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Gelet op de adviesaanvraag van minister Maron over de "ontwerp-beheerplannen van de Natura 2000-

deelgebieden die binnen de SBZ II "Bosgebieden en open landschappen in het zuiden van het Brussels 

Gewest" vallen - 1e lezing, ontvangen op 6 februari 2023; 

 

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de Gewestelijke 

Ontwikkelingscommissie; 

 

Gelet op artikel 7 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), zoals goedgekeurd door 

het Parlement op 13 oktober 2017; 

 

Brengt de Commissie op 16 februari unaniem het volgende advies uit. 
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1. CONTEXT 

Herinnering aan het wettelijk kader voor deze speciale beschermingszones: 

De Natuurbeschermingsverordening uit 2012 creëerde een officieel kader voor de aanduiding van 

natuurgebieden in Brussel en gaf de Regering de bevoegdheid om de aanwijzing en de beheerplannen voor 

deze sites goed te keuren. 

In 2015-2016 stemde de Regering op basis van die verordening uit 2012 in met drie regeringsbesluiten waarin 

drie beschermingszones werden aangeduid: 

- SBZ I - Bosgebieden van het Zoniënwoud en de omgeving; 

- SBZ II - Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het Gewest; 

- SBZ III - Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het 

Gewest.  

Die beheerplannen moeten voldoen aan de eisen van het Natura 2000-statuut, een netwerk van beschermde 

gebieden dat de hoeksteen vormt van het Europese natuurbeschermingsbeleid. De bosgebieden en open 

gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel-Kinsendaal, vormen vandaag een 

"speciale beschermingszone" (SBZ), erkend door Europa. 

Het Gewest heeft zich in 2015 verbonden tot de bescherming ervan en ziet erop toe dat de vastgestelde 

doelstellingen en beschermingsmaatregelen goed worden geïntegreerd in de beheersinstrumenten. In 2019 

werd die SBZ uitgebreid door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 februari 2019, tot 

wijziging van het besluit van de BHR van 24 september 2015 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE 

1000002: "Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel-Kinsendaal" 

Uitbreiding. 

Deze adviesaanvraag heeft betrekking op de SBZ II. 

 

Structuur van de beheerplannen: 

De beheerplannen zijn altijd opgebouwd volgens dezelfde inhoudsopgave, die in vier grote hoofdstukken is 
verdeeld:  

1. Beschrijving van het deelgebied; 
2. Beschrijving van de te bereiken beheerdoelstellingen; 
3. Beheer van de passende beheermaatregelen; 
4. Naargelang van de deelgebieden, de eventuele vrijstellingen van de verbodsbepalingen van het 

aanwijzingsbesluit SBZ II. 
 

De beheerplannen zijn niet bedoeld voor het brede publiek, maar voor Leefmilieu Brussel (LB) of de 

particuliere eigenaars die het deelgebied moeten beheren.  

De ontwerp-beheerplannen die voor advies aan de Commissie worden voorgelegd, zijn de volgende:  

- SBZII 9: Kauwberg; 
- SBZII 10: Fond’Roypark; 
- SBZII 11: Engeland; 
- SBZII 14: Sauvagèrepark 
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2. ADVIES 

 

Als expertencommissie ruimtelijke ordening, is de Commissie uitermate bekommerd om het behoud van de 

biodiversiteit op het gewestelijk grondgebied. Ze is echter niet in staat uitspraken te doen over de technische 

voorwaarden in verband met de beheerplannen. Voor die aspecten heeft ze alle vertrouwen in het bestuur en 

de aangezochte expertenbureaus als het gaat om de bescherming en de vrijwaring van soorten en hun habitats. 

Ze streeft er wel naar om alle behoeften op het vlak van duurzame gewestelijke ontwikkeling in aanmerking te 

nemen, en wenst dus te beschikken over de diverse adviezen die zijn uitgebracht tijdens het openbaar 

onderzoek. 
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Procedure 

De Commissie stelt vast dat haar om een advies werd verzocht zonder dat haar de bezwaren en opmerkingen 

uit het openbaar onderzoek, noch de adviezen van de tegelijk met de GOC geraadpleegde instanties werden 

doorgespeeld.  

Vanuit de zorg om het evenwicht tussen de functies op het grondgebied en het stedelijke ecosystemische 

evenwicht te bewaren, herinnert de Commissie eraan dat ze zich ook over de resultaten van het openbaar 

onderzoek zich zou moeten kunnen uitspreken. De opmerkingen die zijn gemaakt tijdens het openbaar 

onderzoek, zijn alle van belang voor de Commissie, vooral wanneer zij betrekking hebben op ruimtelijke 

ordening en stadsontwikkeling.  

Daarom verzoekt ze formeel om na het openbaar onderzoek te worden geraadpleegd teneinde haar advies uit 

te brengen vóór de goedkeuring in tweede lezing. 

 

mailto:crd-goc@perspective.brussels
mailto:crd-goc@perspective.brussels
http://www.crd-goc.brussels/
http://www.crd-goc.brussels/

