
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2017/70080]
1 DECEMBER 2016. — Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing

van de Natura 2000-locatie BE34056 – « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny »

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals voor het laatst gewijzigd bij het decreet van
22 december 2010 tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de tenuitvoerlegging van
het Natura 2000-stelsel, hierna ‘de wet van 12 juli 1973’;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 betreffende Boek I van het Milieuwetboek, artikelen
D.29-1 en volgende;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot vaststelling van sommige modaliteiten van
de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen
die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het
Natura 2000-netwerk;
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Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen
een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de
bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn;

Gelet op de openbare onderzoeken georganiseerd in de gemeenten Etalle, tussen 17 december 2012 en
8 februari 2013, Habay, tussen 14 december 2012 en 5 februari 2013, en Tintigny, tussen 10 december 2012 en
1 februari 2013, overeenkomstig de bepalingen van het Milieuwetboek betreffende de organisatie van openbare
onderzoeken, artikelen D. 29-1 en volgende;

Gelet op het advies van de « Commission de conservation » (Instandhoudingscommissie) van Aarlen, gegeven op
11 maart 2016;

Gelet op het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu van de Raad van
Europa, gedaan te Bern op 19 september 1979 en goedgekeurd bij de wet van 20 april 1989;

Gelet op Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 26 september 2002, aangevuld met de beslissingen van
4 februari 2004 en 24 maart 2005, tot goedkeuring van de lijst van de locaties voorgedragen aan de Europese Commissie
als locaties met een communautair belang;

Gelet op de beslissingen 2004/798/EG en 2004/813/EG van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling,
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden met een communautair belang
respectievelijk voor de continentale biogeografische regio en voor de Atlantische biogeografische regio;

Gelet op Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud
van de vogelstand;

Gelet op de beslissingen 2011/63/EG en 2011/64/EG van de Commissie van 10 januari 2011 tot vaststelling,
overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden met een communautair belang
respectievelijk voor de continentale biogeografische regio en voor de Atlantische biogeografische regio;

Gelet op het beginsel van preventieve actie, het beginsel van integratie en het voorzorgsbeginsel, zoals bedoeld in
de artikelen D.1, D.2, derde lid, en D.3, 1°, van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet op de sociaal-economische bemiddeling verricht overeenkomstig de beslissingen genomen door de Waalse
Regering op 30 september 2010 en 7 april 2011;

Overwegende dat het aanwijzingsbesluit rekening houdt met de bezwaren en opmerkingen uitgebracht door de
bezwaarindieners tijdens voornoemde openbare onderzoeken;

Overwegende dat enkel de bezwaren die geformuleerd worden binnen de termijnen van het openbaar onderzoek
en volgens de voorschriften van Boek I van het Milieuwetboek in aanmerking genomen moeten worden;

Gelet op de bezwaren betreffende de vermeende niet-naleving door de Waalse Regering van de regels inzake
toegang tot de informatie, deelname van het publiek en rechtstoegang alsook die betreffende de teruggang die zou zijn
verricht inzake deelname t.o.v. de openbare onderzoeken van 2008 betreffende de aanwijzingsbesluiten aangenomen op
30 april 2009;
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Overwegende allereerst dat in alle gemeenten die het voorwerp waren van een aanwijzingsbesluit openbare
onderzoeken werden georganiseerd volgens de modaliteiten waarin Boek I van het Milieuwetboek voorziet; dat elke
persoon de mogelijkheid had om een bezwaar in te dienen in het kader van die openbare onderzoeken;

Overwegende dat, behalve de door Boek I van het Milieuwetboek voorgeschreven formaliteiten voor de
aankondiging van het openbaar onderzoek, de administratie vrijwillig andere acties heeft gevoerd om de
belanghebbende personen zo goed mogelijk in te lichten;

Overwegende aldus dat voor en tijdens het onderzoek op verschillende manieren informatie over het
Natura 2000-netwerk aan het publiek werd verstrekt : verspreiding van handleidingen over beheerswijzen, artikelen in
de gespecialiseerde pers, colloquia, nieuwsbrieven, spreekuren, tentoonstellingen, radio- en televisiespots op de
« Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) » over de verschillende soorten natuurlijke milieus, over de dwingende
elementen vereist in de beheers- en beschermingswijze, informatie via internet (ontwerpen van aanwijzingsbesluiten,
wetteksten, kaartdocumenten, typeformulieren voor bezwaarschriften, contacten); dat de voornaamste documenten,
wetteksten en reglementaire teksten in het Duits beschikbaar werden gesteld; dat er tweetalige (Frans-Duitse)
infovergaderingen werden gehouden; dat die zeer pertinente informatie het publiek heeft kunnen sensibiliseren voor
het belang om aan het onderzoek deel te nemen;

Overwegende dat de Administratie aan de eigenaars en beheerders van in Natura 2000-gebied gelegen percelen,
op basis van kadastrale informatie en van het geïntegreerde beheers- en controlesysteem (GBCS), een gepersonaliseerd
schrijven heeft gestuurd waarin de organisatie van een onderzoek meegedeeld werd alsook, informatiehalve, de lijst
van hun in Natura 2000-gebied gelegen percelen, van de betrokken oppervlaktes en de overeenstemmende
beheerseenheden; dat, voorafgaand aan die verzending, speciaal voor dat publiek een informatiecampagne werd
gevoerd;

Overwegende dat het feit dat de preventieve maatregelen en de instandhoudingsdoelstellingen niet meer
opgenomen worden in het aanwijzingsbesluit, maar in besluiten met een algemene strekking, voor samenhang in de
maatregelen en doelstellingen over het gehele Waalse Gewest zorgt met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel
tussen de betrokken burgers en voorkomt dat locaties ongelijk behandeld worden zonder dat dit toe te schrijven is aan
specifieke lokale kenmerken, dat de mogelijkheden om te reageren in het kader van de openbare onderzoeken ten
opzichte van de onderzoeken uit 2008 voor de acht aangewezen locaties er niet minder op werden; dat de
bezwaarindieners immers de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten over de dwingende elementen die de
preventieve regeling voor hun percelen inhoudt in functie van de beheerseenheid zoals afgebakend in het
ontwerp-besluit;

Overwegende dat wat betreft de mogelijkheid voor de bezwaarindieners om een standpunt te geven over de
overwogen instandhoudingsdoelstellingen op schaal van de locatie, op het volgende gewezen dient te worden; dat de
instandhoudingsdoelstellingen eigen aan elk type natuurlijk habitat en elke soort met een communautair belang door
de Regering nauwkeurig moeten worden vastgesteld in een algemeen besluit krachtens artikel 25bis, § 2, van de wet;
dat deze gewestelijke afstemming van de instandhoudingsdoelstellingen die toepasselijk zijn per type natuurlijk
habitat en per soort met een communautair belang ook tot doel heeft de inachtneming van het gelijkheidsbeginsel
tussen de betrokken burgers na te streven en voorkomt dat locaties ongelijk behandeld worden zonder dat dit toe te
schrijven is aan specifieke lokale kenmerken; dat een ontwerp van reglementair besluit tot vaststelling van deze
doelstellingen is opgesteld overeenkomstig artikel 25bis, § 2, van de wet, en opgenomen in het dossier dat aan een
openbaar onderzoek onderworpen wordt om de bezwaarindieners de mogelijkheid te bieden hun mening te uiten over
de overwogen instandhoudingsdoelstellingen op de betrokken locatie;

Overwegende dat de instandhoudingsdoelstellingen, die toepasselijk zijn op de locatie, worden vastgesteld door
te verwijzen naar de doelstellingen, vastgesteld bij dit ontwerp van besluit, voor elk type natuurlijk habitat en elke soort
opgenomen in de lijst bedoeld in bijlage 3 van het aanwijzingsbesluit waarbij, voor de betrokken locatie, de
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habitatoppervlaktes en de populatieniveaus van de soorten die concreet op de locatie moeten worden behouden,
worden bepaald (kwantitatieve doelstellingen); dat de samenhang van de doelstellingen opgenomen in het ontwerp
van besluit met de gegevens bedoeld in bijlage 3, de bezwaarindieners de mogelijkheid hebben gegeven hun
opmerkingen met kennis van zaken te uiten daar ze over informatie beschikken betreffende de toekomstige overwogen
instandhoudingsdoelstellingen op de betrokken locatie – namelijk om minstens voor de instandhouding te zorgen van
de bestaande oppervlaktes en kwaliteit van de types natuurlijk habitats waarvoor de locaties worden aangewezen,
opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, alsook voor het behoud van de populatieniveaus van de soorten waarvoor de
locatie wordt aangewezen, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, alsook van de bestaande oppervlaktes en kwaliteit
van hun habitats -; dat de lijst van habitats opgenomen in bijlage 3 en het kaartdocument van de beheerseenheden de
concrete vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen die toegepast zullen worden in de betrokken locaties
mogelijk maken, voor zover de natuurlijke habitats en de soorten met een gemeenschappelijk belang die binnen deze
beheerseenheden aangetroffen kunnen worden, bij het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van
de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie zouden kunnen worden afgebakend, worden bepaald;

Overwegende dat de algemene instandhoudingsdoelstellingen van de locatie, die door de Regering krachtens
artikel 25bis, § 2, van de wet worden vastgesteld, kunnen (maar niet moeten ) worden aangevuld met de specifieke
instandhoudingsdoelstellingen die rechtstreeks in het aanwijzingsbesluit worden vastgesteld; dat hetbijgevolg het niet
noodzakelijk geacht werd te voorzien in dergelijke specifieke doelstellingen, voor zover de instandhoudingsdoelstel-
lingen vastgesteld in het ontwerp van besluit gevoegd bij het openbare onderzoek voldoende nauwkeurig en
wetenschappelijk geschikt zijn, t.a.v. de kenmerken van de locatie, die in dit opzicht geen andere nadere inlichtingen
behoeven;

Overwegende dat niet kan aangevoerd worden dat de overwogen instandhoudingsdoelstellingen voor de
betrokken locatie niet konden worden vastgesteld en niet raadpleegbaar waren tijdens het openbare onderzoek; dat het,
integendeel, net is om de eigenaars en gebruikers de mogelijkheid te geven om zich met kennis van zaken uit te laten
spreken over deze doelstellingen dat beslist is het ontwerp van besluit genomen ter uitvoering van artikel 25bis, § 2,
van de wet, tegelijk met het ontwerp van aanwijzingsbesluit aan het openbare onderzoek te onderwerpen;

Overwegende dat dit openbaar onderzoek duidelijk niet betrekking had op de beslissingen van de Waalse
Regering van 26 september 2002 en 4 februari 2004, aangevuld met de beslissing van 24 maart 2005 met betrekking tot
de selectie van de locaties, maar op de aanwijzingsbesluiten van de locaties voorgesteld door het Waalse Gewest en in
aanmerking genomen door de Commissie als locaties met een communautair belang (LCB); dat de kritieken op de
zogezegde niet-naleving van de procedurewaarborgen bepaald in het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, in België
in werking getreden op 21 april 2003, in het kader van de selectieprocedure van de locaties, dus niet onder dit
onderzoek vallen; dat, mocht dit toch het geval zijn, deze kritieken, zoals vastgesteld moet worden, inhoudloos zijn;

Overwegende immers dat het Waalse Gewest, wat de toegang tot informatie betreft, de eisen van het Verdrag van
Aarhus en het Europese recht terzake in Boek I van het Milieuwetboek heeft omgezet en die bepalingen bij de selectie
van de locaties in acht heeft genomen, met name door de lijst van de als locatie van communautair belang
voorgedragen locaties ingevolge de beslissingen van 26 september 2002, 4 februari 2004 en 24 maart 2005, alsook de
standaardbestanden van aan elke locatie eigen gegevens op internet bekend te maken;

Overwegende dat de wetgever, wat de inspraak van het publiek bij die besluitvorming betreft, niet geacht heeft
te moeten voorzien in een dergelijke inspraakmodaliteit in deze fase des te meer omdat ze niet opgelegd is bij de
Habitatrichtlijn; dat het Grondwettelijk Hof geacht heeft dat « de decreetgever moet oordelen of een openbaar
onderzoek gevoerd moeten worden voor de definitieve aanwijzing van de gebieden die tot bijzondere instandhou-
dingsgebieden verklaard zouden kunnen worden » (Arbitragehof, nr. 31/2004, 3 maart 2004, punt B.3.4);

Overwegende dat de gezamenlijke organisatie van een openbaar onderzoek voor het ontwerp-aanwijzingbesluit
en het ontwerp-besluit van de Waalse Regering hoe dan ook de eigenaars en gebruikers de gelegenheid biedt om hun
opmerkingen te laten gelden zowel over de omtrek van de locatie als over die van de beheerseenheden - en over de
redenen die deze omtrekken rechtvaardigen – alsook over de instandhoudingsdoelstellingen voor de locatie daar deze
doelstellingen zoals gezegd voortvloeien uit de combinatie van de bepalingen van het ontwerp-regeringsbesluit en de
gegevens van bijlage 3 bij het aanwijzingsbesluit; dat het dus onjuist is te beweren dat dit onderzoek te laat komt in
het besluitvormingsproces;

Overwegende dat geen enkele bezwaarindiener, wat de toegang tot de rechter betreft, een beroep heeft ingediend
tegen de beslissingen van de Regering betreffende de selectie van de voornoemde locaties die in het Belgisch Staatsblad
zijn bekendgemaakt op 30 juli 2004 (ed.2), op 24 maart 2005 en op 23 februari 2011, wat suggereert dat ze van mening
waren dat de selectie op zich hen niet benadeelde; dat er daarentegen geen twijfel is dat de aanwijzingsbesluiten voor
beroep vatbare handelingen voor de Raad van State zullen vormen als ze nadeel kunnen opleveren door de
beperkingen die ze aan de particulieren opleggen; dat de toegang tot de rechter van de eventuele bezwaarindieners die
achten dat ze niet voldoende gehoord worden, dus gewaarborgd wordt, zoals de artikelen 9.2 en 9.3 van het Verdrag
van Aarhus vereisen;

Overwegende dat de artikelen D.29-7 en D.29-8 van Boek I van het Milieuwetboek die de aankondiging van
openbare onderzoeken bepalen voor plannen van categorie A.2 waarvan de aanwijzingsbesluiten deel uitmaken, niet
eisen dat een verwijzing naar eventuele beroepsmiddelen tegen de aanwijzingsbesluiten vermeld wordt in het bericht
of in de kennisgevingen; dat dergelijke informatie slechts in de administratieve beslissingen van categorieën B en C
moet vermeld worden, overeenkomstig artikel D.29-22 van hetzelfde Boek; bovendien dat het schrijven gericht aan
eigenaars en beheerders dat de verrichting van openbare onderzoeken aankondigt bovendien geen wettelijke of
reglementaire eis is;

Overwegende, tot slot, dat geen enkele wetgeving de raadpleging van eenderwelke raadsman oplegt in het kader
van de aanneming van de besluiten tot aanwijzing van de Natura 2000-locaties;

Overwegende desalniettemin dat de Regering, op grond van artikel 30, § 2, derde lid, van de wet van 12 juli 1973
op het natuurbehoud, besloten heeft de Instandhoudingscommissies te raadplegen omtrent de bezwaren en
opmerkingen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek i.v.m. de ontwerpbesluiten tot aanwijzing van de
Natura 2000-locaties; dat de Instandhoudingscommissies als opdracht hebben toe te zien op de staat van behoud van
de Natura 2000-locaties met het oog op de instandhouding ervan of op het herstel ervan in een gunstige staat van
instandhouding, rekening houdend met de types prioritaire natuurlijke habitats en de prioritaire soorten en met
inachneming van de economische, sociale en culturele eisen alsmede met de plaatselijke bijzonderheden;

Overwegende dat de Instandhoudingscommissies samengesteld zijn uit leden die de verschillende belangen van
de burgerlijke maatschappij vertegenwoordigen, meer bepaald een voorzitter aangewezen door de Regering, vier
agenten van de gewestelijke administratie, waarbij één agent ressorteert onder de dienst bevoegd voor natuurbehoud,
één onder de dienst bevoegd voor ruimtelijke ordening, één onder de dienst bevoegd voor landbouw en één onder de
dienst bevoegd voor water; een lid voorgedragen door de « Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature »
(Waalse hoge raad voor natuurbehoud); een lid voorgedragen door de « Conseil supérieur des villes, communes et
provinces de la Région wallonne » (Hoge raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest); twee
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vertegenwoordigers voorgedragen door de verenigingen met natuurbehoud als maatschappelijk doel; twee vertegen-
woordigers voorgedragen door de representatieve verenigingen van de eigenaars en de gebruikers van de betrokken
locatie(s); twee vertegenwoordigers voorgedragen door de vakverenigingen met als maatschappelijk doel de
bescherming van landbouw-, jacht-, visserij- of bosbouwactiviteiten uitgeoefend in de betrokken locatie(s); dat de in
deze commissies vertegenwoordigde belangengroepen via hun vertegenwoordigers rechtstreeks kunnen deelnemen
aan het uitwerken van de adviezen van de Instandhoudingscommissies en, zodoende, aan het toezicht op de staat van
behoud van de locaties;

