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1. Situering en doel 
 
De Vlaamse Regering keurde op 31 januari 2014 een conceptnota goed met krachtlijnen voor een plan van aanpak 
voor een betere bescherming van ruimtelijk bedreigde bossen. In dat plan van aanpak zijn drie sporen voorzien: 

1. Het optimaliseren van de sectorale wetgeving inzake bosbescherming; 
2. Een proactieve bescherming van de meest waardevolle bossen door inzet van instrumenten vanuit 

leefmilieu en ruimtelijke ordening op gewestelijk niveau;  
3. Het aanreiken van richtlijnen voor plannen, projecten en vergunningen op gemeentelijk en provinciaal 

niveau. 
 
Het eerste spoor leidde tot aangepaste richtlijnen binnen het Agentschap voor Natuur en Bos voor de beoordeling 
van aanvragen voor ontbossing én een verstrengde compensatieregeling (Besluit Vlaamse Regering van 5 september 
2014). Dat heeft tot gevolg dat (1) ontbossingen van meer dan 3 hectare alleen nog in natura gecompenseerd kunnen 
worden en (2) ontbossingen van Europees te beschermen boshabitats met een factor drie in natura of financieel 
gecompenseerd moeten worden (d.w.z. dat de compenserende bebossing driemaal de ontboste oppervlakte moet 
bedragen). 
 
In het kader van het tweede spoor wordt enerzijds bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen op 
gewestelijk niveau systematisch werk gemaakt van het herbestemmen van grotere aaneengesloten bossen in niet-
groene bestemmingen naar een groene bestemming. Anderzijds maakt de Vlaamse Regering werk van de vaststelling 
van een kaart met de ruimtelijk meest kwetsbare, ecologisch waardevolle bossen in niet-groene bestemmingen. 
Ontbossing is alleen mogelijk mits een afwijking verkregen wordt bij besluit van de Vlaamse Regering (artikel 90ter, 
toegevoegd aan het Bosdecreet via Decreet van 18 december 2015). Indien de Vlaamse Regering geen afwijking 
toestaat, moet binnen een periode van twee jaar een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgestart 
waarbij de bestemming wordt gewijzigd naar een groene bestemming 
 
Deze omzendbrief geeft invulling aan het derde spoor en bevat het kader voor het ruimtelijk beleid op gemeentelijk 
en provinciaal niveau ten aanzien van bossen in niet-groene bestemmingen. Gezien het tweede spoor ook van 
invloed is op het derde spoor, zal dit waar het van toepassing is, ook aangehaald worden.  
 
Op basis van de Boswijzer 2013 (desktop-analyse op basis van luchtbeelden uit 2012) is de verdeling van de beboste 
oppervlakte (in hectare) over de niet-groene ruimtelijke bestemmingen als volgt: 
Totale Opp. Provincies      

Bestemming Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Eindtotaal 

agrarische 
gebieden 

11.378 6.790 6.355 7.458 1.923 33.904 

industriegebieden 944 1.307 765 215 140 3.371 

overige niet groen 3.601 4.190 940 511 518 9.760 

recreatiegebieden 2.939 1.835 587 335 294 5.990 

woongebieden 7.024 2.580 2.084 2.951 999 15.638 

Eindtotaal 25.886 16.702 10.731 11.470 3.874 68.663 

 
In de op 31 maart 2017 door Vlaamse Regering voorlopig vastgestelde ontwerpkaart met meest kwetsbare 
waardevolle bossen gaat het om volgende verdeling: 
ha Antwerpen Limburg Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

Wonen 698 415 164 291 62 1.630 
Recreatie 848 316 68 38 82 1.352 
Landbouw 3.069 1.501 1.371 1.776 193 7.910 
Industrie 95 311 62 34 0 502 
Overige 427 230 121 68 22 868 

Totaal 5.137 2.773 1.786 2.207 359 12.262 
 
Deze Omzendbrief heeft dus betrekking op een areaal van ongeveer 56.401 ha, of het verschil tussen beide tabellen.  
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2. Begripsomschrijving en context 
 
Voorliggende omzendbrief heeft als doel een kader aan te reiken om bij afweging van projecten een waardeoordeel 
te vellen over bossen gelegen in niet groene bestemmingen.. Dit past binnen het ruimere kader van de hoger 
vermelde conceptnota van 31 januari 2014. 
 
Het behoud van bestaande bossen is doorgaans verzekerd door enerzijds de ruimtelijke bestemming en anderzijds 
de sectorale regelgeving en beschermingsstatuten (natuurdecreet, bosdecreet…). ‘Ruimtelijk bedreigde bossen’ zijn 
bossen of bosfragmenten, die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, en waarbij de realisatie van de 
bestemming aanleiding kan geven tot een vraag tot (gedeeltelijke) ontbossing.  
 
De beoordeling van het al dan niet toestaan van een ontbossing, is niet alleen afhankelijk van een toets aan de 
‘bestemming’. Vaak vraagt men ook een onderbouwde gebiedsgerichte afweging op basis van o.a. de ruimtelijke en 
landschapsecologische context. Voorliggende omzendbrief tracht daarvoor een kader aan te reiken. Een verzoek tot 
afwijking op het ontbossingsverbod hoeft dus niet automatisch een instemming met ontbossing te betekenen. 
Opname van een bos op de kaart met meest kwetsbare waardevolle bossen (in uitvoering van Art. 90ter van het 
Bosdecreet) betekent niet automatisch dat ontbossing niet kan. 
 
Vaak heeft men het in deze context over ‘zonevreemde bossen’. De Vlaamse Regering wenst echter in het kader van 
de aanpak van de problematiek van bossen in niet-groene bestemmingen de term ‘zonevreemde bossen’ 
uitdrukkelijk niet te hanteren. Een ‘bos’ is slechts zonevreemd indien de voorschriften van het geldend verordenend 
plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan geen bos toelaten. In die optiek is het niet correct de notie 
‘zonevreemd’ te koppelen aan het al dan niet gelegen zijn van een bos binnen een groene bestemming. Op de 
gewestplannen kregen enkel die bossen waarvan de economische functie, zijnde bosbouw, primeerde de 
bestemming bosgebied. Daardoor kregen bossen zonder economische functie ook een bestemming natuurgebied en 
agrarisch gebied, of kwamen ze  verweven voor met andere functies in andere bestemmingscategorieën. Verder 
kunnen percelen die om een of andere redenen niet beheerd of gebruikt worden, spontaan verruigen en verbossen. 
Na de afbakening van de gewestplannen zijn er onder meer hierdoor bossen ontstaan in andere dan groene 
bestemmingscategorieën .  
 
Bossen komen in realiteit dan ook voor op verschillende bestemmingen op de bestemmingsplannen. Op die manier 
kunnen ze bijdragen aan een verwevings- en landschapsopbouwende functie. Dit is ook zo terug te vinden bij de 
definiëring van de bestemmingen in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen en de omzendbrief omtrent de toepassing van deze 
voorschriften. Uit de planologische bepalingen van bos blijkt hun (potentiële) natuurwaarde, hun landschappelijke 
waarde en waarde voor het wildbeheer en de jacht. 
 
Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat de Vlaamse Regering op 30 november 2016 goedkeurde, benadrukt, 
naast andere uitdagingen, het belang van een goede groene en blauwe dooradering van de ruimte. Groenblauw 
dooraderen is het realiseren van een fijnmazig en functioneel netwerk van groene en blauwe elementen en 
verbindingen doorheen de onbebouwde én bebouwde ruimte. Het bestaat uit groene ruimten zoals parken en 
(speel)bossen, open water van beken en vijvers, lijnvormige elementen zoals bomenrijen of groene bermen en groene 
elementen van de bebouwde ruimte zoals tuinen, groendaken of -gevels. 
 
Deze groenblauwe aders verhogenniet alleen de beeldkwaliteit en, als ze toegankelijk zijn de belevingswaarde van de 
leefomgeving, ze verhogen ook de leefbaarheid van stad en platteland door de rol die ze spelen bij het voorkomen 
van overstromingen, het zuiveren van lucht en water, hun potentieel voor de winning en opslag van energie en het 
milderen van het stedelijke hitte. De bestaande bossen in niet-groene bestemmingen kunnen na afweging een 
essentieel onderdeel van deze groenblauwe dooradering worden en leveren o.a. verschillende regulerende 
ecosysteemdiensten (luchtzuivering, klimaatregulatie…), naast culturele diensten (groene ruimte voor 
buitenactiviteiten, landschapswaarde…).1 
 

                                                   

1 Zie o.a. http://www.inverde.be/groen-in-de-stad-belang-van-groen voor verdere duiding van deze begrippen + Studie klimaatadaptatie Ruimte 
Vlaanderen  

http://www.inverde.be/groen-in-de-stad-belang-van-groen
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8913/Klimaatadaptatie-en-ruimtelijke-inrichting
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8913/Klimaatadaptatie-en-ruimtelijke-inrichting


Pagina 4 van 20 

 

Volwaardige bosecosystemen hebben een lange ontwikkelingstijd nodig (meerdere decennia tot eeuwen) en worden 
gekenmerkt door complexe interne interacties tussen de bomen, struiken en andere planten, maar ook met een heel 
scala aan dieren en micro-organismen en zelfs met de omgeving buiten het bos. Oude, gerijpte bossen zijn om die 
redenen ecologisch waardevol en bezwaarlijk vervangbaar en er moet dan ook zorgzaam mee omgegaan worden.  
 
Een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid zorgt dan ook voor verweving van bossen met andere ruimtelijke functies.. 
Dit gebeurt steeds na een afweging van de maatschappelijke relevantie van de bestemming en de invulling ervan. 
Bos kan een element zijn dat bijdraagt tot een goede ruimtelijke en omgevingskwaliteit.  
 
Een goed doordacht ruimtelijk beleid zal deze bestaande boselementen en structuren binnen de bebouwde 
omgeving naar waarde weten te schatten en ook maximaal inzetten als kans voor het realiseren van 
maatschappelijke doelstellingen op vlak van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat het nodig is bij 
elke ruimtelijke ontwikkeling de rol en de positie van de bestaande bossen binnen het betrokken gebied nader te 
duiden en gelijktijdig en gelijkwaardig ten opzichte van andere ruimtelijke behoeften af te wegen op basis van een 
(lokale) visie op de gewenste groenstructuren.2 Omgekeerd betekent de aanwezigheid van bos niet a priori dat een 
andere ontwikkeling uitgesloten is. 
 
