannoteerd met toelichtingen (tekst
in de kaders)

“BIJLAGE VII: beoordelingscriteria voor de effecten van een plan of project

1. De kenmerken van het plan, meer bepaald:
- de mate waarin het plan een kader schetst voor andere projecten of activiteiten, wat betreft de
locatie, de aard, de omvang en de werkingsvoorwaarden van die projecten of activiteiten, of
door een toekenning van middelen nodig voor de uitvoering ervan;
- de mate waarin het project of plan een invloed heeft op andere projecten, plannen of
programma’s;
- de milieuproblemen gekoppeld aan het project of plan, rekening houdend met de omvang en
schaal ervan, het grondgebruik, de afstand tot het Natura 2000-gebied, de vereiste
hulpbronnen, de emissies, de vereiste uitgravingen, de transportnoden, de duur van de
handelingen, de constructie of de declassering en alle andere factoren.
2. De kenmerken van het plan of project, meer bepaald:
- de omvang van het project;
- de gecumuleerde effecten met andere projecten;
- het gebruik van natuurlijke middelen, inclusief de bodem, de ondergrond, de begroeiing en het
water;
- de productie van afval;
- de verontreiniging en overlast, ook deze verbonden aan invasieve soorten die door het project
gestimuleerd kunnen worden;
- het gevaar voor ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.
3. De relevante kenmerken van de effecten en het (of de) beschermd(e) gebied(en) dat kan
worden getroffen, meer bepaald:
- de ecologische vereisten en de staat van instandhouding, op het niveau van het gebied, van
de soorten en natuurlijke habitats waarvoor het gebied is aangewezen en/of van gewestelijk
belang;
- de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied;
- de specifieke milieuvoorwaarden van het gebied;
- de verkleining van de oppervlakte, de versnippering, de aantasting van de structuur en de
functies van de beschermde natuurlijke habitats en soorten, de verstoring van de beschermde
soorten, de verlaging van de dichtheid en de versnippering van de populaties van beschermde
- soorten, de wijzigingen in de instandhoudingindicatoren, de klimaatveranderingen, de
wijziging van de ecologische processen nodig voor de instandhouding van de beschermde
natuurlijke habitats en populaties van soorten;
- de waarschijnlijkheid, de duur, de frequentie en omkeerbaarheid van de effecten;
- het cumulatieve karakter van de effecten;
- het grensoverschrijdende karakter van de effecten;
- de omvang en de geografische ruimtelijke uitgestrektheid van de effecten (geografische
zone);
- de risico’s voor het gebied (vooral bij eventuele ongevallen);
- het gevaar voor mogelijke overschrijding van de ecologische kwaliteitsnormen van toepassing
krachtens de onderhavige ordonnantie of andere regelgevingen.”
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“BIJLAGE VIII: Minimale inhoud van een passende beoordeling van een plan of project

1. Beschrijving van plan/project en het betrokken natura 2000-gebied
1.1. Beschrijving van het plan of projet
- Titel van het betreffend plan/project
- Exacte localisatie van het plan of project
- Samenvatting van het project of plan dat een effect heeft op het gebied
- Relatie tussen het plan/project en de betrokken Speciale Beschermingszone(s)
- Oplijsting van andere plannen of projecten die in combinatie met dit plan of project
significante gevolgen kunnen hebben”.
Waar vindt u informatie over Natura 2000?
1) Wettelijke informatie: Lijst van de gebieden die als speciale beschermingszones worden
voorgesteld (B S.: 27/03/2003). 2004/813/EG: Beschikking van de Commissie van 7
december 2004 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de
lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.
2) Feitelijke informatie: voor informatie over de Natura 2000-gebieden is het aanbevolen
contact op te nemen met Leefmilieu Brussel en de internetsite van Leefmilieu Brussel te
raadplegen.

1.2. “Beschrijving SBZ (referentiesituatie en huidige situatie)
- Naam en code betrokken NATURA 2000-gebied(en)
- Redenen voor aanwijzing van het betrokken richtlijngebied (habitats en soorten)
- Instandhoudingsdoelstellingen voor het betrokken richtlijngebied
- Lokalisatie op kaart, met duiding van de ligging van de SBZ t.o.v. de projectsite
- Beschrijving integriteit van het gebied (structurele en functionele relaties; knelpunten
instandhouding)
- Andere gebiedsgegevens (nabijgelegen natuur- of bosreservaten; prioritaire sites Brussels
Ecologisch Netwerk; inrichtingsprojecten)”
Waar vindt u informatie over Natura 2000 ?
1) Wettelijke informatie: Lijst van de gebieden die als speciale beschermingszones worden
voorgesteld (B S.: 27/03/2003). 2004/813/EG: Beschikking van de Commissie van 7
december 2004 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de
lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.
2) Feitelijke informatie: voor informatie over de habitats en soorten is het aanbevolen
contact op te nemen met Leefmilieu Brussel en de internetsite van Leefmilieu Brussel te
raadplegen.