Overwegende derhalve dat de regelgevingen inzake toegang tot informatie, inspraak en toegang tot de rechter wel
degelijk in acht zijn genomen en voldoen aan het standstill-beginsel;

Overwegende dat de diversiteit van de habitats en van de habitats van soorten binnen de Natura 2000–locatie
BE34056 — ″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny″ haar aanwijzing volledig rechtvaardigt;

Overwegende dat deze locatie de kenmerken eigen aan een gebied met een communautair belang vertoont in de
zin van artikel 1 bis, 13°, van de wet van 12 juli 1973, en dat de site als dusdanig door de Europese Commissie is
gekozen in haar beslissing van 7 december 2004, bijgewerkt middels haar beslissing van 10 januari 2011;

Overwegende dat de locatie een groot geheel van verschillende types natuurlijke habitats met een communautair
belang, bedoeld in bijlage VIII bij de wet van 12 juli 1973, bevat, geïdentificeerd op basis van de in bijlage 3 bij dit besluit
samengevatte wetenschappelijke criteria en gegevens;

Overwegende dat de locatie populaties van verschillende soorten met een communautair belang, bedoeld in
bijlage IX bij de wet van 12 juli 1973, bevat, geïdentificeerd op basis van de in bijlage 3 bij dit besluit samengevatte
wetenschappelijke criteria en gegevens;

Overwegende dat de locatie aan de in artikel 25, § 1, en in bijlage X bij de wet van 12 juli 1973 bedoelde
selectiecriteria voldoet, zoals blijkt uit bijlage 3 bij dit besluit, dat ze dienovereenkomstig moet worden aangewezen als
Natura 2000-locatie onder de noemer ″bijzondere instandhoudingszone″;

Overwegende dat de locatie gekenmerkt is door een grote ornithologische rijkdom en dat verschillende soorten
vogels bedoeld in bijlage XI bij de wet van 12 juli 1973 op de locatie zijn ondergebracht, zoals blijkt uit bijlage 3 bij dit
besluit; dat ze gebieden bevat die naar aantal en oppervlakte tegemoetkomen aan de behoeften inzake de
instandhouding van deze soorten, die moeten worden aangewezen als Natura 2000-locatie onder de noemer ″bijzonder
beschermingsgebied″;

Overwegende dat artikel 26, § 1&weede lid, 4°, van de wet van 12pC; juli 1973 op het natuurbehoud bepaalt dat
elk aanwijzingsbesluit « de wetenschappelijke criteria op grond waarvan de locatie werd uitgekozen » vermeldt;
overwegende, in het bijzonder, dat de locatie BE34056 geselecteerd werd om de volgende redenen:

« De site is in de alluviale vlakte van de Semois gelegen (rondom Villers-sur-Semois), op alluviale deposities, en
bevat onder meer volgende onderdelen: de Abattis, de valleien van de Rosoye en de Plane, Lillé en een deel van de
vallei van de Semois. Op de locatie wordt het waardevolle pijpestrootjesgrasland aangetroffen met een grote floristieke
rijkdom (talrijke orchideeën...). De site bevat waardevolle vochtige gebieden (Abattis, vallei van de Rosoye...) rijk aan
ruigten van de filipendula, rietvelden, laagvenen, moliniae, elkenbossen, wilgenstruwelen. Dat vak van de vallei van
de Semois bevat meerdere zeer waardevolle dode armen en poelen die een net van habitats vormen voor de
kamsalamander. De locatie vertoont een groot ornithologisch en entomologisch belang. Meerdere percelen zijn
aangekocht in het kader van het LIFE programma ″Protection et restauration des marais alcalins en Lorraine belge″ en
recenter het LIFE programma “Herbage”″;

Gelet op de tabellen die als bijlage 3 gaan bij dit besluit en die de lijst van de soorten en habitats bevatten waarvoor
de locatie wordt aangewezen, de oppervlakte van deze habitats of de populatie van deze soorten geschatte op de locatie
alsook de evaluatie volgens een schaal van A tot C, de instandhouding ervan;

Overwegende dat de selectie van de locatie op basis van de beste wetenschappelijke kennis en de beste beschikbare
gegevens is verricht, die voortvloeien uit verschillende inventariswerkzaamheden, verschillende fotografische en
cartografische documenten, wetenschappelijke literatuur en biologische databanken;

Overwegende dat de gegevens over de types natuurlijke habitats (lijst, oppervlakte en instandhouding) en over de
soorten (lijst, populatie en instandhouding) waarvoor de locatie wordt aangewezen van de standaard gegevensfor-
mulieren komen die tussen 2002 en 2005 werden bepaald; dat deze gegevens die op de schaal van de locatie werden
geschat wanneer ze geselecteerd werd benaderingen bevatten; dat ze voor een deel geactualiseerd werden op grond
van de beste beschikbare kennis en dat de actualisering van deze gegevens verder ingevoerd moet worden;

Overwegende dat de gegevens betreffende de in bijlage bij dit besluit opgenomen oppervlakten van de habitats
met een gemeenschappelijk belang voortkomen uit de standaardformulieren opgemaakt tussen 2002 en 2005 en
bijgewerkt in 2015;

Overwegende dat de gegevens van de populaties van soorten opgenomen in dit besluit voortvloeien uit de
standaard gegevensformulieren die tussen 2002 en 2005 werden opgesteld en in 2015 nader bepaald;

Overwegende dat de gegevens betreffende de instandhouding van de habitats en de soorten met een
gemeenschappelijk belang uit standaard gegevensformulieren voortvloeien die tussen 2002 en 2005 opgesteld werden
en in 2015 nader bepaald; dat deze gegevens die op de schaal van de locatie werden geschat benaderingen bevatten die
later gepreciseerd moeten worden;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes
die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatre-
gelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn, de beheerseenheidstypes bevat die
binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, in voorkomend geval, in overdruk op andere
types beheerseenheden, alsook de bijzondere verbodsbepalingen en andere daaraan gekoppelde bijzondere preven-
tieve maatregelen;

Overwegende dat de beheerseenheden ″UG 1 – Aquatische milieus, UG 2 – Prioritaire open milieus, UG 3 – Weiden
habitats van soorten, UG 4 – Extensieve stroken, UG 5 – Verbindingsweiden, UG 7 – Prioritaire alluviale bossen, UG
8 - Inheemse bossen met een hoge biologische waarde, UG 9 - Bossen habitats van soorten, UG 10 - Niet-inheemse
verbindingsbossen, UG 11 - Teeltgronden en antropogene elementen, UG temp 1 - Zone met beschermingsstatus, UG
temp 3 – Inlandse bossen met tijdelijke status″ afgebakend moeten worden, met het oog op de overwogen
instandhoudingsdoelstellingen voor de locatie;

Overwegende dat de verplichting de localisatie van de « voornaamste natuurlijke habitats » in kaart te brengen
bedoeld in artikel 26, § 1&weede lid, 6°, van de wet van 12pC; juli 1973 op het natuurbehoud niet inhoudt dat elk type
natuurlijk habitat en elke populatie van soorten binnen de locatie nauwkeurig gelokaliseerd moet worden; dat de
termen « natuurlijke habitats » bedoeld in deze bepaling verwijzen naar de bepaling van artikel 1bis, 2°, die betrekking
heeft op « de land- en wateroppervlakten waarvan de geografische en abiotische kenmerken en de mogelijkheden van
natuurlijke kolonisatie de aanwezigheid of de voortplanting van de populaties van soorten van de wilde fauna en flora
mogelijk maken. De habitats worden natuurlijk geacht als hun bestaan te wijten of niet te wijten is aan een menselijk ingreep″;
dat de term ″voornaamste″ aangeeft dat het slechts erom gaat, de grote categorieën van natuurlijke habitats van de locatie - zoals
loof- of naaldbossen, halfnatuurlijk open milieus, weiden, watervlakken en waterlopen, stedelijke milieus, teelten, enz. - en niet om
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elk exact type van natuurlijke habitat met een gemeenschappelijk belang te lokaliseren in de zin van artikel 1 bis, 3°, van de wet
van 3° juli 12 over het natuurbehoud; bijgevolg dat deze cartografie overgenomen uit het aanwijzingsbesluit met de cartografie van
de beheerseenheden overeenstemt voor zover die worden bepaald, in het besluit van de Waalse Regering van 1973 mei 19, per
groot/grote type(s) van milieu(s) die globaal homogene beheersmaatregelen rechtvaardigen; dat de verplichtingen die op elk perceel
toepasselijk zijn gemakkelijk gekend kunnen worden; dat het inderdaad enerzijds om verplichtingen gaat die op de hele locatie
toepasselijk zijn, namelijk de verplichtingen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 betreffende de
algemene verbodsbepalingen, en anderzijds om uitvoeringsmaatregelen in de betrokken beheerseenheid in de zin van het besluit van
de Waalse Regering van 19 mei 2011; dat de gegevens opgenomen in bijlage 3 de aanvulling van deze cartografie en de identificatie
van de habitats aanwezig binnen de betrokken locatie bovendien mogelijk maken;

Overwegende dat de beschermingsregeling van de Natura 2000-locaties de vergunningsverplichting oplegt aan
een reeks handelingen en werken die niet, krachtens andere wetgevingen, aan een vergunning, afwijking, toestemming
of kennisgeving van de bevoegdheid van het Departement Natuur en Bossen (DNF) onderworpen zijn; dat het om
beperkte verbodsbepalingen gaat aangezien ze opgeheven kunnen worden voor zover de handelingen die ze beogen
geen afbreuk doen aan de integriteit van de locatie overeenkomstig artikel 29, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud; dat hetzelfde geldt voor de handelingen onderworpen aan vergunning krachtens een andere
wetgeving; dat werken hoe dan ook toegelaten zouden kunnen worden om dwingende redenen van een hoger
openbaar belang, met inbegrip van sociale en economische aard, als de afwijkingsvoorwaarden bedoeld in artikel 29,
§ 2, vierde en vijfde lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud in acht worden genomen, namelijk het gebrek
aan alternatieve oplossingen en de aanneming van compenserende maatregelen die noozakelijk zijn om de globale
samenhang van het Natura 2000-netwerk te waarborgen;

Gelet op artikel 28 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud die het verbod voorziet om de natuurlijke
habitats te vernietigen en de soorten te verstoren waarvoor de locaties worden aangewezen, voor zover deze
verstoringen een significant effect zouden kunnen hebben op de Natura 2000-doelstellingen; overwegende dat dit
artikel potentieel toepasselijk is op de handelingen die buiten de Natura 2000-locaties worden verricht; dat artikel 29,
§ 2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, betreffende de geschikte beoordeling van de effecten op het
milieu, ook van toepassing is op de projecten en plannen die buiten de Natura 2000-locaties gelegen zijn en die geschikt
zijn om een relevant effect op een Natura 2000-locatie te hebben t.a.v de doelstellingen inzake de instandhouding van
de locatie;

Overwegende dat de Regering, wat de evenredigheid van de maatregelen betreft, een preventieve regeling heeft
ingevoerd die berust op geleidelijke beperkingen naar gelang van de gevoeligheid voor storingen van de habitats en
soorten met een gemeenschappelijk belang, in de vorm respectievelijk van verbodsbepalingen, toestemmingen en
kennisgevingen; dat eerstgenoemden de activiteiten beogen die in de meeste gevallen geschikt zijn om een significant
effect te hebben op de beschermde ecosystemen terwijl laatstgenoemden de activiteiten beogen die slechts in bepaalde
omstandigheden een dergelijk effect kunnen hebben;

Overwegende dat de keuze van de maatregelen die van toepassing zijn door de Regering in haar besluiten van
24 maart 2011 en 19 mei 2011 wordt gemaakt op grond van wetenschappelijke overwegingen, rekening houdend met
de sociaal-economische eisen, in overeenstemming met het Europees recht, om zo weinig mogelijk effecten op de
economische activiteiten of de activiteiten van openbaar nut te hebben;

Overwegende dat de mogelijkheid, voor de bevoegde overheid, om de machtiging te weigeren of laatstgenoemde
eenvoudig aan voorwaarden te verbinden, evenals de mogelijkheid voor haar om afwijkingen op verbodsbepalingen
enkel geval per geval toe te kennen de wil van de Regering aantonen om slechts de strikt noodzakelijke verplichtingen
op te leggen voor de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen in het Natura 2000-netwerk;

Overwegende dat de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-gebieden de uitbreiding niet
verbiedt van infrastructuren zoals landbouwbedrijven, waterzuiveringsstations, hoogspanningslijnen, spoorlijnen,
wegen, gasleidingen enz. voor zover die infrastructuur aan de vereiste vergunning(en) voldoet en indien nodig op de
geschikte wijze een voorafgaande milieubeoordeling heeft gekregen in overeenstemming met de modaliteiten en de
voorwaarden bedoeld in artikel 29, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Gelet op de bezwaarschriften van sommige personen in verband met de onmogelijkheid om bepaalde
noodtoestanden te beheersen in het kader van de preventieve regeling ingevoerd op de locaties als die locaties eenmaal
zijn aangewezen; dat noch de vogelrichtlijn noch de habitat-richtlijn, noch de wet van 12 juli 1973 inzake natuurbehoud
uitdrukkelijk op die noodtoestanden ingaan; dat de algemene verbodsbepaling bedoeld in artikel 28, § 1van de wet van
12 juli 1973 inzake natuurbehoud enkel de interventies van de burgemeester in het kader van zijn algemene
ordehandhavingsbevoegdheden uit zijn toepassingsgebied uitsluit; dat de interventies van de gewestelijke en
plaatselijke besturen die niet onder dat kader vallen, al zouden ze verantwoord zijn door noodtoestanden, onder dat
verbod blijven vallen, behoudens indien de afwijkingsvoorwaarden bedoeld in artikel 29, § 2, leden 4 en 5, van de wet
van 12 juli 1973 inzake natuurbehoud nageleefd worden zoals blijkt uit recente rechtspraak van het Hof van Justitie
over artikel 6, § 2, van de richtlijn habitat (arrest Alto Sil);

Overwegende dat de besluiten van de Waalse Regering van 24 maart 2011 en 19 mei 2011 verschillende hypotheses
voorzien waarin sommige preventieve maatregelen geen toepassing behoeven wegens redenen van openbare
veiligheid (kappen van bomen die de openbare veiligheid langs de wegen, paden, spoorlijnen, hoogspanningslijnen en
gasleidingen bedreigen in UG 6 “prioritair bos” bijv.); dat, wat de interventies in de waterlopen betreft, meer bepaald
bij overstromingsrisico’s, geen enkele preventieve maatregel een verbodsbepaling oplegt of een machtiging of
kennisgeving verplicht maakt om ijsbanken weg te halen of bomen te kappen die een gevaar geworden zijn voor de
openbare veiligheid; dat de dode bomen die de veiligheid bedreigen en niet langs banen, wegen, paden in de zin van
het Boswetboek, spoorlijnen, hoogspanningslijnen en gasleidingen gelegen zijn in de bossen buiten de bosregeling
omgehakt mogen worden voor zover ze op de grond blijven liggen (artikel 3, 2°, van het besluit van de Waalse Regering
van 24 maart 2011); dat er in de UG1 geen enkele maatregel dwingende voorwaarden in dat opzicht oplegt, behalve als
de noodmaatregel een wijziging van het bodemreliëf oplegt;

Overwegende dat er hoe dan ook een versnelde afwijkings- en machtigingsprocedure « Natura 2000 » is voorzien
in artikel 4, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2308 tot vaststelling van sommige
modaliteiten van de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2008-locaties; dat een andere mogelijkheid
erin bestaat de noodinterventies wegens redenen van openbare veiligheid door te laten voeren in een « beheersplan »
in de zin van artikel 19°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011;

Overwegende dat overigens opgemerkt dient te worden dat noch het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Erfgoed en Energie noch het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning de handelingen, werken of
installaties vrijstelt van de toepasbare formaliteiten wegens redenen in verband met dringende noodzakelijkheid of
openbare veiligheid; dat het voorzien van dergelijke uitzonderingen in de Natura 2000-regeling noch buiten proportie
noch discriminerend is;

Overwegende dat wat betreft de beperkte toegang tot de banen, wegen of paden in de Natura 2000-locaties of nog
tot de onbevaarbare waterlopen of sommige damen geen enkele bijzondere vorm van toegang aan een controle
onderworpen wordt bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 maart 2011 en 19 mei 2011;
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Overwegende, daarentegen, dat de regels betreffende het verkeer in bossen en waterlopen daarentegen krachtens
het beginsel van samenvoeging van de administratieve ordehandhavingsregels geheel van toepassing blijven in de
Natura 2000-locaties;