Zeker op het ogenblik dat ‘verdichten’ van de steden en dorpen aan de orde is, moet er veel aandacht zijn voor 
kwalitatief groen: zorgvuldig verdichten dwingt tot het optimaal gebruik van de openbare ruimte en tot het 
benutten van alle mogelijkheden tot integratie van kwalitatief hoogwaardig bos. Lokale besturen hebben een 
belangrijke opdracht daarin. 
 
 

3. Duiding bij de bestaande juridische kaders 
 
Bossen zijn, ongeacht hun bestemming, in principe beschermd. Er zijn diverse decretale bepalingen die de 
verschillende overheden verplichten een beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ontbossing en in te 
zetten op het behoud, herstel of de ontwikkeling van bossen, ook in stedelijke of bebouwde context. Een aantal 
bepalingen die in het kader van deze omzendbrief relevant zijn, worden hieronder aangegeven: 
 

3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
 
Volgende bepalingen uit de codex RO zijn o.m. relevant: 

Art. 1.1.4. “De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd 
wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 
gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten 
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor 
het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar 
ruimtelijke kwaliteit.” 
Art. 4.2.1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:  
2° met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, §1 en §2, van het bosdecreet van 13 juni 1990 ontbossen, 
zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet; 
3° bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel 
uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen; 
Art. 4.3.1. 
§1. Een vergunning wordt geweigerd:  
1° indien het aangevraagde onverenigbaar is met: a) stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, 
voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, b) een goede ruimtelijke ordening; (…) 
§2. De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende 
beginselen: 
1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en 
criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en 
de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op 
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de 
doelstellingen van artikel 1.1.4; 

                                                   

2 Zie o.a. de publicatie ‘Draaiboek lokaal groenplan’ (uitgave van Agentschap Natuur en Bos en Ruimte Vlaanderen (januari 2016))  

http://www.natuurenbos.be/publicaties/publicaties/lokaal-groenplan
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2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de 
omgeving bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de 
aandachtspunten, vermeld in 1°, in rekening brengen; 
3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een 
gemeentelijk plan van aanleg of een verkavelingsvergunning waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in 
zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, 
worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven.” 

 
Uit bovenstaande volgt dat indien een aanvraag niet gelegen is in een plan met gedetailleerde voorschriften inzake 
de ruimtelijke inrichting en het beheer van het gebied, een overheid steeds de plicht heeft een grondige afweging te 
maken van wat ‘een goede ruimtelijke ordening’ voor het gebied betekent. Bij de beoordeling van 
vergunningsaanvragen moet het belang van een aantal regulerende, producerende, culturele en ondersteunende 
ecosysteemdiensten die bossen leveren expliciet aan bod komen. Zeker in een sterk verstedelijkte context is het 
belangrijk de maatschappelijke en ecologische functies van (stads)bos mee in overweging te nemen. 
 
Daarnaast geeft artikel 4.2.19 van de codex RO een kader voor het opleggen van voorwaarden bij het verlenen van 
stedenbouwkundige vergunningen: 

Art. 4.2.19 
§1. Onverminderd de voorwaarde van rechtswege, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning 
voorwaarden verbinden. Voorwaarden zijn voldoende precies. Zij zijn redelijk in verhouding tot de vergunde 
handelingen. Zij kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager. Zij kunnen de uitvoering van de 
vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling door de overheid. 

 
Dit artikel geeft de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid om naast de voorwaarden die bij wet verplicht 
opgelegd zijn (bijvoorbeeld de verplichte boscompensatie uit artikel 90bis van het Bosdecreet) specifieke 
voorwaarden aan de vergunning te koppelen (bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) vrijwaren van een bestaand bos van 
bebouwing, opname van het bestaande beboste gedeelte binnen de publieke ruimte van een verkaveling).  
 
Een voorwaarde kan opgelegd worden om het aangevraagde “aanvaardbaar” te maken. Daarmee geeft de overheid 
aan dat het aangevraagde zonder deze voorwaarde niet in aanmerking zou komen. Het aanvaardbaar maken van de 
vergunning moet hier gezien worden in het kader van het doel van de codex RO om een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ na te streven. De opgelegde voorwaarde moet voldoende precies zijn: aan de aanvrager moet exact 
aangegeven worden wat waar gerealiseerd moet worden of behouden moet blijven.  
 
Het opleggen van een voorwaarde mag geen aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling of vergunningsaanvraag: 
ze moet onmiddellijk uitvoerbaar zijn. De opgelegde voorwaarde mag ook niet tot gevolg hebben dat de aanvraag 
substantieel wijzigt. In dat geval moet de overheid de vergunning weigeren. Door in deze beslissing tot weigering 
aan te geven welke wijzigingen in de aanvraag wenselijk is, kan de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen. 
 
Naast het opleggen van voorwaarden, kunnen aan een vergunning ook lasten (bijvoorbeeld voorzien van een 
gedeelte publieke ruimte binnen een verkaveling) verbonden worden.  

Art. 4.2.20 
§1. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan aan een vergunning lasten verbinden. Deze lasten vinden hun 
oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken 
die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich dient te nemen. 
Buiten het voorzien in de nodige financiële waarborgen, kunnen lasten onder meer betrekking hebben op: 
1° de verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, ruimten voor openbaar nut, openbare gebouwen, 
nutsvoorzieningen of woningen, op kosten van de vergunninghouder. 
(…) 
Lasten kunnen ook inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de 
eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde 
ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd. 

 
3.2 Omzendbrief omtrent de toepassing van de gewestplanvoorschriften3 
 
3.2.1 Bestemming Wonen 
 

                                                   

3 Zie http://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen 

http://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Wetgeving/Omzendbrieven/omzgewestplannen
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De bestemmingen van het gewestplan zijn bepaald in het koninklijk besluit van 28 december 1972 over de inrichting 
en de toepassing van de gewestplannen en latere wijzigingen. De omzendbrief van 8 juli 1997, gewijzigd in 2002, 
geeft verdere duiding over de toepassing van deze gewestplanvoorschriften. Voor grote delen van het grondgebied 
zijn de gewestplannen nog steeds het enige geldende bestemmingsplan.  
 
Om tot een goede ruimtelijke afweging te kunnen komen van bos bij de beoordeling van vergunningsaanvragen in 
gebieden die enkel door het gewestplan geregeld worden, zijn een aantal passages uit deze omzendbrief van belang. 
 
Specifiek met betrekking tot de ‘woongebieden’ stelt deze omzendbrief: 

“5.1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor 
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied 
moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. (…) Deze woongebieden zijn bestemd 
voor de volgende activiteiten: 
(…) 
5. Groene ruimten: een gewestplan geeft slechts algemene maatregelen van ordening. Een B.P.A. daarentegen geeft de 
gedetailleerde bestemming van elk perceel aan. Er wordt naar gestreefd om de bestaande groene ruimten in een 
voorzien woongebied, op het gewestplan aan te duiden. Gelet op de gebruikte schaal zal dit niet steeds mogelijk zijn.  
Het feit dat een bestaande groene ruimte in het woongebied is opgenomen, geeft de eigenaar geen (absoluut en 
objectief) recht om deze percelen om te vormen tot bebouwbare kavels. Dit kan eerst blijken uit het plan van aanleg 
dat de goede aanleg van het gebied vastlegt. Een bouw- of verkavelingsverbod onttrekt die percelen niet 
noodzakelijkerwijze aan hun natuurlijke bestemming.  
Bij het onderzoek van de dossiers zal derhalve de nodige aandacht moeten besteed worden aan het aanleggen van 
nieuwe groene zones en aan de bescherming van bestaande groene ruimten in de woongebieden.  

 
Specifiek met betrekking tot de ‘woonuitbreidingsgebieden’: 

Wijze van ordening. In de woonuitbreidingsgebieden ligt het accent op het wonen, alsmede op de functies die behoren 
tot de normale uitrusting van het woongebied. De principes van artikel 5.1.0. zijn derhalve van toepassing samen met 
de volgende bijkomende voorwaarden: (…) 
Bij de aanvraag dient een plan voorgelegd te worden waarop de wegenstructuur en de aanleg van de woonwijk met 
inbegrip van de gemeenschappelijke ruimten (groenvoorzieningen e.a.) is weergegeven. Een memorie van toelichting 
waarin het bebouwingsprogramma en de opvatting van de wijk wordt uiteengezet, dient bij de aanvraag gevoegd. 

 
Concreet kan bij het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden gekeken worden of en op welke manier bestaande 
bossen kunnen bijdragen in de realisatie van de gemeenschappelijke ruimtes. Deze kunnen een diverse invulling 
krijgen of verschillende doelen nastreven (bijvoorbeeld als speelbos, voor klimaatregeling, luchtzuivering, 
waterberging…). Dat kan bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken de ontwerpprincipes van 
eco-wijken4 toe te passen en bijzondere aandacht te hebben voor het behoud van bestaand bos bij het uitwerken 
van een stedenbouwkundig ontwerp. Lokale besturen kunnen daarin een voorbeeldrol opnemen door bijvoorbeeld 
de realisatie van zogenaamde eco-wijken uitdrukkelijk als ontwerpopgave op te nemen bij de ontwikkeling die ze 
zelf initiëren of mee te geven bij projecten die ze begeleiden als vergunningverlenende overheid. 
 
