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TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Aangezien de Regering niet wil wachten tot het einde van de vijfjarige cyclus van de uitvoering van het
gewestelijk natuurplan om zich ervan te vergewissen dat ze de juiste koers vaart, zal er een tussentijdse
evaluatie worden uitgevoerd onder auspiciën van Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de Brusselse
Hoge Raad voor natuurbehoud.
Bij deze tussentijdse oefening zal men aan de hand van implementatie-indicatoren nagaan of het plan
naar behoren wordt uitgevoerd, per voorschrift:

•
•
•
•
•
•
•

dat uitgevoerd is;
dat nog in uitvoering is maar volgens de planning verloopt;
dat nog in uitvoering is maar achter loopt op de planning;
dat nog niet is opgestart, conform de planning;
dat nog niet is opgestart en achter loopt op de planning;
dat wordt gestaakt;
dat wordt opgegeven.

De verschillende projectleiders zullen de mogelijke negatieve effecten van de uitvoering van de
maatregelen overzien en analyseren. Zij zullen vooral aandacht hebben voor de mogelijke negatieve
effecten die het MER heeft geïdentificeerd (zie de bij het plan gevoegde milieuverklaring).
Elk voorschrift dat aanzienlijke negatieve bijwerkingen of een vertraagde implementatie vertoont die
mogelijk de verwezenlijking van de doelstellingen ondermijnt, zal het voorwerp uitmaken van een
evaluatiefiche die de belangrijkste problemen opsomt en hiervoor mogelijke oplossingen voorstelt.
Leefmilieu Brussel zal deze fiches opstellen met de hulp van de verschillende projectleiders en de
Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud.
Leefmilieu Brussel zal hierbij ook een samenvattende nota opstellen aan het adres van de Regering,
zodat zij de nodige impulsen kan identificeren die alsnog de doelstellingen kunnen helpen waarmaken.
Deze samenvattende nota zal voor advies worden voorgelegd aan de Brusselse Hoge Raad voor
natuurbehoud.
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EVALUATIE OP HET EINDE VAN DE CYCLUS
EFFECTEN VAN HET PLAN OP DE FAUNA, DE FLORA EN DE NATUURLIJKE HABITATS
De effecten van het gewestelijk natuurplan op de fauna, flora en natuurlijke habitats zullen worden
bestudeerd in het kader van het Rapport over de staat van de natuur dat Leefmilieu Brussel zal opstellen
op het einde van de vijfjarige uitvoeringsperiode van het plan. Dit rapport zal, krachtens de voorschriften
van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (art. 7 3°) omvatten:

•
•
•
•
•
•

een samenvatting van de gegevens die in het kader van het natuurtoezicht zijn ingezameld;
een evaluatie van de grootste bedreigingen voor de soorten en natuurlijke habitats;
een evaluatie van de strategische plannen, waaronder het gewestelijk natuurplan;
aanbevelingen om de geïdentificeerde bedreigingen aan te pakken;
voorstellen voor de aanpassing van de strategische plannen en het toezichtschema en alle
wettelijke bepaling, plannen of programma's die het natuurbehoudbeleid kunnen vertragen of
belemmeren;
een evaluatie van het beheer van de gewestelijke natuurreservaten.

Net als bij het Rapport 2012 wenst de Regering dat het volgende rapport over de staat van de natuur de
volgende elementen omvat:

•
•
•
•
•

informatie over de socio-economische context van het tweede gewestelijk natuurplan;
informatie over het belang van de aanwezigheid van natuur in de stad in het algemeen en voor
de Brusselaars in het bijzonder;
een samenvatting van het beleids- en regelgevingskader dat van toepassing is op de
bescherming van de biodiversiteit in het Brussels Gewest;
een evaluatie van het beheer van de natuurlijke ruimten, met inbegrip van de ruimten die buiten
de gewestelijke natuurreservaten liggen;
een evaluatie van de budgettaire middelen die het Gewest toekent aan de natuur en de
biodiversiteit.

EFFECTEN VAN HET PLAN OP ANDERE MILIEUASPECTEN
De effecten van het gewestelijk natuurplan op andere milieuaspecten worden geëvalueerd enerzijds in
het kader van het Rapport over de staat van de natuur dat Leefmilieu Brussel op gezette tijden uitbrengt
en anderzijds in de beschrijvingen die voorafgaan aan de uitwerking van specifieke ad hoc plannen
betreffende:

•
•
•
•

de kwaliteit van de waterlopen en het waterstelsel;
de emissie van luchtverontreinigende stoffen en de kwaliteit van de omgevingslucht;
het lawaai en de kwaliteit van de geluidsomgeving;
het fenomeen sluikstorten en de productie en het beheer van groenafval.

EFFECTEN VAN HET PLAN OP DE SOCIO-ECONOMISCHE SITUATIE
De impact van het ecologisch beheer van groene ruimten op de recreatiegebieden en vrijetijdsfaciliteiten
zal worden geëvalueerd in het kader van het Rapport over de staat van de natuur, bij de evaluatie van het
beheer van de groene ruimten. Hetzelfde geldt voor de evaluatie van de perceptie van het publiek over
de kwaliteit van de openbare ruimten. De evolutie van de recreatieve functie van de groene ruimten en
het belang ervan voor de Brusselaars zal ook in dit Rapport aan bod komen.
Een opvolging omtrent de impact van de uitvoering ervan op de economische activiteit van het Gewest en
ook wat betreft de noodzakelijke afstemming ervan op de stedelijke ontwikkeling zal ook uitgevoerd
worden.
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De opvolging van de evolutie van de prijs van onroerende goederen en het fenomeen gentrificatie
moeten in een bredere context van stadsvernieuwing worden gezien. Als de ontwikkeling van het groene
netwerk inderdaad een invloed uitoefent op deze kwesties, dan vormt deze slechts één van de vele
elementen die moeilijk van elkaar te scheiden zijn. De Regering zal dus waken over de opvolging van
deze kwesties in het kader van de evaluatie van het stadsvernieuwingsbeleid die wordt uitgevoerd door
het Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting (BGHM). Deze evaluatie zal zich richten op de
tien nieuwe wijken die worden gecreëerd om het hoofd te bieden aan de bevolkingsexplosie. De door de
auteurs van het MER voorgestelde begeleidende sociale maatregelen die moeten zorgen dat de
huisvesting in de gebieden die het voorwerp uitmaken van een versterking van het groene netwerk
toegankelijk blijven voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vanuit sociaaleconomisch oogpunt,
zullen daarentegen uitgevoerd worden in het kader van het woonbeleid.
De wettelijke bepalingen voor de bescherming van het erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
van die aard dat ze elk negatief gevolg van de ontwikkeling van het groene netwerk en het ecologisch
beheer van de groene ruimten op de landschappelijke krachtlijnen en de architectonisch kenmerken van
vastgoed en erfgoed volledig uitsluiten. De inventarissen van het erfgoed zijn al zeer uitgebreid en de
Regering acht het bijgevolg volledig overbodig om nog extra maatregelen op te leggen voor de opvolging
van monumenten en erfgoed.

PAG. 6 VAN7
GEWESTELIJK NATUURPLAN 2016-2020 – OPVOLGINGSMAATREGELEN

Verantw. Uitg.: F. Fontaine en M. Gryseels – Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel
Wettelijk depot: D/5762/2015/17