Overwegende vervolgens dat, wat het evenredig karakter van de maatregelen betreft, het feit dat sommige
preventieve maatregelen soms ″positieve″ acties inhouden vanwege de eigenaars en de bezetters, eerder dan enkel zich
afzijdig houden, nog niet betekent dat die maatregelen verplicht als actieve beheersmaatregelen uitgelegd moeten
worden;

Overwegende dat talrijke administratieve ordehandhavingsmaatregelen die in voorkomend geval strafrechtelijk
bestraft worden, immers in het algemeen belang tot tussenkomsten nopen, zonder enigerlei vergoeding, zoals
bijvoorbeeld het losrukken van distels uit weilanden, het beheer van ongeklasseerde waterlopen, het snoeien van
boomtakken die boven de openbare weg hangen, het rein houden van bermen en voetpaden of nog het herstel van
buurtwegen;

Overwegende dat de dwingende verplichtingen die voortvloeien uit de preventieve maatregelen, met inbegrip van
de maatregelen die sommige positieve verplichtingen zouden kunnen opleggen aan betrokkenen, in het kader van de
Natura 2000-regeling via vergoedingen en fiscale vrijstellingen financieel gecompenseerd worden;

Overwegende dat de verbodsmaatregelen van de toegang van vee tot de waterlopen niet specifiek zijn voor
Natura 2000; dat die maatregelen reeds zonder financiële compensatie van toepassing waren op bijna de helft van het
Waals grondgebied krachtens de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, evenals krachtens
het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen; dat
de verplichtingen uit die wetgeving onlangs gewijzigd en verstrengd werden bij het decreet van 10 juli 2013 tot
vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I
van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967
betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de
landbouw en bij het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 houdende verplichting om de weidegronden
gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van verscheidene bepalingen; dat het besluit van de
Waalse Regering van 17 oktober 2013 ter invoering van een subsidieregeling ten gunste van veehouders voor het
uitrusten van weiden gelegen langs waterlopen en het besluit van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen
toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische
hoofdstructuur en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene
preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking
komen voor het Natura 2000-netwerk en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012
betreffende de vergoedingen en subsidies toegekend in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking
komen voor het Natura 2000-netwerk en in de ecologische hoofdstructuur financieringsmogelijkheden voorzien voor
de omheiningen;

Overwegende dat artikel 26, § 1&weede lid, 11°, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud bepaalt dat de
aanwijzingsbesluiten de middelen moeten bevatten « om de instandhoudingsdoeleinden te bereiken, rekening
houdend met de economische, sociale en culturele eisen alsook met de plaatselijke bijzonderheden », met inbegrip van
de bijzonderheden vermeld in die bepaling, waaronder het actieve beheerscontract; dat dit besluit de lijst opneemt
voorgesteld bij de wet, zonder in te gaan op de middelen die gebruikt zullen worden per perceel of per beheerseenheid;
dat een dergelijke precisering niet vereist wordt bij de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Overwegende dat het, om een zo ruim mogelijke onderhandeling met de eigenaars en de bezetters mogelijk te
maken in het kader van het overleg bedoeld in artikel 26, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud, of nog het sluiten van elke andere overeenkomst overeenkomstig artikel 26, § 3, lid 4, van dezelfde wet,
beter is elke optie in het aanwijzingsbesluit open te laten; dat dit de bevoegde overheid de mogelijkheid zal geven om
geval per geval, in functie van de plaatselijke behoeften inzake instandhouding, van de sociaal-economische vereisten
en de wensen van de betrokken eigenaars en bezetters, de meest geschikte middelen te beoordelen ten dienste van het
actieve perceelbeheer in de verschillende beheerseenheden;

Overwegende dat men door die graad van nauwkeurigheid te willen bekomen in het aanwijzingsbesluit, de
aanneming ervan vertraagd zou hebben, terwijl het juist die aanneming ervoor zorgt dat de preventieve regeling in
haar geheel van toepassing wordt;

Overwegende dat de eigenaars en bezetters de kans hebben gekregen om in het kader van het openbaar onderzoek
bezwaren in te dienen over de afbakening van de beheerseenheden en de beoordeelde instandhoudingsdoelstellingen
voor de locatie – namelijk, ter herinnering, om voor het behoud te zorgen, op de betrokken locaties, van de bestaande
oppervlaktes en kwaliteit van de types natuurlijk habitats waarvoor de locaties worden aangewezen, opgenomen in
bijlage 3 van dit besluit, alsook voor het behoud van de populatieniveaus van de soorten waarvoor de locaties worden
aangewezen, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, alsook van de bestaande oppervlaktes en kwaliteit van hun
habitats-, daar het ontwerp van besluit waarbij deze algemene doelstellingen worden vastgesteld, in het dossier
onderworpen aan openbaar onderzoek werd opgenomen;

Overwegende dat deze elementen de vaststelling van de na te streven doelstellingen in het kader van het actieve
beheer mogelijk zouden maken; dat hun vertrouwen dus geenszins is geschaad voor zover de lijst der voorgestelde
middelen geheel open blijft en niet perceel per perceel nader is opgegeven; dat het nuttig effect van het onderzoek er
niet door is aangetast daar de eigenaars en bezetters reeds hun bemerkingen kunnen laten geworden in verband met
de vorm van de beheerseenheden, die ruim bepalend is voor het soort dwingende voorwaarden die de daar gelegen
percelen erdoor zullen krijgen;

Overwegende dat de term ″beheersplan″ in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011
houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties
die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk en in de zin van het besluit van de Waalse Regering van
19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen
worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop
toepasselijk zijn ofwel het bijzonder beheersplan van een domaniaal natuurreservaat beoogt, ofwel het beheersplan van
een erkend natuurreservaat ofwel het beheersplan van een bosreservaat, ofwel de bosinrichting aangenomen na
13 september 2009, ofwel de bosinrichting die vóór die datum bestond maar die herzien is overeenkomstig artikel 64,
eerste lid, van het Boswetboek, ofwel het eensluidend advies van DG03 voor een biologisch hoogwaardig weiland
overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende de toekenning van
toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw; dat de beheersplannen geen onderdeel vormen van de verplichte
inhoud van de aanwijzingsbesluiten zoals vastgelegd door de wetgever;

Overwegende dat de primaire beschermingsregeling en de preventieve regeling, van toepassing op, respectievelijk,
de kandidaat-locaties en de locaties aangewezen als Natura 2000-locaties krachtens de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud noch een onteigening, noch een maatregel zijn die daarmee gelijk te stellen is in de zin van de
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rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, maar wel degelijk maatregelen zijn die strekken tot de reglementering van het
gebruik van goederen die geenszins, al was het in onrechtstreekse zin, eigendomsrechtsberoving zijn; dat die regelingen
rechtstreeks passen in het kader van lid 3 van artikel 1 van het Eerste Protocol dat de Staten ertoe machtigt het gebruik
van de goederen te regelen met het oog op het algemeen belang;

Overwegende dat, in het bijzonder, de dwingende maatregelen, opgelegd voor de bewerking van de
landbouwgronden vallend onder UG2 en UG3 geenszins het definitieve verbod opleggen om die gronden uit te baten
- meer bepaald, het weiden van dieren of het oogsten van gras, dat ze enkel de verplichting inhouden om bepaalde
landbouwpraktijken te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de ecologische vereisten van de betrokken
soorten en habitats, die per definitie verband houden met de landbouwmilieus en niet met ongerepte milieus; dat het
vergoedingsmechanisme bepaald in de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en de fiscale vrijstellingen voor de
eigenaars hoe dan ook bijdragen tot de compensatie van de meerkost en de inkomensderving die sommige
landbouwbedrijven zouden kunnen ondervinden, waarbij het ″juiste evenwicht″ wordt gewaarborgd tussen de
inachtneming van de noden van het algemeen belang en het recht op respect voor de goederen, vastgelegd in de
Europese Conventie van de Rechten van de Mens;

Overwegende dat er financiële voordelen toegekend worden aan de eigenaars en beheerders van gronden gelegen
in Natura 2000-gebieden om de bijkomende dwingende wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn
wegens de ligging van die gronden, te compenseren;

Overwegende dat de vergoeding van de landbouwers, bepaald in het besluit van de Waalse Regering van
14 juli 2016 ter uitvoering van artikel 31 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, berekend werd op grond
van een objectieve economische beoordeling; dat die vergoeding de compensatie mogelijk maakt van de meerkost en
de eventuele inkomensderving uit de reglementering van het gebruik van de goederen met waarborg van het evenredig
karakter van de maatregel; dat de vergoeding, overeenkomstig de evenredigheidsvereiste, hoger is in het kader van de
preventieve regeling, daar laatstgenoemde strenger is dan de primaire regeling in UG2 en UG3;

Overwegende dat 5% van de oppervlakte van Waalse weidegronden voor een aanzienlijk mindere vergoeding
heden deel uitmaken van de milieuvriendelijke landbouwmethode MAE2 “natuurlijke weidegrond”; dat de
vergoedingsniveaus, met de bekommernis om voldoende compensaties aan te bieden, duidelijk hoger zijn en afwijken
van de maximumbedragen waarvan sprake in de Europese verordeningen, vastgelegd op 200 euro per hectare en per
jaar;

Overwegende dat er bij die vergoedingen voor de eigenaars een vrijstelling van onroerende voorheffing, van de
successierechten en, sinds 2011, van de schenkingsrechten gevoegd wordt;

Overwegende dat er bijgevolg geenszins sprake zou kunnen zijn van een de facto onteigening, die buiten proportie
zou zijn met de instandhoudingsdoelstellingen die overeenkomstig het Europees recht nagestreefd worden, namelijk
om voor het behoud te zorgen, op de betrokken locaties, van de bestaande oppervlaktes en kwaliteit van de types
natuurlijk habitats waarvoor de locaties worden aangewezen, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, alsook voor het
behoud van de populatieniveaus van de soorten waarvoor de locaties worden aangewezen, opgenomen in bijlage 3 van
dit besluit, alsook van de bestaande oppervlaktes en kwaliteit van hun habitats;

Gelet op de bezwaren die in het openbaar onderzoek werden geuit in verband met de zogezegde schending van
het ″standstill″-principe;

Overwegende dat de Regering in het bijzonder verweten wordt het beschermingsniveau van de acht reeds door
de Regering op 30 april 2009 aangewezen locaties gevoelig verminderd te hebben zonder evenwel redenen van
algemeen belang te hebben opgegeven die een dergelijke gevoelige terugzetting zouden kunnen verantwoorden;

Overwegende dat « een globale aanpak van de hervorming nodig is om te oordelen in welke mate de hervorming
op het vlak van kosten-baten-analyse al dan niet ″een stap achteruit″ is (EG, nr. 187.998, 17 november 2008, Coomans
en csrt; zie eveneens EG, nr. 191.272, 11 maart 2009, VZW ″Inter-Environnement Wallonie″);

Overwegende dat er ten gevolge van de aanneming van eerste acht aanwijzingsbesluiten op 30 april 2009 beslist
werd het systeem te hervormen om er de leesbaarheid van en bijgevolg de uitvoering ervan op het terrein te verhogen;
dat er aldus een nieuw aanwijzings- en beschermingsbeleid werd ingevoerd voor de gezamenlijke Natura 2000-locaties,
en dat er in dat verband beslist werd de aanwijzing van de locaties (omtrekken, benaming, opsplitsing in
beheerseenheden, kadastraal bekende percelen) van de dienovereenkomstige beheers- en beschermingsmaatregelen los
te koppelen; dat dit tot een kortere inhoud van de aanwijzingsbesluiten leidt door de invoering van een
gemeenschappelijke sokkel met verhoogde leesbaarheid;

Overwegende dat de maatregelen herzien werden om ze op het terrin controleerbaarder te maken met als doel een
doeltreffende en doelgerichte uitvoering ervan; dat het territoriale toepassingsgebied van sommige maatregelen
uitgebreid werd;

Overwegende dat de acht op 30 april 2009 aangewezen locaties er heden niet minder om beschermd zullen
aangezien de dienovereenkomstige aanwijzingsbesluiten opgeheven en vervangen werden met zorg voor een gelijke
behandeling van de betrokken eigenaars en bezetters, met oog voor eenmaking, samenhang en doeltreffendheid maar
zonder gevoelige vermindering van het beschermingsniveau;

Overwegende dat de analyse van het stelsel dat op de locaties, aangewezen op 30 april 2009, van toepassing is en
op de huidige regeling niet tot de conclusie leidt dat er een minder globaal beschermingsniveau voorhanden zou zijn
met dien verstande dat sommige bepalingen in de aanwijzingsbesluiten van 30 april 2009 als een herhaling worden
beschouwd van de bepalingen getroffen krachtens andere vigerende wetgevingen zoals de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud, de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst en het Boswetboek;

Overwegende dat het minder ″specifiek″ karakter van de preventieve maatregelen en de instandhoudingsdoel-
stellingen (indertijd ″actieve beheersdoelstellingen″ genoemd) geen enkele daling in het beschermingsniveau betekent;
dat de instandhoudingsdoelstellingen voortaan immers op eengemaakte gewestelijke schaal staan (soort per
soort/habitat per habitat) zonder evenwel een gekorte inhoud of juridische waarde gekregen te hebben; dat die
eenmaking een betere inachtneming mogelijk maakt van de gelijke behandeling van eigenaars en bezetters en een
aanzienlijke verbetering vormt ten opzichte van de zware aanwijzingsbesluiten aangenomen op 30 april 2009;

Overwegende dat de mindere nauwkeurigheid van de kaartdocumenten voor de habitats van gemeenschappelijk
belang evenwel geen vermindering van het beschermingsniveau voor de betrokken soorten en habitats betekent, die
beschermd blijven in de preventieve regeling bedoeld in artikel 28 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud
en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Overwegende dat inhoud van de overwogen instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied – namelijk om voor
het behoud te zorgen, op de betrokken gebieden, van de bestaande oppervlaktes en kwaliteit van de types natuurlijke
habitats waarvoor de gebieden worden aangewezen, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, alsook voor het behoud
van de populatieniveaus van de soorten waarvoor de gebieden worden aangewezen, opgenomen in bijlage 3 van dit
besluit, alsook van de bestaande oppervlaktes en kwaliteit van hun habitats- en van de preventieve maatregelen –
opgenomen in de besluiten van de Waalse Regering van 24 maart 2011 en 19 mei 2011 – welsiwaar is veranderd ten
opzichte van de inhoud van de aanwijzingsbesluiten van 30 april 2009, maar niet in de zin van een minder noch van
een, a fortiori, gevoelig verminderd beschermingsniveau;
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Overwegende dat wat betreft de criteria op grond waarvan de aanwijzingsbesluiten vastgesteld zijn, laatstge-
noemden beperkt werden tot de vereisten oplegd bij de vogel- en de habitatrichtlijnen, evenals bij de wet van
12 juli 1973 op het natuurbehoud, dat het doel nagestreefd in de teksten ertoe strekt de instandhouding of het herstel
van de natuurlijke habitats en de soorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te
garanderen; dat de selectie en de afbakening van de locaties enkel op grond van wetenschappelijke criteria, en niet van
overwegingen van sociaal-economische aard getroffen kunnen worden;

Overwegende dat de beheerseenheden bestaan uit omtrekken al dan niet uit één enkel stuk, gelegen binnen een
Natura 2000-locatie die globaal homogene instandhoudingsmaatregelen vereisen die afgebakend worden in functie van
ecologische, technische en/of sociaal-economische criteria;

Overwegende dat het Waals Gewest verantwoordelijkheden heeft in termen van behoud in een gunstige staat van
instandhouding van habitats en soorten van gemeenschappelijk belang; dat van sommige van die habitats en soorten
kan blijken dat ze goed vertegenwoordigd zijn in het Waals Gewest, maar een strikte bescchermingsregeling
verantwoorden daar ze zeldzaam zijn op Europees niveau;