Specifiek met betrekking tot de ‘woonparken’: 

De woonparken die op de gewestplannen zijn aangeduid, zijn overwegend een opname van bestaande toestanden. 
Een woonpark is bedoeld als een woongebied van louter residentiële aard en bijgevolg gericht op het rustig verblijven 
in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in het groen. De nog open gebleven ruimten mogen verder 
bebouwd worden mits rekening wordt gehouden met de bepalingen van artikel 6.1.2.1.4 [“de woonparken zijn 
gebieden waarin de gemiddelde woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote 
oppervlakte beslaan”] en met de bestaande bebouwingswijze (oppervlakte van de percelen, bebouwde oppervlakte 
van perceel, bouwtrant, bestaand groen). (…) 
Voor woonparken met nog belangrijke open plaatsen dienen de gemeentelijke besturen te worden aangespoord tot 
het opmaken van een bijzonder plan van aanleg. Zij kunnen daartoe evenwel niet worden verplicht.  
In afwachting dat een B.P.A. voor het gebied is opgesteld, dienen de eventuele bouw- en verkavelingsaanvragen met 
de meeste omzichtigheid te worden behandeld. De volgende normen moeten derhalve als richtlijn worden genomen 
zolang het bijzonder plan van aanleg niet is opgemaakt: 
1. De woningdichtheid, rekening houdend met de toekomstige bebouwing op al de mogelijke loten in het betrokken 
woonpark is gelegen tussen 5 à 10 woningen per ha. De perceelsoppervlakte voor elk perceel zal worden afgeleid uit 
de woningdichtheid. Als orde van grootte kunnen kaveloppervlakten van 1.000 à 2.000 m² worden vooropgesteld. Een 
en ander is afhankelijk van de dichtheid van het bestaande groen. 

                                                   

4 Zie http://www.inverde.be/natuur-in-je-buurt-ecowijken en http://www.inverde.be/groen-in-de-stad-groenstructuren-en-normen  

http://www.inverde.be/natuur-in-je-buurt-ecowijken
http://www.inverde.be/groen-in-de-stad-groenstructuren-en-normen
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2. De bebouwbare oppervlakte mag slechts 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke gebouwen. 
3. De constructie mag maximaal uit twee bouwlagen bestaan en de inwendige verticale verdeling moet een verdere 
splitsing van het perceel uitsluiten.  
4. Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet bewaard 
worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% 
van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden 
en dergelijke.  
5. Het perceel moet palen aan een voldoend uitgeruste weg. 

 
Uit bovenstaande volgt dat men bij de opmaak van de gewestplannen er van uitging dat de ‘woonparken’ 
ingetekend werden als ‘bestaande toestanden’ in reeds verkavelde bosrijke gebieden. Verder verkavelen en 
bebouwen van deze als woonpark bestemde gebieden werd enkel toelaatbaar geacht voor wat betreft de nog 
eventueel resterende open zones.   
 
Het moet dus duidelijk zijn dat gebieden bestemd als ‘woongebied’, ‘woonuitbreidingsgebied’ of ‘woonpark’ 
geenszins uitsluitend bedoeld zijn voor het bouwen van woningen, noch dat er in hoofde van de eigenaars van 
percelen een absoluut bouwrecht zou bestaan om deze gebieden zonder meer en zonder voorwaarden uitsluitend te 
ontwikkelen voor het bouwen van woningen. Bij de ontwikkeling van deze gebieden is de aanwezigheid van bos een 
gegeven waarmee rekening moet worden gehouden bij het vergunnen en het eventueel formuleren van 
voorwaarden en dit volgens de principes van een goede ruimtelijke ordening.. 
 
Gemeenten kunnen de normering en de randvoorwaarden met betrekking tot de oppervlakte te behouden bestaand 
bos laten doorwerken en/of verder verfijnen in de stedenbouwkundige voorschriften van verkavelingsvergunningen 
of de op te leggen voorwaarden in omgevingsvergunningen. Daarnaast kan het ook opgenomen worden in een 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en/of in de specifieke stedenbouwkundige voorschriften van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor woongebieden en woonparken. Heel wat gemeenten hebben 
vandaag reeds dergelijke verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het feit dat een gemeentelijk 
stedenbouwkundige verordening in openbaar onderzoek gaat, kan het draagvlak voor het behoud van het bos mee 
helpen vergroten. 
 
3.2.2 Bestemming Bedrijventerreinen  
 
Specifiek met betrekking tot bedrijventerreinen stelt de omzendbrief dat “de industriële gebieden een bufferzone 
omvatten”. Deze bufferzones vormen een integraal onderdeel van de bestemming industriegebied en kunnen 
ingevuld zijn met bos. Deze bossen zijn dus als zone-eigen te beschouwen. 

De hier bedoelde bufferzone is onafhankelijk van de bufferzone die op het ontwerp-gewestplan is aangeduid in 
toepassing van artikel 14.4.5. In het huidig geval gaat het niet om een zelfstandig bestemmingsgebied maar betreft het 
een strook binnen het industriegebied met een hoofdzakelijk esthetische en stedenbouwkundige functie. Om die reden 
moet ze aangebracht worden op het industriegebied zelf.  
De breedte en de aanleg van de bufferzone is afhankelijk van de oppervlakte en de vorm van het industriegebied zelf, 
van de aard van de industrieën, van de eigenlijke hinderlijkheid ervan en van de bestemming van de aanpalende 
gebieden.  
De bufferzones dienen te worden bepaald in de bouwvergunning, verleend voor de randpercelen van het gebied, of in 
het indelingsplan dat opgesteld wordt naar aanleiding van een onteigeningsplan, of in een bijzonder plan van aanleg 
van het gebied. Bouwvergunningen voor de oprichting van een industrieel of ambachtelijk bedrijf zijn onwettig indien 
zij niet voorzien in de aanleg van een bufferzone, of indien de bufferzone waarin zij voorzien ontoereikend is.  
Rondom de industriezones en ambachtelijke zones dient (op de aldus aangeduide zone) een bufferstrook aangelegd te 
worden waarvoor als breedte volgende cijfers als richtinggevend kunnen worden vooropgesteld:  
 15 m voor ambachtelijke bedrijven; 
 25 m voor milieubelastende bedrijven;  
 50 m voor vervuilende industrie.  
Wanneer zij palen aan woongebieden moeten deze breedten vergroot en zelfs verdubbeld worden.  
De breedte en de aanleg van de bufferstroken tussen de bedrijven zelf betreffen een technisch stedenbouwkundige 
aangelegenheid. Zij worden bepaald bij de vaststelling van een plan van aanleg van de industriezone, bij een 
indelingsplan naar aanleiding van een onteigeningsplan, of bij de goedkeuring van een bouwvergunning. 

 
Daarnaast is het wenselijk dat bij de aanleg en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de ontwerpfase 
meer aandacht gaat naar de mogelijkheden voor het behoud en inpassen van op het terrein aanwezige waardevolle 
bossen. Bossen kunnen bij een geïntegreerd landschapsontwerp van bedrijventerreinen een rol spelen in het 
realiseren van ruimtelijke kwaliteit door de regulerende ecosysteemdiensten die ze leveren (waterberging, 
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klimaatregulering, zuiverings- en schermfuncties…), door de ecologische connectiviteit tussen omliggende natuur- en 
bosgebieden te verzekeren maar ook door bij te dragen tot het welzijn van de mensen die actief zijn in deze 
gebieden. Dit gaat evenwel verder dan het louter aanleggen van de verplichte meters bufferstroken rond de 
terreinen. 
 

3.3 Omzendbrief gemeentelijk structuurplanningsproces RO1997/2 
 
Deze omzendbrief geeft aan welke belangrijke inhoudelijke taken van gemeentelijk ruimtelijk beleid zijn. Relevante 
passages in deze context zijn: 

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid om met haar ruimtelijk beleid een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling na te streven en een kwalitatieve leefomgeving te realiseren. Dit betekent dat de gemeente belangrijke 
inhoudelijke taken heeft inzake het ruimtelijk beleid, weliswaar binnen het ruimtelijk referentiekader dat door de 
provincie en het Vlaams gewest wordt gesteld. De gemeente heeft minstens de volgende taken inzake ruimtelijk 
beleid: (…) 
- het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake het fysisch systeem en de ruimtelijke 

aspecten hiervan; hiermee wordt het ruimtelijk kader aangegeven voor het gemeentelijk milieubeleid.  
(…) 
Het ruimtelijk beleid kan en moet niet steeds met het ruimtelijk instrumentarium (o.a. uitvoerende plannen) worden 
gerealiseerd; andere instrumenten kunnen worden ingezet. Dit zijn onder meer het instrument van het gemeentelijk 
grondbeleid de mobiliteitsconvenant, instrumenten uit het milieubeleid of uit het economisch beleid.  
Visie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgebouwd vanuit de structuurbepalende elementen en sectorale 
problemen. (…) 
1. de structuurbepalende elementen in de gemeente. (…) 
De structuurbepalende elementen van lokaal belang zijn in algemene bewoordingen te omschrijven als de elementen 
die de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur van het lokaal niveau beschrijven.  
De ruimtelijke analyse en de visievorming heeft in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan betrekking op die 
ruimtelijke elementen (of entiteiten) die de structuur van de gemeente bepalen. Deze zijn uiteraard verschillend van 
diegene die als structurerende componenten zijn opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met name de 
stedelijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuren.  
Op gemeentelijk niveau komen voor: (…) 
- de elementen die de natuurlijke structuur bepalen (o.a. beekvalleien, natuur in de bebouwde omgeving);  
(…) 
2. de sectorale problemen in de gemeente.  
Tevens worden sectorale problemen, ontwikkelingen en ruimtebehoeften opgenomen in het ruimtelijk structuurplan 
voor zover zij in de gemeente een rol spelen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt aldus het 
integratiekader of het referentiekader voor hun ontwikkeling.  
Het bovenstaande betekent niet dat in elke gemeente hetzelfde wordt onderzocht of dat de inhoud van een 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan overal hetzelfde is. De inhoudelijke invulling van een gemeentelijk 
structuurplanningsproces wordt aldus sterk bepaald door de bestaande lokale problematieken en door de intensiteit 
en voortgang van het proces. Planning is met name selecteren, focussen op wat moet en kan. Een overzicht hoe dit 
kan worden aangepakt en welke producten in het proces kunnen worden opgemaakt (o.a. startnota, beslissingsnota) 
wordt uitvoerig gegeven in het document ''Structuurplanning, een handleiding voor gemeenten". 

 
Dit geeft aan dat het uitwerken van een ruimtelijke visie en acties voor bossen die verweven voorkomen in niet-
groene bestemmingen een bij uitstek gemeentelijke planningstaak is. 
 

