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Regionaal Overleg 
Omgevings-

ambtenaren

Natuurvergunning
voor wijziging vegetatie en kleine landschapselementen

Voor het wijzigen van vegetaties is in een reeks ruimtelijke 
bestemmingen en in gebieden met een bepaald beschermd statuut, 
een natuurvergunning vereist. Tenzij de noodzakelijke werken reeds 
voorzien zijn in een goedgekeurd beheerplan, of indien dit vermeld 

staat in een andere vergunning (bijvoorbeeld een 
stedenbouwkundige vergunning) en indien het Agentschap voor 

Natuur en Bos deze vergunningsaanvraag heeft geadviseerd.
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Natuurvergunning

Waar geldt de natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen?

1° In de gebieden die vallen onder de volgende bestemmingen op de gewestplannen :

• groengebieden

• parkgebieden

• buffergebieden

• bosgebieden

• valleigebieden

• brongebieden

• agrarische gebieden

• agrarische gebieden met ecologisch belang

• agrarische gebieden met bijzondere waarde

• landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

• natuurontwikkelingsgebieden.

2° Binnen de Vogelrichtlijngebieden
3° Binnen de Ramsargebieden
4° In de beschermde duingebieden
5° In de Habitatrichtlijngebieden
6° In de gebieden van het IVON

Natuurvergunning
In het ganse Vlaamse gewest is het wijzigen van de volgende kleine 
landschapselementen en vegetaties

VERBODEN :

• holle wegen

• graften

• bronnen

• vennen en heiden

• moerassen en waterrijke gebieden

• duinvegetaties

• historisch permanent grasland en poelen; In de groengebieden (parkgebieden, 
buffergebieden en bosgebieden op de uitvoeringsplannen en hun 
voorschriften met toepassing van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996.)

 Tot het wijzigen van kleine landschapselementen en vegetaties worden alle 
handelingen of werken begrepen die niet tot het normaal onderhoud behoren 
zoals toegelicht in bijlage 1 van deze omzendbrief.
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Natuurvergunning
voor wijziging vegetatie en kleine landschapselementen

• Zie: Omzendbrief LNW/98/01

• In bijlage 1: definitie van de verschillende types kleine 
landschapselement en vegetatie en normale onderhoudswerken

Bv: 1.2.6 Holle wegen
Wat ?

Bij een holle weg ligt het wegdek lager dan het maaiveld en de wegberm, die meestal grazig of bebost of met struiken 
begroeid is, helt aan beide zijden af in de richting van de weg…

Normale onderhoudswerken

Het normale onderhoud van holle wegen is gericht op het tegengaan van de niet-natuurlijke erosie die de bermen,
het wegdek en de aanliggende percelen aantast en op het laten verder bestaan van het specifieke leefgebied : —
men bemest de holle weg niet;

—men behandelt de holle weg niet met bestrijdingsmiddelen, met de eventuele uitzondering van de pleksgewijze

bestrijding van distels;

— men brandt de holle weg niet;

— …

Natuurvergunning
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie en de

natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen.

1. Natuurvergunningsplicht voor wijziging van vegetatie (zie omzendbrief voor volledige lijst)

De volgende activiteiten zijn verboden tenzij voorafgaand een schriftelijke VERGUNNING is verkregen :

• het afbranden

• het vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met mechanische of chemische middelen

• het wijzigen van historisch permanent grasland met inbegrip van het micro-reliëf

• het aanplanten of rooien van bosjes op plaatsen met vegetatie

• het wijzigen van de waterhuishouding door drainage, ontwatering, dichten

• het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie.

• … 

2. Natuurvergunningsplicht voor wijziging van kleine landschapselementen (zie omzendbrief voor volledige lijst)

De volgende activiteiten zijn verboden tenzij voorafgaand een schriftelijke VERGUNNING is verkregen :

• Het rooien of verwijderen en het beschadigen van : houtachtige beplantingen op bermen en taluds, heggen, 
hagen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden

• het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische middelen van 
de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen

• ….

