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Mevrouw Joke Schauvliege 

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

Koning Albert II-laan 20 bus 1 

B-1000 BRUSSEL  

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wouter Vanacker SALV_Raad_ADV_20180126_DecreetOmgT_wv_hHV 26 januari 2018 

wvanacker@serv.be   

Briefadvies Omgekeerde Toegankelijkheid Natuur 

Geachte Minister, 

 

De SALV brengt hierbij advies uit over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het 

Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 

en het natuurlijk milieu. Over dit ontwerp van decreet, principieel goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 22 december 2017, werd de SALV gevraagd advies uit te brengen op 27 december 

2017. Het ontwerp van decreet voorziet in een aanpassing van de boscompensatieregeling en in 

een wijziging van de regeling van de toegankelijkheid op natuurdomeinen. Met dit briefadvies 

drukt de SALV haar positieve appreciatie uit over de nieuwe boscompensatieregeling. De SALV 

spreekt zich evenwel niet uit over de nieuwe regeling van toegankelijkheid op natuurdomeinen. 

Natuurpunt/BBL onthoudt zich bij dit advies. 

 

Achtergrond van het ontwerp van decreet 

Om te voorkomen dat het bosareaal in Vlaanderen verder daalt, voorziet het Bosdecreet van 13 

juni 1990 een compensatieregeling bij ontbossing. Wie ontbost, dient een bosbehoudsbijdrage 

van maximaal € 3,5 per m² ontboste oppervlakte te leveren in een boscompensatiefonds1. 

Hetzelfde boscompensatiefonds dient als subsidiëringsinstrument voor bebossers. Zij kunnen tot 

op heden een subsidie van maximaal € 2,5 per te bebossen oppervlakte verwerven. Het 

bebossingsproject dient minimaal een oppervlakte van een halve hectare te bestrijken, en moet 

worden goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. De bebossing kan plaatsvinden in 

gebieden die ruimtelijk bestemd zijn als ‘bos’, ‘overig groen’, ‘reservaat en natuur’, of op percelen 

die gelegen zijn in een speciale beschermingszone2. 

Het voorliggende ontwerp van decreet wijzigt de subsidieregeling voor bebossers: 

- De subsidie zal maximaal € 3,5 per m² bedragen voor de verwerving van nieuwe gronden, 

tot maximaal 60% van de aankoopsom, waardoor de financiering vanuit de overheid op 

                                                
1  Bosdecreet van 13 juni 1990, art. 90bis. Nadere uitwerking in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 

2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op 
ontbossing, art. 4 en 5. 

2  Bosdecreet van 13 juni 1990, art. 87. 
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dezelfde hoogte gebracht wordt als de inkomsten verbonden aan de financiële 

boscompensatie bij ontbossing.  

- Het subsidiëringsplafond voor de aankoop van te bebossen gronden zal 80% bedragen, 

en bijgevolg hoger zijn in het geval de gronden in planologisch bosgebied gelegen zijn. 

Met deze maatregelen wil de Vlaamse Regering bebossing stimuleren. Met het verhoogde 

subsidiëringsplafond voor de aankoop van te bebossen gronden in planologisch bosgebied wenst 

de Vlaamse Regering het aandeel van projecten in dat bestemmingsgebied te verhogen.  

 

Advies 

De SALV onderschrijft de meer planmatige aanpak van de bosuitbreiding in Vlaanderen. Het 

Boscompensatiefonds voorziet subsidies voor wie gebieden wenst te bebossen die ruimtelijk niet 

alleen als ‘bos’, ‘overige groen’, of ‘reservaat en natuur’ zijn bestemd. Ook gronden die als 

‘agrarisch gebied’ zijn bestemd kunnen mits goedkeuring voor een subsidie uit het 

Boscompensatiefonds in aanmerking komen. Het ontwerp van decreet tot wijziging van 

Bosdecreet schrijft een gedifferentieerd subsidiepercentage voor, waarbij rekening gehouden 

wordt met de ruimtelijke bestemmingscategorie van het te bebossen terrein. Met de aangepaste 

Boscompensatieregeling wordt een eerste stap gezet naar een meer planmatige aanpak om 

bosuitbreidingsdoelstellingen te realiseren en versnippering te voorkomen. 

De SALV onderschrijft de meer gerichte inzet van de middelen uit het Boscompensatiefonds. Ook 

binnen de juiste ruimtelijke bestemmingen is er meer focus nodig om de 

bosuitbreidingsdoelstellingen te realiseren die de Vlaamse Overheid zichzelf heeft gesteld. Zo 

werd in de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) goedgekeurd dat er 33420 tot 

45950 ha habitatwaardig bos moet bijkomen waarvan 5870 tot 9190 ha via uitbreiding, en dit 

zowel binnen als buiten de speciale beschermingszones3. De doelstellingen binnen de speciale 

beschermingszones werden geconcretiseerd in de IHD-besluiten. Om de impact op 

landbouwgrond zo laag mogelijk te houden is het belangrijk dat de subsidies voor bosuitbreiding 

ingezet worden voor bossen die effectief bijdragen aan het realiseren van de gunstige staat van 

instandhouding. 

 

Hoogachtend 

 

 

  

Hendrik Vandamme   

voorzitter    

 

                                                
3  Cijfers op basis van: op basis van Paelinckx, D., Sannen, K., Goethal,s V., Louette, G., Rutten, J., Hoffmann, M., 

2009. Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor 
Vlaanderen. 