3.4 Bosdecreet 
 
Doel van het bosdecreet is het behoud, de bescherming en de aanleg van bossen te regelen. 
 
Bossen zijn volgens het Bosdecreet “grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het 
belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies 
vervullen” (artikel 3 Bosdecreet). Ze zijn dus te beschouwen als het geheel van de bomen met de onderstaande 
struiklaag en eventueel kruidlaag. Het is daarbij belangrijk te wijzen op het feit dat het Bosdecreet geen uitspraken 
doet over afmetingen van de bomen. Alle bomen en struiken in bosverband vallen onder de bepalingen van het 
Bosdecreet, ongeacht hun omtrek of grootte. Enkel een aantal specifieke gevallen (zoals hoogstamboomgaarden) 
vallen niet onder de bepalingen van het Bosdecreet. 
 
§ 2. Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens: 
1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren; 
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2. niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de brandwegen, de 
aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen; 
3. bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos; 
4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en wilg, 
uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op gronden die op dat ogenblik 
gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals bepaald in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; 
5. de grienden. 
 
§ 3. Onder de voorschriften van dit decreet vallen niet: 
1. de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen; 
2. de tuinen, plantsoenen en parken; 
3. de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen; 
4. de boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn gelegen; 
5. de sierbeplantingen; 
6. de aanplantingen met naaldbomen die uitsluitend bestemd zijn voor de verkoop als kerstboom. Een aanplanting 
wordt geacht niet langer aan deze voorwaarde te voldoen wanneer de gemiddelde hoogte van het bestand 4 meter 
heeft bereikt; 
7. alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoering van de verordeningen van de Europese 
Gemeenschap voor wat betreft het uit produktie nemen van bouwland. 
8. de wissenteelt waarvan de bovengrondse massa periodiek tot maximaal drie jaar na de aanplanting of na de 
vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst.  
9. systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, 
toegepast op een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 
houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwer, exploitatie en landbouwgrond in het 
kader van het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het 
aanplanten van de bomen gebeurde na het inwerking treden van het decreet van 20 april 2012 houdende diverse 
bepalingen inzake leefmilieu en natuur. 
 
Om te voorkomen dat het bosareaal afneemt, gelden decretaal drie grote basisprincipes: 

1. Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990. 
2. Als ontbossing niet verboden is, dan is een omgevingsvergunning vereist.  
3. Een omgevingsvergunning voor ontbossen of een verkavelingsvergunning voor beboste gronden kan niet 

worden verleend zonder compensatie,. 
In geval van de sociale vrijstelling voor woningbouw (6 are bij bouwpercelen kleiner dan 12 are), spontane 
verbossingen jonger dan 22 jaar en indien opgenomen in een goedgekeurd beheerplan van een natuurreservaat in 
uitvoering van IHD, moet de ontbossing niet gecompenseerd worden.  
 
Ontbossen is in principe enkel ‘vergunbaar’ in woon- en industriegebieden, voor de realisatie van een vergunde 
verkaveling, in functie van handelingen van algemeen belang of voor realisatie van instandhoudingsdoelstellingen 
van Europees te beschermen natuur en soorten.. 

Art. 90bis. 
§ 1. Ontbossing is verboden tenzij mits het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning in toepassing van de 
wetgeving op de ruimtelijke ordening. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een 
verkavelingsvergunning voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen kan niet worden verleend tenzij in de hierna 
vermelde gevallen : 
1° ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang zoals bepaald in de artikelen 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2, en 4.7.1, 
§ 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin; 
3° ontbossing of verkaveling in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin; 
4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling; 
5° ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen, opgemaakt voor speciale beschermingszones, 
op grond van artikel 36ter, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu of opgemaakt voor soorten, vermeld in bijlage II, III en IV van hetzelfde decreet, op voorwaarde dat die 
ontbossing opgenomen is in een beheerplan dat is goedgekeurd op grond van artikel 25, 43, § 1, 43, § 2, of 43, § 3, van 
dit decreet of van artikel 34, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu. 
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De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of de verkavelingsvergunning voor geheel of gedeeltelijk beboste 
terreinen wordt verleend na voorafgaand advies van het Agentschap. Het advies wordt verleend op verzoek van de 
vergunningverlenende overheid. Als het advies niet wordt verleend binnen dertig dagen, wordt het geacht gunstig te 
zijn. 
Voor andere ontbossingen of voor andere verkavelingen in geheel of gedeeltelijk beboste terreinen, dan deze genoemd 
in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering, op individueel en op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmerking 
wenst te komen voor een vergunning tot ontbossen of een verkavelingsvergunning, de ontheffing toestaan van het 
verbod tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of een verkavelingsvergunning voor 
geheel of gedeeltelijk beboste terreinen, met inachtneming van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening en na 
advies van het Agentschap. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regelen inzake de ontheffing van dit verbod. 

 
Dat betekent niet dat elke ontbossingsaanvraag in deze gebieden gehonoreerd wordt. Bij de beoordeling van 
vergunningsaanvragen voor ontbossingen in woon- of industriegebied is een ruimtelijke afweging en beoordeling 
van de goede ruimtelijke ordening nodig. ‘Vergunbaar’ betekent dat een vergunning ‘kan’ afgeleverd worden. Bij de 
beoordeling wordt op een gemotiveerde wijze nagegaan worden in hoeverre een ontbossing verantwoord kan 
worden met het oog op de realisatie van de bestemming. Daarbij wordt rekening gehouden met de evaluatie van 
het huidige en toekomstige belang van de lokale en bovenlokale belang van het betrokken bos. In hoofde van de 
aanvrager tot ontheffing op het ontbossingsverbod bestaat er dus geenszins een absoluut en objectief recht op het 
verkrijgen van die ontheffing. Het louter gegeven dat een bos gelegen is in bijvoorbeeld een woonbestemming is dus 
op zich géén argument in die afweging. 
 
Wanneer een vergunning wordt gegeven om een bos te kappen, geldt een compensatieplicht. De compensatie kan 
ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse 
overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.5 Afhankelijk van het bostype bedraagt de 
compenserende bebossing een veelvoud van de te ontbossen oppervlakte: de oppervlakte van de compenserende 
bebossing wordt bepaald door de ontboste oppervlakte te vermenigvuldigen met een compensatiefactor (variëren 
van 1 tot 3 al naar gelang van het type bos dat zal ontbost worden).  
 
In andere bestemmingen dan woon- en industriegebied is ontbossen in regel verboden en niet vergunbaar. Het 
bosdecreet voorziet een beperkt aantal situaties waarin een individuele ontheffing op dat ontbossingsverbod 
gegeven kan worden. Het verlenen van een dergelijke ‘ontheffing’ gebeurt eveneens na een grondige afweging en is 
geen automatisme. Ook in dit geval geldt dat het bewijs van de toegestane individuele ontheffing deel dient uit te 
maken van de aanvraag om ontvankelijk en volledig te zijn. 
 
Voor de bossen die beschermd zijn op basis van artikel 90ter van het bosdecreet geldt dat ontbossen ongeacht de 
bestemming - dus ook in woon- en industriegebied - verboden is tenzij er een voorafgaand met redenen omkleed 
besluit van de Vlaamse Regering is dat toelaat om af te wijken van het ontbossingsverbod. 

Art. 90ter. 
§ 1. De Vlaamse Regering is belast met het opmaken van een kaart op perceelsniveau van de meest kwetsbare 
waardevolle bossen, niet gelegen in een zone sorterend binnen de categorie van gebiedsaanduiding "bos", 
"parkgebied" of "reservaat en natuur", zoals aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
[…] 
§ 6. In afwijking van artikel 90bis is ontbossing van de meest kwetsbare waardevolle bossen die voorlopig of definitief 
zijn vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2 of 5 verboden. 
§ 7. In afwijking van paragraaf 6 kan een vergunning voor de gehele of gedeeltelijke ontbossing van de meest 
kwetsbare waardevolle bossen, zoals aangeduid op de kaart bedoeld in paragraaf 2 of 5, enkel verleend worden na 
voorafgaand besluit van de Vlaamse Regering, ongeacht de bestemming op de plannen van aanleg of de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 
Indien een in het eerste lid vermeld besluit wordt genomen, dan zijn wat betreft het bos of bosgedeelte waarvoor het 
verbod niet langer van toepassing is de bepalingen van artikel 90bis, § 1, tweede lid, en § 2 tot en met § 7, van 
overeenkomstige toepassing. 
Diegene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning voor de gehele of gedeeltelijke ontbossing van de 
meest kwetsbare waardevolle bossen, zoals aangeduid op de kaart, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, dient hiertoe een 
gemotiveerd verzoek in bij de Vlaamse Regering. Het verzoek tot afwijking dient een compensatievoorstel te bevatten 
zoals bedoeld in artikel 90bis, § 5. 
De Vlaamse Regering beslist na advies van het Agentschap en een integrale en geïntegreerde afweging om af te wijken 
van het verbod op ontbossing. De Vlaamse Regering houdt hierbij minstens rekening met de volgende elementen: 

                                                   

5 Meer info op http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie  

http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie
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1° de doelstellingen vermeld in artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
2° de ecologische en de ruimtelijk-maatschappelijke context. 
Het verbod als vermeld in paragraaf 6 wordt van rechtswege opgeheven door een besluit tot definitieve vaststelling 
van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat betrekking heeft op bossen opgenomen op de kaart zoals vermeld 
in paragrafen 1 tot en met 5. 
Indien de Vlaamse Regering besluit dat geen afwijking kan toegestaan worden van het verbod tot ontbossing, is de 
Vlaamse Regering ertoe verplicht om binnen twee jaar, te rekenen vanaf dat besluit, een ontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig vast te stellen voor het betrokken boscomplex. 
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere formele en procedurele regels voor de toepassing van deze paragraaf6. 