 Kleine landschapselementen bv: houtkanten, struwelen, hagen, poelen, bronnen, bermen, …
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Natuurvergunning
Afwijkingsprocedure

Op de verbodsbepalingen kunnen individuele afwijkingen worden toegestaan.

De afwijking wordt schriftelijk aangevraagd bij voorkeur via een aangetekend 
schrijven. De brief wordt gericht aan de minister bevoegd voor het natuurbehoud 
op het adres van de afdeling Natuur te Brussel of van het kabinet van de minister. 
Beknopt weergegeven moet de aanvraag de volgende stukken bevatten :

1. de omschrijving van de werken

2. een situatietekening

3. een motivatie voor de afwijking

4. de invulling van de zorgplicht

5. de compenserende maatregelen voor natuurherstel of -ontwikkeling.

Een gedetailleerde omschrijving van de samenstelling van het dossier

Natuurvergunning
Vergunningsaanvraag

De aanvragen van natuurlijke personen of rechtspersonen van privaatrecht worden ingediend bij het College van

Burgemeester en Schepenen.

De activiteiten die door rechtspersonen met publiekrechtelijk statuut worden uitgevoerd, moeten vergund worden 
door de Bestendige Deputatie.

Verloop aanvraag

Als vergunningsaanvrager werken uitvoert aan KLE’s en vegetatie die buiten de normale onderhoudswerken vallen 
(zie bijlage 1 van Omzendbrief LNW/98/01), dient men een omgevingsvergunning aan te vragen. Tijdens de 
procedure wordt door de vergunningsverlenende overheid advies gevraagd aan ANB. Op die manier heeft men 
automatisch een natuurvergunning.

Indien de gemeente geen advies vraagt aan ANB dan heeft de vergunningsaanvrager geen natuurvergunning en kan 
deze geverbaliseerd worden!
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Natuurvergunning
Procedureel

1.Vergunningsaanvragen bij het College. 

2. De daartoe gemachtigde ambtenaar onderzoekt de aanvraag op zijn 
volledigheid en ontvankelijkheid en deelt binnen de 14 dagen na indiening van de 
vergunningsaanvraag het resultaat mee. 

3. Indien de aanvraag volledig en ontvankelijk wordt bevonden, start de procedure 
van openbaar onderzoek en adviesverlening. De behandelingstermijn van de 
aanvraag vangt aan op de verzending van de kennisgevingsbrief.

4. Het dossier wordt gedurende 30 dagen ter inzage gelegd bij de diensten van het 
gemeentebestuur en binnen eenzelfde termijn aangeplakt op de daartoe 
voorbehouden plaatsen. 

5. Tijdens deze periode kunnen schriftelijk en mondeling bezwaren en 
opmerkingen worden ingediend bij respectievelijk het College en de 
Burgemeester of dedaartoe gemachtigde ambtenaar.

Natuurvergunning
Procedureel

6. Het openbaar onderzoek wordt afgesloten met een omstandig dossier waarin 
alle elementen van het onderzoek zijn omvat. Gelijktijdig met het openbaar 
onderzoek wordt de procedure van adviesverlening gestart

7. Binnen een termijn van drie maanden doet het College een met redenen 
omklede uitspraak over de natuurvergunningsaanvraag. 

! Het College kan aan de vergunning voorwaarden verbinden bijvoorbeeld voor de 
naleving van de zorgplicht.

! Tevens kan het College compensatiemaatregelen opleggen voor natuurherstel en 
-ontwikkeling.

Zie Helpdeskvergunningsverleners: 
https://www.natuurenbos.be/vergunningen/vegetatie-wijzigen/kleine-
landschapselementen

https://www.natuurenbos.be/vergunningen/vegetatie-wijzigen/kleine-landschapselementen
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Richtlijnen voor het verlenen van 
Natuurvergunning

Richtlijnen voor het verlenen van vergunningen

• Bij de vergunningsverlening dient de overheid er zorg voor te dragen dat door het 
opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning er geen 
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan. Zij kan zich hierbij laten leiden 
door de principes en beginselen van het natuurdecreet (zie hoofdstuk 2 van deze 
omzendbrief).