Overwegende dat de uiteindelijk aangewezen omtrek, ten opzichte van de aanvankelijke aangewezen omtrek,
bijkomende percelen bevat ten gevolge van verzoeken om toevoegingen die in het kader van het openbare onderzoek
werden geuit; dat deze percelen aan de wetenschappelijke criteria voldoen op grond waarvan de locatie werd dat
uitgekozen; dat ze tot de coherentie van het Natura 2000-netwerk en tot het bereiken van de doelstellingen m.b.t de
instandhouding van de locatie zullen bijdragen; dat enkele toevoegingen werden uitgevoerd ten gevolge van de
werken uitgevoerd in het kader van de Life-projecten; dat er voor het overige heden geen aanleiding toe bestaat andere
percelen toe te voegen om aan de verplichtingen te voldoen van de Vogel- en de Habitatrichtlijnen en de wet van
12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Overwegende dat de omtrek van de uiteindelijk aangewezen locatie sommige percelen geheel of gedeeltelijk
uitsluit van de in eerste lezing aangenomen omtrek na de verzoeken geformuleerd in het kader van het openbare
onderzoek; dat deze percelen, na verificatie en actualisering van de gegevens, niet aan de wetenschappelijke criteria
voldoen om als bijzonder instandhoudingsgebied of bijzonder beschermingsgebied aangewezen te worden aangezien
ze geen bijzonder biologisch belang vertonen; dat dit gebrek aan belangstelling niet aan een gebrek of een slecht beheer
te wijten is; dat deze percelen ook niet tot de coherentie van het netwerk bijdragen; dat ze niet tot de
instandhoudingsdoelstellingen bijdragen; dat daaruit voorvloeit dat ze dus bij vergissing in de locatie werden
opgenomen en dat ze daardoor dienen weg te vallen; dat de andere verzoeken tot intrekking niet aanvaard werden
aangezien ze betrekking hebben op percelen die aan de wetenschappelijke selectiecriteria van de locaties voldoen of die
nodig zijn voor de coherentie van het Natura 2000-netwerk en voor de beoordeelde instandhoudingsdoelstellingen
voor de locatie, zoals hierboven vermeld;

Overwegende dat sommige percelen, hoewel ze opgenomen zijn in de kaarten gevoegd bij het aanwijzingsbesluit,
van de locatie zijn uitgesloten middels een lijst gevoegd bij het aanwijzingsbesluit (zie bijlage 2.2); dat die werkwijze
toegelaten is bij artikel 26, § 1&weede lid, 7°, van de wet van 12pD; juli 1973 op het natuurbehoud waarin bepaald is
dat, in geval van tegenstrijdigheid, de letterlijke voorschriften met betrekking tot de afbakening van de locatie en de
beheerseenheden de grafische voorschriften overrulen; dat de omvang van de bebouwde percelen op praktisch vlak
soms wel heel klein zijn; dat er, om te voorkomen dat de kaarten versnipperd zouden geraken door de afbakening van
vernoemde percelen, voor de optie gekozen werd van de lijst van de uitgesloten percelen in de locatie, zonder dat ze
eigenlijk op de kaart vermeld staan;

Overwegende dat het kaartdocument Natura 2000 om redenen van stabiliteit in de tijd gegrond is op de vectoriële
standaardkaart van het NGI op 1/10 000e; dat dit, zoals het bij elke standaardkaart het geval is, enkel een afbeelding
betreft van wat werkelijk op het terrein te vinden is; dat er onduidelijkheden eruit kunnen voortvloeien in vergelijking
met de afgebeelde werkelijkheid of wijzigingen op het terrein die niet in overweging zijn genomen op het
kaartdocument;

Overwegende dat de officiële referentie voor de kadastrale perceelsindeling de kadastrale legger is en dat de
verschillende lagen op de kaart (CADMap) niet op één of ander referentiedocument gegrond zijn, maar een
digitalisering zijn van de perceelplannen;

Overwegende dat het GBCS het resultaat is van de digitalisering van de gezamenlijke landbouwpercelen,
aangegeven in het Waalse Gewest, op grond van georthorectificeerde luchtfoto’s;

Overwegende dat de kadasterpercelen en de elementen van de Natura 2000-laag niet nauwkeurig samenvallen; dat
de GBCS-percelen en de elementen van de Natura 2000-laag ook niet nauwkeurig samenvallen; dat daar dus lichte
verschillen uit voortvloeien; dat er bijgevolg een cartografische en op het terrein uit te voeren interpretatie nodig is om
de werkelijke perceels- en beheerseenheidsgrenzen te kennen, waarvan de verschillende lagen op de kaart enkel
afbeeldingen zijn;

Overwegende dat wat het gewestplan betreft, de lagen op de kaart gebruiksbeperkingen vertonen, omschreven en
in te kijken op de website :

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/PDS/Note_Diffusion.pdf; dat het gewest-
plan en het NGI, dat het standaarddocument vormde voor het in kaart brengen van Natura 2000, lichte verschillen
vertonen;

Overwegende dat de materiële bevoegheden in onze federale staatsstructuur exclusief zijn, onder voorbehoud van
de inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en van de federale loyauteit; dat een deelgebied het de federale
overheid niet onmogelijk of overdreven moeilijk mag maken in het uitoefenen van diens bevoegdheden; dat het Waalse
Gewest in deze niet rechtstreeks in de federale bevoegdheden treedt;

Overwegende dat, wat meer bepaald de spoorwegen betreft, de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud enkel
een instandhoudingsdoelstelling van de natuur nastreeft en niet het beheer en het onderhoud van de spoorinfrastruc-
tuur op zich regelt; dat een samenvoeging mogelijk is tussen beide administratieve ordehandhavingen; dat, hoewel de
preventieve regeling a priori bepaalde dwingende maatregelen oplegt, de instandhouding en het onderhoud van de
infrastructuren er daarom niet ″onmogelijk″ of ″overdreven moeilijk″ op gemaakt worden; dat er bij bedreiging van
aantasting van de integriteit van de locatie, bijvoorbeeld door werfmachines, steeds een afwijking mogelijk is om
redenen van hoog openbaar belang krachtens artikel 29, § 2, leden 4 en 5, van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud;

Overwegende dat sommige bezwaarindieners op eventuele onverenigbaarheden wijzen tussen sommige
bepalingen van de aanwijzingsbesluiten en die van de speciale administratieve ordehandhaving waarmee ze belast zijn
(bijv. de wet van 25 juli 1891 tot herziening van de wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen of de wet van
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen); dat die
onverenigbaarheden tegen de hiërarchie van de normen zouden indruisen daar die bepalingen wetgevende waarde
hebben terwijl de aanwijzingsbesluiten enkel een reglementaire waarde zouden hebben;
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Overwegende dat die beweringen ongefundeerd zijn daar er geen enkele concrete onverenigbaarheid wordt
aangetoond; dat de wettelijke erfdienstbaarheden, voorzien in de ordehandhavingswetgevingen voor infrastructuren
van openbaar nut beperkingen opleggen in het eigendomsrecht van de omwonenden van die infrastructuren die,
overeenkomstig het samenvoegingsbeginsel van de administratieve ordehandhavingen, samengevoegd worden met de
bepalingen van de primaire beschermingsregeling die van toepassing is op de kandidaat-locaties en op de preventieve
regeling die van toepassing is op de Natura 2000-loacties;

Overwegende dat de eigenaars en bezetters, de beheerders van de gronden alle wettelijke erfdienstbaarheden
moeten naleven die op hun eigendom van toepassing zijn zonder dat dit ook maar een probleem van
onverenigbaarheid vormt tussen het aanwijzingsbesluit en de bepalingen van die ordehandhavingswetgevingen;

Overwegende dat de samenvoeging daadwerkelijk de verplichting voor de beheerder van de infrastructuur
inhoudt om de regels na te leven die voortvloeien uit de preventieve regeling die van toepassing is op de
Natura 2000-locaties, met inbegrip van de verplichting om, in voorkomend geval, de afwijking aan te vragen bedoeld
in artikel 29, § 2, leden 4 en 5, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wanneer het project een aantasting van
de integriteit van de locatie inhoudt; dat dit daarom nog niet betekent dat het aanwijzingsbesluit de betrokken
wetgevingen inzake administratieve ordehandhaving zou schenden; dat de mogelijkheid om een afwijking aan te
vragen om dwingende redenen van hoger openbaar belang, met inbegrip van sociaal-economische aard of in verband
met de openbare veiligheid en de volksgezondheid, overigens de beheerders van de infrastructuren van openbaar nut
de mogelijkheid verlenen om projecten in goede banen te leiden die verantwoord zijn door dergelijke redenen wegens
het uitblijven van alternatieve oplossingen en mits compensatie;

Overwegende dat de preventieve maatregelen die voortvloeien uit de preventieve regeling die van toepassing is
op de locaties ten gevolge van hun aanwijzing als Natura 2000-locatie overigens niet betekent dat de openbare
dienstopdrachten, toevertrouwd aan die openbare instellingen en in het bijzonder aan de autonome overheidsbedrijven
zoals Infrabel, bedoeld in de organieke wetgevingen zoals de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven (artikel 156), ter discussie worden gesteld;

Overwegende dat de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties slechts een zeer beperkt
aantal activiteiten verbied, over het algemeen van landbouw- of bosbouwaard en enkel in sommige uitermate broze
beheerseenheden;

Overwegende dat de voornaamste dwingende maatregel voor het overige uit de bij artikel 28, § 1 van de wet van
12 juli 1973 op het natuurbehoud bepaalde verplichting voor de beherende overheid voortvloeit om, respectievelijk, de
soorten en de habitats van communautair belang waarvoor de locatie is aangewezen niet significant te verstoren of aan
te tasten en om de integriteit van de site niet te schaden via plannen of vergunningen die significante effecten zouden
kunnen hebben op de locatie overeenkomstig artikel 29, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Overwegende dat die dwingende maatregelen opgeheven kunnen worden via de afwijking bepaald in artikel 29,
§ 2, leden 4 en 5, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, om dwingende redenen van hoger openbaar belang,
met inbegrip van de openbare veiligheid en de volksgezondheid of van sociaal-economische aard en na advies van de
Commissie als de locaties prioritaire habitats of soorten bevat; dat dit kader vastgesteld is bij Richtlijn 92/43 van
21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en niet gewijzigd mag
worden op straffe van schending van het Europees recht;

Overwegende dat, mocht er tegenspraak worden vastgesteld tussen reglementaire bepalingen van een
aanwijzingsbesluit en een bepaling van een ordehandhavingswetgeving of een organieke wetgeving van openbare
diensten die infrastructuren gebruiken in of in de nabijheid van een Natura 2000-locatie, die tegenstelling niet zou
voortvloeien uit het aanwijzingsbesluit maar rechtstreeks uit de bepalingen van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud (art. 28 en 28bis) waarbij de preventieve regeling in de Natura 2000-locaties werd vastgelegd; dat het
aanwijzingsbesluit enkel een akte van erkenning is met een voornamelijk reglementaire waarde, waarvan de
aanneming hoofdzakelijk de inwerkingtreding tot gevolg heeft, in de bij die akte afgebakende omtrek, van een reeks
preventieve maatregelen met een wetgevend karakter, zoals bijvoorbeeld een klasseringsakte die ondanks zijn
individuele waarde de beschermde loactie onder de toepassing van een beschermingsregeling laat vallen, bepaald bij
de wetgeving op de bescherming van het erfgoed;

Overwegende dat wat betreft de mogelijkheid om in het stadium van de afbakening van de locatie het bestaan of
de projecten van infrastructuren van openbaar nut of van uitrustingen van openbaar nut in overweging te nemen, zoals
bestaande of te bouwen zuiveringsstations, spoorlijnen, wegennetten, leidingen enz. er vooral op gewezen dient te
worden dat de Waalse Regering zijn aanwijzingen van locaties enkel kan baseren op zuiver wetenschappelijke criteria
bepaald bij de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, dat het dus niet mogelijk is bepaalde delen van de omtrek
van een locatie uit te sluiten die voldoen aan de bescherming als Natura 2000-locatie, enkel en alleen om te voorkomen
dat percelen voor de aanleg of de uibating van infrastructuren, al zijn ze van openbaar belang, in de omtrek van een
locatie zouden worden opgenomen;

Overwegende dat de mogelijkheden om af te wijken van de preventieve regeling om dwingende redenen van
hoger openbaar belang bepaald in artikel 29, § 2, leden 4 en 5, van de wet van 12 juli 1973 de beheerders daarentegen
de mogelijkheid biedt om activiteiten te voeren ondanks hun impact op de locaties, mits inachtneming van bepaalde
voorwaarden;

Overwegende dat de Regering, wat betreft het verzoek van Operationeel Directoraat-Generaal Wegen en
Gebouwen (DGO1) van de Waalse Overheidsdienst, van vzw GRACQ en vzw Chemins du rail in verband met de wens
om de bedding van afgedankte spoorlijnen te behouden voor de aanleg van het RAVeL-trage-wegennet of van nieuwe
spoorlijnen, en hun suggestie om systematisch de spoorlijnen in de anthropische beheerseenheid UG11 over minstens
12 meter te behouden, evenals het verzoek van Infrabel om geen rekening te houden met het domein van de
spoorinfrastructuur en geheel of gedeeltelijk met de percelen die zich in een zone van twintig meter bevinden gemeten
vanaf vrije spoorranden de locaties niet anders mag selecteren of afbakenen dan op grond van wetenschappelijke
criteria, en niet wegens sociaal-economische overwegingen; dat er geen sprake van zou kunnen zijn om een wegennet
of een spoornet van een locatie uit te sluiten zonder wetenschappelijke verantwoording;
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Overwegende dat er geen principiële onverenigbaarheid bestaat tussen de preventieve regeling voortvloeiend uit
de aanneming van het aanwijzingsbesluit en de politie der spoorwegen, wat elke onregelmatigheid in verband met de
zogezegde niet-naleving van de politie der spoorwegen uitsluit; dat het twee afzonderlijke administratieve
ordehandhavingen betreft met samengevoegde effecten; dat, al mocht er een tegenstelling opduiken, wat niet het geval
is geweest in de openbare onderzoeken, het aanwijzingsbesluit, ten minste wanneer daar geen specifieke
instandhoudingsdoelstellingen of preventieve maatregelen of specifieke verbodsbepalingen in vervat zijn, namelijk
locatie-eigen maatregelen en verbodsbepalingen, de aard van een akte van erkenning vertoont waarvan de
inwerkingtreding verbonden is aan de toepassing van een preventieve regeling van decreetgevende oorsprong
afkomstig van artikel 28 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; dat beide ordehandhavingsregels met
éénzelfde hiërarchisch niveau samengevoegd worden ten bate van de strengste van beide;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het geheel van de kadastrale percelen en gedeelten van percelen bedoeld in bijlage BE34056 bij dit
besluit en gelegen op het gebied van de gemeente Etalle, Habay en Tintigny wordt aangewezen als Natura 2000-locatie
BE34056 – ″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny″.

De omtrek van de locatie, zoals begrensd op een kaart op schaal 1/10.000e, alsook de schriftelijke voorschriften tot
nadere bepaling ervan deze omtrek, worden vastgesteld bij bijlage 2 van dit besluit.

De Natura 2000–locatie BE34056 – ″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny” beslaat een oppervlakte van
2160,98 ha.

Art. 2. Worden nader bepaald in bijlage 3.A., rekening houdend met de op dit moment beschikbare gegevens :

1° de types natuurlijke habitats met een gemeenschappelijk belang die in de locatie voorkomen en waarvoor de
locatie wordt aangewezen, met vermelding, in voorkomend geval, van de prioritaire natuurlijke habitats in de
locatie;

2° de oppervlakte en de staat van instandhouding ervan, zoals beoordeeld op de schaal van de locatie wanneer
het geselecteerd wordt alsook, in voorkomend geval, de beheerseenheid/-eenheden die de prioritaire
natuurlijke habitats in de locatie herbergen.

Art. 3. Worden nader bepaald in bijlage 3.B., rekening houdend met de op dit moment beschikbare gegevens :

1° de soorten met een gemeenschappelijk belang en de soorten volgens waarvoor de locatie aangewezen wordt
met vermelding, in voorkomend geval, van de prioritaire soorten die aanwezig zijn in de locatie;

2° hun populatie en de staat van instandhouding ervan, zoals beoordeeld op de schaal van de locatie wanneer het
geselecteerd wordt alsook, in voorkomend geval, de beheerseenheid/-eenheden die de prioritaire soorten in de
locatie herbergen.

Art. 4. Wat betreft de als bijzonder instandhoudingsgebied voorgestelde gedeelten van de locatie, zijn de
wetenschappelijke criteria op grond waarvan de locatie is gekozen, degene die zijn bedoeld in bijlage X bij de wet van
12 juli 1973 alsook de relevante wetenschappelijke gegevens.

Wat betreft de als bijzonder instandhoudingsgebied voorgestelde gedeelten van de locatie, zijn de wetenschap-
pelijke criteria op grond waarvan de locatie is gekozen, degene die zijn bedoeld in artikel 25, § 2, bij de wet van
12 juli 1973 alsook de relevante wetenschappelijke gegevens.

De resultaten betreffende de toepassing van deze critera binnen de locatie worden samengevat in de bijlagen 3.A
en 3.B bij dit besluit.

Art. 5. De beheerseenheden van de locatie en de kaart waarop de omtrek ervan wordt afgebakend, worden
vastgesteld in bijlage 4 van dit besluit.

De buitenlijnen van de beheerseenheden stemmen overeen met die van de voornaamste typen natuurlijke habitats
die in het gebied voorkomen.