 
De aanvrager van een ontbossing voor één van deze bossen dient dus zelf een gemotiveerd verzoek bij de Vlaamse 
Regering in te dienen. Dit verzoek moet vergezeld zijn van een boscompensatievoorstel. Pas nadat hij ook 
daadwerkelijk een afwijking van de Vlaamse Regering krijgt, kan hij een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. 
Indien de omgevingsvergunningsaanvraag geen bewijs van de afwijkingsaanvraag en van de instemming van de 
Vlaamse Regering met de afwijking bevat, dient ze als onvolledig en niet vergunbaar beschouwd te worden. 
 
Wordt geen afwijking toegestaan, dan dient binnen de twee jaar een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in 
functie van de bosbescherming voorlopig vastgesteld te worden via een specifieke bestemmingswijziging en/of 
specifieke stedenbouwkundige voorschriften. 
 
Ook wanneer de Vlaamse Regering zelf beslist tot de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waarin 
een bos gelegen is dat op de kaart voorkomt, blijft de bescherming gelden tot op het moment van definitieve 
beslissing omtrent het planningsinitiatief. In de context van het planningsinitiatief kan de Vlaamse Regering er voor 
opteren het bos duurzaam te beschermen door het een gepaste bestemming en voorschriften te geven. Indien de 
Vlaamse regering opteert de bestemming te bevestigen of een andere bestemming te geven en dit blijkt uitdrukkelijk 
uit het definitief goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan, dan vervalt het ontbossingsverbod en verdwijnt het bos 
als het ware uit de kaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’. De Vlaamse regering moet met andere woorden 
een integrale en geïntegreerde afweging maken van de planologische situatie van het ‘meest kwetsbaar waardevol 
bos’. Ze dient de effecten van het planningsinitiatief op het areaal van de meest kwetsbare waardevolle bossen die 
voorkomen in de planafbakening op te nemen als onderdeel van de overweging en eindbeslissing bij het ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 
Als een provincie of gemeente een planningsinitiatief wenst op te starten waarin een bos gelegen is dat op de kaart 
voorkomt, dient hiermee rekening te worden gehouden. Wellicht is het aangewezen dat het bestuur voorafgaand 
aan dit initiatief in dialoog gaat met de Vlaamse overheid om de planopties te bespreken. Zonder overleg kan 
immers geen zekerheid geboden worden dat haar planningsinitiatief uitvoerbaar is. Het opmaken van een 
provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heft namelijk de verbodsbepalingen uit §6 niet van rechtswege 
op.  
 

3.5 Natuurdecreet 
 
Vanuit het natuurdecreet geldt een standstill-beginsel (artikel 8): 

Artikel 8.  
De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele 
grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en 
om het standstill-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur. 

 
Artikel 14 van het natuurdecreet voert een zorgplicht in voor iedereen, zowel voor de verschillende overheden als 
voor natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen. Deze zorgplicht is overal van toepassing ongeacht 
de ruimtelijke bestemming of het gebruik van de grond.  

Artikel 14. 
§ 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische middelen of pesticiden en met vaste of 
mobiele geluidsbronnen ingrijpt op of in de onmiddellijke omgeving van natuurlijke en deels natuurlijke habitats of 
ecosystemen, op waterrijke gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties, op wilde inheemse fauna of flora of 

                                                   

6 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van 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 met het oog op het aanpassen van 
de bosbehoudsbijdrage en het toevoegen van een procedure tot afwijking op het verbod tot ontbossen zoals vermeld in artikel 90ter van het 
Bosdecreet 
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trekkende wilde diersoorten of hun respectieve habitats of leefgebieden, of op kleine landschapselementen, en die 
weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze habitats, ecosystemen, waterrijke gebieden, vegetaties, fauna, flora of 
kleine landschapselementen daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen 
te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te 
beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. De bepaling van het vorige lid geldt eveneens ten aanzien van wie 
opdracht geeft tot de in dat lid bedoelde ingrepen. 
§ 2. De Vlaamse Regering kan codes van goede natuurpraktijk voor de bescherming, het beheer of de inrichting van de 
in § 1 bedoelde habitats, ecosystemen, waterrijke gebieden, vegetaties, fauna, flora of kleine landschapselementen 
vaststellen. Deze codes zijn in beginsel vrijwillig toe te passen, doch kunnen een verplicht karakter krijgen door 
verwijzing ernaar in bindende bepalingen, zoals in beheerverplichtingen opgelegd door of ter uitvoering van dit 
decreet of het Bosdecreet, in natuurrichtplannen of in ter uitvoering van dit decreet of het Bosdecreet opgestelde 
beheerplannen. 

 
Artikel 16 van het natuurdecreet is gericht op de overheden die op grond van wetten, decreten of besluiten instaan 
voor toestemmingen en vergunningen voor activiteiten. Die overheden zijn ingevolge artikel 16, § 1 van het 
natuurdecreet ertoe gehouden om bij elke individuele vergunning, toestemming, melding of kennisgeving in het 
kader van gelijk welke wetgeving rekening te houden met natuur. Dit integratiebeginsel vereist dat de betrokken 
overheid ervoor zorgt dat er geen vermijdbare schade aan natuur ontstaat en dit door het opleggen van 
voorwaarden of het weigeren van de vergunning of toestemming. 

Artikel. 16.  
§ 1. In het geval van een vergunningsplichtige activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen 
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door 
redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te 
herstellen. 
§ 2. Een activiteit waarvoor een kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, kan enkel uitgevoerd worden 
indien geen vermijdbare schade kan ontstaan en voor zover de aanvrager zich in voorkomend geval gedraagt naar de 
code van goede natuurpraktijk. De kennisgever dient aan te tonen dat de activiteit geen vermijdbare schade kan 
veroorzaken. Wanneer de kennisgever dit niet gedaan heeft, dient de betrokken overheid zelf te onderzoeken of de 
activiteit vermijdbare schade kan veroorzaken. Indien dit het geval is of indien de code van goede natuurpraktijk niet 
wordt nageleefd, wordt dit door de overheid aan de kennisgever medegedeeld bij ter post aangetekende brief binnen 
de eventuele wachttermijn voor het uitvoeren van de activiteit voorzien in de wetgeving in kader waarvan de 
kennisgeving of de melding gebeurt of bij gebreke daaraan binnen dertig dagen na de kennisgeving of de melding. De 
kennisgever mag pas starten met de uitvoering van de betrokken activiteit wanneer voormelde termijn verstreken is 
zonder dat hij een voormeld bericht van de overheid heeft ontvangen. De Vlaamse regering kan nadere regels 
vaststellen voor de toepassing van deze paragraaf. 
§ 3. De Vlaamse regering kan voor bepaalde activiteiten of categorieën van activiteiten, voor bepaalde habitats of 
ecologische processen, of voor bepaalde soortengroepen, richtlijnen geven voor het beoordelen van het vermijdbare 
karakter van de activiteit en voor het opleggen van voorwaarden en herstelmaatregelen.  

 
Die verplichting tot het hanteren van het voorzorgsbeginsel is door zijn algemene draagwijdte ook van toepassing 
bij de bevoegdheden voor ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. De overheid zal er op grond van artikel 16, § 1 
van het natuurdecreet altijd, overal en ongeacht de bestemming van de grond moeten voor zorgen dat geen 
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan. De term vermijdbare schade is zo op te vatten dat alles in het werk 
is gesteld om schade aan natuur te vermijden.  
 
Deze bepalingen uit het natuurdecreet zijn dus bijzonder van belang bij het beoordelen van vergunningsaanvragen 
voor ontbossingen. De draagwijdte van deze bepalingen uit het natuurdecreet worden nader toegelicht in de 
Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het 
wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 
juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.7 
 

3.6 Bestemmingsneutraliteit 
 
Sommige functies zijn omwille van hun maatschappelijk belang bestemmingsneutraal. Dat betekent dat ze in elke 
bestemmingscategorie kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard zal dat worden afgewogen ten opzichte van onder 
andere de ecologische en andere functies en waarden van een bos. 
 

                                                   

7 http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html  

http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html
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Bestemmingsneutraliteit geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen en werd recent ook als principe opgenomen 
voor hernieuwbare energie in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
 
 

4. Kader voor lokale en provinciale besturen 
 

4.1 Systematische aandacht voor ‘bos’ in lokaal planningsbeleid 
 
Ruimtelijk structuurplan, beleidsplan ruimte en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
Conform de omzendbrief RO1997/2 (zie hoger) vormt de fysische structuur een belangrijke basis voor een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling. Bestaande bossen maken mee deel uit van die structuur. Gemeenten die een gemeentelijk 
structuurplan opmaken of herzien, of die in de nabije toekomst  een beleidsplan ruimte opmaken,  kunnen nagaan 
in hoeverre er binnen de gemeente nood is aan een specifiek beleidskader met visie en acties op lokaal niveau 
inzake bos in niet-groene bestemmingen. Een analyse van de oppervlakte bos binnen niet-groene bestemmingen 
geeft een eerste inschatting van de relevantie van dit thema voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Bij die afweging 
moet ook steeds een toetsing gebeuren aan de kaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen volgens art 90ter 
Bosdecreet. 
 
In het draaiboek Groenplan (2015), uitgegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met 
Ruimte Vlaanderen worden aan lokale besturen concrete methodieken aangereikt om een lokale visie en strategie 
op bos uit te werken. Om na te gaan of er voor een bos een specifieke actie op lokaal niveau vereist is, is het 
aangewezen volgende vragen per bosfragment dat niet in een groene bestemming ligt te beantwoorden: 
1. Is het bos gelegen binnen de bossen die zijn aangeduid op de kaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen? 

In dat geval kan het bestuur er voor opteren een herbestemming te overwegen die het bos blijvend beschermt, al wordt 
de situatie van het specifieke ontbossingsverbod volgens §6 van artikel 90ter van het Bosdecreet niet opgeheven via een 
provinciaal of gemeentelijk RUP. Specifieke voorschriften kunnen deze bescherming nog verder aanscherpen en 
verduidelijken. Hierbij wordt best rekening gehouden met de mogelijke planschade die een herbestemming kan 
meebrengen. 
Wenst het lokale bestuur toch de bestemming te realiseren of zodanig te wijzigen dat het kan over gaan tot de 
mogelijkheid tot ontbossen, dan is het gehouden hiervoor via een gemotiveerd verzoek een aanvraag tot afwijking 
volgens §6 van artikel 90ter van het Bosdecreet bij de Vlaamse regering in te dienen. 

