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Natuurbeheerplan:	globaal	kader	

1. Definitie ‘globaal kader’ 
 

Zie bijlage 1 bij het BVR natuurbeheerplannen: 

• het ‘globaal kader’ is een onderdeel (hoofdstuk 3) van deel 1 verkenning  van een 

natuurbeheerplan 

• het globaal kader beschrijft op hoofdlijnen: 

- de invulling van de drie functies van het terrein en differentiatie ervan 

- de gewenste natuurstreefbeelden (te kiezen uit bijlage 3 van het BVR 

natuurbeheerplannen) 

- het ambitieniveau (type 1, 2 ,3 of 4) 

- eventuele doelstellingen in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet en 

beschermingsbesluiten onroerend erfgoed 

• het globale kader kan opgesteld worden voor een ruimer gebied dan de in het 

natuurbeheerplan effectief deelnemende percelen, als dat nuttig is om een betere 

inschatting te maken van de voorgestelde keuzen in een ruimer landschappelijk kader. Dat 

ruimer gebied dient op logische wijze samen te hangen met de in het natuurbeheerplan 

opgenomen percelen. 

• voor type 4 (erkend natuurreservaat): bij het globaal kader kan een ruimer gebied 

afgebakend worden dan de effectief deelnemende percelen. Op dit gebied kan een 

doelmatigheidstoets worden uitgevoerd (art. 34 BVR subsidies),  

2. Op welke manier kan een ‘globaal kader’ goedgekeurd worden ? 
 

Het globaal kader kan enkel goedgekeurd worden in het kader van de goedkeuring van het 

natuurbeheerplan. 

1. Voor een nieuw natuurbeheerplan:  

• bij de goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan (art.4. BVR 

natuurbeheerplannen). 

• bij de definitieve goedkeuring van het natuurbeheerplan: het globale kader wordt 

overgenomen in deel 3 ‘beheerdoelstellingen’ en eventueel verder verfijnd op basis van de 

resultaten van de inventarisatie en van verder overleg. (art. 5, 6 en 7 BVR 

natuurbeheerplannen: publieke consultatie, adviezen, goedkeuring) 

2. Bij de omzetting van een bestaand beheerplan naar een natuurbeheerplan met toepassing van 

art.107 wijzigingsdecreet: 
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• gezamenlijke bosbeheerplannen voor een boscomplex, waarbij niet alle percelen effectief 

deelnemen aan het beheerplan:  de afbakening van het boscomplex kan overgenomen worden in 

het natuurbeheerplan of het kan gewijzigd worden indien dat nodig blijkt in functie van beslist 

beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu (zie nota over de 

toepassing van art.107, wijzigingsdecreet). De afbakening van het oorspronkelijke boscomplex 

wordt dan omgevormd tot het ruimer gebied waarvoor het globaal kader opgesteld wordt. 

• beheerplannen van natuurreservaten: de afbakening van het visiegebied kan overgenomen 

worden in het natuurbeheerplan of het kan gewijzigd worden indien dat nodig blijkt in functie 

van beslist beleid (zie nota over de toepassing van art.107, wijzigingsdecreet). De afbakening van 

het oorspronkelijke visiegebied wordt dan omgevormd tot het ruimer gebied waarvoor het 

globaal kader opgesteld wordt.  

 

3. Wijziging van een natuurbeheerplan 

Voor wijzigingen aan het globale kader in een goedgekeurd natuurbeheerplan geldt dezelfde 

procedure als voor goedkeuring van een nieuw natuurbeheerplan. Er kan geen gebruik gemaakt 

worden van de beperkte procedure (BVR natuurbeheerplannen art.12, §4) tenzij de aanpassing van 

het globaal kader nodig is voor : 

• de uitvoering van een actie ter realisatie van de taakstelling zoals opgenomen in een 

goedgekeurd Managementplan Natura 2000;  

• de uitvoering van een actie ter realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen of van 

gebiedsgerichte doelstellingen inzake natuurbehoud zoals opgenomen in een goedgekeurd 

managementplan  

• de uitvoering van een actie of maatregel opgenomen in een vastgesteld 

soortenbeschermingsprogramma, voor zover deze actie of maatregel in het 

soortenbeschermingsprogramma duidelijk gelokaliseerd is in een terrein waarop het 

natuurbeheerplan in kwestie van toepassing is. 

3. welke voordelen/gevolgen zijn er verbonden aan de goedkeuring 

van het globaal kader ? 
 

In deze nota wordt vooral gefocust op de voordelen/gevolgen  voor percelen die liggen in het ruimer 

gebied dan de effectief deelnemende percelen. 

1. uitbreiding natuurbeheerplan 

Voor de uitbreiding van het goedgekeurde natuurbeheerplan naar percelen die liggen binnen het 

ruimer gebied van het globaal kader en waarvoor het beheer helemaal conform het globaal kader zal 

gebeuren geldt de beperkte procedure van art. 12, §4 van het BVR natuurbeheerplannen :  

• alleen de te wijzigen gegevens moeten worden ingediend 

• geen aparte goedkeuring van deel 1 verkenning 

• geen adviezen(zoals in art.6, §3), maar wel: 
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- bij ligging in agrarisch gebied: er is toch voorafgaand aan de ontvangstmelding een 

toetsing nodig over mogelijke betekenisvolle aantasting van de agrarische structuur 

(gezamenlijke beslissing ANB, afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving  (ABCO, 

vroeger ADLO)) 

- bij beschermd onroerend erfgoed: advies Agentschap Onroerend erfgoed  

• geen publieke consultatie 

2. aankoopsubsidies  

Zie art.32, 2° van het BVR subsidies:  aankoopsubsidies in het kader van het nieuwe besluit zijn 

slechts mogelijk voor een grond die kan worden ingepast in het globaal kader van de goedgekeurde 

verkenning van een natuurbeheerplan type 4. (Daarnaast gelden natuurlijk nog andere voorwaarden 

en wordt er voor elke aankoop waarvoor subsidie gevraagd wordt een doelmatigheidstoets 

uitgevoerd. ) 

Zie ook art.34, 2de lid van het BVR subsidies: bij het globaal kader van een goedgekeurde verkenning 

voor een natuurbeheerplan van type 4 kan de beheerder vragen om de doelmatigheidstoets uit te 

voeren voor een afgebakend gebied dat past binnen het globaal kader. 

3. andere subsidies 

Sommige subsidies kunnen al aangevraagd worden vanaf de goedkeuring van deel  1 verkenning van 

het natuurbeheerplan (met daarin het globaal kader). Deze subsidies gelden echter enkel voor de 

effectief deelnemende percelen.  De percelen die gelegen zijn in het ruimer gebied waarop het 

globaal kader van toepassing is komen niet in aanmerking voor de volgende subsidies : 

• Zie art.22 van het BVR subsidies: opname in een goedgekeurde verkenning geeft toegang tot 

projectsubsidies natuur. Het moet dan wel gaan om percelen die al effectief in beheer zijn en 

waarvoor er binnen ten laatste 2 jaar na de toekenning van de subsidie een volledig 

natuurbeheerplan ter goedkeuring ingediend wordt. 

• Zie art.56 van het BVR subsidies:  Vanaf de goedkeuring van de verkenning kan uitbetaling 

van een eerste schijf van de subsidie voor opstellen van een natuurbeheerplan gevraagd 

worden 

 

 

 

 