In het bijzonder gelden voor de toepassing van het compensatiebeginsel de volgende 
principes :

— het stand-still principe waarbij de bestaande natuurkwaliteit en -kwantiteit 
behouden blijft

— het win-back principe waarbij de schade aan de natuur die in het verleden is 
ontstaan terug wordt gewonnen.

Natuurvergunning
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Natuurvergunning
Historisch Permanente Graslanden

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/beschermde-
gebieden/historisch-permanente-graslanden-hpg 

Poldergraslanden

De GIS-laag bevat de historisch permanente graslanden (HPG) in de 
landbouwstreek Polders, inclusief hun beschermingsstatuut, zoals goedgekeurd 
door de VR op 27/11/2015. Een deel van deze HPG is beschermd onder de 
natuurwetgeving (art. 7 en 8 van het BVR van 23/07/1998). De overige HPG zijn 
beschermd onder de landbouwwetgeving. Het veld “status” geeft het 
beschermingsstatuut van de HPG aan. De HPG die onder de natuurwetgeving 
vallen zijn ofwel verboden te wijzigen (‘verbod’) ofwel vergunningsplichtig
(‘vergunning’).

Natuurvergunning



maart 2018

8

Natuurvergunning

Natuurvergunning
Beroep

Tegen elke beslissing of stilzwijgende vergunning van het College over een 
natuurvergunningsaanvraag ingediend door natuurlijke personen of 
privaatrechtelijke rechtspersonen kan een beroep worden ingesteld.

Dit beroep wordt ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad. De 
beroepindiener kan zijn : de aanvrager van de vergunning, de buitendienst van de 
afdeling Natuur of de belanghebbenden. Deambtenaar van de afdeling Natuur 
schorst de beslissing of de stilzwijgende vergunning. Hij stelt onmiddellijk de 
aanvrager, het College en de Bestendige Deputatie in kennis van het ingestelde 
beroep en van de schorsing.

Zie omzendbrief_lnw9801, 3.4.3.1 Het beroepsschrift 
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Natuurvergunning
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bronnen, vennen en 

heiden, moerassen en 

waterrijke gebieden, 
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graslanden) 
 

(Opm: Hpr opgelijst in 

de bijlage IV van het 

vegetatiebesluit) 

Poelen gelegen 
BUITEN historisch 

permanente 

graslanden, alsook 

stilstaande waters en 
waterlopen uitgraven, 

verbreden, 

rechttrekken en 

dichten  

Houtachtige 
beplantingen op 

wegwaterweg of 

spoorwegbermen of 

van holle wegen, 
heggen, hagen, 

houtkanten, 

houtwallen 

,bomenrijen 
hoogstamboom-

gaarden  

vegetatie horende bij 
de KLE’s, perceel rand-

begroeiingen en sloten 

Afbranden, chemisch 
of mechanisch 

vernietigen van 

vegetatie, 

uitgezonderd 
cultuurgewassen.  

Wijzigen van reliëf, 

nivelleren micro reliëf 

of wijzigen 
waterhuishouding 

(o.m. drainage, 

verlagen 

grondwaterpeil,…) 

permanent grasland 
(cf graslanden anders 

dan Hpr die minstens 4 

jaar ononderbroken 

grasland is geweest) 

G
E

W
E

S
T

P
L
A

N
-

B
E
S

T
E

M
M

I
N

G
/

R
U

P
 

Groengebieden 

parkgebieden, 
buffergebieden, bosgebieden 

VERBOD 

NB  Art. 7 

VERBOD 

NB  Art. 7 

VERGUNNING 

NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 2° 

VERGUNNING 

NB  art 8§1, resp 1e, 2e 
3e 4° 

ZORG 

ND art.14 

vallei-, bron- en 
natuurontwikkelinggebieden, 

agrarische gebieden met 

ecologisch belang of met 

bijzondere waarde 

VERBOD 
NB  Art. 7 

VERGUNNING 
NB  Art.8§1 5e 

 

VERGUNNING 
NB art.8§2 3e 

VERGUNNING 
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landschappelijk waardevol 
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VERGUNNING 

