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BRUSSELS INSTITUUT
VOOR MILIEUBEHEER
[C − 2018/13562]
Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied BE1000001: ″Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende
beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe″
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Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° van het besluit van
14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001:
″Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen
en de vallei van de Woluwe - Complex Zoniënwoud - Vallei van de
Woluwe” (hierna “het besluit”) om het evenement PleinOpenAir te
organiseren, een filmproject onder het viaduct Drie Fonteinen.
AANHEF:
Overwegende de aanvraag van 30 maart 2018 waarbij de vzw Nova,
gelegen aan de Schildknaapsstraat nr. 65, 1000 Brussel met het
ondernemingsnummer 459652514 en vertegenwoordigd door
dhr. Thomas VanWijnsberghe een afwijking vraagt om versterkte
muziek te mogen spelen die de geluidsdrempel van 65 dB zal
overschrijden aan de rand van een Natura 2000-gebied;
Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, meer in het bijzonder haar artikelen 47, § 2, 83, § 1, 84 en 85;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001:
″Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen
en de vallei van de Woluwe - Complex Zoniënwoud - Vallei van de
Woluwe″, meer in het bijzonder zijn artikel 15, § 2, 15°;
Overwegende dat de zone waar de afwijking zal worden uitgevoerd
zich tussen twee delen van het Natura 2000-gebied bevindt;
Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat t.o.v.
de nagestreefde doelen, nl. dit evenement toelaten in een andere zone
met dezelfde kenmerken als het viaduct Drie Fonteinen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
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 natuurlijk verspreidingsgebied, dat de integriteit van de Natura 2000-gebieden niet dreigt te
worden aangetast door de nagestreefde doelstelling, rekening houdend
met de vraag van de vzw Nova zoals de locatie en beperkte duur van
het evenement;
Overwegende de goedkeuring die werd verleend door Brussel
Mobiliteit op 5 april 2018.
BESLISSING:
Leefmilieu Brussel-BIM keurt de volgende afwijkingen goed, mits de
onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:
- Artikel 15, § 2, 15° van het besluit: versterkte muziek spelen die de
geluidsdrempel van 65 dB overschrijdt

http://www.emis.vito.be

in de zone waarvoor de aanvraag werd geformuleerd en die zich
onder het viaduct Drie Fonteinen bevindt.
Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.
Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.
Voorwaarden:
Betrokken soort(en): geen
Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan: op 24 augustus 2018 tot 01u00 en 25 augustus 2018 tot 00u00.
Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend: onder het viaduct
Drie Fonteinen
Gebruikte middelen, installaties en methodes: geluidsversterkend
materiaal
Bijzondere voorwaarden:
- alle voorwaarden vastgesteld door Brussel Mobiliteit moeten
worden vervuld;
- de lichtbundels van de verlichting mogen in geen geval het Natura
2000-gebied bereiken;
- de geluidsinstallaties zoals de luidsprekers mogen niet naar het
Natura 2000-gebied of naar de zijde van het “Leonardkruispunt” van
het viaduct zijn gericht;
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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.
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, op 2 augustus 2018.
Barbara DEWULF,
Adjunct-Directrice-generaal

Frédéric FONTAINE,
Directeur-generaal
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