
Van: Ferdi ferdi@co-immo.be
Onderwerp: Fwd: [21-214649] perceel opgenomen in bosbeheersplan?

Datum: 3 augustus 2021 om 09:33
Aan:

Van: Van Daele Bert <bert.vandaele@vlaanderen.be>
Onderwerp: RE: [21-214649] perceel opgenomen in bosbeheersplan?
Datum: 2 augustus 2021 om 18:38:35 CEST
Aan: Ferdi <ferdi@co-immo.be>
Kopie: "ANB, PROD ADICT AV" <ADICT.AV@vlaanderen.be>

Geachte
 
Ik verwijs naar art.3 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 waarin de definitie van bos 
gesteld wordt
de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige 
struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en 
flora behoren en die één of meer functies vervullen.

art.4 van hetzelfde decreet stelt: bezetting met bomen of houtachtige struikvegetaties, 
door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte die daardoor onder het 
toepassingsgebied van dit decreet komt te vallen;
 
Een bos is niet gehouden aan een gewestplan, ruimtelijke bestemming of kadastrale 
legger.
Bossen kunnen zich dus ook in woongebied, industriegebied,… of in dit geval agrarisch 
gebied bevinden.

De fysieke toestand op het terrein bepaalt of een ‘oppervlakte’ als bos te beschouwen is.
Aan de hand van (historische) luchtfoto’s, als ook de omschrijving en de foto’s bij de 
advertentie, kunnen wij met zekerheid zeggen dat dit bos is
 
(https://www.zimmo.be/nl/geetbets-3450/te-koop/huis/JW2YG/)

 
 
Met vriendelijke groeten
 
Bert Van Daele
Dossierbehandelaar
Vlaamse Overheid
AGENTSCHAP NATUUR & BOS 
Entiteit AVES Limburg & Vlaams Brabant
Diestsepoort 6, bus 75, 3000 Leuven
M 0471 98 18 33
Het AVES-team is telefonisch bereikbaarvan 9 tot 12
Limburg: 02/553 00 72
Vlaams-Brabant: 02/553 00 59
 
www.natuurenbos.be
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Van: Van Daele Bert <bert.vandaele@vlaanderen.be> 
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 14:08
Aan: Linda Ory <linda.ory@geetbets.be>
CC: ANB, PROD ADICT AV <ADICT.AV@vlaanderen.be>; ANB, AVES 
Vlaams-Brabant <aves.vbr.anb@vlaanderen.be>
Onderwerp: RE: [21-214649] FW: perceel opgenomen in bosbeheersplan?
 
Beste Linda
 
Er is ons op dit perceel geen (goedgekeurd) beheersplan bekend.
Volgens gewestplan bevindt het perceel zich in Agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde.
 
Volgens art. 90bis van het Bosdecreet geldt er voor een bos in agrarisch 
gebied een verbod op ontbossen. Van dit verbod op ontbossen kan enkel 
afgeweken worden wanneer er een ontheffing van het verbod op ontbossen 
toegekend wordt door de Administrateur Generaal van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. 
De aanvraag tot ontheffing moet gemotiveerd zijn en moet o.a. een 
ecologische evaluatie en de vereiste maatregelen ter naleving van de 
zorgplicht (Natuurdecreet art. 14) bevatten.
Na een toekenning van de ontheffing dient er nog een omgevingsvergunning 
tot ontbossen met compensatievoorstel bekomen te worden bij de gemeente
Nadere info over deze procedures vindt u op: 
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen
 
Een MOAG (Melding Ontbossing Agrarisch Gebied) zonder de ontheffings- 
en ontbossingsprocedure kan voor dit perceel niet.
 
Een MOAG heeft immers 3 voorwaarden die ALLE 3 moeten voldaan zijn

-          Het bos moet gelegen zijn in agrarisch gebied
-          Het bos mag niet ouder zijn dan 22 jaar
-          Het perceel moet terug aan landbouwgebruik gegeven worden

Voorwaarden 1 en 3 kunnen OK zijn
Maar de 2e voorwaarde (niet ouder dan 22 jaar) is niet vervuld. Het bos is 
immers al zeer duidelijk te zien op de historische luchtfoto’s van 1998 en 
2000
In 1998 is het noord-westelijke deel nog niet bebost, in 2000 wel
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Indien de kopers van dit perceel een weiland wensen te maken, zullen zij de 
volledige ontheffings- en ontbossingsprocedure moeten doorlopen.
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos kan geen garantie geven of een 
eventuele ontheffingsaanvraag of ontbossingsvergunning toegekend zal 
worden.
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worden.
 
 
 
Met vriendelijke groeten
 
Bert Van Daele
Dossierbehandelaar
Vlaamse Overheid
AGENTSCHAP NATUUR & BOS 
Entiteit AVES Limburg & Vlaams Brabant
Diestsepoort 6, bus 75, 3000 Leuven
M 0471 98 18 33
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