
Openbaar terrein Administratieve overheid Bestuur
Definitie ND art.2, 54°  openbaar terrein: een terrein in eigendom 

of mede-eigendom van een publiekrechtelijke 
rechtspersoon;

ND, art.2, 22° administratieve overheid: het Vlaamse Gewest, de 
openbare instellingen die ervan afhangen, de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut 
en de andere besturen die onderworpen zijn aan het administratief 
toezicht van het Vlaamse Gewest;

BVR subsidies, art.1, 6° besturen: een gemeente, een 
gemeentebedrijf, een vereniging van gemeenten, een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal 
centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een provincie, 
een provinciebedrijf, een polder, een watering, een vereniging 
van polders en wateringen, een kerkfabriek en elke andere 
rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare 
eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende 
goederen beheert;

Consequentie ND Artikel 12septies. 
§ 1. De volgende terreinen zijn toegankelijk voor 
voetgangers op de openbare en de private wegen:
 1° een openbaar terrein dat beheerd wordt ten behoeve 
van het natuurbehoud;
 


ND Art. 12septies.§ 1. De volgende terreinen zijn toegankelijk voor 
voetgangers op de openbare en de private wegen:
 ...
 3° een terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud en 
dat werd aangekocht of waarop een zakelijk of persoonlijk recht werd 
verworven, in beide gevallen met financiële tussenkomst van een 
administratieve overheid in uitvoering van dit decreet.

besturen komen in aanmerking voor een aantal vormen van 
subsidies vermeld in het BVR subsidies van 14/07/2017: 
basissubsidie voor realisatie natuurstreefbeelden, subsidie voor 
het behoud en de verbetering van soorten, subsidie voor 
opvolgen resultaatindicatoren, onbeheerde climaxvegetaties, 
projectsubsidies natuur, aankoop van grond met het oog op de 
bebossing ervan, subsidie om terreinen toegankelijk te maken en 
te houden, projectsubsidies openstelling, subsidies opmaak van 
een natuurbeheerplan. 

ND art. 12septies, §2: In een openbaar terrein dat 
beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud kan 
de beheerder ook de minder belangrijke openbare 
wegen ontoegankelijk stellen. Als minder belangrijke 
openbare wegen worden beschouwd: alle openbare of 
gedeelten van openbare wegen, met uitzondering van 
die openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone 
gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd 
zijn als doorgangsweg.

 


ND Artikel 12septies, §2: vermeld de gevallen waarin een 
openbaar terrein ontoegankelijk kan gesteld worden. 

 


ND Artikel 12septies, §2: vermeld de gevallen waarin een terrein 
verworven met financiële tussenkomst van een administrateive overheid 
ontoegankelijk kan gesteld worden. 

ND Artikel 12septies, §2: vermeld de gevallen waarin een 
openbaar terrein ontoegankelijk kan gesteld worden. 

 


IHD-besluit art.11. Een administratieve overheid maakt voor de terreinen 
waarop zij zakelijke rechten of persoonlijke rechten heeft, en die een 
bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van het instandhoudingsbeleid, 
een natuurbeheerplan op uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van 
artikel 16bis tot en met 16duodecies van het decreet van 21 oktober 
1997. Dit natuurbeheerplan geeft een maximale invulling aan de noden 
inzake het instandhoudingsbeleid.

ND artikel 16bis Met het oog op de realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen stelt de beheerder van 
een openbaar terrein beheerd ten behoeve van het 
natuurbehoud, een natuurbeheerplan op.
ND art.16ter, §2 natuurbeheerplan minstens type 2. In 
zoekzone: maximaal streven naar type 3 of 4
ND art. 16septies, 2de lid: natuurbeheerplan in SBZ 
binnen de zoekzones maximaal afgestemmen op de 
bepalingen van het managementplan Natura 2000 

ND art. 16 septies, 2de lid;  natuurbeheerplan in SBZ binnen de zoekzones 
maximaal afgestemmen op de bepalingen van het managementplan 
Natura 2000 , indien terrein verworven met financiële tussenkomst van 
een administratieve overheid in uitvoering van dit decreet

ND art.16decies, §2, 2de lid: Als het verzoek tot 
opheffing van een natuurbeheerplan type twee, drie of 
vier betrekking heeft op een openbaar terrein kan het 
agentschap het verzoek tot opheffing alleen toestaan als 
uit het gemotiveerd verzoek van de beheerder blijkt dat 
het verzoek tot opheffing noodzakelijk is voor 
maatregelen die een maatschappelijk belang dienen.

Vlaams Gewest x x o
openbare instellingen afhangend van het Vlaams 
Gewest

ANB (IVA zonder rp) x eigenaar = Vlaams Gewest x o

INBO (IVA zonder rp) x eigenaar = Vlaams Gewest x o



Vlaams Energie agentschap (IVA zonder rp) x eigenaar = Vlaams Gewest x o
Agentschap Wegen en Verkeer (IVA zonder rp) x eigenaar = Vlaams Gewest x o
VMM x x o
OVAM x x o
VLM x x o
VVM- De Lijn x x o
VREG x x o
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK)

x x o

Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z) x x o
NV De Scheepvaart x x o
VMSW (Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen) x x o
De Watergroep (het vroegere VMW) x x o
VITO x x o
Departement Omgeving (vroeger LNE en RO) x eigenaar = Vlaams Gewest x o
Departement MOW (mobiliteit en openbare werken) x eigenaar = Vlaams Gewest x o

besturen onder administratief toezicht van het 
Vlaams Gewest

provincie x x x

provinciebedrijf x x x
gemeente x x x
intergemeentelijke samenwerkingsverband (de vroegere 
intercommunale)

x x x

ocmw x x x
intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn x x x
vereniging van openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn

x x x

waterwinningsmaatschappij (Farys, PIDPA, IWVA, AWW) 
(zijn onstaan als intercommunales)

x x x

autonoom gemeentebedrijf x x x
autonoom provinciebedrijf x x x
Oostends Havenbedrijf x x x
Gents  Havenbedrijf x x x
Antwerp havenbedrijf x x x
Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) x x o
polder of watering x x x
kerkfabriek x x x
bisdom o o o

niet onder toezicht van het Vlaamse Gewest Militair domein x (eigenaar = de Belgische Staat) o o
Federaal staatsdomein x o o
Vlaamse gemeenschap x o o
Vlaamse gemeenschapscommissie x o o
Bpost x o o
NMBS x o o
Infrabel x o o
GO! (gemeenschapsonderwijs) x o o
NV Limburgse reconversiemaatschappij (LRM) o x o
Toerisme Vlaanderen x o o
Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO) x o o
VRT x o o
Universiteit Gent x o o
HOGent x o o
De Koninklijke Schenking o o o
Provinciale commissie voor studiebeurzenstichtingen x o o
NV fluxys o o o
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