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BESCHIKKING

van het Benelux Comité van Ministers
tot wijziging van beschikking M (2011) 4 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische
Unie met betrekking tot instelling van een Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park
'De Zoom - Kalmthoutse Heide'
M (2017) 6

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het verdrag tot instelling van de Benelux unie,

Gelet op artikel 4 van de Benelux-Overeenkomst van

I juni 1982

op het gebied van natuurbehoud en

landschapsbescherming,

Gelet op artikel 4 van beschikking M (2011) 4 van het Comité van Ministers van de Benelux
Economische Unie met betrekking tot instelling van een Bijzondere Commissie voor het
grensoverschrijdend park'De Zoom - Kalmthoutse Heide',
Overwegende dat het, in het licht van de rapportage door de bij beschikking M (20L1) 4 ingestelde
Bijzondere Commissie 'De Zoom - Kalmthoutse Heide' over haar activiteiten, wenselijk is het mandaat
van deze Bijzondere Commissie te verlengen,
Overwegende dat bij die verlenging rekening dient te worden gehouden met de bevoegdheden die
artikel L2, onder b), van het Verdrag tot ¡nstell¡ng van de Benelux Unie aan de Benelux Raad heeft
toegekend,
Heeft het volgende beslist
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M (2017)6

Artlkell
Artikel 4 van beschikking M (2011) 4 wordt als volgt vervangen:

-

Kalmthoutse Heide' is gerechtigd haar activiteiten
Commissie 'De Zoom
overeenkomstig deze beschikking voort te zetten, behoudens andersluidende beslissing van de

"L. De Bijzondere

Benelux Raad.
2. De in het eerste lid bedoelde andersluidende beslissing van de Benelux Raad wordt, in voorkomend
geval, genomen overeenkomstig artikel 12, onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux
Unie. Zij kan niet eerder worden genomen dan 3 mei 2O2L."

Artikel2
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
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M (2017)6
Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M (2017) 6 van het Benelux Comité van
Ministers tot wijziging van beschikking M (2011) 4 van het Comité van Ministers van de Benelux

Economische Uníe met betrekking tot instelling van een Bijzondere Commissie voor het
grensoverschrijdend park 'De Toom - Kalmthoutse Heide'

Op grond van artikel 4 van beschikking M (2011) 4, werd de Bijzondere Commissie voor het
grensoverschrijdend park 'De Zoom - Kalmthoutse Heide' ingesteld voor een periode van víjf jaar welke
liep tot en met 2 mei 20L6. Om haar werkzaamheden na die datum te kunnen voortzetten, is de
goedkeuring van het Comité van Ministers vereist.
Ook na 2 mei 2016 is blijven gelden dat artikel L van beschikking M (2011) 4, in uitvoering van de
Benelux-Overeenkomst van 8 juni 1982 op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming
(hierna: 'de Overeenkomst'), het grensoverschrijdend natuurgebied 'De Zoom - Kalmthoutse Heide'
begrenst en er een beschermingsstatuut aan verleent zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van de
Overeenkomst.

ln het kader van de voortgangsrapportage overeenkomstíg artikel 3, lid 5, van beschikking M (2011) 4
voor het jaar2016, heeft de Bijzondere Commissie een evaluatie uitgevoerd van haar activiteiten in de
periode 201.t-20L6. Op grond van deze evaluatie en aangezien het behoud van het
beschermingsstatuut van het betrokken park in ieder geval noopt tot samenwerking conform artikel 3
van de Overeenkomst, öndersteunen het Vlaamse Gewest en Nederland een voortzetting van de
activiteiten van de Bijzondere Commissie voor een nieuwe periode van ten minste vijf jaar (tot en met
2 mei 2O2Ll. De Benelux Raad en het Comité van Ministers stellen zich op hetzelfde standpunt. De
taakstelling en samenstelling van de Bijzondere Commissie zoals deze zijn bepaald in de artikelen 2 en
3 van beschikking M (2011)4 blijven daarbij onveranderd.
Omwille van de rechtszekerheid, is érvoor gekozen artikel 4 van beschikking M (2011) 4 uitdrukkelijk te
wijzigen op dit punt. Daarbij dient er echter rekening mee gehouden te worden dat het Verdrag van !7

juni 2008 tot instelling van de Benelux Unie een aantal wijzigingen heeft aangebracht in

de

institutionele architectuur zoals die was neergelegd in het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling
van de Benelux Economische Unie. Gezien artikel 12, onder b), alsook artikel 32,lid 2, van het Verdrag
van 17 juni 2008 tot instelling van de Benelux Unie, zal het Comité van Minísters bijgevolg niet langer
beslissen over de voortzetting van de activiteiten van de Bijzondere Commissie na afloop van de
nieuwe vijfjarige periode, maar zal de beslissing ter zake volledig aan de Benelux Raad worden
overgelaten. ln geval de Benelux Raad in de toekomst zou beslissen de Bijzondere Commissie op te
heffen, verdient het evenwel de voorkeur dat het Comité van Ministers althans de artikelen 2 tot en
met 4 van beschikking M (2011) 4 alsdan opheft.
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