NB art.8§2 2° 

ZORG 
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ZORG 

ND art.14 

Overige 

gewestplanbestemmingen  

VERBOD 

NB Art. 7 

ZORG 

ND art.14 

ZORG 

ND art.14 
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ND art.14 
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ND art.14 
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ND art. 14 

ZORG 

ND art.14 
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 VEN (GEN of GENO)  
 

VERBOD 
NB  Art. 7 

VERBOD 
ND  art 25§3 2° 

VERBOD 
ND  art 25§3 2°  

VERBOD 
ND  art 25§3 2° 

VERBOD 
ND  art 25§3 2° 

VERBOD 
ND  art 25§3 2e 

VERBOD 
ND  art 25§3 2° 

Maatr. Besl. Art. 6§1 

3° 

IVON VERBOD 

NB  Art. 7 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-
BESTEMMING 

VERGUNNING 

NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 2° 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-
BESTEMMING 

ZORG 

ND art.14 

vogelrichtlijn-gebieden 

‘Poldercomplex’ en ‘Zwin’ 

VERBOD 

NB  Art. 7 

VERBOD 

NB Art. 7 

VERGUNNING 

NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 2° 

VERGUNNING 

NB  art 8§1, resp 1e, 2e 

3e 4° 

ZORG 

ND art.14 

Vogelrichtlijn-gebied 
‘IJzervallei’  

 

VERBOD 
NB  Art. 7 

VERGUNNING 
NB art.8§1 5e 

VERGUNNING 
NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 
NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 
NB art.8§2 2° 

VERGUNNING 
NB  art 8§1, resp 1e, 2e 

3e 4° 

ZORG 
ND art.14 

Habitatrichtlijngebieden  VERBOD 

NB  Art. 7 

VERGUNNING, indien 

SBZ aangewezen voor 

grasland 

NB art.8§1 5e 

 

VERGUNNING 

NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 2° 

VERGUNNING 

NB  art 8§1, resp 1e, 2e 

3e 4° 

ZORG 

ND art.14 

Vogelrichtlijngebieden met 
uitzondering van 

Poldercomplex, Zwin en 

IJzervallei. 

VERBOD 
NB  Art. 7 

AFHANKELIJK VAN DE 
GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

VERGUNNING 
NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 
NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 
NB art.8§2 2° 

VERGUNNING 
NB  art 8§1, resp 1e, 2e 

3e 4° 

ZORG 
ND art.14 

beschermde duingebieden VERBOD 

NB  Art. 7 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

VERGUNNING 

NB art.8§2 3° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 1° 

VERGUNNING 

NB art.8§2 2° 

VERGUNNING 

NB  art 8§1, resp 1e, 2e 

3e 4° 

ZORG 

ND art.14 

Beschermd landschap VERBOD 
NB  Art. 7 

VERBOD 
NB  Art. 7 

AFHANKELIJK VAN DE 
GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

AFHANKELIJK VAN DE 
GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

AFHANKELIJK VAN DE 
GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

AFHANKELIJK VAN DE 
GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

ZORG 
ND art.14 

Lijst van bijzonder waarde-

volle historisch permanente 

graslanden  in de 

landbouwstreek de Polders 

VERBOD 

NB  Art. 7 

VERGUNNING 

NB art.8§2 4° 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

AFHANKELIJK VAN DE 

GEWESTPLAN-

BESTEMMING 

ZORG 

ND art.14 

 

Natuurtoets

Het beoordelen van de natuurtoets (vermijdbare schade, artikel 16 van natuurdecreet), de 
verscherpte natuurtoets (onvermijdbare en onherstelbare schade in het VEN, artikel 26bis van hetzelfde decreet) en 
van passende beoordelingen in speciale beschermingszones (artikel 36ter van hetzelfde decreet).

1. Natuurtoets

Bij werken waar er een vergunning voor nodig is moet er een natuurtoets uitgevoerd worden. De vergunningsvrager 
en de vergunningsverlener moet hierbij nagaan of de natuurtoets uitgevoerd wordt.

De natuurtoets kan zelfstandig uitgevoerd worden.

Bv. een particulier doet een stedebouwkundige aanvraag voor het plaatsen van een nieuw dakvenster.  De particulier 
wordt verondersteld een Natuurtoets uit te voeren of indien naast/bij Natura 2000 gebied een Voortoets.

