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PROPOSITION D'ORDONNANCE

visant a accelerer
la procedure de protection
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(Deposee par M. Adriaens et M™ Nagy)

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE
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de procedure voor de bescherming

van een natuurlijk milieu

(Ingediend door de heer Adriaens en Mevr. Nagy)

DEVELOPPEMENTS TOELICHTING

Mesdames, Messieurs, Dames en Heren,

II existe en Region bruxelloise de nombreux pares,
jardins ou espaces semi-naturels dont la preservation
est absolument necessaire. Malheureusement, on ne
prend souvent conscience de 1'interet de ces sites que
lorsque pese sur ceux-ci une menace qui risque
d'amener leur destruction. L'Executif peut alors deci-
der de promulguer un arret6 de mise en reserve mais
un certain delai est necessaire pour que cet arrete soit
executoire. II serait de 60 jours au minimum en cas
d'arrete de creation ou d'agrement de reserve et sera
d'environ 40 jours si 1'on demande au juge de paix,
dans Ie cadre d'une procedure d'extreme urgence,
1'envoi en possession provisoire d'un bien a expro-
prier. Ce delai peut souvent etre fatal au milieu
naturel que 1'on projetait de proteger. C'est pourquoi,
nous inspirant de la legislation en matiere de monu-
ments et sites, nous proposons une mesure permettant
la protection d'urgence d'un milieu naturel.

L'article 5 du decret de la Communaute francaise
du 28 juin 1976 stipule en effet que tous les effets du
classement s'appliquent provisoirement aux monu-
ments faisant 1'objet d'une procedure de classement,
pendant une periode de 9 mois prenant cours a dater
de la notification de la decision d'entamer la proce-
dure de classement. Nous avons done transpose cette

Er zijn in het Brusselse Gewest talrijke parken,
hofjes en semi-natuurlijke gebieden waarvoor be-
scherming volstrekt noodzakelijk is. Jammer genoeg
wordt het belang van die gebieden vaak pas duidelijk
wanneer zij met vemietiging bedreigd worden. De
Executieve kan dan een besluit tot bescherming van
het betrokken landschap uitvaardigen, maar dat
besluit is pas na enige tijd uitvoerbaar. Die termijn
zou ten minste 60 dagen bedragen voor een besluit tot
oprichting of erkenning van een reservaat; het zou
zowat 40 dagen bedragen wanneer aan de vrederech-
ter in het raam van een rechtspleging bij hoogdrin-
gendheid om voorlopige inbezitstelling van een te
onteigenen goed wordt gevraagd. Die termijnen kun-
nen vaak fataal zijn voor het natuurlijke milieu dat
moest beschermd worden. Uitgaande van de wet-
geving inzake monumenten en landschappen stellen
wij dan ook een maatregel voor die onverwijide be-
scherming van een natuurlijk milieu mogelijk maakt.

Artikel 5 van het decreet van 28 juni 1976 van de
Franse Gemeenschap zegt immers dat alle gevolgen
van de rangschikking voorlopig van toepassing zijn op
monumenten die aanleiding geven tot een rang-
schikkingsprocedure, gedurende een periode van
9 maanden lopende vanaf de datum van de kennisge-
ving van de beslissing om de procedure tot rang-
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disposition dans Ie cadre de la procedure de mise en
reserve, allongeant legerement la duree d'effets provi-
soires de la notification d'intention de mise en
reserve.

schikking in te zetten. Wij hebben die bepaling
overgenomen voor de procedure voor de bescherming
van een gebied, met een lichte verlenging van de duur
van de voorlopige gevolgen van de kennisgeving van
het voornemen tot bescherming.

A. ADRIAENS

PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

L'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature est complete par ce qui
suit:

« Dans la Region de Bruxelles-Capitale, les effets
juridiques de la mise en reserve s'appliquent imme-
diatement et provisoirement aux terrains pour les-
quels 1'Executif notifie au proprietaire son intention
d'y creer une reserve naturelle, ainsi qu'a ceux pour
lesquels Ie proprietaire a introduit une demande
d'agrement.

Pendant une periode de 12 mois, a dater du jour
de la notification ou de la demande d'agrement, il est
interdit de realiser des travaux ou de prendre une
quelconque initiative de nature a compromettre la
protection integrate de 1'espace dont on projette la
mise en reserve naturelle.

Ces effets juridiques prennent fin automatique-
ment en cas de decision de 1'Executif de ne pas creer
la reserve naturelle ou de refuser 1'agrement demande
par Ie proprietaire. »

7 septembre 1989.

A. ADRIAENS
M. NAGY

Artikel 6 van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud wordt aangevuld met wat volgt :

« In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de
rechtsgevolgen van de bescherming onmiddellijk en
voorlopig van toepassing op alle gronden waarvoor de
Executieve aan de eigenaar het voornemen betekent
om er een natuurreservaat van te maken, en ook op
de gronden waarvoor de eigenaar een verzoek tot
erkenning heeft ingediend.

Gedurende een termijn van 12 maanden vanaf de
dag van de kennisgeving of van de aanvraag om
erkenning is het verboden werken uit te voeren of iets
te ondernemen dat de integrale bescherming van de
ruimte die men tot natuurgebied wil maken, in het
gedrang kan brengen.

Die rechtsgevolgen eindigen automatisch wanneer
,de Executieve beslist het natuurreservaat niet op te
richten of de door de eigenaar aangevraagde erken-
ning te weigeren. »

7 September 1989.


