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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• U herinneren aan de in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest geldende wetsbases 

voortvloeiend uit de geldende plannen en 

reglementen/verordeningen

• U herinneren aan de voornaamste gewestelijke 

steunmaatregelen ter bevordering van de 

biodiversiteit in de bebouwde omgeving

• U referenties en tools aanreiken waarmee u de 

biodiversiteit in de bebouwde omgeving kunt 

bevorderen

• Maar vooral: aansporen tot een eerste 

denkoefening met de sector over verdere 

mogelijkheden 2



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Stedenbouwkundige wetgeving (GSV, GBP, 

Erfgoed)

II. Milieuwetgeving (ordonnantie Natuur en 

ordonnantie Pesticiden)

III. Planningtools (GPDO, Natuurplan, GPPR) 

IV. Steunmaatregelen

3



I. STEDENBOUWKUNDIGE WETGEVING (1/2)

• Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

(GSV) 

 Titel 1 – Artikel 6: groendak indien > 100 m²

 Titel 3 – Bouwplaatsen: bescherming van bomen en hagen 

op binnenterreinen van huizenblokken

 Titel 1 – Artikel 4: ondergronds bouwwerk zonder 

bovengronds bouwwerk = minstens 0,6 m aarde of terras

 Titel 1 – Artikel 12: koeren en zijdelingse inspringstroken –

flora (kwantitatief en kwalitatief) verbeteren 

 Titel 1 – Artikel 13: koeren en tuinen – 50 % volle grond

 Wijzigingen aan de gang … naar meer biodiversiteit 

• Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV)

 Geval per geval volgens de gemeentelijke verordeningen

 Plantvergunning (Sint-Gillis, Elsene, Vorst, enz.) 4



I. STEDENBOUWKUNDIGE WETGEVING (2/2)

• Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

0.2: de aanleg van groene ruimten is toegelaten in alle 

gebieden (om bij te dragen tot het groene netwerk).

0.6: in alle gebieden verbeteren de handelingen en 

werken, bij voorrang, de groene en nadien de minerale, 

esthetische en landschapskwaliteit van de 

binnenterreinen van huizenblokken.

Strengere voorschriften voor de gebieden met 

hoogbiologische waarde

• ERFGOED

Bescherming van het Brusselse bomenerfgoed 

(klassement merkwaardige bomen)

Klassement van semi-natuurlijke sites en domeinen 

(Royale Belge) en historische parken (Terkamerenbos) 5



II. MILIEUWETGEVING (1/2)

• Ordonnantie Natuur

Brussels ecologisch netwerk (BEN), niet-dwingend en 

onafhankelijk van het statuut op het GBP (BEN = 

centrale gebieden, ontwikkelings- en 

verbindingsgebieden)

Natura 2000, dwingend (zone 60 m vermoeden van 

impact = passende beoordeling)

Natuurreservaten (NR) en bosreservaten (BR), 

dwingend 

Kap- en snoeiverbod tussen 01 april en 15 augustus 

behoudens afwijking (om veiligheidsredenen of 

overheidswerken)
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II. MILIEUWETGEVING (2/2)

• Ordonnantie Pesticiden (20/06/2013)

Openbare gebouwen – Verbod op gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen (PPP’s) - Januari 2019 

Privégebouwen – Verbod op gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen (PPP’s) in kwetsbare 

gebieden met een verhoogd risico:  

Voor het aquatische milieu

- bufferzones langs de oppervlaktewateren, stoepen 

verbonden met de riolering, enz.

- beschermingszones rondom waterwinningen van type III 

(wijken Bascule en Longchamp)

Voor de Natuur (NR, BR en N2000)

Voor kwetsbare groepen (scholen, ziekenhuizen, 

rusthuizen, HORECA-terrassen, kinderdagverblijven) 7



III. PLANNINGTOOL
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• Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) 
(deze zomer aangenomen)

Legt het ruimtelijke-ordeningsbeleid van het Gewest vast

Vermelding van het groene en blauwe netwerk 

(bescherming van semi-natuurlijke sites, structurerende 

open ruimten, versterking van de connectiviteit van het 

ecologische netwerk

Vormt een aanvulling op de andere strategieën van het 

Gewest (Natuurplan, Gewestelijk Programma voor 

Pesticidenreductie, Waterbeheerplan, Good food)

• Andere gewestelijke plannen

Natuurplan voortvloeiend uit de ordonnantie (herziene 

BAF, ecologische doelstellingen BEN, enz.) 

Regenwaterbeheerplan, GOOD FOOD, enz.