Art. 6. Rekening houdend met de economische, sociale en culturele eisen alsook met de plaatselijke bijzonder-
heden, kunnen de voorgestelde middelen om de doelstellingen van het stelsel van actief beheer te bereiken, de
volgende zijn :

— het afsluiten van een actieve beheersovereenkomst of van elke andere vorm van overeenkomst gesloten door
het Waalse Gewest met betrokken eigenaars of gebruikers;

— de oprichting van een domaniaal natuurreservaat of een erkend reservaat of van een bosreservaat;

— de wijziging van de bosinrichting die eventueel geldt;

— de aanneming van een afschotplan voor de soorten grof wild die dienen te worden gecontroleerd (in het
ambtsgebied van de betrokken jachtraad of -raden);

— de wijziging van het beheersplan van de waterbeheersing van de landbouwgronden opgesteld door de
Watering overeenkomstig de vigerende wetgeving;

— de terbeschikkingstelling van gronden aan het Waalse Gewest of aan een natuurvereniging erkend
overeenkomstig artikel 17, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986;

— de wijziging, in voorkomend geval, van het in de locatie geldend saneringsplan per onderstroomgebied en/of
de aanpassing van het programma van waterbeschermingsmaatregelen aangenomen in voorkomend geval
krachtens het Waterwetboek;

— de wijziging van de programma’s van de werken inzake ruiming en onderhoud van de waterloop;

— de aanneming van agromilieumaatregelen;

— elk ander relevant actief beheersmiddel voorgesteld tijdens het overleg.
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Art. 7. De Natura 2000–locatie BE34056 – ″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny” hangt af van de
instandhoudingscommissie van Aarlen.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2017.

Art. 9. De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 december 2016.

De Minister-President,
P MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

BIJLAGE 1 : Lijst van de kadastrale percelen en gedeelten van percelen opgenomen in de omtrek
van de Natura 2000–locatie BE34056 - Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny

De percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren, zijn opgenomen in de Natura 2000–locatie BE34056 –
″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny″ :

