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Ontwerpkaart ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’
ontbossingen

-

Nieuwe vergunningen voor

Op 16 mei 2017 ging de ontwerpkaart ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ in openbaar
onderzoek. Maar minister-president Geert Bourgeois trok de ontwerpkaart enkele dagen
later in na kritiek van perceeleigenaars die hun bouwgrond in bos zagen veranderen. Het
openbaar onderzoek werd stopgezet.
In het plenair debat in het Vlaams Parlement dat volgde op 24 mei beloofden beide
ministers nog deze legislatuur een nieuwe versie van de boskaart en een aanpassing van
de procedure.
In de plenaire vergadering van 11 oktober werden deze beloften herhaald. Maar op basis
van de nu ingetrokken ontwerpkaart zijn wellicht een aantal eigenaars wakker
geschrokken en proberen alsnog op korte termijn vergunningen te krijgen om te
ontbossen.
1. Wanneer in deze legislatuur mogen we beide ministers in het parlement alsnog
verwelkomen met een nieuwe versie van de boskaart? kan de minister aangeven
welke stappen zij en haar diensten ondernemen om tot een nieuwe boskaart te
komen? Graag ook een timing.
2. Als voorwaarde voor de opmaak van de nieuwe boskaart zijn ook
procedurewijzigingen nodig, volgens de ministers. Onder meer om uitsluitsel te geven
over de vergoedingen voor eigenaars die hun grond van bestemming zien wijzigen.
Wat betekent dit concreet: moet er eerst een Instrumentendecreet zijn goedgekeurd
vooraleer er een nieuwe boskaart kan komen? Of gaat het om de aanpassing van het
Bosdecreet, in casu artikel 90 ter? Of gaat het om beide samen?
3. Kan de minister aangeven hoeveel adviezen voor een stedenbouwkundige vergunning
voor ontbossing dit jaar al opgemaakt zijn door het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB)? Kan de minister aangeven hoeveel negatieve adviezen het ANB gaf? En
hoeveel positieve adviezen? Graag een opsplitsing per provincie.
4. Kan de minister aangeven hoeveel adviezen voor een stedenbouwkundige vergunning
voor ontbossing al opgemaakt zijn door het ANB voor percelen die opgenomen waren
op de boskaart versie juni 2016. Kan de minister aangeven hoeveel negatieve
adviezen het ANB gaf? En hoeveel positieve adviezen? Graag een opsplitsing per
provincie, de gewestplanbestemming en het aantal hectare waarover het gaat.

5. Kan de minister aangeven hoeveel adviezen voor een stedenbouwkundige vergunning
voor ontbossing al opgemaakt zijn door het ANB voor percelen die opgenomen waren
op de boskaart versie maart 2017. Kan de minister aangeven hoeveel negatieve
adviezen het ANB gaf? En hoeveel positieve adviezen? Graag een opsplitsing per
provincie, de gewestplanbestemming en het aantal hectare waarover het gaat.
6. Kan de minister aangeven hoeveel stedenbouwkundige vergunningen voor ontbossing
zijn afgeleverd voor percelen die gelegen zijn op de boskaart versie juni 2016 sinds 1
januari 2016. Graag een opsplitsing per provincie, de gewestplanbestemming en het
aantal hectare waarover het gaat.
7. Kan de minister aangeven hoeveel stedenbouwkundige vergunningen voor ontbossing
zijn afgeleverd voor percelen die gelegen zijn op de boskaart versie maart 2017 sinds
1 januari 2016. Graag een opsplitsing per provincie, de gewestplanbestemming en
het aantal hectare waarover het gaat.
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ANTWOORD

op vraag nr. 50 van 12 oktober 2017
van ELISABETH MEULEMAN

1-2.Ik verwijs naar de actuele vragen ter zake in de plenaire vergadering van 11 oktober
2017.
3. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 1.
4. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 2. Zoals reeds eerder geantwoord op de
schriftelijke vragen nr 360 en nr. 736, worden ontbossingsdossiers geregistreerd in
een databank waarbij wordt bijgehouden op welke kadastrale percelen ontbost wordt
en wat de exacte oppervlakte is die ontbost wordt. De administratie beschikt niet over
de exacte locatie van de te ontbossen oppervlakte binnen het kadastrale perceel.
5-7.Om de ontbossingsgegevens uit de databank waarin alle ontbossings- en
compensatiegegevens worden bijgehouden, te kunnen inlezen in GIS, moeten deze
manueel bewerkt worden teneinde de geregistreerde kadastrale percelen op kaart te
kunnen overbrengen. Na deze handelingen kan er een overlay gebeuren met de
MKWB-kaart. We beschikken dan over de overlap van de kadastrale percelen met de
MKWB-kaart, maar dat is niet (noodzakelijk) gelijk aan de overlap van de
geadviseerde ontbossing op die kadastrale percelen met de MKWB-kaart. De
gevraagde gegevens zijn dus niet beschikbaar.

BIJLAGEN

1. Adviezen van het ANB voor stedenbouwkundige vergunningen voor ontbossing 2017
2. Aantal adviezen van ANB voor een vergunning tot ontbossing, waarvan er minstens
gedeeltelijk een overlap is met de MKWB-kaart

