BEKENDMAKING - VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET NATURA 2000-PROGRAMMA

Dienst:
Registernr.:

Openbare Ruimte
B17-00056

Dossier:
Datum aanplakking:

Natura 2000
07/03/2017

Onderwerp:

Openbaar onderzoek: voorlopige vaststelling van het Natura 2000-programma

Bevoegde overheid:

Vlaamse Overheid-Agentschap voor Natuur en BOs

Gegevens aanvrager::

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Gegevens inrichting:
Het Vlaams Natura-2000 programma gaat over heel Vlaanderen. Het doel is het in topconditie
houden van de natuur in heel Europa. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap
waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en
herstellen.
Dit Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de natuurdoelen. Het
beschrijft de doelen en de verschillende acties die uitgevoerd moeten worden, zoals het aanpassen
van het instrumentarium, het wijzigen van de wetgeving, het opmaken van de engagementen en
het opstellen van de managementplannen.
Procedure en inspraak:
Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart tot en met 7 mei 2017.
Een exemplaar van het voorlopig vastgestelde Vlaamse Natura-2000 programma ligt ter inzage bij
de Dienst Openbare Ruimte, Kasteelhoeve - de Schuur, De Heetveldelaan 4 - 1700 Dilbeek
02 451 68 80 - openbare ruimte@dilbeek.be
Het programma kan ook bekeken worden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek
Opmerkingen en bezwaren over het programma kunnen ingediend worden via:
1) via het e-loket www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek, na het doorzenden ervan
via het e-loket wordt automatisch een digitaal ontvangstbewijs gestuurd
of
2)schriftelijk tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, op 7 mei 2017, per
aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs gericht aan het Agentschap Natuur en Bos, Koning
Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Bij voorkeur maakt u gebruik van het opmerkingsformulier dat
kan bekomen worden bij de Dienst Openbare Ruimte.
Conform artikel 50decies/1, & 3 van het natuurdecreet van 21 oktober 1997 kunnen opmerkingen
en bezwaren alleen betrekking hebben op een aantal aspecten. Een overzicht hiervan kan
bekomen worden bij de dienst Openbare Ruimte.
Agentschap Natuur en Bos, tel. 02/553.03.34, ma/di van 14u tot 16u, wo/do/vrij van 9u tot 12u.
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