GEMEENTE : ETALLE Afd 1 Sectie C : percelen 101A, 105C, 109A, 112, 113, 114, 115C, 119F, 119G, 120A, 120B, 120C,
121E, 122, 123A, 125A, 126, 127A, 129C, 130A, 130B, 131A, 132K, 133B, 134C, 135A, 137B, 138A, 139A, 140A, 141B, 142E,
142F, 142G, 143, 144, 145, 146C, 147E, 148A, 151B, 152E, 154/02, 155D, 157D, 159H, 159K, 159L, 160B, 161B, 162B, 163F,
164A, 165A, 166A, 167B, 167C, 169B, 170D, 171A, 172D, 172E, 175C, 175D, 175E, 176, 1804C, 1804D (partim 76 %), 1805C
(partim 91 %), 1805E (partim 91 %), 1806K, 1806L, 1806M, 1806N, 1806P, 1806R, 1806S, 1806T, 1806V, 1807B, 1808B
(partim 88 %), 1809, 1810/02B, 1810/03C, 1810/03D, 1810/03E, 1810/03F, 1810/03G, 1810/03H, 1810/03K, 1810/03L,
1810/04C, 1810/04D, 1810/04E, 1810B, 1810G, 1810H, 1810K, 1810L (partim 94 %), 1810M (partim 86 %), 1811B, 1811C,
1811D, 1812A (partim 5 %), 1813A, 1818 (partim 7 %), 181A, 1825A (partim 23 %), 1826A (partim 48 %), 183, 184A,
1861E2 (partim 9 %), 1861H (partim 6 %), 187B, 1887F (partim 1 %), 1887L (partim 9 %), 189B, 191, 192, 193A, 1947D
(partim 24 %), 1949C (partim 85 %), 194A, 1950E (partim 64 %), 1952B, 1953C (partim 57 %), 1953F (partim 12 %), 1955F,
1957A, 1958A (partim 65 %), 1960C (partim 92 %), 1960D (partim 87 %), 1962A, 1962B, 1964A, 197B, 199A, 2002E
(partim 17 %), 200C, 201D, 201E, 202C, 203A, 203B, 204B, 205A, 207, 208A, 208B, 211, 212A, 213A, 214, 215A, 216A, 216B,
217, 218, 219A, 219B, 220B, 222, 224A, 225, 226A, 227, 228, 230A, 231A, 231B, 232C, 233A, 234C, 234D, 236D, 239B, 239C,
240A, 240B, 241A, 246B, 246C, 247, 248A, 249B, 251, 252, 253A, 253B, 255A, 259C, 259G, 259L, 259M, 260A, 263E, 266F,
266G, 267H, 267K, 267L, 272C, 272D, 272E, 277A, 278A, 279A, 280A, 281A, 281C, 282B, 283A, 284A, 285A, 288A, 290,
291A, 292E, 294, 295, 296B, 297A, 298C, 301A, 303B, 304A, 306B, 307E, 307F, 308C, 309E (partim 94 %), 309G, 312B
(partim 62 %), 313B (partim 24 %), 315F, 315G, 316C, 317B, 318A, 319, 320B, 321A, 322A (partim 82 %), 324B
(partim 10 %), 326B (partim 17 %), 329A, 330, 331, 332C, 333A, 334P, 334R, 334S, 334T, 334V, 334X, 334Y (partim 91 %),
335D, 335E, 345A (partim 12 %), 347C (partim 6 %), 348A (partim 23 %), 367C (partim 25 %), 371G (partim 19 %), 49K
(partim 7 %), 50 (partim 6 %), 555A, 555B, 555E, 556D, 557D, 558A, 559A, 561B, 566A, 568B, 56A (partim 5 %), 573D,
573E, 575F, 576A, 577D, 577E, 577F, 578G, 578H, 579C, 579D, 579E, 579F, 58 (partim 7 %), 580G, 580H, 581D, 584B, 588C,
589C, 590C, 591A, 593, 595B, 596, 597, 601F, 609A, 60C, 61, 613B, 613C, 614C, 615, 616, 619A, 62, 621E, 622C, 623B, 623C,
625B, 627B, 627C, 627D, 628, 629, 63, 630, 632A, 634, 635, 636, 637, 639A, 64 (partim 93 %), 640, 641A, 641B, 642C, 644,
645A, 647A, 648, 649A, 651A, 652A, 652B, 653C, 656D, 659B, 667B, 669B, 675B, 675C, 676A, 680A, 681, 683A, 685A, 686A,
687A, 687B, 688C, 688D, 688E, 688F (partim 94 %), 689, 691A, 696 (partim 89 %), 697, 698, 699, 700, 701B, 707F, 708/02,
709A, 71 (partim 42 %), 710E, 712A, 714A, 716A, 718A, 720A, 723B (partim 22 %), 73B (partim 43 %), 744A (partim 81 %),
745/02 (partim 60 %), 75A (partim 68 %), 76 (partim 87 %), 77A (partim 95 %), 78A, 79, 80, 81A, 82A, 83, 84, 85, 86, 863A,
864 (partim 88 %), 866C, 866D (partim 91 %), 868H, 868K (partim 87 %), 873 (partim 22 %), 875 (partim 5 %), 876A
(partim 37 %), 876B (partim 57 %), 877 (partim 78 %), 878C, 879B, 879C, 87F, 881A, 884E, 884F, 885B, 886A, 887B, 888,
889B, 889C, 892, 893C, 894D, 895A, 896B, 900A, 901, 903A, 904, 905A, 907A, 908B, 90E, 910A, 911A, 912/02, 912A, 914C,
915A, 915B, 917, 918 (partim 70 %), 919A, 91B, 920, 921A, 923A, 925, 926A, 928, 929A, 92B, 92C, 93, 934 (partim 24 %),
935A, 935B (partim 87 %), 936, 939A, 94, 94/02, 940A (partim 61 %), 95, 980/02 (partim 53 %), 99, Afd 4 Sectie A :
percelen 1495D (partim 20 %), 1495L (partim 32 %), 1495N (partim 46 %), 1495P (partim 10 %), 1495R (partim 12 %),
1500B, 1501A3 (partim 93 %), 1501F2 (partim 38 %), 157/04, 157/05, 173/03A (partim 9 %), 173/03B (partim 87 %),
1763E (partim 89 %), 176A, 177, 1786 (partim 20 %), 1789A (partim 11 %), 1790 (partim 12 %), 1791 (partim 22 %), 1792
(partim 25 %), 1793 (partim 24 %), 1795A (partim 29 %), 1796 (partim 25 %), 1800A (partim 16 %), 1806C, 1821, 1822,
1839A, 1839B, 1839K, 1839M, 1839N, 1839P (partim 73 %), 1839R, 1839S (partim 73 %), 1840/02, 1840A, 1841
(partim 33 %), 1842C (partim 45 %), 1842E, 1842F, 1843E, 1843F, 1843H (partim 14 %), 1859 (partim 68 %), 1860C, 1860D
(partim 91 %), 1860F, 1860G, 1891B (partim 6 %), 1897A (partim 7 %), 1921A (partim 21 %), 1990C, 1990E, 234B
(partim 10 %), 243N (partim 9 %), 244/02B (partim 30 %), 244B, 244D, 245A, 246A, 247A, 248A, 249A, 250, 251C, 251D,
253, 254, 255A, 256A (partim 6 %), 257A (partim 17 %), 258A (partim 20 %), 267, 268X (partim 46 %), 279C (partim 42 %),
280B (partim 41 %), 282 (partim 32 %), 284 (partim 80 %), 285, 286, 287, 288 (partim 91 %), 289 (partim 90 %), 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298A, 298B, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306A, 308, 309, 310A, 312, 313, 314A, 316A
(partim 63 %), 316B (partim 59 %), 317B (partim 60 %), 317C (partim 61 %), 319A (partim 55 %), 322C (partim 23 %), 323,
324A, 326, 329B, 329C, 330A, 330B, 330C, 331, 332, 333, 334, 335, 336E, 337A, 339C, 340E, 340F, 345D, 345E, 347B, 348A,
349D, 351D, 351E, 355C, 355E, 358H, 358K, 359A, 360A, 361A, 362C, 362D, 363A, 364B, 365B, 366A, 368A, 369A, 371A,
372A, 372B, 373A, 375C, 376B, 377A, 379C, 380, 381, 382, 383A, 384A, 386B, 387C, 387D, 388A, 388B, 389A, 390B, 393B,
503D (partim 26 %), 503E (partim 21 %), 504 (partim 27 %), 506A (partim 28 %), 520A (partim 33 %), 522 (partim 61 %),
523A (partim 17 %), 533 (partim 78 %), 673F, 676B, 679B, 679C, 680C, 681E, 682, 685A, 686F, 686G, 687A, 688C, 688D,
689B, 690A, 691B, 692B, 693B, 694E, 694F, 695E, 696B, 697B, 699B, 700E, 700F, 701C, 702A, 703B, 703C, 705A, 705B, 706A,
708C, 709A, 710G, 711C, 711D (partim 69 %), 712A (partim 75 %), 714 (partim 94 %), 715, 716, 717, 719A, 720C, 721A,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728A, 730A, 731, 732B, 734A, 734B, 735, 736A, 738, 739B, 741A, 741B, 741C, 742E, 743B, 744C,
744D, 746A, 747A, 748, 749, 751A, 756A, 757B, 838 (partim 30 %), 840 (partim 14 %), 841, 842A, 844A, 846B, 848B
(partim 47 %), 886C (partim 13 %), Sectie B : percelen 789C (partim 35 %), 789D (partim 19 %), 831F (partim 11 %), 831W
(partim 7 %), 852A, 853A (partim 11 %), 855D (partim 27 %), 896 (partim 36 %), 897 (partim 53 %), 898A (partim 84 %),
900 (partim 17 %), 906A2 (partim 70 %), 906C2 (partim 83 %), 906E2 (partim 10 %), 907B, 907C, 907F, 907G, 907H, 907K,
908A, 908B, 916A, 916B, 917C (partim 19 %), 917E (partim 28 %), 917F, Sectie C : percelen 1000, 1001, 1002A, 1004C,
1005B, 1005C, 1006A, 1008C, 1008D, 1009A (partim 51 %), 1013A (partim 74 %), 1015, 1016F, 1017A, 1017B, 1017E, 1017F,
1017M, 1018E (partim 85 %), 1018F (partim 87 %), 1021B, 1021E, 1021F, 1022, 1023, 1024, 1028A, 1030A, 1031A, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036B, 1040A, 1041B, 1042A, 1042B, 1043B, 1043F, 1043G, 1045B, 1045C, 1046E, 1046F, 1046G, 1046H,
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1046L, 1047, 1048, 1051A, 1052A, 1052B, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061A, 1062, 1066A, 1068A, 1069D, 1070C,
1075A, 1080, 1081A, 1083, 1086A, 1087, 1088G, 1088H, 1089, 1090K, 1091G, 1091H, 1091K, 1092B, 1095C, 1097B, 1098B,
10A (partim 6 %), 1101, 1102A, 1103A, 1104, 1105, 1106A, 1109B, 1118C, 1119E, 1120B, 1121A, 1122E, 1122G, 1122H, 1126A,
1128, 1129, 1131A, 1132B, 1132C, 1133, 1135B, 1136, 1137A, 1138C, 1141A, 1142A, 1143B, 1144A, 1145A, 1146, 1148A,
1151B, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157A, 1159, 1159/02, 1160, 1161, 1162, 1163A, 1163B, 1164, 1165, 1166A, 1166B, 1167A,
1167B, 1168G, 1171C, 1172C, 1173B, 1174A, 1174B, 1175C, 1176A, 1177, 1178A, 1180A, 1180C, 1180D, 1183A, 1184, 1185,
1186, 1187, 1188, 1189, 119 (partim 29 %), 1190A, 1193B, 1193C, 1194A, 1194B, 1195A, 1198A, 1199/02, 1199A, 11C
(partim 8 %), 120 (partim 53 %), 1200, 1201A, 1202A, 1208B, 1208C, 1209A, 121, 1211A, 1212, 1214B, 1215E, 1216D, 1216E,
1218A, 1219, 122, 1220A, 1221, 1222A, 1223C, 1223D, 1224A, 1229A, 1231A, 1232A, 1232C, 1232D, 1233A, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240B, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247A, 1248A, 1249, 1252A, 1253, 1254B, 1254C, 1255A,
1256A, 1257, 1258, 1259, 125C, 125E, 125F, 125G, 125H, 125K, 125L, 125M, 125N, 125P (partim 77 %), 1260, 1262B, 1263B,
1264, 1265, 1266, 1269B, 126W (partim 5 %), 1270A, 1272A, 1274A, 1276E, 1276F, 1277B, 1280A, 1282A, 1286A, 1288A,
128D, 128F (partim 27 %), 1291A, 1293A, 1294, 1295, 1296, 1299D, 12C (partim 55 %), 1300D, 1303B, 1304A, 1305, 1307A,
1308, 1309A, 1315A, 1316A, 1316B, 1318A, 1320, 1321, 1322A, 1325A, 1326C, 1327, 1328A, 1331A, 1332A, 1334K, 1336A,
1337, 1338, 1344A, 1344C, 1348C, 1353D, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358A, 1359, 1360B, 1363, 1364A, 1364B, 1365, 1366, 1367,
1369, 1370, 1372, 1372/02, 1373B, 1375, 1376E, 1377, 1378, 1379B, 1379C, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387C, 1388,
1389A, 1389B, 138C (partim 79 %), 139, 1391A, 1392, 1394B, 1395A, 1397D, 1397E, 1397F, 1397G, 1399B, 13C, 1402C,
1406B, 1408B, 1409A, 140A, 1410C, 1411A, 1414B, 1414E (partim 57 %), 1415A (partim 90 %), 1416A, 1417F, 1418F, 1418G,
141A4 (partim 90 %), 141D4, 141F2 (partim 57 %), 141F4, 141G (partim 75 %), 141G4 (partim 10 %), 141K3 (partim 53 %),
141M3 (partim 91 %), 141M4 (partim 90 %), 141N4 (partim 92 %), 141R2, 141V (partim 77 %), 141Y, 1420B, 1421D, 1422E,
1423B, 1424B, 1425B, 1426A, 1427A, 1428A, 142A, 1431B, 1434C, 1434G, 1434H, 1434K, 1434L, 143A, 1447A, 1447E,
1447F, 1448A, 144D (partim 91 %), 1451C, 1452, 1453A, 1454, 1456F, 1456G, 1456H, 1457B, 1457C, 1458A, 145A
(partim 6 %), 1460, 1462, 1463A, 1463B, 1464B, 1467A, 1468B, 1469, 146A, 1470, 1471A, 1471B, 1472, 1473, 1474, 1475A,
1477A, 1478B, 1479, 1480A, 1480B, 1480C, 1481C, 1481D, 1481E, 1481F, 1482B, 1482C, 1483A, 1484, 1485, 1486A, 1487A,
1487B, 1488, 1489A, 148A, 1491, 1492A, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1502A, 1503, 1505A, 1506, 1507, 1508,
1509B, 1509C, 1510, 1513E, 1514C, 1515, 1516A, 1518, 1519A, 1520, 1522A, 1523C, 1524C, 1526, 1527, 1528E, 1529, 152A,
1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1537A, 1538, 1539, 1540, 1541, 1544B, 1544C, 1545, 1546, 1547A, 1550A, 1551, 1552,
1553A, 1553B, 1554A, 1556, 1557, 1558, 1559A, 1559B, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564B, 1566A, 1567, 1568A, 1570, 1571, 1572,
1573, 1575, 1576A, 1577, 1578, 1579, 157A, 1581, 1582A, 1585, 1586B, 1586C, 158E, 158F, 158G, 158H, 158L, 158M, 1590A,
1591B, 1591C, 1595A, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1605E, 1606B, 1608, 1609A, 160B, 161, 1610B, 1610C,
1610D, 1611, 1613A, 1615B, 1615C, 1616C, 1617, 1618, 1620, 1621A, 1622C, 1623D, 1624A, 1625, 1626, 1627, 162A, 1630,
1631H, 1631P, 1631S, 1631T, 1631V, 1631W, 1634E, 1634F, 163A, 1641A, 1642, 1644, 1646, 1647E, 1649C, 164A, 164F, 164G,
164L, 164N, 164P, 165, 1652C, 1654E, 1656C, 1657C, 1661B, 1665C, 1666, 1667, 1668, 1669, 166A, 1670, 1671A, 1671B, 1672,
1673D, 1674E, 1675C, 1675E, 1677, 1678G, 1678H, 1680L, 1680M, 1681C, 1685, 1686A, 1688, 1689, 168A, 168C, 168E, 168F,
169, 1690, 1692A, 1695, 1697A, 1700A, 1701, 1702, 1703A, 1704F, 1705E, 1706E, 1706F, 1707B, 170A, 170B, 171, 1710,
1711C, 1711D, 1713A, 1714A, 1715, 1716A, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723B, 1724, 1726A, 1727, 1728B, 172B, 1732B, 1733B,
1735A, 1737A, 1738C, 1738D, 1739A, 173A2, 173B2, 173F, 173G, 173H, 173K, 173L, 173N, 173R, 173V, 173W, 173X, 173Z,
1740E, 1742A, 1743, 1744A, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751A, 1752A, 1754, 1755, 1756, 1757D, 1758F, 176, 1761, 1764A, 1766,
1767B, 1767C, 177A2, 177B, 177B2, 177C2, 177R, 177S, 177T, 177V, 177W, 177X, 177Y, 177Z, 181D, 181E, 182, 183C, 183D,
184K, 185B, 186D, 187D, 188B, 189E, 189F, 190C, 192D, 192E, 194B, 196B, 198A, 199F, 203A, 204, 205A, 207, 208, 211D
(partim 47 %), 213A, 214E (partim 65 %), 215B (partim 92 %), 216A, 217A, 218A, 220F, 221E, 221F, 222C, 226, 227, 231A,
232B, 232C, 238A, 247A, 248A, 249, 262C, 272A, 275A, 278, 279, 280F, 280L, 280M, 280N, 280P, 280R, 281, 283B, 284B,
285B, 287B, 288B, 289A, 289B, 290A, 290E, 290F, 291B, 291C, 293, 294A, 295A, 296A, 297A, 298, 299, 301A, 303E, 303F,
304A, 305C, 306, 307A, 308B, 308C, 309A, 310B, 310C, 311A, 312, 313A, 316A, 317, 320A, 321B, 323B, 324B, 325A, 326A,
326B (partim 42 %), 328B, 329C, 335, 337A (partim 76 %), 338N (partim 9 %), 338P, 383E (partim 17 %), 383F, 384, 385B
(partim 43 %), 390H (partim 95 %), 391E (partim 6 %), 392E, 392F, 393D, 393K, 393L, 394C, 396D (partim 46 %), 399B,
3A, 402B, 403B, 404, 405, 407B, 409B, 411, 412, 413A, 413B, 414, 415, 416A, 416B, 417B, 419, 420A, 421E, 422, 423, 424A,
424B, 425, 426, 427A, 431A, 432, 434A, 435B, 436B, 437B, 437C, 437D, 439A, 440A, 441A, 441D, 442, 443A, 443C, 444B,
446B, 449A, 450A, 451, 452C, 452D, 453B, 454, 455, 456, 457A, 457B, 458C, 460B, 460C, 461, 462, 463A, 468A, 469, 470,
471, 472, 474B, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484A, 487A, 488D, 489, 490, 491, 492A, 492B, 493, 494, 495, 496A, 498A,
499A, 500, 501, 502, 503, 505A, 508, 509, 510, 511, 513A, 514, 515A, 516A, 517, 524A, 526B, 526C, 526D, 528A, 529A, 529B,
530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540A, 542A, 543A, 545, 546, 548A, 550A, 551A, 553, 554, 555A, 556, 557A, 558A,
559A, 560A, 561, 562, 563, 564, 566A, 567, 569C, 570, 571, 572, 573, 577A, 578A, 579, 580, 581A, 583A, 584A, 585, 586, 587,
588A, 589, 590, 591, 594, 595, 596, 597A, 597B, 598, 599, 600, 602A, 603, 605, 606, 607A, 608A, 609A, 609D, 610A, 611, 612,
613, 614, 615B, 616B, 617A, 619A, 621, 622, 623, 624, 625, 626A, 629A, 631, 632B, 633, 634, 635A, 636A, 637, 637/02A,
637/02B, 638, 639D, 639E, 643, 644A, 645, 646A, 646B, 647A, 648A, 649, 650, 651C, 654B, 657, 659B, 660B, 661A, 661B,
662B, 662C, 663/02, 663/03, 663A, 664B, 664E, 666D, 666E, 668D, 670B, 670C, 672, 673, 674, 678A, 679, 681C, 681E, 681F,
681G, 681H, 682, 683, 685A, 686, 687A, 687B, 688, 689, 690, 691, 692, 695B, 696, 698A, 699A, 699B, 701A, 702A, 704A, 705,
706C, 706D, 707F, 707G, 707H, 708A, 711G, 711H, 711K, 711L, 713B, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722B, 725, 726, 729,
730A, 731, 732C, 733, 734, 735A, 736B, 738A, 742, 743C, 743E, 745A, 745B, 747, 748A, 749B, 753B, 754/02, 754B, 754C,
755A, 757A, 757B, 757C, 758, 759, 760C, 761A, 761B, 763A, 764, 765, 766A, 766B, 768E, 768F, 770B, 770C, 774C, 774D,
775A, 776A, 777, 779, 781A, 783A, 784B, 785, 786B, 787, 788, 789, 78X (partim 85 %), 790, 792A, 793B, 793D, 794, 795, 796,
797C, 799, 80C (partim 68 %), 814F, 817C, 825K, 826H, 826K, 827E, 828C, 832A, 835, 836B, 836E, 836F, 836H, 836K, 836L,
836M, 836N, 836R, 836S, 836T, 837A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 845A, 846C, 847, 848A, 849C, 851B, 852A, 854D, 854E,
855C, 856F, 857B, 860A, 865B, 865C, 868A, 869A, 873, 874A, 875B, 876C, 876D, 876E, 878, 879, 880, 881, 883A, 884, 885A,
887A, 888D, 891B, 892A, 895A, 896, 897B, 901, 902, 903, 904, 905A, 905B, 905D, 906, 908B, 908D, 909, 911H (partim 20 %),
914 (partim 50 %), 916A (partim 42 %), 916B (partim 40 %), 916C (partim 77 %), 917B (partim 49 %), 918 (partim 86 %),
920A, 921, 922D, 924, 925C, 925D, 927B, 927C, 930B, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 940C, 941A, 942, 942/02A, 943/02, 943A,
944A, 945A, 946A, 946B, 947A, 951A, 952, 954A, 955, 957A, 958C, 959A, 959B, 961A, 962, 964, 965, 965/02, 966A, 967,
968C, 968D, 969B, 970, 971, 974D, 974E, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981A, 983, 984, 985A, 987, 988A, 989B, 989C, 990A,
990D, 991A, 992, 993, 994A, 995A, 996A, 997A, Sectie D : percelen 100, 1001C, 1002, 1003A, 1004A, 1006A, 1008A, 1010A,
1011B, 1013B, 1015A, 1016B, 1017A, 1019, 101A, 1021A, 1022, 1023, 1024, 1025A, 1027, 1028A, 1031C, 1031D, 1038B,
1042C, 1043B, 1044, 105, 106, 107B, 108, 109, 10C, 110A, 111A, 112B, 113, 114, 115, 116, 117, 118B, 118C, 119A, 119B, 11C,
120F, 120G, 123A, 123C, 123D, 124A, 126, 127, 128, 129B, 130A, 136, 139C, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148A,
149B, 14C, 14D, 150B, 150C, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159A, 15C, 162A, 164, 166A, 167D, 167E, 168B, 16B, 170N, 170P,
173B, 173C, 175, 176A, 176B, 179B, 181B (partim 93 %), 182B, 184A, 186B, 188A, 18A, 19, 191B (partim 94 %), 191C
(partim 92 %), 191E (partim 79 %), 192, 193, 194, 195, 198A, 199B, 1B, 1C, 200, 201A, 202B, 203A, 204B, 204C, 206A, 208D,
209B, 209C, 20A, 211, 214A, 215A, 217B (partim 61 %), 220E (partim 79 %), 225C (partim 26 %), 227G (partim 59 %), 229L
(partim 85 %), 232B (partim 79 %), 236, 237A (partim 57 %), 240E (partim 83 %), 240H (partim 35 %), 240K (partim 86 %),
242A, 243, 244C, 244D, 244E, 244F, 245A, 247, 248A, 24A, 251, 252, 253B, 253C, 255, 256, 257A, 259A, 259C, 259D, 26, 260,
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261, 262C, 264B, 264C, 268, 270A, 271, 272, 273, 274, 275A, 276, 277, 278, 279, 27A, 281A, 282A, 283A, 284, 285, 286, 287C,
287D, 292A, 292B, 293, 294, 295, 296, 297, 299A, 30, 301B, 301C, 302, 303C, 307, 31, 311B, 311C, 313B, 315, 316, 317C, 319B,
323A, 324B, 324C, 325E, 325F, 325G, 326K, 326L, 326M, 326N, 329C, 329D, 32A, 330A, 332, 334B, 334C, 336, 337, 338, 339,
34, 340, 341, 344A, 345A, 345B, 346, 347, 348, 349, 35, 357C, 360B (partim 24 %), 365 (partim 79 %), 367A, 368B, 370B
(partim 86 %), 373B (partim 83 %), 373C, 375B (partim 45 %), 376A, 376B, 377, 378A, 37A, 37B, 37C, 380A, 381C, 385B,
387A, 388B (partim 67 %), 393A (partim 24 %), 394B, 40A, 426F (partim 46 %), 430B (partim 12 %), 43A, 445L
(partim 67 %), 45, 454A (partim 17 %), 458B (partim 54 %), 459B (partim 10 %), 46A, 46B, 47, 48, 49A, 5, 520A
(partim 54 %), 521, 522, 523A, 525, 526, 527, 528, 529, 52B, 52C, 530A, 530B, 535A (partim 92 %), 536A, 53A, 53B, 54, 540B
(partim 84 %), 543A (partim 18 %), 544D (partim 50 %), 546A, 547A (partim 68 %), 548A (partim 81 %), 549
(partim 75 %), 550C (partim 74 %), 553B, 553C, 555 (partim 63 %), 556A (partim 77 %), 558C, 55A, 56, 561A, 561B
(partim 35 %), 564A, 564B, 565, 566A, 567A, 568A, 568B, 569A, 569B, 570A, 571, 572A, 573D, 574A, 575A, 576A, 577G,
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585A, 585B, 586, 587, 588A, 58A, 591, 592, 593A, 593B, 594C, 595A, 597, 59B, 6, 60, 600B, 603A,
604A, 605, 606, 607A, 607B, 608, 609, 61, 610A, 610B, 612A, 614, 615, 616, 617A, 619A, 62, 624E, 625, 626A, 627, 628, 630A,
634A, 637A, 640A, 641A, 643A, 643B, 644C, 645, 647C, 648, 649, 650A, 651, 652, 653, 654A, 656, 658 (partim 42 %), 659A
(partim 69 %), 65D, 660 (partim 89 %), 661, 662, 665A, 666A, 667, 669A, 670, 671, 672, 673A, 674, 67B, 67C, 680A, 681,
682, 683, 689A, 68A, 68B, 690A, 691A, 692A, 694A, 696, 697, 69D, 70, 700 (partim 32 %), 701, 702, 703, 704A, 708A, 71,
710, 711A, 712, 713B, 716C, 719, 72, 720, 721A, 722A, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732B, 732C, 735, 739, 73B, 740, 741,
742B (partim 44 %), 743A, 745A, 746, 747B, 747C, 749A, 749C, 74L, 74N, 750 (partim 8 %), 752B, 753A, 756, 757, 758, 75C,
76, 760A, 761, 762A, 764A, 765A, 766A, 767A, 768A, 768B, 768C, 768D, 769, 77, 770B, 770E, 771, 772A, 772B, 773A, 776,
777, 779A, 780B, 780E, 780F, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 78B, 79, 790, 791, 792, 794A, 795, 796A, 796B, 797,
798, 799, 7A, 80, 801A, 802, 803, 804, 806C, 808A, 809A, 812, 813, 814, 815, 816C, 816D, 817, 819B, 81B, 820, 821A, 822K,
823F, 824A, 828, 829A, 830, 831, 832, 837A, 838A, 839A, 83B, 840A, 841A, 842C, 843, 844, 845D, 845E, 845F, 845H, 845K,
845L, 846, 847, 848, 849, 84B, 850, 851, 853A, 854, 855, 856, 857A, 857B, 858, 859, 85B, 86, 860A, 862A, 863, 864, 865, 866A,
868, 869, 870, 871, 872A, 873, 875A, 876B, 876C, 877/02A, 878, 879, 87C, 880A, 881A, 882A, 882B, 883B, 883C, 884, 885A,
888, 889B, 88B, 890, 892B, 892C, 892D, 893, 896, 897B, 898C, 898E, 898G, 899C, 899E, 899G, 89C, 8D, 900, 901B, 902A,
903A, 904B, 905E, 906C, 906D, 906E, 907H, 907K, 908D, 908E, 908F, 909C, 910, 911B, 911D, 912C, 915A, 915D, 916F, 917C,
917D, 918E, 919, 921A, 923B, 925A, 926A, 927B, 92A, 931, 932, 933, 934C, 935B, 935C, 936B, 937, 938A, 940, 941A, 945A,
945B, 945C, 946, 947, 949A, 94C, 950A, 952, 954A, 956A, 957, 958, 959, 960, 961A, 964B, 965A, 966C, 967B, 969G, 970B,
970C, 971B, 972A, 974D, 975E, 975F, 976B, 976C, 977/02, 977D, 978/02, 978B, 979A, 980A, 981A, 982D, 983D, 983E, 985E,
986D, 986E, 987, 988, 989B, 989D, 989E, 990, 991A, 995C, 996A, 998A, 999, 99B, 9A

