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Commissies voor de instandhouding voor de opvolging van het beheer van de Natura 2000-locaties
Oproep tot de kandidaten

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, gewijzigd bij de decreten van
6 december 2001, 22 mei 2008 en 27 maart 2014 werden er acht instandhoudingscommissies opgericht (één per directie
van de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen) om de opvolging te waarborgen van het beheer van de
Natura 2000-locaties. Elke Natura 2000-site valt onder één enkele instandhoudingscommissie.

Die commissies hebben als taak te waken over de staat van instandhouding van de Natura 2000-locaties om te
zorgen voor hun bewaring of herstel in een gunstige staat van instandhouding door heel in het bijzonder zorg te dragen
voor de types prioritaire natuurlijke habitats en prioritaire soorten en door vereisten van economische, maatschappe-
lijke en culturele aard mede in overweging te nemen, evenals typisch plaatselijke gegevens.

De benoemingsprocedure voor de voorzitter en de leden van die commissies, het huishoudelijk reglement ervan,
evenals de regels voor vergoeding van hun leden worden geregeld in drie besluiten van de Waalse Regering: het besluit
van de Waalse Regering van 20 november 2003 tot vaststelling van de procedure voor de benoeming van de voorzitter
en de leden van de Commissies voor de instandhouding van de Natura 2000-locaties (Belgisch Staatsblad van
20 januari 2004), het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2013 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement
van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-locaties (Belgisch Staatsblad van 19 april 2013) en het besluit van
de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor de terugbetaling van de reis- en
verblijfkosten van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-locaties (Belgisch Staatsblad van 10 april 2014).

Het is de taak van de Waalse Regering om een oproep tot de kandidaten te doen met het oog op de samenstelling
van die commissies. De samenstelling is de volgende :

1o vier personeelsleden van het gewestelijke bestuur, w.o. één van de dienst bevoegd voor instandhouding van de
natuur, één van de dienst bevoegd voor de ruimtelijke ordening, één van de dienst bevoegd voor landbouw en één van
de dienst bevoegd voor waterbeleid;

2o een lid voorgedragen door de beleidsgroep ″Landelijke Aangelegenheden″;

3o een lid voorgedragen door de ″Union des Villes et Communes de Wallonie″ (Vereniging van Waalse Steden en
Gemeenten);

4o twee vertegenwoordigers voorgedragen door verenigingen met de instandhouding van de natuur als
maatschappelijk doel;

5o twee vertegenwoordigers voorgedragen door de representatieve verenigingen van eigenaars of bezetters van de
betrokken locatie(s);

6o twee vertegenwoordigers voorgedragen door de beroepsverenigingen met als maatschappelijk doel de
verdediging van de activiteiten van de landbouw, de jacht, de visteelt of de bosbouw, uitgeoefend in de betrokken
locatie(s).

Wat betreft de punten 4 tot 6, dienen de kandidaten voorgedragen te worden door verenigingen. Zij beschikken
over een termijn van twee maanden te rekenen van de bekendmaking van deze oproep om kandidatenvoordrachten
in te dienen. Dat voorstel omvat :

1o een omschrijving van de vereniging en een afschrift van de statuten;

2o de acties verwezenlijkt door de vereniging in verband met de opdracht van de instandhoudingscommissie in
de loop van de laatste twee jaar;

3o een motiveringsschrijven van elke kandidaat waarin hij uitlegt waarom hij belangstelling heeft voor bedoelde
regio met daarbij een cv.

Daarnaast wordt elke commissie voorgezeten door een voorzitter die op individuele titel kandideert. De
benoemingsprocedure voor die voorzitters is net dezelfde als voor de leden, behalve het feit dat de voorzitter op
individuele titel kandideert (en niet via een vereniging). De kandidatuur bevat :

1o een afschrift van de verkregen diploma’s;

2o een motivatieschrijven van de kandidaat, met daarbij een cv waarin met name gewag wordt gemaakt van de
gegevens die inzicht verschaffen in de capaciteiten van de persoon om een groep te leiden, in zijn kennis en zijn
belangstelling voor bedoelde regio.

Alle kandidaturen (voorzitters en leden) worden overgemaakt aan de inspecteur-generaal van de Afdeling Natuur
en Bossen; laatstgenoemde maakt ze met een gemotiveerd advies over aan de Minister bevoegd voor Natuur, die dan
over de in aanmerking genomen kandidaten beslist:

Ir. de heer Jean-Pierre Scohy

Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen

Waalse Overheidsdienst

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Avenue Prince de Liège 15

5100 Jambes

De leden en voorzitters van de acht commissies worden dan bij een besluit van de Waalse Regering binnen de twee
maanden na afsluiten van de kandidaturen benoemd.

Verdere inlichtingen te bekomen bij de heer Julien Daise op hetzelfde adres of per e-mail: julien.daise@spw.wallonie.be.
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