
LEEFMILIEU BRUSSEL

[C − 2019/14732]

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het
natuurbehoud

Betreft: Afwijking op het artikel 68 § 1, 5° van de ordonnantie van
1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna ″de ordonnantie″
genoemd) om vossenholen te vernietigen buiten de voortplantingspe-
riode in de tuin van de residentie Opera, gelegen in de Konkelstraat
93-107, 105, bus 14, 1150 Brussel;

AANHEF :

Overwegende de aanvraag van 15 mei 2019 waarbij de vereniging
van mede-eigenaars van de Residentie Opera, KBO 0834.276.808,
waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Konkelstraat 93 -107, 105, bus
14, 1150 Brussel en hier vertegenwoordigd door dhr. Jean-Michel
Guilloux, een afwijking vraagt om vossenholen te vernietigen buiten de
voortplantingsperiode in hun tuin ;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbe-
houd, meer in het bijzonder haar artikelen 68, § 1, 5°, 83, § 1 en 84;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud
van 14 juni 2019;

Overwegende de aanvraag voor een afwijking om vossenholen te
vernietigen buiten de voortplantingsperiode;

Overwegende dat deze aanvraag voor een afwijking op de verbods-
bepalingen beoogd in artikel 68 § 1, 5° werd ingediend omwille van de
openbare veiligheid (artikel 83, § 1, 1°), aangezien deze vossenholen
gevaarlijk kunnen zijn voor de kinderen;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat om
deze doelen te bereiken;
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Overwegende dat de maatregel direct noch indirect nadelig is voor
het behoud in een gunstige staat van instandhouding van de populaties
van de vos in hun natuurlijke verspreidingsgebied;

BESLISSING:

Leefmilieu Brussel keurt de volgende afwijking goed, mits de
onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:

a) Artikel 68, § 1, 5° van de ordonnantie : opzettelijk of doelbewust de
vossenholen vernietigen buiten de voortplantingsperiode;

in de tuin van de Residentie Opera, gelegen in de Konkelstraat, 105,
bus 14, 1150 Brussel;

Deze beslissing wordt toegekend aan dhr. Jean-Michel Guilloux .
Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar. Deze
beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.

VOORWAARDEN:

Betrokken soort(en) : rode vos (Vulpes vulpes).

Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : van 1 septem-
ber 2019 tot 31 december 2019.

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: tuin van de
Residentie Opera, Konkelstraat 93-107, 105, bus 14, 1150 Brussel;

Gebruikte middelen, installaties en methodes: dichten of vernietigen
door werfmachines van de gaten/holen na te hebben vastgesteld dat
deze niet gebruikt worden of leeg zijn.

Bijzondere voorwaarden:

- vóór het dichten of vernietigen van de gaten/holen controleren of
ze niet worden gebruikt of leeg zijn;

- contact opnemen met het departement Biodiversiteit van Leefmilieu
Brussel (gegevens hieronder) ten laatste 1 week vóór de uitvoering van
de afwijking;

Departement Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel:

- Tel: 02/563.41.97

- E-mail : biodiv@environnement.brussels

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

CONTROLE :

Leefmilieu Brussel is bevoegd om de naleving van de voorwaarden
van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste
voorwaarden voldaan is.

De begunstigde van de afwijking dient bij Leefmilieu Brussel een
verslag in 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
bevat het exacte aantal vossen dat werd waargenomen en vossenholen
die moeten worden gedicht.

BEROEP :

Indien men niet akkoord gaat met deze beslissing kan beroep worden
aangetekend bij het Milieucollege, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel,
conform 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, op 8 juli 2019.

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