
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2020/10091]

19 DECEMBER 2019. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma
voor de kamsalamander (Triturus cristatus)

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7,
vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 9, vervangen bij
het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 9 mei 2014 en 18 december 2015,
artikel 51, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, artikel 53, §3, en
artikel 56, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 7 december 2007 en 12 juli 2013;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19 tot en met 22, en artikel 24 tot en met 27;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 oktober 2019;
Overwegende het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van

artikel 5 van het Soortenbesluit, waarbij ook een rode lijst werd vastgesteld van amfibieën, waarin de kamsalamander
is opgenomen in de categorie ‘kwetsbaar’;

Overwegende dat voor de kamsalamander gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor
Europees te beschermen soorten en habitats;

Overwegende dat voor de kamsalamander instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld voor de volgende
speciale beschermingszones: BE2100016 - Klein en Groot Schietveld, BE2101437 - De Maatjes, Wuustwezelheide en
Groot Schietveld, BE2100019 - Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamanderhabitats, BE2100020
- Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop, BE2100024 -
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout en BE2101538 - Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en
Turnhout, BE2100026 - Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden, BE2100040 -
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor, BE2100045 - Historische fortengordels van
Antwerpen als vleermuizenhabitats, BE2200029 - Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel
met heide en vengebieden, BE2218311 - Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek, BE2200031 - Valleien van de
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden, BE2200525 - Bokrijk en omgeving,
BE2219312 - Het Vijvercomplex van Midden-Limburg, BE2200032 - Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide,
Warmbeek en wateringen, BE2200033 - Abeek met aangrenzende moerasgebieden, BE2200034 - Itterbeek met Brand,
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven, BE2221314 - Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en
Mariahof, BE2200035 - Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek, BE2200727 - Mechelse heide en Vallei van de
Ziepbeek, BE2200037 - Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek, BE2200038 - Bossen en kalkgraslanden
van Haspengouw, BE2200039 – Voerstreek, BE2200041 - Jekervallei en bovenloop van de Demervallei, BE2300005 -
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel, BE2300006 - Schelde- en Durme-ëstuarium van de
Nederlandse grens tot Gent, BE2300007 - Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen, BE2300044
- Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek, BE2300007 - Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere
Zuidvlaamse bossen, BE2400008 – Zoniënwoud, BE2400009 - Hallerbos en nabije boscomplexen met bron-gebieden en
heiden, BE2400012 - Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen, BE2400014 – Demervallei, BE2500001 -
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin, BE2500003 – West-Vlaams Heuvelland;

Overwegende het rapport dat door het Agentschap voor Natuur en Bos is opgemaakt conform artikel 26 van het
Soortenbesluit van 15 mei 2009, waarin een uitvoerige onderbouwing wordt gegeven voor de te nemen maatregelen;

Overwegende dat de gewestelijke overleginstantie op 28 juni 2019 een advies heeft verleend over het rapport dat
is opgemaakt conform artikel 26 van het Soortenbesluit,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een soortenbeschermingsprogramma voor de kamsalamander (Triturus cristatus), hierna
‘SBP kamsalamander’ te noemen, vastgesteld overeenkomstig artikel 27, §1, tweede lid, van het Soortenbesluit van
15 mei 2009. Het SBP kamsalamander wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. Het toepassingsgebied van het SBP kamsalamander wordt beschreven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Conform artikel 27, §3, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 kan het SBP kamsalamander
worden gewijzigd, opgeschort of voortijdig stopgezet indien naar aanleiding van de opvolging en de evaluatie, wordt
vastgesteld dat de acties en maatregelen die vastgesteld zijn in het SBP, ontoereikend zijn.

Art. 4. Dit besluit treedt buiten werking bij het verstrijken van een periode van vijf jaar vanaf de datum van
bekendmaking ervan.