2. “Effecten
2.1. Beschrijving effecten
- Algemene karakteristieken van mogelijke interferentie van project met SBZ
- Impact voor habitats en soorten voor de relevante effectvormen (effectbeschrijving)
Relevante effectgroepen kunnen zijn:
1. Direct ecotoop- en biotoopverlies
2. Directe slachtoffers fauna
- Verkeersslachtoffers
- Slachtoffers bij sloop/kap
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3. Afname kwaliteit leefgebied
- Chemische verstoring
• Verontreiniging (vergiftiging)
Vermesting (eutrofiëring)
- Fysisch-morfologische verstoring
• Verdroging/vernatting
• Bodemverdichting
• Structuurverandering bossen/parken
• Structuurverstoring (waterloop/stilstaand water)
- Verstoring van natuurlijk gedrag
• Geluidsverstoring
• Lichtverstoring
• Menselijke activiteiten/presentie
• Exotische soorten
4. Versnippering van de habitats en barrièrewerking”
Waar vindt u de informatie?
1) Feitelijke informatie: ter aanvulling van de interpretatie door de deskundige is het
aanbevolen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel.

2.2. “Beoordeling van de significantie van de impact
- Analyse van de mogelijke effecten in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van het
gebied en tot de structurele en functionele eigenschappen van het NATURA 2000-netwerk”
Opmerking: de resultaten moeten beknopt en in cijfers worden voorgesteld in de vorm van
een vergelijking “voor en na”, tabellen, enz. (bv. voor de bezoekersdruk in een gebied, de
verlichte oppervlakte, de maanden van het jaar en de verlichtingstijd; de
waterondoorlatende oppervlakte; de oppervlakte van de wegen, enz.).

2.3. “Te nemen mitigerende maatregelen
- Lijst met aanbevelingen van de mitigerende maatregelen in functie van de (mogelijke)
significante effecten”
Opmerking: deze mitigerende maatregelen moeten worden bevestigd door de aanvrager
en kunnen in de vergunning worden opgelegd.

2.4. “Effecten na het nemen van mitigerende maatregelen
- Beoordeling van de effecten na het nemen van de mitigerende maatregelen
- Lijst van mogelijke effecten waarvoor geen mitigerende maatregelen kunnen worden
genomen, of waarvoor deze maatregelen de negatieve effecten onvoldoende opheffen.”
Opmerking: het doel is dat de beoordeling van de effecten – de mitigerende maatregelen
die moeten worden genomen, een status quo of een verbetering tot resultaat hebben.
Indien de mitigerende maatregelen niet volstaan om de effecten van het project te
beperken, moeten punten 3, 4 en 5 van dit document worden ingevuld en moet de
Regering een afwijkingsprocedure starten.
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3. “Alternatieve oplossingen
3.1. Samenvatting van de onderzochte alternatieve oplossingen
- Varianten voor locatie, schaal of grootte
- Varianten voor de bouw-, handelings- of declasseringsmethodes op het einde van het
project
- Voorstellen voor de spreiding en duur van de werkzaamheden
3.2. Beoordeling van de effecten van de alternatieven
- Redenen waarom de bevoegde autoriteit beoordeeld heeft dat de alternatieve
mogelijkheden geen oplossing bieden
4. Dwingende redenen van openbaar belang
- Overzicht van de redenen van openbaar belang
- Korte beschrijving van de redenen van openbaar belang
- Beoordeling dwingende redenen openbaar belang
5. Compenserende maatregelen
- Identificatie mogelijke compenserende maatregelen
- Relatie met instandhoudingsdoelstellingen van SBZ
- Verantwoording compensaties in het licht van:
• negatieve impact op habitats/soorten die door plan/project worden veroorzaakt
• coherentie van NATURA 2000-netwerk
- Indien compensatie buiten betreffende SBZ:
• aanwijzing van nieuwe SBZ:
• aankoop? wijziging gewestplanbestemming?
• uitvoering van maatregelen: timing, verantwoordelijke, procedure
- Monitoringsplan voor genomen compenserende maatregelen
- Overzicht overleg inzake bespreking compenserende maatregelen:
• dienst(en)/personen die geconsulteerd werden: data overleg + samenvatting
standpunt
• referentie advies van afdeling Natuur, Water en Bos
• waar kunnen volledige rapporten opgevraagd/geraadpleegd worden”

Opmerkingen: er moet een onderscheid worden gemaakt tussen mitigerende maatregelen en
compenserende maatregelen. Dit zijn twee zeer verschillende en aparte procedures die
worden toegelicht in artikelen 64 en 65 van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van
1 maart 2012. De compenserende maatregelen maken deel uit van afwijkingsbepalingen die
uitgaan van de Regering, wat niet het geval is voor de mitigerende maatregelen. Wat de
logheid van de procedure voor de compenserende maatregelen betreft, raden wij u stellig aan
de effecten van uw project te verzachten door de mitigerende maatregelen te bestuderen die
kunnen worden getroffen opdat het resultaat van punt 2.4 van dit document een status quo of
een verbetering zou vormen. Indien u nog vragen hebt, raden wij u aan contact op te nemen
met Leefmilieu Brussel.
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