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Adviesvraag tweede uitbreiding, fusie en toegankelijkheidsregeling
van erkend natuurreservaat E-295 ‘Schupleer-Vuilvoort’ te Vorselaar
en Herentals (provincie Antwerpen)

Mevrouw de administrateur-generaal,

Op 6 september 2013 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende het erkend
natuurreservaat ‘Schupleer-Vuilvoort’ te Vorselaar en Herentals. Het advies diende
binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst van het dossier te worden
overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
De Minaraad besliste om geen advies uit te brengen over dit concreet dossier, 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): ‘In
erkenningsprocedures moet er afgestapt worden van de adviseringsplichten van
de Minaraad – die zich als strategische, gewestelijke adviesraad niet echt
geplaatst acht om advies te verlenen bij concrete, lokale erkenningsdossiers.’
De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als
instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief
beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke
diensten als hoofdfunctie. In datzelfde advies bracht de Minaraad echter ook
enkele fundamentele verbeterpunten omtrent de erkenning van natuurreservaten
onder de aandacht.
De partners in de Minaraad wensen opnieuw enkele van deze punten te
benadrukken naar aanleiding van de adviesvraag. De Minaraad vraagt
vooreerst een onderbouwde en adequate omschrijving van het visiegebied en de
uitbreidingszone van het natuurreservaat in kwestie. Zij vraagt ook een
transparante regelgeving omtrent de aan de uitbreidingszone verbonden

proceduremogelijkheden zoals de uitoefening van het voorkooprecht, zodat de
publiekrechtelijke implicaties van de erkenning van het betrokken natuurreservaat
voor de naburen kenbaar en begrijpelijk zouden zijn (zie ook advies 2012|77, par.
35).
De Minaraad wijst er overigens op dat er momenteel geen geactiveerde
afstemmings- of overlegprocedure bestaat met het oog op goed nabuurschap en
wat betreft, respectievelijk, afbakening, beheer en visie, en acht het zinvol om
daaromtrent een lokale toetsing in te voeren. Zij zal naar aanleiding van de
adviesvraag geïntegreerd beheerplan hierover een afzonderlijk advies opmaken.
De Minaraad benadrukt bovendien, in navolging van datzelfde advies 2012|77,
het belang van wettelijk verankerde procedures die een correcte opmaak van
beheerplannen en een adequate adviesverlening garanderen met het oog op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.
De Minaraad wijst ook op het belang van afstemming tussen de overheid en de
relevante doelgroepen wat betreft de door hen te ondernemen
instandhoudingsmaatregelen in het gebied. Hier ligt volgens de Minaraad een
kerntaak van het Managementplan Natura 2000 (zie advies 2012|77, par.16 e.v.).
De partners in de Minaraad zijn van mening dat er in de tussentijd een belangrijke
taak weggelegd is voor de terreinbeherende verenigingen en het ANB om de
beheerplannen van reservaten ook nu reeds zo goed mogelijk af te stemmen op
de gekende instandhoudingsdoelstellingen – in lijn met art. 34 en art. 36ter van
het Natuurdecreet.
De partners in de Minaraad merken op dat het westelijk deel van het visiegebied
gelegen is in Habitatrichtlijngebied BE2100026 “Valleigebied van de Kleine Nete
met brongebieden, moerassen en heiden” waarvoor een LIFE+ project loopt. Het
beheer is niet in strijd met de IHD’s voor dit gebied.
De partners in de Minaraad vinden bovenstaande punten relevant voor het
behalen van enkele belangrijke beleidsdoelen, zoals de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen, en pleiten ervoor om voor deze punten een
oplossing te bieden in lijn met de eerder gegeven adviezen van de Minaraad.

Hoogachtend,

Bert De Wel
Voorzitter Minaraad