IV. STEUNMAATREGELEN
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• Premies
 Projectoproep Groene Wijken (Vooruit met de wijk – maximaal € 

3.000) 

 PO Durf groen te gaan (scholen – € 400 tot € 1.500)

 PO Agenda 21 (gemeenten) – maximaal € 25.000

 Gemeentelijke premies – geval per geval (eerder leveringen van 

planten, toestemming)

 Facultatieve subsidies voor verenigingen - geval per geval

 Aanmoedigingsmaatregelen (Artikel 66 Ordonnantie Natuur) 

voor het behoud van lineaire elementen, overgangselementen 

(groene gevels en daken, bomen, aanplantingen) of 

schuilplaatsen (zolderruimten, enz.). Nog niet bestaande maar 

overwogen maatregelen (2019)

 Premies voor renovatie/restauratie van erfgoed (afbraak 

bijgebouw op binnenterreinen, doorlatendheid) – € 1.000 per 

woning



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
• Sterk statuut N2000 en NR – BR + vermoeden 60 m

• Voor het overige bestaan er wettelijke hefbomen maar 

deze zijn vaag en onderhevig aan afwijkingen + weinig 

financiële steunmaatregelen voor de bevordering van de 

biodiversiteit

• ‘Conflicten’ op het vlak van het bestuurlijke beleid (GBP en 

ordonnantie Natuur)

• Blauw netwerk, groen netwerk, maar ook grijs netwerk kan 

gunstig zijn (slechtvalk, vleermuis). Er moet een evenwicht 

worden gevonden om de ecosysteemdiensten te 

maximaliseren

• Bescherming soorten: soorten van gewestelijk belang 

(bijlage II.4 – mogelijke bijkomende maatregelen) – naar 

een ontwikkeling van de habitats (bijv.: 

huiszwaluw/boerenzwaluw, steenmarter, eikelmuis) 10



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema’s > Natuurontwikkeling:

Dossier | Biodiversiteit in de stad maximaliseren

Dossier | Habitat bieden aan fauna

Voorziening | Schuilplaatsen voor vleermuizen

Voorziening | Nestkasten voor vogels

Voorziening | Insectenhotels

Dossier | Een groendak realiseren

Dossier | Een groene gevel realiseren 
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http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/biodiversiteit-in-de-stad-maximaliseren.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/habitat-bieden-aan-fauna.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/nestkasten-voor-vogels.html?IDC=10445
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groendak-realiseren.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groene-gevel-realiseren.html?IDC=26&IDD=4731


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Business&biodiversity
• Momenteel worden er beslissingsbomen uitgewerkt

• Bestemd voor bedrijven, ter bevordering van de biodiversiteit, rond diverse thema’s: 

gebouwen en onmiddellijke omgeving, ‘processen’, aankoopbeleid

• Gezamenlijk initiatief van FOD Leefmilieu en de 3 Gewesten

• www.health.belgium.be/nl/news/bedrijven-engageren-zich-voor-de-biodiversiteit
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• Label “Ecodynamische onderneming”
• https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming

http://www.health.belgium.be/nl/news/bedrijven-engageren-zich-voor-de-biodiversiteit
https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• GSV -

https://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/stedenbou

wkundige-verordeningen-svs/de-gewestelijke-

stedenbouwkundige-verordening-

gsv?set_language=nl 

• GBP -

http://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/bestemming

splannen/het-gewestelijk-bestemmingsplan-

gbp/voorschriften-1?set_language=nl

• GPDO -

http://perspective.brussels/sites/default/files/docum

ents/prdd_total_nl_2018.pdf
13

http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_total_nl_2018.pdf


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

STEUNMAATREGELEN

• https://leefmilieu.brussels/guichet/primes-subsides-

et-fiscalite

• www.1819.brussels/nl/subsidies

• https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-

stad/mijn-wijk/vooruit-met-de-wijk-een-

burgerprojectoproep

• Renovatiepremies en gemeentelijke premies –

www.huisvesting.brussels

• Groene lening – www.homegrade.brussels
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https://leefmilieu.brussels/guichet/primes-subsides-et-fiscalite
https://www.1819.brussels/nl/subsidies
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/vooruit-met-de-wijk-een-burgerprojectoproep
https://huisvesting.brussels
http://www.homegrade.brussels/


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

ERFGOED  

• http://bomen-inventaris.irisnet.be/

• http://patrimoine.brussels/liens/registre/registre-

du-patrimoine-protege-en-region-de-bruxelles-

capitale-liste
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PESTICIDEN 

• https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-

en-biodiversiteit/de-pesticiden

NATUUR 

• https://leefmilieu.brussels/natuurplan

http://bomen-inventaris.irisnet.be/
http://patrimoine.brussels/liens/registre/registre-du-patrimoine-protege-en-region-de-bruxelles-capitale-liste
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-pesticiden
https://leefmilieu.brussels/natuurplan


CONTACT

Etienne AULOTTE

Coördinatie dienst Natuurplan en GPPR

Contactgegevens

 : 02/775.77.30

E-mail: eaulotte@environnement.brussels

mailto:eaulotte@environnement.brussels