Brussel, 19 december 2019.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2020/10090]
19 DECEMBER 2019. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma

voor de rugstreeppad (Epidalea calamita)

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7,
vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 9, vervangen bij
het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 9 mei 2014 en 18 december 2015,
artikel 51, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, artikel 53, §3, en
artikel 56, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 7 december 2007 en 12 juli 2013;
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Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19 tot en met 22, en artikel 24 tot en met 27;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 03 december 2019;
Overwegende het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van

artikel 5 van het Soortenbesluit, waarbij ook een rode lijst werd vastgesteld van amfibieën, waarin de rugstreeppad is
opgenomen in de categorie ‘kwetsbaar;

Overwegende dat voor de rugstreeppad gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor
Europees te beschermen soorten en habitats;

Overwegende dat voor de rugstreeppad instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld voor de volgende speciale
beschermingszones: BE2100015 - Kalmthoutse Heide, BE2100024 – Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout,
BE2100026 – Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden, BE2200028 – De Maten;
BE2200029 – Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden;
BE2200030 – Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode; BE2200031 – Valleien van de
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden; BE2200034 – Itterbeek met Brand,
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven; BE2200035 – Mechelse Heide en de vallei van de Ziepbeek; BE2500001 –
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin;

Overwegende het rapport dat door het Agentschap voor Natuur en Bos is opgemaakt conform artikel 26 van het
Soortenbesluit van 15 mei 2009, waarin een uitvoerige onderbouwing wordt gegeven voor de te nemen maatregelen;

Overwegende dat de gewestelijke overleginstantie op 18 november 2019 een advies heeft verleend over het rapport
dat is opgemaakt conform artikel 26 van het Soortenbesluit,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een soortenbeschermingsprogramma voor de rugstreeppad (Epidalea calamita), hierna ‘SBP
rugstreeppad’ te noemen, vastgesteld overeenkomstig artikel 27, §1, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.
Het SBP rugstreeppad wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. Het toepassingsgebied van het SBP rugstreeppad wordt beschreven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Conform artikel 27, §3, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 kan het SBP rugstreeppad
worden gewijzigd, opgeschort of voortijdig stopgezet indien naar aanleiding van de opvolging en de evaluatie, wordt
vastgesteld dat de acties en maatregelen die vastgesteld zijn in het SBP, ontoereikend zijn.

Art. 4. Dit besluit treedt buiten werking bij het verstrijken van een periode van vijf jaar vanaf de datum van
bekendmaking ervan.

Brussel, 19 december 2019.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2020/10089]
19 DECEMBER 2019. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma

voor de heikikker (Rana arvalis)

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7,
vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 9, vervangen bij
het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 9 mei 2014 en 18 december 2015, artikel
51, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, artikel 53, §3, en artikel 56,
vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 7 december 2007 en 12 juli 2013;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19 tot en met 22, en artikel 24 tot en met 27;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 oktober 2019;
Overwegende het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van

artikel 5 van het Soortenbesluit, waarbij ook een rode lijst werd vastgesteld van amfibieën, waarin de heikikker is
opgenomen in de categorie ‘kwetsbaar’;

Overwegende dat voor de heikikker gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees
te beschermen soorten en habitats;

Overwegende dat voor de heikikker instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld voor de volgende speciale
beschermingszones: BE2100016 - Klein en Groot Schietveld, BE2100015 - Kalmthoutse Heide, BE2100017 - Bos- en
heidegebieden ten oosten van Antwerpen, BE2100024 - Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout, BE2100026 -
Valleigebied van de Kleine Nete met bron-gebieden, moerassen en heiden, BE2200029 - Vallei- en brongebieden van de
Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden, BE2100030 - Mangelbeek en heide- en vengebieden
tussen Houthalen en Gruitrode, BE2200031 - Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met
vijvergebieden en heiden, BE2100035 - Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek, BE2100043 - Bosbeekvallei en
aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik, BE2100019 - Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en
nabij-gelegen Kamsalamanderhabitats;

