Passende beoordeling voor een plan of project in
Speciale beschermingszones in uitvoering van
art 36 ter §3 van het natuurdecreet
Algemene noot: in de passende beoordeling wordt geen algemene informatie/wetgeving
opgenomen, enkel info omtrent het concrete project/plan waarvoor de passende beoordeling wordt
opgemaakt en die noodzakelijk is om een correcte inschatting te doen van de effecten van dit
project/plan op de natuurlijke kenmerken en in het bijzonder de instandhoudingsdoelstellingen van
de speciale beschermingszone (SBZ).
Bespreek enkel de thema’s / vragen die van toepassing zijn.
1. KORTE BESCHRIJVING VAN HET PLAN OF PROJECT EN SITUERING OP KAART
2. ONDERZOEK VAN RELEVANTIE VAN SBZ OP VLAK VAN HABITATS EN SOORTEN - WAT SPEELT HIER OP VLAK VAN
NATUUR?
2.1. Naam en situering SBZ
- Is project/plan gelegen in een SBZ of in de omgeving van SBZ? Verduidelijk dit op kaart
- Komen er nog andere beschermingen op basis van natuurwetgeving voor in het gebied
of in de omgeving (VEN-gebied, reservaten, natuurrichtplan, Ramsargebied…)?
- Beschrijving van de eigenheid van het gebied: structuur, knelpunten…
2.2 Criteria van de aanwijzing van het/de gebied(en) en de instandhoudingsdoelstellingen.
Beperk de beschrijving tot het deelgebied dat van toepassing is.
- Voor welke habitats en soorten is de SBZ aangewezen?
- Welke van deze habitats en soorten komen voor in betrokken deelgebied(en) van SBZ?
Weergave van de habitatkaart met aanduiding van habitats.
- Voor welke habitats en soorten zijn instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) vastgesteld in
de SBZ?
- Welke prioritaire inspanningen zijn opgenomen in aanwijzingsbesluit van de SBZ?
- Waar en voor welke habitats zijn zoekzones aangeduid? Weergave van de
zoekzonekaart met aanduiding van de betrokken habitats.
2.3

Soorten van communautair belang - bijlage III van het natuurdecreet
Welke bijlage III-soorten komen voor?
Welke zijn de natuurlijke habitats van deze soorten?
Zijn er voor die soorten instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd in de SBZ?

3. ONDERZOEK VAN MOGELIJKE EFFECTEN VAN HET PLAN OF PROJECT OP DE SBZ
Welke effecten zijn van toepassing?
- Is er direct ruimtebeslag?
- Is er een kwalitatief of kwantitatief effect op grondwater, oppervlaktewater, bron?
- Is er een effect ten gevolge van emissies: verzuring en/of vermesting?
- Is er effect door verstoring: geluid, verlichting, beweging, versnippering?
- Is er een effect op leefgebied van soorten: verstoring/inkrimping van rustplaats,
voortplantingsplaats, foerageerplaats…?

Beschrijf en onderzoek enkel de effecten die te verwachten zijn en duid de invloedzones aan op
kaart
- Op welke bestaande habitats en regionaal belangrijke biotopen (rbb) wordt een effect
verwacht?
- Op welke zoekzones wordt een effect verwacht?
- Op welke leefgebieden van soorten wordt een effect verwacht?
- Verhindert het plan/project de uitvoering van de prioritaire inspanningen?
- Belet het plan of project de realisatie van de vastgestelde
instandhoudingsdoelstellingen, zowel voor habitats als voor soorten? Verklaar nader
- Is er een effect op een prioritair habitat / op een prioritaire soort?
- Op welke soorten van bijlage III wordt een effect verwacht?
Is er een cumulatief effect met andere activiteiten/projecten/plannen?
4. MILDERENDE MAATREGELEN
Welke milderende maatregelen worden genomen om het effect van het plan/project op de
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen van het SBZ te beperken?
Welke milderende maatregelen worden genomen om het effect van het plan/project op de
soorten te beperken?
Beschrijf de maatregelen en onderbouw waarom deze het effect zullen milderen of er voor
zorgen dat er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken
SBZ ontstaat.
5. EINDCONCLUSIE: BEOORDELING VAN DE EFFECTEN, REKENING HOUDEND MET DE MILDERENDE MAATREGELEN:
- Heeft de uitvoering van dit plan/project een positief of negatief effect op bestaande
habitats?
- Heeft de uitvoering van dit plan/project een positief of negatief effect op de zoekzones?
- Heeft de uitvoering van dit plan/project een positief of negatief effect op soorten en
hun leefgebieden?
- Is er een negatief effect op een prioritair habitat of prioritaire soort?
- Kan dit plan/project de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen verhinderen?
- Indien het SBZ ook als VEN-gebied is beschermd, heeft het plan/project een negatief
effect op de natuurwaarden van het VEN-gebied?
6 . SIGNIFICANT NEGATIEF EFFECT?
Indien uit de eindconclusie blijkt dat er een significant negatief effect is/kan zijn op de
natuurwaarden van een SBZ, dan kan het plan/project niet vergund worden. Slechts in heel
specifieke gevallen is een afwijking mogelijk (ND art 36ter§5).

Te raadplegen bronnen:
De aanwijzingsbesluiten, managementplannen, gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD)
en praktische wegwijzers zijn terug te vinden op www.natura2000.vlaanderen.be
Kaarten met afbakeningen van de gebieden, zoekzones, biologische waarderingskaart, habitatkaart…
zijn terug te vinden op www.geopunt.be/kaart