2. Heeft het bos een belangrijke ruimtelijk-structurerende, ecologische of maatschappelijke waarde en is behoud om 
die reden, na afweging van andere maatschappelijke noden, wenselijk? 
Om de ruimtelijk-structurerende waarde in te schatten kunnen volgende deelvragen gehanteerd worden: 
Maakt het bos functioneel deel uit van samenhangende ecologische structuur op lokaal of bovenlokaal niveau (AGNAS-
visie, provinciale natuurverbindingen, …)? 
- Is het bos belangrijk voor de samenhang en werking van de ecologische structuur, of voor het goed ecologisch 

functioneren van nabijgelegen natuurgebieden? 
- Is het bos visueel-morfologisch beeldbepalend en een structurerend element in het landschap? 
- Heeft het bos een belangrijke scherm- of bufferfunctie ten aanzien van functies en activiteiten in de omgeving? 
- Draagt het bos bij tot de mildering of regulering van milieudrukken zoals geluidsoverlast, luchtvervuiling, hitte… die 

uitgaat van bebouwing of infrastructuren in de onmiddellijke omgeving? 
- Ligt het bos is een rivier- of beekvallei of overstromingsgevoelig gebied en heeft het een waterbergende functie? 
- Heeft het bos een milieubeschermende functie bijvoorbeeld in functie van erosiebestrijding of waterwinning? 
- Is het bos belangrijk in kader van wildbeheer? 
- … 
Om de ecologische waarde in te schatten kunnen volgende deelvragen gehanteerd worden: 
- Ligt het bos in vogel- of habitatrichtlijngebied en is het een onderdeel van het Natura 2000-netwerk? 
- Ligt het bos in VEN of IVON? 
- Komen er bijzondere of zeldzame boshabitats voor (bronbos, beekbegeleidend bos, bos op veengrond, ‘Ferrarisbos’…)? 

Heeft het bos bijzondere natuurwaarden: beschermde soorten, soorten met kritische status, onvervangbare habitats 
(bijvoorbeeld sterk ontwikkelde voorjaarsflora, bronbosgemeenschappen, bos op venige bodem,…) 

- Kreeg het bos een hoge ‘score’ (beoordelingsscore >= 22) in de multicriteria-analyse die uitgevoerd is op alle bossen in 
niet-groene bestemmingen? 

- … 
Om de maatschappelijke waarde in te schatten kunnen volgende deelvragen gehanteerd worden: 
- Is het bos toegankelijk voor recreanten (wandelpaden, speelzones…) en vervult het een sociale rol? 
- Is het bos essentieel om een voldoende aanbod aan groenvoorzieningen op niveau van wijk, dorp of stadsdeel te 

kunnen garanderen? 
- Is het bos cultuurhistorisch belangrijk? 
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- Ligt het bos in een beschermd landschap? 
- … 

Om de landschapstructurerende waarde in te schatten kunnen volgende deelvragen gehanteerd worden: 
- - Ligt het bos in een beschermd landschap? Is het bos cultuurhistorisch belangrijk? 
 
- - Bevat het bos bomen of bomencollecties die als monument beschermd zijn of maakt het bos deel 

uit van een beschermd monument (bijvoorbeeld kasteel met omliggend park)? 
- - Is het bos opgenomen binnen de aanduiding van een ankerplaats of is het gelegen binnen een 

erfgoedlandschap? 
- - Kan het bos een verbindingsfunctie spelen tussen nabijgelegen gebieden met natuur- of 

landschapswaarde? 
- - Heeft het bos een lokale belangrijke historische betekenis als typisch kenmerkend onderdeel van 

het landschap uit de streek 
- … 

3. Zijn er ontwikkelingen mogelijk die aanleiding kunnen geven tot aanvragen tot ontbossing? 
Mogelijke deelvragen zijn: 
- Ligt een bos in een gebied waarvan de ‘bestemming’ als gerealiseerd beschouwd kan worden en het bos beschouwd 

moet worden als een onderdeel van de inrichting van dat gebied, bijvoorbeeld: 
- deel van een groenstructuur binnen een woonwijk,  
- behorend tot onbebouwde tuinzones in verkaveld woonpark,  
- ingericht als bufferzone rond een bedrijventerrein; 
- functioneel onderdeel van een recreatiegebied of groendomein; 
- … 
Ligt het bos op kennelijk nog te bebouwen kavels van een woon- of industriegebied waarvoor de verwachting bestaat 
dat die op korte of middellange termijn ook effectief aangesneden zullen worden? 
- Zijn er goedgekeurde verkavelingsvergunningen? 
- Gaat het om percelen gelegen aan een uitgeruste weg? 
- Gaat het om niet-ontsloten binnengebieden of niet-ontwikkelbare (rand)zones? 
- … 
Ligt het bos in een bestemming die onmiddellijk ontwikkelbaar is of in een gebied dat bestemd is als reservegebied voor 
woonontwikkeling of industrie? 
- Bestaat er effectief een behoefte om deze (reserve)gebieden aan te snijden? 
- Zijn er alternatieve ontwikkelingslocaties die vanuit de actuele ruimtelijke visie en inzichten een beter alternatief 

zijn? 
- Past de realisatie van de bestemming zoals voorzien op de gewestplannen nog binnen de actuele visie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van een gebied? 
- Welke richtinggevende of bindende uitspraken doet het gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk structuurplan?  

4. Kan het behoud van het bos verzekerd worden door het toepassen van de decretale beoordelingsgronden voor 
het behandelen van vergunningsaanvragen of geldende stedenbouwkundige verordeningen? 

Mogelijke deelvragen zijn: 
- Ligt een bos in zones die stedenbouwkundig beschouwd moeten worden als niet-bebouwbare zones: 

- buiten de zone die in verkavelingsvergunningen voorzien is als te bebouwen? 
- binnen zones waar erfdienstbaarheden of een bouwverbod geldt? 

- Zijn er configuraties of alternatieven mogelijk waarbij de bestemming gerealiseerd kan worden mét behoud van het 
bos? 

5. Kan het behoud van het bos verzekerd worden op basis van sectorale afbakeningen of beschermingen (beschermd 
landschap of dorpsgezicht, ankerplaats of erfgoedlandschap, gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk of Natura 
2000…)? 
Mogelijke deelvragen zijn: 
- Bevat het beschermingsbesluit specifiek verordenende bepalingen die het behoud van het bos garanderen? 
- Zal een passende beoordeling die bij vergunningsaanvragen in Natura 2000-gebied gemaakt moet worden aanleiding 

geven tot het vaststellen van een significant negatief effect? 
- … 

 
Indien het antwoord op de vragen 2 en 3 ‘ja’ is en op de vragen 4 en 5 ‘neen’, dan is er voor bosbehoud wellicht 
nood aan een specifiek initiatief vanuit het ruimtelijk beleid waarbij via de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan de bestemming gewijzigd wordt. Afhankelijk van de ruimtelijke en planologische context, kan dat 
een planningsinitiatief op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau zijn: 
1. Initiatief op gewestelijk niveau: het bos ligt binnen de afbakening van de meest kwetsbare waardevolle bossen 

of maakt deel uit van de natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau, zoals uitgewerkt in de gebiedsgerichte en 
geïntegreerde visie op landbouw, natuur en bos die opgesteld is in het kader van de afbakening van de 
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gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). 
Initiatief op provinciaal niveau: het bos maakt deel uit van een natuurverbindingsgebied of 
openruimteverbinding geselecteerd in de provinciale structuurplannen. 
Initiatief op gemeentelijk niveau: het bos maakt deel uit van de groenstructuur op lokaal niveau (lokale 
natuurkern, speelbos, randstedelijke groenvoorzieningen, groenstructuren op wijkniveau of binnen 
woonparken…). 
 

Indien in principe een initiatief op provinciaal of gewestelijk niveau aan de orde is, maar dat initiatief op korte 
termijn uitblijft, kan een gemeente die , zélf het initiatief wenst te nemen daarvoor gebruik maken van de 
delegatiemogelijkheid die de codex ruimtelijk ordening voorziet binnen de marges van artikel 90ter van het 
Bosdecreet. 

Art. 2.2.1. §2. Een planningsniveau kan een planningsbevoegdheid delegeren aan een ander planningsniveau. De 
delegatie, vermeld in het eerste lid, wordt verleend door de Vlaamse Regering, de deputatie, respectievelijk het college 
van burgemeester en schepenen. Ze wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op of naar aanleiding van de plenaire 
vergadering over het plan waarvoor de delegatie vereist is. Het delegatiebesluit bevat een omschrijving van het te 
plannen onderwerp en van het gebied waarop het plan of planonderdeel betrekking heeft. 

 
Voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de gemeente een subsidie bij het Vlaams 
gewest aanvragen. De criteria daarvoor zijn bepaald in een uitvoeringsbesluit8. 

Art. 8. De subsidie voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kan door een gemeente enkel 
aangevraagd worden voor volgende categorieën van plannen: 
1° plannen inzake de kwaliteitsvolle inrichting op gemeentelijk niveau van de open ruimte; het plan moet gericht zijn 
op een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling en een meer effectieve bescherming en vrijwaring van de essentiële 
openruimtefuncties natuur, landbouw en bos en van het landschap en op de vrijwaring van de 
openruimteverbindingen; 
2° plannen inzake de kwaliteitsvolle inrichting op gemeentelijk niveau van samenhangende delen van het woongebied, 
zowel in de stedelijke gebieden als in de kernen van het buitengebied; het plan moet gericht zijn op een differentiatie 
van de woningvoorraad en het garanderen van minimale woningdichtheden, op een versterking van de 
multifunctionaliteit, op de maximale verweving van voorzieningen met de woonfunctie, op de optimalisering van 
recreatieve en toeristische voorzieningen, op de zorg voor collectieve en openbare ruimten, op het behoud en de 
inrichting van open ruimte en op het voeren van een specifiek locatiebeleid; 
(…) 
Art. 9. De subsidie voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt als volgt gedifferentieerd, 
afhankelijk van het soort plan: 
1° plannen ter inrichting van de open ruimte: 1.000 euro per hectare grondgebied waarop het plan betrekking heeft en 
met een maximum van 30.000 euro;  
2° plannen ter inrichting van samenhangende delen van het woongebied: 1.500 euro per hectare grondgebied waarop 
het plan betrekking heeft en met een maximum van 15.000 euro. 
(…) 

 
Planologische compensatie? 
 
