
BRUSSELS INSTITUUT
VOOR MILIEUBEHEER

[C − 2018/13147]

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012
betreffende het natuurbehoud

Afwijking op de artikelen 68, § 1, 7° en 83, § 1, 3° van de ordonnantie
betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012 om buksbomen te
kappen die zijn geïnfecteerd door de buxusmot.

AANHEF :

Overwegende de aanvraag van 14 mei 2018, waardoor Leefmilieu
Brussel, Havenlaan 86C, 1000 Brussel en vertegenwoordigd door
dhr. Laurent SOMME, een afwijking vraagt voor het kappen van
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buksbomen die zijn geïnfecteerd door de buxusmot (Cydalima perspec-
talis) op diverse sites die worden beheerd door Leefmilieu Brussel vóór
28 juni 2018, d.w.z. binnen de periode waarin het verboden is bomen te
vellen tussen 1 april en 15 augustus 2018 ;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuur-
behoud (hierna ″de ordonnantie” genoemd), meer in het bijzonder haar
artikelen 68, § 1, 7° en 83, § 1, 3°;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud
van 25 mei 2018;

Overwegende de aanwezigheid van de buxusmot die de buksbomen
aantast;

Overwegende het nut de buksbomen te verwijderen vóór het
uitvliegen van de vlinders in de hoop dat de andere buksbomen niet
worden besmet door de soort;

Overwegende dat de maatregel direct noch indirect nadelig is voor
het behoud of herstel in een gunstige staat van instandhouding van de
populaties van de betrokken soorten in hun natuurlijke verspreidings-
gebied;

Leefmilieu Brussel BIM kent de afwijking toe mits de voorwaarden
die in deze beslissing worden vermeld in acht worden genomen.

BESLISSING:
Leefmilieu Brussel-BIM kent de volgende afwijkingen toe, mits de

onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:
- Artikel 68, § 1, 7° : bomen kappen in de periode van nestbouw
in diverse groene ruimten die door Leefmilieu Brussel worden

beheerd, in het bijzonder het Chinees Paviljoen, het Sobieskipark, de
Koloniale Tuin, de Kruidtuin.

Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.
Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.

Voorwaarden :
Betrokken soort(en) : Buksboom (Buxus sp.).
Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : van 28 mei tot

28 juni 2018.
Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend : alle groene

ruimten die door Leefmilieu Brussel worden beheerd.
Gebruikte middelen, installaties en methodes: gebruik van feromoon-

vallen.
Bijzondere voorwaarden:
- enkel de buksbomen die door de buxusmot zijn aangetast, mogen

worden gekapt en uitgetrokken of drastisch teruggesnoeid;
- de aanvrager moet zich onderwerpen aan de voorwaarden die door

de SV worden opgelegd.
Voorwaarden om een eventueel risico te beperken : /Bijkomende

beperkingen van toepassing op de gebruikte middelen, installaties en
methoden: /

Instantie die bevoegd is om te verklaren dat aan de vereiste
voorwaarden werd voldaan: Leefmilieu Brussel - BIM

Controle :
Leefmilieu Brussel-BIM is bevoegd om de naleving van de voorwaar-

den van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste
voorwaarden voldaan is.

De begunstigde van de afwijking dient bij het Brussels Instituut voor
Milieubeheer een verslag in de vorm van een Excel-bestand in over de
uitvoering van deze afwijking en dat binnen een termijn van
3 maanden, te tellen vanaf de volledige uitvoering van de toegestane
afwijking. Dit verslag in Excel-bestand moet de getelde soorten, het
exacte aantal of een raming van de hoeveelheid, de datum en de plaats
van hun observatie zo nauwkeurig mogelijk vermelden (Lambert-
coördinaten 1972).

Beroep :
Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend

bij het Milieucollege, C.C.N. – Vooruitgangsstraat 80 in 1030 Brussel,
overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een
termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via
aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

Opgemaakt te Brussel, 18 juni 2018.

Barbara DEWULF, Frédéric FONTAINE,
Adjunct-Directrice-generaal Directeur-generaal
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