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Openbaar onderzoek ontwerp van de speciale 

beschermingszones «Waterzone van het IJzerestuarium » 

en «Waterzone van het gebied Schelde- en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent » in 

toepassing van de Habitatrichtlijn 

uw kenmerk: 

07-12818 

ons kenmerk: 

INBO.A.2007.X 

 

 

 

Geachte Mevrouw de Administrateur-generaal, 

 

 

Ik heb de eer U volgend, decretaal verplichte, advies te laten geworden volgend op 

het ontwerp van advies van het Agentschap voor Natuur en Bos en met het oog op de 

definitieve vaststelling van de gebieden die in aanmerking komen als speciale 

beschermingszone.  

 

Gelet op het besluit van 15 juni 2007 van de Vlaamse Regering houdende de 

voorlopige vaststelling van het ontwerp van de speciale beschermingszones 

«Waterzone van het IJzerestuarium » en «Waterzone van het gebied Schelde- en 

Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent » in toepassing van de richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 

de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de 

zogenaamde Habitatrichtlijn) voorlopig vastgesteld. 

 

Gelet op de aankondiging van het openbaar onderzoek in het Belgisch Staatsblad van 

5 juli 2007 en 20 augustus 2007 inzake de voorlopige vaststelling van het ontwerp 

van de speciale beschermingszones  «Waterzone van het IJzerestuarium » en 

«Waterzone van het gebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens 

tot Gent » in toepassing van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 

habitats en de wilde flora en fauna door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het 

openbaar onderzoek liep van 20 juli tot en met 17 september 2007.  

 

Gelet op het ontwerp van advies van het Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 

26/11/2007 in het kader van artikel 36bis §5 van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.  
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Artikel 36bis §5 van hetzelfde decreet bepaalt : “..Dit advies omvat tevens het advies 

van het Instituut om na te gaan of de voorgestelde wijzigingen aan de gebieden die in 

aanmerking komen als speciale beschermingszone, voldoen aan de criteria vermeld in 

§ 1, derde of vierde lid.” 

 

Gelet op artikel 5 van hetzelfde decreet waarbij met het Instituut, het Instituut voor 

Natuurbehoud bedoeld wordt.  

  

Gelet op de oprichting van het Instituut voor Natuurbehoud bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 17 juli 1985 betreffende de instelling en organisatie van het 

Instituut voor Natuurbehoud. 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel 

Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten en het besluit 

van 23 december 2005 van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek waarbij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

wetenschappelijke Instelling van de Vlaamse overheid, op 1 april 2006 werd opgericht 

als fusie van het Instituut voor Natuurbehoud en het Instituut voor Bosbouw en 

Wildbeheer. 

 

Volgens het ontwerp van advies van het Agentschap van Natuur en Bos werden 

veertien (14) bezwaren of opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar 

onderzoek. In dat ontwerp van advies d.d. 26/11/2007 besluit het Agentschap dat er 

geen wijzigingen aan de gebieden dienen aangebracht te worden. Het advies van het 

Instituut is daarom zonder voorwerp.   

 

 

Inmiddels verblijf ik   

 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

Jurgen Tack 

Administrateur-generaal 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Kliniekstraat 25 

1070 Brussel 

tel 02/5581811 

fax 02/5581803 

www.inbo.be 