COMMUNE : HABAY Afd 2 Sectie C : percelen 166 (partim 31 %), 185A (partim 82 %), 186A, 187A, 188D, 194C,
197C, 208B, 210A, 213A, 216A, 221B, 222, 226, 227B, 227C, 228, 229A, 229B, 229C, 230B, 230C, 236A, 238D, 238F, 238G,
240D, 244A, 244B, 245A, 247A, 247B, 248, 249, 253A, 268A, 271A, 272B (partim 91 %), 284A (partim 49 %), 299B
(partim 78 %), 484H, 484K (partim 89 %), 485B, 486, 493A, 494A, 495C, 498, 500A, 504, 505, 506A, 506D, 507C, 507D,
508A, 509B, 514C, 516A, 523D, 524, 527B, 527D, 527E, 529, 530, 531A, 534A, 535A, 537A, 543A, 548/02, 549A, 550A, 551E,
551F, 553C, 556A, 572A, 574, 577B, 579, 580A, 582, 583, 584A, 585C, 587A, 588, 589, 590A, 594C, 594D, 599C, 601A, 604,
605A, 605B, 606B, 610B, 612A, 613A, 617, 618, 619, 620A, 620B, 623B, 623C, 624A, 625A, 625B, 626, 627, 628, Afd 4 Sectie
A : percelen 1093B, 1094C, 1094D, 1094E, 1095C, 1099A, 1099C, 1099D, 1107A, 1111B, 1113E, 1117B, 1132A, 1143A, 1149A,
1154A, 1178, 1180B, 1187F, 1187K, 1190C (partim 62 %), 1190D, 1201G, 1201H, 1206F, 1212D, 1222E (partim 77 %), 1224C
(partim 51 %), 1227H (partim 22 %), 1230B, 1231B, 1240C, 1242C, 1244B, 1245K, 1247C, 1252A, 1260A, 1264A, 1269D,
1270, 1277A, 1278B, 1280A, 1282B, 1291A, 1295B, 1298C (partim 5 %), 1300C, 1724C (partim 12 %), 1728A (partim 5 %),
1735 (partim 12 %), 1736, 1776D, 1782A, 1784A, 1785A, 1786A, 1826A (partim 73 %), 1838B, 1840A, 1846, 1847A, 1848,
1855B, 1856B, 1858C, 1860A, 1861A, Afd 5 Sectie C : percelen 1326C, 1327D, 1327E, 1329B, 1330 (partim 34 %), 1331A,
1332A, 1335A, 1336A, 1336B, 1336C, 1339A, 1340, 1341A, 1344B, 1344D, 1345, 1366F, 1384D, 1385A, 1386H, 1511C
(partim 8 %), 1519A, 1520B (partim 8 %), 1523B, 1525, 1526A, 1527A (partim 12 %), 1528, 1529, 1530A, 1531A, 1532, 1533,
1534A, 1534B, 1535A, 1535B, 1536B, 1536C, 1537, 1538A (partim 80 %), 1539A, 1539B, 1539C, 1539E, 1539G, 1539H,
1539K, 1540A (partim 93 %), 1540B, 1541B, 1541C, 1542D, 1542G, 1575A (partim 43 %), 1577A (partim 20 %), 1626B
(partim 17 %), 1628E (partim 3 %), 1632 (partim 51 %), 1633A, 1637B, 1641B, 1643B, 1644D, 1644F, 1644G, 1646A, 1647,
1648G, 1648P, 1648R, 1649, 1650C, 1650F, 1650G, 1652A, 1652B, 1653A, 1654B, 1658A, 1659D, 1661, 1662, 1663A, 1667A,
1668, 1669, 1671A, 1676A, 1682A, 1683A, 1688A, 1689D, 1690C, 1691, 1692, 1696, 1697, 1698, 1698/02, 1699C, 1700C,
1702, 1703A, 1704A, 1705, 1706A, 1707A, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712C, 1713, 1714E, 1714F, 1715A, 1715K, 1716A, 1718,
1720D, 1720E, 1721A, 1722, 1723G, 1724B, 1725, 1726A, 1727C, 1728F, 1729C, 1730C, 1731C, 1734A, 1734B, 1735A, 1735B,
1736A, 1736B, 1737B, 1737C, 1738D, 1739D, 1740C, 1741C, 1742D, 1742E, 1743E, 1743F, 1744D, 1745B, 1746B, 1746C,
1748C, 1749D, 1750C, 1751, 1752, 1753, 1755A, 1756A, 1760A, 1762B, 1762C, 1762H, 1763, 1764, 1765, 1768A, 1769A,
1769C, 1770D, 1772, 1773A, 1777B, 1777C, 1779A, 1782A, 1784A, 1785, 1786A, 1787A, 1789B, 1791, 1792, 1793A, 1794,
1802D, 1805E, 1806A, 1809A, 1810, 1811D, 1811E, 1811F, 1811G, 1811H, 1811M, 1812B, 1814, 1815, 1816A, 1816H, 1817C,
1818B, 1819, 1820A, 1821B, 1822B, 1823B, 1826C, 1826D, 1833B, 1833C, 1835C, 1835D, 1836A, 1836B, 1837, 1838, 1840B,
1846A, 1847, 1848B (partim 8 %), 1855A (partim 40 %), 1856B (partim 11 %), 1862B (partim 85 %), 1862C, 1864A
(partim 50 %), 1958A, 1964A, 1964B, 1967, 1968, 1971, 1972, 1976, 1980A, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1997A,
2000, 2001A, 2001B, 2004A, 2004C, 2004D, 2005, 2006A (partim 76 %), 2007, 2010A (partim 80 %), 2011 (partim 8 %),
2012A (partim 80 %), 2015G (partim 14 %), 2015H (partim 45 %), 2019 (partim 68 %), 2022, 2023A, 2024C, 2025A, 2028B,
2034A, 2035B, 2036, 2037B, 2038, 2039, 2043D, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052A, 2055A, 2055B, 2056A,
2058B, 2061A, 2063A, 2065A, 2066B, 2066C, 2067B, 2068B, 2070A, 2071A, 2072A, 2073B, 2073C, 2074A, 2075B, 2076A,
2077C, 2077D, 2078B, 2079B, 2080B, 2082B, 2083B, 2083C, 2084B, 2085D, 2085E, 2085F, 2085G, 2085H, 2085K, 2087,
2088A, 2091, 2093A, 2094A, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103A, 2105, 2106, 2107A, 2109, 2110, 2111A,
2113, 2114, 2116, 2117B, 2120B, 2120C, 2122B, 2125B, 2127B, 2127C, 2129B, 2130A, 2132D, 2137A, 2139B, 2139C, 2144A,
2145B, 2145E, 2146, 2147B, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152A, 2153, 2154, 2155A, 2158, 2159, 2160C, 2161A, 2161B, 2162, 2163,
2165A, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170D, 2170E, 2174B, 2175, 2176A, 2177, 2178, 2180A, 2185B, 2187E, 2188, 2189C, 2190,
2191, 2192, 2194, 2197B, 2197C, 2198, 2199C, 2201A, 2203C, 2203D, 2204, 2205, 2206D, 2207A, 2208, 2209A, 2211C, 2215A,
2216A, 2217, 2218, 2219B, 2219C, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226B, 2226C, 2227, 2228A, 2228C, 2228D, 2229C, 2229D,
2230A, 2232B, 2232C, 2233, 2235B, 2237, 2238, 2239A, 2241B, 2243D, 2243E, 2243F, 2243H, 417A (partim 45 %), Sectie E :
percelen 319C (partim 50 %), 323A, 323D, 323E, 330B (partim 75 %), 331C (partim 95 %), 333A, 334A, 335B, 337C, 338A,
339A, 340A, 341, 342, 343, 344C, 344D, 345A, 347A, 350B, 351/02A, 351/02B, 352B, 352C, 353A (partim 34 %), 355
(partim 30 %), 356, 357, 358, 363A (partim 18 %), 364, 365, 366, 367 (partim 27 %), 368B (partim 7 %), 368C (partim 7 %),
375 (partim 9 %), 383A (partim 31 %), 383B (partim 12 %), 404B (partim 13 %), Sectie F : percelen 250X2 (partim 57 %),
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257A, 257B, 258, 259A, 261A, 262A, 263, 264A, 264B, 265, 266, 267, 268A, 269A, 270A, 271A,
272, 273, 275B, 275C, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286A, 288B, 290, 292A, 293, 295A, 296, 298D, 298E, 300A,
304A, 305A, 305B, 306, 307, 309A, 310, 311A, 311B, 312A, 313B, 313C (partim 93 %), 313R, 317L2, 317M2, 318D, 318E,
319C, 320C, 320F (partim 37 %), 321A (partim 46 %), 350 (partim 78 %), 352B (partim 93 %), 370C (partim 16 %), 386B
(partim 12 %), 386C (partim 20 %), 388 (partim 93 %), 389, 390B, 392B, 393A, 393B, 395B, 397, 398A, 398B, 399B, 399C,

57768 MONITEUR BELGE — 18.05.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
 h

ttp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
dd

 1
8-

05
-2

01
7 

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

dd



400, 401, 402A, 403, 404, 405, 406A, 408, 408/02, 408/03, 408/04, 409A, 409B, 413A, 414, 415, 416, 417A, 417B, 418
(partim 89 %), 419A, 420B, 422D (partim 15 %), 424N, 428A, 430, 431A, 433, 434, 435, 436A, 437B, 438D, 439A, 439B, 440,
441, 442, 443, 444A, 444B, 445A, 446B, 447, 448, 449, 450, 451A, 454, 455A, 456A, 457, 458A, 461A, 461B, 462C, 463A,
464A, 465A, 466, 468B, 469, 470A, 470B, 471, 472, 473, 474A, 474B, 475A, 475B, 476, 477, 478, 480, 485C, 486B, 487A, 489,
490, 491, 492, 493B, 494A, 494B, 495, 497, 498A, 499D, 499E, 500C, 501C, 501D, 501F, 502C, 503B, 503C, 504, 505A, 506B,
506C, 507, 508A, 509, 512C, 512D, 516, 517A, 520B, 521, 523B, 524, 525A, 528, 529, 530, 531, 532A, 532B, 533, 535A, 536,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 546B, 546C, 547A, 547C, 548B, 549A, 551D, 551E, 552, 553A, 553B, 555B (partim 17 %), 557A,
558A (partim 92 %), 559A, 560B, 561, 562A, 563, 564, 565, 566, 567, 568A, 570, 571A, 572, 574A, 577, 578A, 579, 580C,
580D, 582, 586, 587A (partim 95 %), 588, 589A (partim 94 %), 591A, 592A, 595A, 596B, 596C, 596E, 598B, 599A, 600A,
601D, 601E, 602B, 604B, 605, 606A, 608A, 609, 610E, 610F, 612B, 613, 614, 618A, 619A, 620D, 620E, 621B, 624D, 624E, 624F,
624G, 624H, 625D, 625E

COMMUNE : TINTIGNY Afd 1 Sectie A : percelen 1016C (partim 14 %), 1016D (partim 17 %), 1023B (partim 6 %),
1024 (partim 8 %), 102D, 1030A (partim 20 %), 1030B (partim 19 %), 1032 (partim 7 %), 1032/02, 105C, 106E, 107A, 108,
109A, 10A, 112B, 113F, 114, 115, 117B, 118A, 119A, 11B, 11D, 122B, 123A, 12B, 12D, 134B, 135, 136, 137, 138, 139, 13B, 140,
141, 144A, 145A, 148, 149, 150B, 150C, 153, 154, 155, 156, 157, 158D, 162A, 165A, 17, 173B, 173C, 173D, 174, 175, 178A,
179A, 18, 180, 183B, 184, 185A, 198, 199, 19A, 1B, 200C, 201C, 204A, 206, 207A, 20E, 210, 211, 212, 213A, 213B, 214A,
219C, 219D, 21B, 220C, 221, 222, 224A, 226A, 227, 228A, 230, 231, 232, 233A, 233B, 234C, 235A, 23B, 243, 244A, 244D,
245A, 245B, 247A, 248, 249F, 249G, 250, 251, 252, 253, 254A, 255A, 255C, 256, 257, 258, 259A, 25A, 26, 264E, 265A, 265B,
266A, 267A, 268A, 27, 270, 271, 272, 273, 274A, 275B, 276, 277, 278, 279, 280, 280/02A, 280/02E, 280/02F, 282A, 285D,
286A, 287A, 287B, 288, 289, 28A, 28B, 290, 291, 292, 293, 295B, 295C, 297B, 297C, 301, 302, 303A, 304A, 304B, 305, 306,
307, 308A, 308B, 309, 30B, 30C, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318A, 320A, 321, 324A, 328A, 329A, 332A, 333A, 336B, 337,
338, 342, 343, 344A, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354A, 355A, 358A, 359B, 360C, 360D, 362B, 365B, 367C, 367D, 373,
385C, 39A, 3A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4A, 50A, 53A, 54, 55, 56A, 57A, 57C, 58, 59, 591E, 592B (partim 87 %),
593C, 598/02, 599A, 601A, 602A, 60A, 61A, 62, 63, 64C, 64D, 64E, 64F, 65B, 65C, 67, 68A, 6B, 71B, 74C, 74H, 76A, 77A,
78A, 79, 80, 82A, 83A, 84A, 85, 87, 88A, 8B, 90, 91A, 93A, 96B, 99B, 99C, 99E, 9A, Sectie B : percelen 1560A, 1561B, 1563B,
1578B, 1579B, 1580B, 1686B, 1687B, 1688A, 1689, 1690A, 1690B, 1691E, 1694C, 1699B, 1699D, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,
1705A, 1707, 1708A, 1708B, 1708C, 1709C, 1709D, 1715, 1716A, 1716E, 1716F, 1717A, 1717C, 1717F, 1718, 1719, 1720A,
1723A, 1726A, 1727A, 1728, 1729, 1730, 1731A, 1731B, 1732, 1733, 1734A, 1734B, 1735, 1736, 1737A, 1738A, 1738B, 1738C,
1739A, 1739B, 1740A, 1740B, 1743A, 1744A, 1745, 1746, 1747A, 1750A, 1751B, 1752A, 1755, 1756A, 1758A, 1758D, 1759,
1760, 1761, 1762, 1763, 1764B, 1765A, 1770A, 1770B, 1771, 1772, 1773, 1775A, 1777A, 1778A, 1778B, 1779A, 1781A, 1782A,
1782B, 1783A, 1783B, 1784, 1785C, 1786D, 1787, 1788A, 1788B, 1789A, 1789B, 1790C, 1791A, 1791B, 1792B, 1792C, 1793B,
1793C, 1795C, 1795D, 1796A, 1796B, 1797A, 1797B, 1798A, 1798B, 1799A, 1800B, 1800D, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805A,
1807, 1808/02C, 1808E, 1808F, 1809, 1810, 1811, 1813B, 1813C, 1813D, 1813E, 1814A, 1816B, 1818D, 1819E, 1820A, 1821C,
1823D, 1823F, 1824B, 1827C, 1829C, 1831C, 1832D, 1834B, 1839B, 1845A, 1847, 1848, 1850A, 1852A, 1853, 1854, 1855A,
1857A, 1857B, 1858, 1859, 1860G, 1861, 1862A, 1865A, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872C, 1873A, 1876E, 1877,
1878A, 1880, 1881, 1883B, 1883C, 1884, 1885, 1886B, 1887C, 1888, 1891A, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897A, 1899, 1901, 1902A,
1902B, 1903C, 1904A, 1905A, 1905B, 1906, 1907, 1908, 1909B, 1909D, 1910C, 1910D, 1912A, 1913, 1914A, 1916, 1917, 1918,
1919, 1920D, 1922A, 1924, 1925, 1926B, 1926C, 1926D, 1927A, 1928A, 1929B, 1931A, 1932A, 1933A, 1935, 1936A, 1938A,
1939A, 1939B, 1941A, 1942, 1943, 1946C, 1946D, 1948B, 1949, 1950, 1951, 1952A, 1954, 1955, 1956A, 1956B, 1956C, 1958A,
1962A, 1964, 1965, 1966A, 1968, 1969A, 1971B, 1972A, 1972C, 1973A, 1975A, 1978A (partim 33 %), 1983B (partim 46 %),
1983C (partim 22 %), 2003A (partim 6 %), 2013 (partim 28 %), Sectie C : percelen 1008/04B, 1012B, 1013H, 1127
(partim 6 %), 1174C (partim 9 %), 1175 (partim 67 %), 1176 (partim 60 %), 1177 (partim 81 %), 1178, 1179, 1180
(partim 93 %), 1181D, 1183C, 1184 (partim 6 %), 1190A, 1193B, 1195, 1196, 1197, 1198B, 1199A (partim 93 %), 1203A, 1204,
1205, 1207, 1208, 1209A, 1210B, 1211A, 1213B, 1213C, 1214A (partim 53 %), 1219 (partim 54 %), 203C (partim 6 %), 205B
(partim 70 %), 206A, 207A, 208H (partim 67 %), 209D (partim 17 %), 209E, 210A, 214C (partim 13 %), 304/02
(partim 12 %), 311B, 311C, 312B (partim 46 %), 318A (partim 9 %), 320/03 (partim 14 %), 320A (partim 14 %), 339
(partim 22 %), 340, 341, 342E, 343B, 343C, 343L, 343M (partim 93 %), 344B, 345B, 398B (partim 93 %), 398C, 401, 402A,
404B, 405E, 406C, 406D, 411C, 412/02, 412D (partim 81 %), 412E, 414D, 414F, 414G, 415B, 419, 420, 421, 422, 423, 424/02,
424D, 425/02 (partim 48 %), 425/03, 425K, 425L (partim 10 %), 426/02, 426C, 428, 429, 430, 431, 432A, 433C
(partim 65 %), 433D, 433E (partim 58 %), 434H, 434M, 434P, 435A (partim 59 %), 436E, 436F (partim 93 %), 439D, 439H,
440C (partim 91 %), 440D (partim 92 %), 478A (partim 7 %), 479 (partim 93 %), 480A (partim 94 %), 481A, 482D, 482E,
484A, 485A, 486B, 487B, 495E (partim 72 %), 497A, 498, 500L, 501E (partim 14 %), 501F (partim 9 %), 501K (partim 9 %),
502D, 502G, 503, 504A (partim 14 %), 509B (partim 94 %), 513B, 517, 518B, 519A, 520A, 521A, 522A, 523A, 526B
(partim 6 %), 539A (partim 6 %), 541F, 541G, 542D, 544C (partim 85 %), 545A, 546C, 546D, 547A, 550F, 550G, 551A
(partim 8 %), 553A, 554A, 557A, 558B, 561B (partim 31 %), 562A, 563C, 564B, 564C, 567A, 571B, 572B, 573C, 573D, 578,
579, 580, 581F, 581G, 581H, 582B, 583B, 583C, 584M (partim 13 %), 585G3, 585H, 596, 615C (partim 39 %), 615D, 616C,
617B, 621F, 621G, 622A (partim 7 %), 623/02A (partim 9 %), 623A, 628F, 628G, 629B, 634G, 634H, 634K, 636E, 636F, 640B
(partim 90 %), 647C, 648D, 649, 649/02, 650C, 650D, 650F, 650G, 650H, 651A, 652B, 652C, 657, 658A, 659A, 660A, 661,
664A, 665A, 667, 667/02, 667/03, 667/04, 667/05A, 668, 670A, 673D, 677D, 678C (partim 78 %), 684D, 685B
(partim 82 %), 702B, 708A (partim 12 %), 710D (partim 7 %), 727B (partim 54 %), 729B, 730A, 731A, 732E, 732G, 732H,
735D, 736C, 738C, 738E, 739C, 741A, 742A, 743B, 744B, 745/02B, 745/03B, 745/04B, 745F, 747K, 749E, 750C, 753F, 756B,
756C, 757B, 760A, 761, 762, 763A, 763B, 764A, 766A, 77 (partim 53 %), 770B, 771C (partim 95 %), 771D (partim 94 %),
777B, 780C (partim 94 %), 781A (partim 87 %), 783A, 784A, 786 (partim 78 %), 78D (partim 51 %), 78E (partim 49 %),
795C (partim 95 %), 797A, 79C (partim 16 %), 848 (partim 6 %), 849B (partim 69 %), 850 (partim 24 %), 862A, 867A, 869,
870, 871, 872A, 872B, 873, 874, 875A, 879A, 886A, 887A, 921 (partim 62 %), 922, 923A, 924F, 924G, 926/02 (partim 70 %),
927A, 928D, 928E, 928F, 931A, 935, 936C, 937H, 937L, 937P, 938, 940B, 940C, 941, 942, 943A, 943B, 944A, 945, 946, 947,
948, 949, 950, 951A, 951B, 953B, 954B, 954C, 955A, 956D (partim 24 %), 956E (partim 33 %), 956F (partim 78 %), 962C,
962D, 965B, 975B (partim 17 %), 976B, 977A, 979B, 981/02C, 981/02D, 981A, 982C, 982D, 983A, 985C, 986C, 992B
(partim 39 %), Afd 2 Sectie B : percelen 587C (partim 3 %), 706C (partim 17 %), 707 (partim 72 %), 708, 709, 710
(partim 84 %), 711 (partim 91 %), 712 (partim 31 %), 713, 714A (partim 93 %), 715B (partim 95 %), 731 (partim 34 %),
732A, 734C, 737F, 738A, 739A, Sectie C : percelen 1032 (partim 3 %), 1033A (partim 5 %), 1034 (partim 5 %), 1035A
(partim 6 %)
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016 tot aanwijzing van de
Natura 2000-locatie BE34056 – « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny ».

