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Natuur

Auteur: Valérie Vandenabeele en Ute De Meyer

Bosbeheerplan wordt 
natuurbeheerplan
Het nieuwe natuurdecreet van 9 mei 2014 uniformiseerde diverse beheerplannen, 
waaronder ook het bosbeheerplan, tot het natuurbeheerplan. Dit betekent weliswaar 
dat alle lopende bosbeheerplannen nu ook moeten worden omgezet naar een natuur-
beheerplan. Gelukkig lijkt de vorm van een natuurbeheerplan heel goed op die van het 
bosbeheerplan en vergt een omzetting dus niet zo heel veel werk. Enige kennis en kun-
de is echter wel vereist, daarom doet Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beroep 
op een studiebureau om alvast alle uitgebreide bosbeheerplannen door te lichten en 
waar nodig een voorstel tot aanpassing te formuleren om te voldoen aan een van de 4 
types natuurbeheerplannen.
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Bosbeheerplan dat voor 2003 
goedgekeurd is
De overgangsregeling voor bosbeheerplan-
nen loopt tot 28 oktober 2023. Bosbeheer-
plannen, beperkt en uitgebreid, die voor 
2003 zijn goedgekeurd, lopen ten laatste 
in 2023 automatisch af. Een omzetting is 
bijgevolg niet nodig. Tot dan kan je de be-
heermaatregelen die in het oude beheerplan 
voorzien zijn gewoon uitvoeren. Wie opnieuw 
een beheerplan wil opmaken voor de gel-
digheidstermijn verstrijkt, begint van nul af 
aan met een natuurbeheerplan. Dit kan zelfs 
financieel voordeliger zijn.

Bosbeheerplannen die voor 2003 zijn 
goedgekeurd, dienen niet omgezet te 

worden.

Beperkt bosbeheerplan, wat 
gebeurt er?
Niet in VEN of SBZ
Wie momenteel een beperkt bosbeheerplan 
heeft dat niet in VEN of SBZ ligt, kan zijn be-
heermaatregelen gewoon verderzetten. De 
omzetting is louter administratief van aard 
en betreft enkel de naamgeving. Ze zullen 
dan ook eenvoudig via een goedkeurings-
besluit van naam veranderen. Vanaf 2022 
zal de indiener van het beheerplan een 
brief ontvangen waarin dit bevestigd wordt. 
Het beheerplan heet vanaf dan niet langer 
beperkt bosbeheerplan, maar natuurbeheer-
plan type 1. In het geval je een gezamenlijk 
beheerplan hebt waarbij je Bosgroep de 
indiener is, zal je Bosgroep een brief ontvan-
gen. De indiener zal ook verzocht worden de 
deelnemende beheerders op de hoogte te 
brengen.

Wie ook over een goedgekeurde toegan-
kelijkheidsregeling beschikt, zal eerder (in 
2020) omgezet worden. Na omzetting kan 
de indiener instappen in de nieuwe subsi-
dieregeling. Aan de bestaande toegankelijk-
heidsregelingen verandert niets.

In VEN of SBZ
Voor wie momenteel een beperkt bosbe-
heerplan heeft én in VEN of SBZ gelegen is, 
is de omzetting naar type 1 natuurbeheer-
plan niet mogelijk. Het nieuwe natuurde-
creet bepaalt immers dat een beheerplan in 

VEN of SBZ minstens type 2 moet zijn. Een 
beheerplan is echter niet meer verplicht, in 
tegenstelling tot vroeger (in VEN). 

Een natuurbeheerplan in VEN of SBZ 
moet minstens type 2 zijn, maar het is 

niet verplicht er een op te maken.

Indieners van een beperkt bosbeheerplan 
dat gelegen is in VEN of SBZ zullen in 2020 
een brief krijgen, of hebben die intussen 
reeds gekregen. Zij hebben daarbij volgende 
keuze-opties:

1. Je doet niets en je laat je beperkt 
bosbeheerplan aflopen op 28 oktober 
2023. Nadien heb je geen beheerplan 
meer en vraag je voor elke kapping of 
ander vergunningsplichtige activiteit een 
kapmachtiging of omgevingsvergunning 
aan.

2. Je beslist om je beperkt bosbeheerplan 
om te zetten naar een natuurbeheerplan 
type 2. Neem dan best eerst contact op 
met je Bosgroep, Landelijk Vlaanderen 
of het APB-NB om na te gaan hoe je dit 
best aanpakt. 

Uitgebreid bosbeheerplan, wat gebeurt er?
Ligt jouw uitgebreid bosbeheerplan binnen 
SBZ, dan moet het tegen 28 oktober 2021 
omgezet zijn. Voor beheerplannen buiten 
SBZ is dit tegen 28 oktober 2023.