Bij het omzetten van een woon-, industrie- of recreatiegebied naar een groene bestemming, wensen lokale besturen 
vaak die oppervlakte elders in de gemeente te compenseren. Die compensatie is  niet verplicht. Het ruimtelijk 
ordeningsbeleid gaat immers niet uit van een ‘gesloten ruimtebalans’ op lokaal niveau waarbij de verhouding tussen 
de verschillende bestemmingen binnen een gemeente per definitie dezelfde moet blijven. 
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om elders in de gemeente een ander woon-, industrie- of recreatiegebied 
bijkomend te bestemmen is momenteel enkel mogelijk op basis van de opties in een goedgekeurd gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan en binnen de marges van de kwalitatieve en kwantitatieve opties van de structuurplannen 
van de provincie en het gewest. 
 
Mogelijke planschade correct inschatten 
 
In een aantal specifieke gevallen kan een bestemmingswijziging van een ‘harde’ bestemming naar een groene 
bestemming aanleiding geven tot een planschadevergoeding. De criteria die daarvoor van toepassing zijn, zitten 
vervat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De beoordeling of een eigenaar recht heeft op een 

                                                   

8 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg (20 oktober 2000) 
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planschadevergoeding gebeurt door de rechtbank in eerste aanleg na een grondige evaluatie van een aantal 
feitelijke en specifieke elementen. 

Art. 2.6.1. §1. De ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen erfdienstbaarheden van openbaar nut doen ontstaan en 
eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. In de gevallen, vermeld in §2 en §3, kan een bouw of 
verkavelingsverbod aanleiding geven tot een beperkte schadevergoeding, planschadevergoeding genaamd. 
§2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, 
een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te 
verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking 
kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen. 
§3. Voor de toepassing van planschadevergoeding moet bovendien aan volgende criteria samen worden voldaan op 
de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve plan: 
1° het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg overeenkomstig artikel 4.3.5, §1; 
2° het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen; 
3° het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan;  
4° enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade.  
(…) 
Art. 2.6.2. §1. De waardevermindering die voor de planschadevergoeding in aanmerking komt, dient te worden 
geraamd als het verschil tussen de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de 
dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding, verhoogd met de lasten en kosten, vóór de 
inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van 
het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Als waarde van het goed op het ogenblik van verwerving wordt in aanmerking genomen, het bedrag dat als 
grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie of successierechten over de volle eigendom van het goed, 
of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de 
verwerving. 
(…) 
§2. De planschadevergoeding bedraagt tachtig percent van de waardevermindering. 
(…) 

 
Het gegeven dat een terrein bebost is kan een element zijn in de beoordeling van het criterium waarbij aangetoond 
moet worden dat het terrein ‘stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komt’. In een 
aantal gevallen zal de situatie immers zo zijn dat het terrein niet onmiddellijk bebouwbaar is zonder dat er eerst 
ingrijpende rooi- en nivelleringswerken uitgevoerd worden.  
 
Samen met het criterium dat enkel de eerste 50 meter langsheen een uitgeruste weg in aanmerking komt voor een 
planschadevergoeding, is het mogelijk dat dat bij een herbestemming van bossen van een niet-groene naar een 
groene bestemming slechts bepaalde delen en niet de volledige zone aanleiding kunnen geven tot planschade. 
Voor de zones die effectief in aanmerking komen voor een planschadevergoeding speelt vervolgens de initiële 
verwervingswaarde een rol. Dat betekent dat de prijs die de betrokken eigenaar effectief voor de betrokken gronden 
heeft betaald, de basis vormt voor het berekenen van de waardevermindering. Als een eigenaar de gronden 
verworven heeft aan de prijs van ‘bosgrond’ bijvoorbeeld vóór dat het gebied bestemd werd als ‘woongebied’, dan 
betekent een herbestemming van ‘woongebied’ naar ‘bosgebied’ voor de betrokkene geen reële waardevermindering. 
Omdat er ook nooit een planbatenheffing geweest is voor de meerwaarde van de bestemmingswijziging, is dit een 
evident uitgangspunt. 
 
Bij de opmaak van dergelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten dus realistische inschattingen gemaakt worden 
van de zones die effectief in aanmerking kunnen komen voor planschade om tot een correcte afweging van 
maatschappelijke belangen te komen en om een inschatting te kunnen maken van de eraan verbonden kostprijs. 
 
Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil 
 
Indien er voor bepaalde delen van te herbestemmen bossen effectief een planschadevergoeding aan de orde kan 
zijn, kan overwogen worden of het wenselijk is het instrument ‘planologische ruil met herverkaveling uit kracht van 
wet’ in te zetten. Daarbij is het mogelijk om eigenaars van gronden in een zone die herbestemd wordt van 
bijvoorbeeld woongebied naar bosgebied elders een alternatief perceel gelegen in woongebied of in een zone die 
herbestemd wordt naar woongebied aan te bieden. Voor de gronden die betrokken zijn in deze herverkaveling 
gelden de regels inzake planbaten en planschade uit de codex RO niet, maar vindt een verrekening van eventuele 
min- en meerwaarde plaats. Het instrument kan dus gebruikt worden om eigendommen én bestemmingen in een 
bepaald gebied gelijktijdig te herschikken. 
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Het instrument is voorzien in het decreet landinrichting van 28 maart 2014. 

Art. 2.1.61. Herverkaveling uit kracht van wet kan gepaard gaan met een planologische ruil waarbij de 
bestemmingsgebieden van kracht in de ruimtelijke ordening en de betrokken eigenaars en gebruikers gelijktijdig 
worden omgewisseld. Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil beoogt een optimaler en 
evenwichtiger grondgebruik. (…) 
Art. 2.1.63. De instantie die instaat voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (…) bepaalt het gebied binnen 
het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat in aanmerking komt voor een herverkaveling uit kracht van wet 
met planologische ruil. Voor dat gebied bepaalt de landcommissie het blok en de lijst van de vroegere percelen en van 
rechthebbenden (…). 
Art. 2.1.64. § 1. Om de omwisseling van eigenaars en gebruikers uit kracht van wet te realiseren, maakt de 
landcommissie voor de percelen die binnen het blok liggen een grondruilplan op. 
§ 2. Het grondruilplan wordt gelijktijdig met het gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk uitvoeringsplan opgemaakt en 
wordt tegelijk met het ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de procedureregels voor het opmaken van dat 
uitvoeringsplan (…). De instantie die bevoegd is voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan stelt tegelijk met de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan het 
grondruilplan voorlopig vast. De instantie die bevoegd is voor de definitieve vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan stelt tegelijk met de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan het grondruilplan 
definitief vast. 
Art. 2.1.65. § 1. Het grondruilplan bestaat uit de volgende delen: 
1° de toestand voor de herverkaveling, hierna de inbreng te noemen; 
2° de toestand na de herverkaveling, hierna de toedeling te noemen; 
3° de financiële regeling. 
§ 2. De landcommissie bepaalt de inbreng. De landcommissie maakt daarvoor de classificatie volgens hun ruilwaarde 
en volgens hun gebruikswaarde op van het geheel van de onroerende goederen die bij de herverkaveling zijn 
betrokken. De volgende lijsten en de volgende plannen worden opgemaakt op basis van de kadastrale gegevens en 
andere beschikbare gegevens: 
1° een lijst van de vroegere percelen met voor elk perceel de oppervlakte, de eigenaars, de vruchtgebruikers en de 
gebruikers, de bestemmingsgebieden van kracht in de ruimtelijke ordening voor de wijziging van het 
bestemmingsgebied ten gevolge van de planologische ruil; 
2° een lijst van de eigenaars en vruchtgebruikers met per eigenaar en per vruchtgebruiker: 
a) de vroegere percelen met vermelding van het bestemmingsgebied van kracht in de ruimtelijke ordening voor de 
wijziging van het bestemmingsgebied ten gevolge van de planologische ruil; 
b) de ruilwaarde van elk vroeger perceel; 
c) de totale ruilwaarde van alle vroegere percelen van de eigenaar en van de vruchtgebruiker; 
3° een classificatieplan met aanduiding van de gebruikswaardezones, gevormd door het groeperen van percelen met 
dezelfde gebruikswaarde; 
4° een lijst van de gebruikers met per gebruiker: 
a) de vroegere percelen met vermelding van het bestemmingsgebied van kracht in de ruimtelijke ordening voor de 
wijziging van het bestemmingsgebied ten gevolge van de planologische ruil; 
b) de gebruikswaarde van elk vroeger perceel; 
c) de totale gebruikswaarde van alle vroegere percelen van de gebruiker; 
5° een plan met de vroegere percelen die met voorrechten, hypotheken, bevelen, onroerende beslagen of vorderingen 
of met erfpacht-, opstal-, gebruiks- of bewoningsrecht zijn bezwaard; 
6° een lijst van de vroegere percelen met voor elk perceel de voorrechten, hypotheken, bevelen, onroerende beslagen 
of vorderingen, of erfpacht, opstal-, gebruiks- of bewoningsrecht. 
De ruilwaarde van de vroegere percelen wordt bepaald op basis van de oppervlakte, de ligging, het 
bestemmingsgebied van kracht in de ruimtelijke ordening, de aanwezige constructies en opstanden, de cultuurwaarde 
en het bestaan van pacht of van erfdienstbaarheden en de verwervingswaarde, namelijk de objectieve factoren die de 
waarde van een grond kunnen beïnvloeden. 
De gebruikswaarde van de vroegere percelen wordt bepaald conform artikel 2.1.26, tweede lid. 