De vergunningsverlenende overheid dient controle uit te voeren of deze toets bijgesloten is.

Art16. van natuurdecreet: 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.
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Natuurtoets
2. Verscherpte natuurtoets 

Voor VEN gebieden

Wordt voor een activiteit, binnen of buiten het VEN, een vergunning aangevraagd, dan mag de overheid deze niet 
toestaan als deze activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade kan aanrichten aan de natuur van het VEN. Een 
gemeente, provincie, ... vraagt in zulke gevallen (bijvoorbeeld in het kader van een bouwvergunning of een 
milieuvergunning) steeds advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Er kunnen voorwaarden worden opgelegd 
om de werken te kunnen toestaan of vergunnen.

Een vergunning voor onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag dus wel worden toegestaan.

De gemeente kan zelf voorwaarden opleggen.

Bv. beschadiging van boomwortels vermijden bij uitvoering van wegenwerken of aanleg van leidingen

Als men een aanpassing wenst uit te voeren in SBZ, dan moet men een omgevingsvergunning aanvragen en moet 
men in deze omgevingsvergunning een Voortoets bijvoegen. De vergunningverlenende overheid moet controleren of 
deze Voortoets bijgevoegd is!

Zie helpdesk voor vergunningsverleners: https://www.natuurenbos.be/helpdesk

Passende beoordeling:

voortoets &

praktische wegwijzers

https://www.natuurenbos.be/helpdesk
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https://www.natura2000.vlaanderen.be/natura-2000-gebieden

Doel

- instrumenten ter ondersteuning van de opmaak Passende 
beoordeling

- voor elke vergunningsplichtige activiteit aftoetsing op impact op 
Europese Natuur (N2000)

- Hier kun je zien of het gebied in SBZ valt: 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/natura-2000-gebieden

- timing: vóór de vergunningsfase
- stap 1: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) 

indien nodig stap 2: de passende beoordeling (grondig onderzoek)

Passende beoordeling: 

voortoets & praktische wegwijzers
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Online voortoets (www.voortoets.be) ! 
Enkel habitatrichtlijngebieden + niet alle effectgroepen !
 ! Voor vogelrichtlijngebied + andere effectgroepen dient men 
zelf een voortoets uit te voeren! Kan niet in de tool.

Bestaat er risico op aantasting?
JA -> verder onderzoek of overleg ANB

-> voortoets geeft focus aan van PB
NEE -> onderzoek stopt hier

Praktische wegwijzers PB (voorlopig enkel voor verzuring en 
vermesting) https://pww.natuurenbos.be/

- Meest actuele leidraad voor inschatting effecten
- Dynamisch gegeven

Passende beoordeling: 

voortoets & praktische wegwijzers

www.natura2000.vlaanderen.be/passendebeoordeling

http://www.natura2000.vlaanderen.be/passendebeoordeling
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www.milieuinfo.be/voortoets

Checklist Passende Beoordeling: https://natura2000-prd-477218783059.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/pb_formulier_finale_versie.pdf
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KOMPASNAALDEN
• Natuurbeheerplan
• Subsidies beheerplan
• Speelzones
• Managementplannen
• Voortoets
• PAS
• Exoten
• Natuurbegraafplaatsen
• …

www.natuurenbos.be/publicaties/kompasnaalden
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E-loket   

- voor digitale indiening en opvolging Voortoets en PB
- burgers, studiebureaus en organisaties
- afschrift (PDF of digitale link) bij vergunningsaanvraag 
- http://eloket.natuurenbos.be/passende_beoordeling
- ook interactief toegang tot PW via https://pww.natuurenbos.be

Passende beoordeling: 

voortoets & praktische wegwijzers

http://eloket.natuurenbos.be/passende_beoordeling
https://pww.natuurenbos.be/


maart 2018

16



maart 2018

17

https://pww.natuurenbos.be/

www.natuurenbos.be

Barbara Geschier

Barbara.geschier@vlaanderen.be

0473 46 38 05 © Jean-Pierre Bonnel