Natuur en Bos maakte in overleg met APB-
NB een lijst op met prioritering van de om te 
zetten beheerplannen. Je kan de lijst steeds 
terugvinden via de website: https://www.
natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbe-
heer/natuurbeheerplan/overgangsmaatrege-
len-voor-goedgekeurde-0#3. 

De procedure
Zelf hoef je geen initiatief te nemen. Via een 
aangetekend schrijven, krijgt de indiener  
van Natuur en Bos een evaluatieverslag, dat 
vermeldt of er wijzigingen nodig zijn om het 
beheerplan om te zetten naar een natuurbe-
heerplan type 2 of hoger. 

Voorafgaand aan het officieel versturen 
van het evaluatieverslag doorloopt het 
beheerplan eerst een informele procedure. 
Dat is nodig om de gegevens uit het oude 
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beheerplan in een gepaste vorm te gieten 
voor de omzetting naar een natuurbeheer-
plan. Als je deelneemt aan een gezamenlijk 
beheerplan ingediend via de Bosgroep, zal 
de Bosgroep dit informele traject voor jou 
behartigen. Indien je zelf de indiener bent 
van jouw beheerplan, zal Natuur en Bos je 
rechtstreeks contacteren.

Indien geen aanvullingen of wijzigingen 
nodig zijn, wordt het beheerplan beschouwd 
als een natuurbeheerplan type 2 of type 3 
voor de resterende looptijd.

Indien er wel aanvullingen of wijzigingen 
nodig zijn, krijgt de indiener 6 maanden de 
tijd om de nodige informatie aan te vullen 
in het beheerplan. Publieke consultatie of 
adviesronde is niet nodig (in tegenstelling 
tot een nieuw natuurbeheerplan). Natuur 
en Bos keurt dit binnen 6 maanden goed 
(of niet), waarna het oude beheerplan 
formeel is omgezet naar een natuurbeheer-
plan voor de resterende looptijd van het 
oorspronkelijke beheerplan en dit via een 

goedkeuringsbesluit. Mocht je niet akkoord 
zijn met de beslissing, kan je steeds beroep 
aantekenen.

Wat als ik niet akkoord ben met de 
voorgestelde omzetting?
Natuur en Bos zal jou een voorstel doen 
tot omzetting die het best aansluit bij jouw 
huidige uitgebreide bosbeheerplan en 
de vooropgestelde beleidsdoelen in dat 
gebied. Het is echter niet ondenkbaar dat 
je als beheerder in het licht van de nieuwe 
mogelijkheden onder het natuurdecreet een 
andere richting wenst in te gaan. Gezien de 
overheid de spelregels van jullie contract 
(het beheerplan en de voorwaarden ervan) 
wijzigt, heb je recht op volgende keuzeop-
ties:

1. Je bent akkoord met het voorstel van 
Natuur en Bos en volgt bovenvermelde 
procedures.

2. Je bent niet akkoord en wenst jouw 
beheerplan te stoppen. Aangezien een 
beheerplan niet meer verplicht is, kan 

je Natuur en Bos hiervan op de hoogte 
stellen. Jouw beheerplan stopt dan. Je 
ontvangt bijgevolg geen subsidies meer, 
hebt geen vrijstellingen op erfenis- of 
successierechten en dient voor elke 
vergunningsplichtige activiteit een kap-
machtiging of omgevingsvergunning aan 
te vragen.

3. Je bent niet akkoord en wenst een ander 
natuurbeheerplan op te stellen. Voor 
de opmaak van een nieuw beheerplan 
kan je subsidies ontvangen. De geldig-
heidsduur van het nieuwe beheerplan 
bedraagt dan 24 jaar.

Heb je nog vragen bij de omzetting van 
de beheerplannen? Wens je advies of 
ondersteuning voor jouw dossier? Neem 
dan contact op met je Bosgroep, Lande-
lijk Vlaanderen of het APB-NB.

Dirk Martensstraat 23 - 8200 Brugge

Tel. 050/83 20 38 - Fax 050/83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

Marlex Legal Architects is een partner voor 
ondernemingen met gezonde ambitie. Ons 
team is multidisciplinair samengesteld waarbij 
iedereen over zijn/haar expertise beschikt. 

Het team ‘Omgeving’ binnen Marlex 
begeleidt u bij de complexe materie van het 
omgevingsrecht:

 x Bodem en materialen
 x Overheidsopdrachten & -contracten
 x Agrarisch recht & pacht
 x Handhaving
 x Onteigeningen
 x Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking 
binnen het kantoor, hebben we ook expertise 
QV�LMߨ�[KITM�MV�J]ZOMZZMKP\MTQRSM�I[XMK\MV�^IV�
deze domeinen.