 
Voor de inzet van het instrument kan een beroep gedaan worden op ondersteuning van de Vlaamse 
Landmaatschappij.9 
 

4.2 Vergunningenbeleid gericht op behoud bestaand bos 
 
Bij het begeleiden van projecten en/of het beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen in een gebied 
dat bebost is, is het belangrijk dat naast andere doelstellingen ook het behoud van het bosareaal van in het begin 
meegenomen worden. 

                                                   

9 Zie https://www.vlm.be/nl/themas/projecten/soortenprojecten/  

https://www.vlm.be/nl/themas/projecten/soortenprojecten/
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Bij grotere ontwikkelingen kan de vergunningverlenende overheid zorgen dat het behoud van bestaand waardevol 
bos expliciet als ontwerpopgave opgenomen wordt in de projectdefinitie. 
 
Bij het beoordelen van individuele vergunningsaanvragen moet de vergunningverlenende overheid steeds de invloed 
van het aangevraagde op het bestaande bosareaal evalueren en indien nodig milderende of mitigerende 
voorwaarden opleggen om het aantasting van de bosstructuur te vermijden. Mitigerende maatregelen zijn 
bijvoorbeeld het vrijwaren van waardevolle delen van een bos (bijvoorbeeld deel dat van belang is als ecologische 
verbinding), ‘bosvriendelijk’ verkavelen met maximaal behoud van beboste zones, het ecologisch opwaarderen van 
de te behouden boszones, … Inzet van ontwerpend onderzoek of het opmaken van een inrichtingsstudie zijn 
instrumenten die ingezet kunnen worden om tot een ruimtelijk kwalitatief voorstel te komen.  
 
Beslissingen over aanvragen voor omgevingsvergunningen moeten steeds gemotiveerde beslissingen zijn waarbij de 
‘goede ruimtelijke ordening’ cf. de beoordelingselementen uit de Codex RO en de richtlijnen uit de omzendbrief over 
de gewestplanvoorschriften expliciet aan bod komen én de zorgplicht en het integratiebeginsel uit het 
natuurdecreet in acht genomen worden (zie hoger). Het is van belang dat het vergunningverlenend bestuur in die 
overweging terdege aandacht besteed aan het belang van het behoud, de versterking en de ontwikkeling van bos. 
Zeker in de gevallen waar het gewestplan het enige geldende bestemmingsplan is en er geen gedetailleerd bijzonder 
plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de verdere detaillering en inrichting van een gebied bepaald is, 
moet dit een onderdeel van de beoordeling vormen. 
 

4.3 Handhavingsbeleid  
 
Parallel met de voorgestelde instrumenten, dient ook de nodige aandacht uit te gaan naar een handhavingsbeleid. 
Het gaat meer specifiek om het verankeren van de handhaving door vergunningsvoorwaarden, stedenbouwkundige 
handhaving en milieuhandhaving.  
 
Controle op illegale ontbossing is een prioriteit voor de natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos en 
past binnen de geactualiseerde prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaamse Gewest van 18 maart 
2013, goedgekeurd door de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving (VHRM), de Vlaamse minister bevoegd voor 
de Landinrichting en het Natuurbehoud en de federale minister van Justitie. Tussen Afdeling Inspectie Ruimtelijke 
Ordening en de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn hierover praktische afspraken gemaakt. 
 
Echter, ook de gemeentelijke handhavingsdiensten worden gevraagd om illegale ontbossing actief op te sporen. 
Gezien de vergunning meestal door de gemeente wordt uitgereikt, is het ook haar taak controle uit te oefenen op 
de correcte uitvoering en naleving van de afgeleverde vergunning. Zeker in vergunningen waar (delen van) percelen 
expliciet werden aangeduid als “te behouden als bos”, dienen de gemeentelijke handhavingsdiensten op te treden als 
zij inbreuken hierop vaststellen. Tevens dienen zij, ingeval van een (gedeeltelijke) boscompensatie in natura, controle 
uit te oefenen dat deze compensatie gerealiseerd en in stand gehouden wordt. 
 
 

5. Afwegingsschema voor de beoordeling van plannen en projecten 
 
Voor het beoordelen van voorstellen voor plannen en projecten in gebieden die gelegen zijn in gebieden die bebost 
zijn en aanleiding tot ontbossing zouden kunnen vormen, dienen gemeenten en provincies volgend 
afwegingsschema te volgen om tot een gemotiveerde beslissing te komen. 
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Hieronder wordt aangegeven hoe de verschillende vragen in het stappenplan een antwoord kunnen krijgen. 
(1)  Ontbossing in functie van natuurbehoud of -ontwikkeling? 

In dit geval betreft het ontbossingen voor het maken van open plekken in het bos, of voor het openmaken van 
een bosvegetatie in functie van herstel voor een open Europees habitattype. Dit laatste wordt dan gemotiveerd 
vanuit de Europese natuurdoelen voor dat gebied. In deze gevallen is geen boscompensatie van toepassing. 

(2)  Pas het beoordelingsschema voor de creatie van open plekken in de bossfeer toe. 
Het maken van een open plek is geen ontbossing indien aan al deze voorwaarden voldaan is : 

 Het maken van een open plek is voorzien in een goedgekeurd beheerplan 

 De open plek is nog minstens voor de helft omgeven door bestaand bos 
 De open plek is beperkt tot maximaal 3 ha in oppervlakte 
 De open plek zal beheerd worden in functie van natuurbehoud 

 Het totale areaal aan open plekken op niveau van het boscomplex is beperkt tot maximaal 15% van de 
totale bosoppervlakte 

 Bij voorkeur is er een afstand van minimaal 200 meter bos tussen de te maken open plekken 
(3)  Ligt het bos in een gebied waar mogelijk beschermingsmaatregelen gelden? 

Dit is het geval indien het betreffende bos gelegen is binnen een Speciale Beschermingszone in het kader van 
Natura2000. In een aantal gevallen kunnen voor een bos ook bijzondere beschermingsvoorwaarden gelden 
vanuit de regelgeving van onroerend erfgoed. 

(4)  Impliceert de ligging in zo’n gebied dat er geen vergunning kan of mag afgeleverd kan worden? 
In het geval van ligging in een Natura2000-gebied is de opmaak van een passende beoordeling volgens artikel 
36ter Natuurdecreet van toepassing. 

(5)  Is bosbehoud doel van de ruimtelijke visie op het gebied? 
Is er een beleidsdocument zoals een gemeentelijk structuurplan dat een uitgewerkte visie op het betrokken 
gebied bevat en waarin aangegeven wordt dat het bos te behouden is? 

(6)  Beoordeel de aanvraag op basis van het integriteitsbeginsel en de goede ruimtelijke ordening 
Met uitzondering van de situaties gevat onder (1) en (2) blijft boscompensatie volgens artikel 90bis Bosdecreet 
van toepassing. 
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(7)  Heeft het bos een hoge ecologische waarde? 
De ecologische waarde van bos kan onder meer afgeleid worden vanuit de Biologische Waarderingskaart 
die informatie geeft over de waarde van de bostypes. Daarbij moet ook de samenhang met naastliggende 
percelen bekeken worden om bijkomende versnippering tegen te gaan. 

(8)  Is het bos belangrijk als functionele verbinding in de (bovenlokale) ecologische infrastructuur? 
Is het bos opgenomen in een natuurverbinding op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau binnen de 
structuurplanning? Of is het als dusdanig aangemerkt in het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 
(GNOP)? 

(9)  Tast de ontbossing deze verbinding aan? 
Zorgt de gevraagde ontbossing ervoor dat de verbinding verdwijnt of dermate klein wordt dat ze geen 
verbindingsfunctie meer kan vervullen? 

(10)  Zijn mitigerende maatregelen mogelijk? 
Ga na of door het opleggen van specifieke voorwaarden de bosfuncties deels kunnen behouden worden, 
waarbij tevens maatregelen worden genomen om in dat deel die bosfuncties te optimaliseren en/of te 
verbeteren 

(11)  Bedreigt de ontbossing bijzondere soorten of habitats? 
Worden door de ontbossing populaties van bedreigde soorten of habitatwaardige vegetaties aangetast? In 
het bijzonder dient nagegaan of het bos van belang is binnen de realisatie van bestaande 
soortbeschermingsprogramma’s. 

(12)  Vervult het bos een belangrijke milieubeschermende rol of regulerende rol? 
Maakt het bos deel uit van een buffer tussen twee slecht combineerbare ruimtelijke bestemmingen, heeft 
het een rol in wegvangen van stof-, licht- of geluidshinder? Of zorgt het voor een verkoelend effect binnen 
een sterk bebouwde ruimte? 

(13)  Vervult het bos een belangrijke sociale rol? 
Heeft het bos een belangrijke rol als toegankelijk groen nabij een woonkern? Wordt het frequent gebruikt 
om te ontspannen (joggen, mountainbiken, …) of om kinderen te laten spelen? 

(14)  Heeft het bos een belang in functie van wildbeheer? 
Ligt het bos binnen een geregistreerd jachtrevier (informatie beschikbaar bij de 
arrondissementscommissaris) of van de lokale wildbeheerseenheid of individuele jager? 
 
 

6. Beschikbare informatiebronnen 
 
Volgende GIS-gegevens zijn beschikbaar via Geopunt: 
- Boswijzer (kartering actueel bosareaal) 
- Natura 2000-gebieden 
- VEN-IVON-gebieden 
- Biologische waarderingskaart 
- Contouren beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten 
- Kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen 
- Kaart score totale Boswijzer 2013 
 
Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos opgesteld voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): 
- consulteerbaar op agnas.ruimtevlaanderen.be  
Instandhoudingsdoelen voor Natura 2000: 
- consulteerbaar op natura2000.vlaanderen.be  
Beschermingsbesluiten beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten: 
- consulteerbaar op beschermingen.onroerenderfgoed.be/  
Lokaal groenplan: 
- consulteerbaar op http://www.natuurenbos.be/publicaties/publicaties/lokaal-groenplan  
 
Aandachtspunten voor de behandeling van aanvragen tot ontbossing zijn te vinden op 
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie. 
 

http://www.vlaanderen.be/agnas
http://www.natura2000.vlaanderen.be/
https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/
http://www.natuurenbos.be/publicaties/publicaties/lokaal-groenplan
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie

