Vlaanderen

Voortoets
of passende
beoordeling?
NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de
Europese natuurgebieden in standhouden. Dat is een
vereiste om de Europese natuurdoelen te halen zowel in de
habitat- als vogelrichtlijngebieden (zie kompasnaald Alles
over Natura 2000). Bij elke vergunningsplichtige activiteit
toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de
Europese natuur. Dat kan gebeuren in twee stappen: de
voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de
passende beoordeling (grondig onderzoek).
HOE IS HET VERLOOP?
Iedereen die vergunningsplichtig is in Vlaanderen
hoort aan te tonen dat zijn project niet in conﬂict
is met de Europese natuurdoelen. De meest
voorkomende vergunningen zijn stedenbouwkundige- en
milieuvergunningen.
In vele gevallen volstaat de voortoets. Blijkt er een
mogelijke betekenisvolle negatieve impact op de Europese
natuur dan volgt een passende beoordeling. Beide gaan
na of het project negatieve effecten kan hebben voor de
huidige of toekomstige te realiseren habitats en soorten in
een Europees beschermde natuur.
Belangrijk:
neem als vergunningsaanvrager zelf het initiatief om de
voortoets of passende beoordeling op te starten.

De voortoets of de
passende beoordeling
onderzoekt elke
vergunningsplichtige
activiteit die een mogelijke
impact heeft op Europees
beschermde natuur.

VOORTOETS IS EEN GENERIEKE SCREENING
• eenvoudig en laagdrempelig
• kan zonder ondersteuning van een studiebureau of
milieudeskundige
• resultaat?
» geen impact? Bezorg dan het verslag aan de
vergunningverlenende overheid
» wel mogelijke impact? De vergunningsaanvrager
tracht de activiteit aan te passen of neemt extra
maatregelen die de negatieve gevolgen beperken. Pas
als die ook niet volstaan, maakt men een passende
beoordeling.
» indien van toepassing, bezorg het resultaat van de
voortoets aan Natuur en Bos via het E-loket (http://
eloket. natuurenbos.be/passende_beoordeling)
> Doe zelf de online voortoets op www.voortoets.be
Let op, deze tool test voorlopig nog niet alle effecten en is ook
niet toepasbaar voor vogelrichtlijngebieden.

PASSENDE BEOORDELING IS GRONDIGE STUDIE
• werkt voor bepaalde effecten via gerichte modellen en gedetailleerde berekeningen
• ondersteuning van een studiebureau of milieu-expert aan te bevelen
• maak gebruik van de bestaande praktische wegwijzers. Dat zijn leidraden om de passende beoordeling zo correct mogelijk
op te stellen. Raadpleeg op https://pww.natuurenbos.be.
• vergunningsaanvrager voegt de passende beoordeling toe aan de vergunningsaanvraag
• de passende beoordeling kan ingediend worden via het E-loket of meteen, in het kader van een vergunningsaanvraag, via het
omgevingsloket.
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is natuur

3 partijen: wie heeft welke rol?

1 Rol van de
vergunningsaanvrager
• voert de voortoets uit via
online tool en/of bijkomende toets voor wat niet is
opgenomen in de tool
• stuurt bij mogelijke impact
zijn project bij of stelt een
passende beoordeling op
• neemt indien nodig contact
op met studiebureau om
een passende beoordeling
op te stellen
• bezorgt de resultaten van
de voortoets of de
passende beoordeling aan
Natuur en Bos via het Eloket of aan de
vergunningver-lenende
overheid via het
omgevingsloket
• levert de nodige en
correcte gegevens om het
dossier te onderbouwen
• draagt alle bijbehorende
kosten

