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1. Inleiding
Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. Gelijktijdig zal ook de Vlaamse
regelgeving die een omzetting is van de nieuwe Europese project-m.e.r. richtlijn (2014/52/EU) in
werking treden. Voor de discipline Fauna en Flora wordt een naamsverandering doorgevoerd naar de
discipline
Biodiversiteit.
Deze
naamswijziging
wordt
zowel
voor
projectals
planmilieueffectrapportages doorgevoerd. Ook de erkende MER-deskundigen Fauna en Flora zullen
van dan af erkend deskundigen in de discipline Biodiversiteit genoemd worden. Concreet betekent
dit ook dat inhoudelijk de aanpak zal bijgesteld worden, niettegenstaande bepaalde
milieueffectrapportages in hun huidige fauna en flora aanpak ook reeds het bredere
‘biodiversiteitsaspect’ meenemen.
Dit document vat kort samen waar de discipline biodiversiteit in milieueffectrapportages op moet
focussen.

2. Definitie en interpretatie van biodiversiteit
Voor de interpretatie van het begrip biodiversiteit, ligt de definitie van biodiversiteit volgens de
biodiversiteitsconventie in Rio (1992) aan de basis:
“Biodiversiteit is de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip
van onder andere terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische
complexen waar zij deel van uitmaken: dit omvat mede de diversiteit binnen soorten, tussen
soorten en van ecosystemen.”
Uitgaande van deze definitie dient er in milieueffectrapportages, overeenkomstig de relevantie,
rekening gehouden te worden met de genetische diversiteit, diversiteit op soortniveau,
ecosysteemniveau en landschapsniveau (zie verder). Het landschapsniveau omvat de complexe
ruimtelijke relaties tussen ecosystemen, inbegrepen de geomorfologische, bodemchemische en
hydrologische aspecten hiervan, en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten.
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3. Visie over aanpak van de discipline biodiversiteit
De aanpak van de discipline fauna en flora focust op de soorten (beschermde soorten,
indicatorsoorten, kwetsbare soorten) en habitats van de aandachtsgebieden. De effecten van een
plan of project worden vaak specifiek nagegaan op de beschreven soort, op het beschreven habitat,
op het beschreven ecosysteem…
De nodige informatie (beschrijving aanwezige soorten, beschrijving bestaande situatie, …) om
conclusies te kunnen nemen omtrent de discipline biodiversiteit op de verschillende niveaus is reeds
voor een groot deel aanwezig binnen de huidige aanpak van de discipline fauna en flora. Wat niet
mag ontbreken is een duidelijke verwerking van deze informatie in een conclusie naar biodiversiteit
toe.
Met de definitie van biodiversiteit in het achterhoofd dienen voor een plan of een project, waar
relevant, de mogelijke effecten meegenomen en beoordeeld te worden die betrekking hebben op de
samenhang:
-

tussen individuen van 1 soort (effect op genendiversiteit, effecten op relaties tussen sub- en
binnen metapopulaties)
tussen verschillende interagerende soorten binnen het ecosysteem (effect op
soortendiversiteit)
tussen verschillende interagerende ecosystemen op landschapsniveau
(effect op
ecosysteem- en landschapsdiversiteit).

Het is niet eenvoudig om biodiversiteit te beoordelen volgens een specifiek beoordelingskader. Veel
hangt ook af van de beschikbare kennis die aanwezig is om de biodiversiteit op de verschillende
niveaus te kunnen inschatten en de effecten die het plan/project op deze diversiteit zal hebben.
In vele gevallen zal de beoordeling van de effecten op de biodiversiteit neerkomen op een
kwalitatieve beschrijving en beoordeling waarbij de experten-inschatting van groot belang is. De
deskundige gaat na bij welke effectgroepen het project of plan een impact kan hebben op de
biodiversiteit.
Een voorbeeld is de impact van verdroging op verschillende plantenpopulaties. Dit kan ook een
impact veroorzaken op de faunapopulaties die afhankelijk zijn van deze populaties
(soortendiversiteit).
Een ander aspect dat meer aan belang zal winnen is de impact van versnippering. De impact kan op
het niveau van de genetische diversiteit binnen de (verschillende) soorten spelen, maar ook op
ruimer functioneel niveau gelden, met veranderende (interacties tussen subpopulaties, met
mogelijke effecten op niveau van ecosysteemdiensten, bv bestuiving, natuurlijke plaagcontrole,
prooi-roofdier relaties, aanwezigheid autochtone genenbronnen, …). Tegelijk kunnen dan suggesties
gegeven worden over welke landschappelijke elementen zeker te bewaren of zelfs te versterken zijn
om deze impact te milderen.
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De bespreking van de discipline biodiversiteit zal een duidelijke conclusie bevatten op gebied van
biodiversiteit.

Onderstaande tabel geeft een illustratie van de aspecten van biodiversiteit die relevant kunnen zijn
in het kader van m.e.r.. De tabel heeft niet als doel de discipline Biodiversiteit onnodig te verzwaren,
maar kan een selectiemechanisme zijn op basis waarvan bepaald wordt welke elementen relevant
zijn te bestuderen (scoping). Elementen van belang voor scoping op ‘biodiversiteit’ (bron: Slootweg &
Kolhoff, 2003):

De Europese Commissie publiceerde twee richtsnoeren voor het integreren van klimaat en
biodiversiteit in MERs, namelijk voor project- en voor planmilieueffectrapportages.
-

-

Practical Guidance for Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental
Impact Assessment (EIA) Procedures - October 2011. European Commission, DirectorateGeneral for Environment. http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf
Practical Guidance for Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic
Environmental Assessment (SEA) Procedures - October 2011. European Commission,
Directorate-General
for
Environment.
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf

Deze handleidingen bevatten enkele kernvraagstukken rond biodiversiteit die de deskundige mee
kan nemen bij de uitwerking van de discipline biodiversiteit.
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Tabel: voorbeelden van kernvraagstukken op projectniveau die relevant kunnen zijn bij screening en
scoping
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Tabel: voorbeelden van kernvraagstukken op planniveau die relevant kunnen zijn bij screening en
scoping
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Noot: Deze tabellen bevatten expliciete verwijzingen naar de ecosysteemdienstenbenadering. Het is
niet de opzet van de dienst Mer dat onmiddellijk vanaf 23 februari 2017 deze
ecosysteemdienstenbenadering een verplicht expliciet onderdeel van MERs zal uitmaken. De dienst
Mer en ANB starten een studie op waarbinnen het ecosysteemdienstenconcept toegepast wordt op
enkele voorbeeld-MER’s. De resultaten van deze studie zullen afgewacht worden vooraleer verdere
conclusies geformuleerd worden.
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