Namen, 1 december 2016.

De Minister-President,
P MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

BIJLAGE 2 : Afbakening van de omtrek
van de Natura 2000–locatie BE34056 – “Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny”

2.1. Kaart waarop de omtrek van de locatie wordt afgebakend

De bijgevoegde kaart bepaalt, op de dag van aanwijzing van de locatie, op een schaal van 1/10.000e
(bekendgemaakt op een schaal van 1/25.000):

Deze kaart is ook beschikbaar:

— Onder elektronisch formaat op de website http://Natura 2000.wallonie.be;

— Op papier in elke betrokken gemeente;

— Op beide wijzen, bij de territoriaal betrokken Buitendiensten van het Departement Natuur en Bossen.

2.2. Schriftelijke voorschriften tot nadere bepaling van de omtrek van de locatie

Lijst van de kadastrale percelen en gedeelten van percelen niet opgenomen in de omtrek van de
Natura 2000–locatie BE34056 – ″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny″

De percelen die als volgt kadastraal bekend zijn of waren, zijn opgenomen in de Natura 2000–locatie BE34056 –
″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny″:

GEMEENTE : ETALLE Afd 1 Sectie C : percelen 1814A, 1815, 1816, 1817, 1819C, 1819D, 1820C, 1820D, 1822D,
1823A, 1861G2, 1949E, 1953B, 1955P, 1960A, 1966, 1966/02, 1966/03, 1990C, 1990D, 1993A, 1994B, 1995B, 1996A, 1997A,
1998B, 2000B, 2001A, 313A, 325E, 325F, 327, 328, 336B, 336C, 336E, 344A, 351, 352A, 362A, 363B, 364, 371H, 397A, 449M,
449N, 449P, 48A, 51, 52, 54D, 55, 64/02, 735, 743B, 745D, 872, 931A, 942, 943, 944, Afd 4 Sectie A : percelen 1495E, 1495F,
1501F3, 1763N, 1781/02C, 1782A, 1783A, 1784A, 1785, 1787, 1803B, 1803C, 1820, 1825A, 1826C, 1827, 1838, 1853, 1858,
1861, 1890A, 1895A, 1899A, 1902C, 1902D, 1905B, 1909A, 1912A, 1916B, 1916C, 233A, 235C, 237A, 238E, 239, 240, 241A,
258B, 263, 264, 264/02C, 264/03, 336F, 398B, 502, 534A, 537, 538A, 785, 786A, Sectie B : percelen 831P, 831T, 831V, 850A,
851A, Sectie C : percelen 123R, 129F, 135E, 141E3, 141H4, 141L3, 328C, 332, 338M, 352A, 353, 368G, 368L, 371E, 377F,
381T, 390K, 391F, 391G, 391H, 396N, 76C, 81N, 915, Sectie D : percelen 189C, 217C, 360A, 364D, 393E, 397A, 403D, 424D,
426E, 442E, 483A, 488D, 492, 497E, 513A, 698, 699

COMMUNE : HABAY Afd 2 Sectie C : percelen 297E, 485E, Afd 4 Sectie A : percelen 1301B, 1721B, Afd 5 Sectie C
: percelen 1314A, 1326B, 1327A, 1338D, 1359D, 1359E, 1365K, 1382, 1384C, 1386G, 1395C, 1509F, 1512E, 1524C, 1543A,
1547E, 1561C, 1564, 1565A, 1574D, 1574E, 1578A, 1624, 1645, 1852G, 1853F, 1854B, 1857, 1861C, 1863D, 1880A, 2013B,
415A, 416, Sectie E : percelen 354, 376, 379, 380, Sectie F : percelen 250N3, 250T2, 313H, 313N, 317N2, 317R2, 386A

COMMUNE : TINTIGNY Afd 1 Sectie A : percelen 1016A, 1022A, 1031A, Sectie C : percelen 1008/03B, 1010C,
1011B, 1014C, 1029, 1119, 1124A, 1125, 1128, 1129B, 1130, 1131A, 1134A, 1135C, 1169G, 1169K, 1217, 192B, 200A, 201A,
202A, 203B, 204/02C, 204C, 297A, 298/02, 304A, 321B, 321C, 324C, 373, 375A, 376A, 381, 382, 385B, 385C, 386B, 386C,
389A, 397A, 437K, 437L, 488F, 495D, 528A, 529A, 530A, 531B, 533A, 534A, 535A, 537A, 584G, 584H, 585W, 679B, 680C,
681B, 683, 689C, 689G, 689H, 690, 691, 692, 693A, 701, 709A, 711A, 715B, 716A, 718B, 719A, 720A, 721A, 722A, 723A,
724A, 725A, 725B, 726A, 788B, 799, 79E, 800, 857, 958M, 958X, 968B, 969E, 969F, 969G, 971B, 972C, 973B, 974B, Afd 2
Sectie B : percelen 716A, 723D, 725A, 740D, 761A, Sectie C : percelen 1031

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016 tot aanwijzing van de
Natura 2000-locatie BE34056 – « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny ».

Namen, 1 december 2016.

De Minister-President,
P MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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BIJLAGE 3 : Lijst van de soorten natuurlijke habitats en van de soorten waarvoor de locatie wordt aangewezen en
daarbij behorende gegevens; samenvatting van de wetenschappelijke criteria op grond waarvan de
Natura 2000–locatie BE34056 ″Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny″ is gekozen
Deze bijlage vermeldt, rekening houdend met de op dit moment beschikbare gegevens :
— de lijst van de types natuurlijke habitats en de lijst van de soorten waarvoor de locatie aangewezen wordt

alsook de gegevens respectievelijk met betrekking tot hun oppervlakten, hun populatiebestand en de raming
van hun instandhouding; de types natuurlijke habitats en de prioritaires soorten worden met een asterisk (*)
aangewezen;

— een samenvatting van de resultaten van de beoordeling van het belang van de locatie om de instandhouding
te waarborgen van de types natuurlijke habitats met een communautair belang van bijlage VIII en van de
soorten met een communautair belang van bijlage IX en/of van de soorten vogels van bijlage XI van de wet van
12 juli 1973 die op de locatie voorkomen.

Deze resultaten verantwoorden de selectie van de locatie als Natura 2000-locatie.

De gegevens betreffende de types natuurlijke habitats (lijst, oppervlakte en instandhouding) en betreffende de
soorten (lijst, populatie en instandhouding) waarvoor de locatie wordt aangewezen, voortvloeien uit standaardformu-
lieren met gegevens opgesteld tussen 2002 en 2005. Deze gegevens, beoordeeld op de schaal van de locatie wanneer ze
geselecteerd is, bevatten vergissingen. Ze zijn gedeeltelijk bijgewerkt, in het bijzonder de oppervlakten wat betreft
natuurlijke habitats en populatiebestanden van soorten, op basis van de beste beschikbare kennis. De bijwerking van
deze gegevens dient te worden nagestreefd.

De locatie BE34056 werd uitgekozen om de volgende redenen : « De site is in de alluviale vlakte van de Semois
gelegen (rondom Villers-sur-Semois), op alluviale deposities, en bevat onder meer volgende onderdelen: de Abattis, de
valleien van de Rosoye en de Plane, Lillé en een deel van de vallei van de Semois. Op de locatie wordt het waardevolle
pijpestrootjesgrasland aangetroffen met een grote floristieke rijkdom (talrijke orchideeën...). De site bevat waardevolle
vochtige gebieden (Abattis, vallei van de Rosoye...) rijk aan ruigten van de filipendula, rietvelden, laagvenen, moliniae,
elkenbossen, wilgenstruwelen. Dat vak van de vallei van de Semois bevat meerdere zeer waardevolle dode armen en
poelen die een net van habitats vormen voor de kamsalamander. De locatie vertoont een groot ornithologisch en
entomologisch belang. Meerdere percelen zijn aangekocht in het kader van het LIFE programma ″Protection et
restauration des marais alcalins en Lorraine belge″ en recenter het LIFE programma “Herbage”″;

A. Types natuurlijke habitats van communautair belang van bijlage VIII bij de wet waarvoor de locatie wordt
aangewezen

Types natuurlijke habitats
van gemeenschappelijk belang Oppervlakte EC UG HIC*

9160 188,22 ha B

9130 105,32 ha B

6510 61,23 ha C

6430 37,00 ha B

6410 27,23 ha B

3260 19,20 ha B

9110 11,19 ha C

91E0* 3,48 ha C UG 7

3150 1,85 ha C

7230 0,21 ha C

7140 0,16 ha C

3130 0,04 ha C

7220* 0,00 ha C UG 1

Verklaring : EC schatting van de staat van instandhouding; A : uitstekende instandhouding; B: goede
instandhouding; C : matige instandhouding; UG HIC* : beheerseenheid/-eenheden die de natuurlijke habitat van
prioritair communautair belang herbergen of kunnen herbergen (wanneer de nauwkeurige gegevens niet
beschikbaar zijn);″-″: niet beschikbaar gegeven

3130 : Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletea uniflorae of
Isoeto-Nanojuncetea

3150 : Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
3260 : Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het

Callitricho-Batrachion
6410 : Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of kleibodem (Molinion caeruleae)
6430 : Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones
6510 : Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7140 : Overgangs- en trilvenen
7220* : Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
7230 : Alkalische laagvenen
9110 : Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
9130 : Beukenbossen behorend tot het Asperulo-Fagetum
9160 : Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken- haagbeukenbossen behorend tot

het Carpinion-betuli
91E0* : Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padio, Alnion incarnae, Salicion

albae)
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B. Soorten van de bijlagen IX en XI van de wet waarvoor de locatie wordt aangewezen

Code Latijnse naam Nederlandse naam

populatie

EC
residente

treksoorten

voortpl. winter etappe

1016 Vertigo moulinsiana Zeggenkorfslak P C

1032 Unio crassus Bataafse stroommos-
sel P C

1060 Lycaena dispar Grote vuurvlinder P B

1096 Lampetra planeri Beekprik P C

1163 Cottus gobio Donderpad P C

1166 Triturus cristatus Kamsalamander P A

1321 Myotis emarginatus Ingekorven vleer-
muis P C

1324 Myotis myotis Vale vleermuis P C

1337 Castor fiber Europese Bever P C

4038 Lycaena helle Blauwe vuurvlinder 30-300 i C

A027 Egretta alba Grote zilverreiger 30-40 i -

A030 Ciconia nigra Zwarte ooievaar 0-2 i -

A031 Ciconia ciconia Witte ooievaar 0-2 i -

A052 Anas crecca wintertaling 50-150 i -

A055 Anas querquedula Zomertaling 2-10 i -

A072 Pernis apivorus Wespendief 3-5 p -

A073 Milvus migrans Zwarte wouw 7-9 p -

A074 Milvus milvus Rode wouw 2 p -

A094 Pandion haliaetus Visarend 1-2 i -

A122 Crex crex Kwartelkoning 0-1 i -

A152 Lymnocryptes mini-
mus Bokje 2-8 i -

A153 Gallinago gallinago Watersnip 120-180 i -

A229 Alcedo atthis Ijsvogel 7-10 p -

A236 Dryocopus martius Zwarte specht 1 p -

A238 Dendrocopos
medius

Middelste bonte
specht 8-12 p -

A249 Riparia riparia Oeverzwaluw 4-8 p -

A295 Acrocephalus schoe-
nobaenus Rietzanger 1 p -

A338 Lanius collurio Grauwe klauwier 30-60 p -

A340 Lanius excubitor Klapekster 2-3 i -

Verklaring : P= aanwezigheid; p = paar; i = eenling; EC : schatting van de staat van instandhouding; A :
uitstekende instandhouding; B: goede instandhouding; C : matige instandhouding; vis. : bezoeker; occ : occasioneel;
“-”: niet beschikbaar gegeven

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016 tot aanwijzing van de
Natura 2000-locatie BE34056 – « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny ».

Namen, 1 december 2016.

De Minister-President,

P MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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BIJLAGE 4 : Aanwijzing en afbakening van de omtrek van de beheerseenheden
van de Natura 2000–locatie BE34056 – “Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny”

4.1. Lijst van de beheerseenheden die binnen de locatie worden afgebakend

De locatie herbergt de volgende beheerseenheden :

UG 1 – Aquatische milieus

UG 2 – Prioritaire open milieus

UG 3 – Weiden habitats van soorten

UG 4 - Extensieve stroken

UG 5 – Verbindingsweiden

UG 7 - Alluviale prioritaire bossen

UG 8 – Inheemse bossen met een grote biologische waarde

UG 9 – Bossen habitats van soorten

UG 10 – Niet-inheemse verbindingsbossen

UG 11 – Teeltgronden en antropogene elementen

UG temp 1 - Zone met beschermingsstatus

UG temp 3 - Inheemse bossen met een tijdelijk statuut

De natuurlijke habitats van communautair belang en de soorten van communautair belang die binnen deze
beheerseenheden kunnen worden herbergd, worden nader bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van
19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie zouden kunnen worden
afgebakend, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop
toepasselijk zijn.

4.2. Kaart waarop de omtrek van de beheerseenheden wordt afgebakend

De bijgevoegde kaarten bepalen, op een schaal van 1/10.000e (bekendgemaakt op een schaal van 1/25.000e) de
omtrek van de beheerseenheden van de locatie. De buitenlijnen van de beheerseenheden stemmen overeen met die van
de voornaamste typen natuurlijke habitats die in het gebied voorkomen.

Deze kaart is ook beschikbaar:

— Onder elektronisch formaat op de website http://Natura 2000.wallonie.be;

— Op papier in elke betrokken gemeente;

— Op beide wijzen, bij de territoriaal betrokken Buitendiensten van het Departement Natuur en Bossen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2016 tot aanwijzing van de
Natura 2000-locatie BE34056 – « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny ».

Namen, 1 december 2016.

De Minister-President,

P MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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