2 Rol van Natuur en Bos

3 Rol van de
vergunningverlenende overheid

• ondersteunt indien nodig
de vergunningsaanvrager
of de vergunningverlenende
overheid bij het opmaken
van een voortoets
• geeft indien nodig aan dat
er geen passende beoordeling werd opgemaakt en
dit toch noodzakelijk is
• beoordeelt de passende
beoordeling.
Die is ofwel:
» toereikend
» ontoereikend
» onvoldoende
onderbouwd
• geeft advies aan de
vergunning verlenende
overheid
• dit advies kan enkel mits
de nodige motivatie weerlegd worden

wordt mogelijke impact
uitgesloten voor alle
effecten: geen advies
Natuur en Bos
bij mogelijke impact of
twijfel: advies Natuur en
Bos
» JA passende beoordeling:
advies inwinnen bij
Natuur en Bos
• als het vergunningsdossier niet
volledig is, wordt het dossier
onontvankelijk verklaard
• informeert de vergunningsaanvrager over het
vervolledigen van het dossier

Tip: Neem zo nodig contact
op met een van de vijf
regionale aanspreekpunten
bij Natuur en Bos om je
verder te helpen.

Tip: Heb als vergunningverlenende
overheid de reflex om voor de
ontvankelijkheidsverklaring
na te kijken of een voortoets
noodzakelijk is en gemaakt werd.

Nota! De vergunning kan niet verleend worden als er een significante impact bestaat op Europees beschermde
habitats en soorten. De passende beoordeling doet uitspraak over de significantie van de impact.

Project met mogelijke impact
PRAKTISCHE
WEGWIJZERS

ONLINE
VOORTOETS

OPMAAK PASSENDE
BEOORDELING
MOGELIJKE IMPACT
INDIEN NODIG
OVERLEG NATUUR EN BOS

VOORTOETS

GEEN PASSENDE
BEOORDELING
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GEEN IMPACT

WIST JE DAT?
1 Na groen licht op de voortoets, onderzoekt de vergunningsaanvrager ook of er een conflict is met andere
beschermde soorten of andere beschermde natuur (bijvoorbeeld: VEN).
2 Het is niet omdat een bedrijf in een kmo-zone ligt dat er geen impact is. Men kijkt naar de impact op nabij
of verder afgelegen Europees beschermde natuur.
3 Enkel vergunningsplichtige projecten of plannen en programma’s waar een overheid over moet beslissen zijn
onderhevig aan de passende beoordeling. Meldingsplichtige activiteiten niet.
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Tip! Raadpleeg eerst de algemene kompasnaald Alles over
Natura 2000 om vertrouwd te geraken met het jargon van
Natura 2000.

Vragen?
AVES
Natuur en Bos

WIST JE DAT?
1 Natuur en Bos werkt aan een volledig
instrument waarbij alle effectgroepen
onderzocht worden die een impact op
zowel (potentiële) habitats als soorten
kunnen hebben
2 De online voortoets test momenteel nog niet
alle effecten. Hiervoor is dus nog een aparte
toets nodig. Bedoeling is om op termijn alle
milieueffecten in de voortoets op te nemen.
3 Om de specifieke invloed van stikstofneerslag te berekenen op het realiseren van de
Europees beschermde natuur werd de online
IMPACTSCORE NH3 ontwikkeld: www.milieuinfo.
be/impactscore.
4 Het is niet omdat een vergunningsaanvrager
vandaag geen vergunning krijgt, dat dat enkele
jaren later ook zo zou zijn. Zoekzones zijn
dynamische gebieden die kunnen verkleinen in
functie van de behaalde natuurdoelen.
Raadpleeg de kompasnaald Zoekzones .

Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
T 02 553 81 02

• Antwerpen: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be
• Limburg: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be
• Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be
• Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be
• West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Je contact bij Natuur en Bos

Meer info?
Raadpleeg de omzendbrief passende
beoordeling en de praktische wegwijzers:
WWW.NATURA2000.VLAANDEREN.BE/
DOCUMENTEN-PASSENDE-BEOORDELING
Verantwoordelijke uitgever: Marie-Laure Vanwanseele,
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

Notities

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader
van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project
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