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Betreft: derde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-143 “Warmbeekvallei” te Bocholt, Hamont-Achel,
Neerpelt en Peer
Mevrouw de administrateur-generaal,
Op 18 februari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende derde uitbreiding van het erkend
natuurreservaat E-143 “Warmbeekvallei” te Bocholt, Hamont-Achel, Neerpelt en Peer.
De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn
met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van
de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).
De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.
Landelijk Vlaanderen
Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van
reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen
uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.
Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid
bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande
erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in
werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan
zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.
Boerenbond
Omwille van de de everzwijnenproblematiek vraagt Boerenbond om voor alle percelen in het
erkenningsdossier een ontheffing op het verbod op het doden van wilde zwijnen te voorzien. Daarnaast
heeft Boerenbond nog een kleine tekstuele aanpassing: 2.4.2 ‘Bergerven’ zou ‘Warmbeekvallei’ moeten zijn.
Natuurpunt
Natuurpunt heeft geen opmerkingen bij dit dossier.

Hubertus Vereniging Vlaanderen
Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft dit dossier niet ten gronde kunnen doornemen en kan dan ook geen
uitspraken doen over de inhoud, noch opmerkingen of toevoegingen doen aan het dossier.
Hoogachtend,

Pieter Verbeek
Voorzitter