Overwegende het rapport dat door het Agentschap voor Natuur en Bos is opgemaakt conform artikel 26 van het
Soortenbesluit, waarin een uitvoerige onderbouwing wordt gegeven voor de te nemen maatregelen;

Overwegende dat de gewestelijke overleginstantie op 28 juni 2019 een advies heeft verleend over het rapport dat
is opgemaakt conform artikel 26 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een soortenbeschermingsprogramma voor de heikikker (Rana arvalis), hierna ‘SBP heikikker’
te noemen, vastgesteld overeenkomstig artikel 27, §1, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Het SBP
heikikker wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.
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Art. 2. Het toepassingsgebied van het SBP heikikker wordt beschreven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Conform artikel 27, §3, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 kan het SBP heikikker worden
gewijzigd, opgeschort of voortijdig stopgezet indien naar aanleiding van de opvolging en de evaluatie, wordt
vastgesteld dat de acties en maatregelen die vastgesteld zijn in het SBP, ontoereikend zijn.

Art. 4. Dit besluit treedt buiten werking bij het verstrijken van een periode van vijf jaar vanaf de datum van
bekendmaking ervan.

Brussel, 19 december 2019.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2020/10088]

19 DECEMBER 2019. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma
voor de poelkikker (Pelophylax lessonae)

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7,
vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 9, vervangen bij
het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 9 mei 2014 en 18 december 2015,
artikel 51, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, artikel 53, §3, en
artikel 56, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 7 december 2007 en 12 juli 2013;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19 tot en met 22, en artikel 24 tot en met 27;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 03 december 2019;
Overwegende het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van

artikel 5 van het Soortenbesluit, waarbij ook een rode lijst werd vastgesteld van amfibieën, waarin de poelkikker is
opgenomen in de categorie ‘bijna in gevaar’;

Overwegende dat voor de poelkikker gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor
Europees te beschermen soorten en habitats;

Overwegende dat voor de poelkikker instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld voor de volgende speciale
beschermingszones: BE2100015 - Kalmthoutse Heide, BE2100024 – Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout,
BE2100026 – Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden, BE2200028 – De Maten,
BE2200029 – Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden,
BE2200030 – Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode, BE2200031 – Valleien van de
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden, BE2200034 – Itterbeek met Brand,
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven, BE2200035 – Mechelse Heide en de vallei van de Ziepbeek, BE2500001 –
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin;

Overwegende het rapport dat door het Agentschap voor Natuur en Bos is opgemaakt conform artikel 26 van het
Soortenbesluit van 15 mei 2009, waarin een uitvoerige onderbouwing wordt gegeven voor de te nemen maatregelen;

Overwegende dat de gewestelijke overleginstantie op 18 november 2019 een advies heeft verleend over het rapport
dat is opgemaakt conform artikel 26 van het Soortenbesluit,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een soortenbeschermingsprogramma voor de poelkikker (Pelophylax lessonae), hierna ‘SBP
poelkikker’ te noemen, vastgesteld overeenkomstig artikel 27, §1, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.
Het SBP poelkikker wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. Het toepassingsgebied van het SBP poelkikker wordt beschreven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. Conform artikel 27, §3, tweede lid, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 kan het SBP poelkikker worden
gewijzigd, opgeschort of voortijdig stopgezet indien naar aanleiding van de opvolging en de evaluatie, wordt
vastgesteld dat de acties en maatregelen die vastgesteld zijn in het SBP, ontoereikend zijn.

Art. 4. Dit besluit treedt buiten werking bij het verstrijken van een periode van vijf jaar vanaf de datum van
bekendmaking ervan.

Brussel, 19 december 2019.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2020/20039]
10 JANUARI 2020. — Ministerieel besluit over de projectoproep voor het jaar 2020

voor de uitvoering van archeologisch syntheseonderzoek

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 10.1.1, eerste lid, 3°, en tweede lid;
- het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 10.3.3, 10.3.5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse

Regering van 14 december 2018, en 10.3.8.
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