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6. Waterkwaliteit in de Kleine Nete: toelichting 
7. Varia 

 
Cathy Berx, voorzitter opvolgingscommissie, verwijst in de inleiding naar haar reactie op een recente 
uitspraak van Boerenbond in het weekblad Knack. Deze reactie werd bezorgd aan de leden van de 
opvolgingscommissie en is inmiddels ook gepubliceerd in Knack. Gert van de Moortel vult aan dat de 
uitspraken van Boerenbond niet volledig zijn weergegeven waardoor ze niet overkwamen zoals bedoeld. 
Het punt is hiermee afgesloten. 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering OC 6 november 2013 
 
Volgende reacties kwamen op het verslag: 
- Frederik Mollen, Natuurpunt: Aanvullingen bij bespreking Graafweide-Schupleer, De Zegge en 

gecumuleerde impact op landbouw. 
- Griet van Olmen, Nijlen: Aanvulling bij gecumuleerde impact op landbouw. Vraag met welke 

contouren van zoekzone 3 (monding Grote Nete) is rekening gehouden bij de berekening van de 
landbouwimpact. 

- Evi Van Camp, Boerenbond vroeg bijkomende verduidelijking over IHD. Dit is bilateraal verder 
verduidelijkt en behoeft geen aanpassing aan het verslag. 

 
Het verslag, aangepast op basis van deze reacties en voorgelegd aan de vergadering, wordt 
goedgekeurd.  
 
 
 
2. Terugkoppeling Besluit Vlaamse Regering dd. 4 april 2014 
 
Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering over de verderzetting van de projecten binnen de 
Coördinatieopdracht Kleine Nete: 
 
Alternatief voorstel Sigmaplan cluster Nete en Kleine Nete, gebied Varenheuvel-Abroek 
- De Vlaamse Regering onderschrijft het resultaat van het alternatievenonderzoek en de gedeeltelijke 

herlokalisatie van de natuurdoelen voor Varenheuvel-Abroek. Het project kan verdergezet worden 
binnen de aangegeven zones. Het flankerend beleid landbouw moet geoptimaliseerd en verfijnd 
worden. 
Volgende stappen zijn: 
- Verder uitwerken flankerend beleid landbouw op maat (mei - december 2014). 
- Opmaak technische inrichtingsplannen (september 2014 - einde 2015). 
- Opmaak milieueffectenrapport (MER) (september 2014 - midden 2015). 
- Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) (2015). 
- Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen (2015 - 2016). 
- Start der werken vanaf 2016 voor Hof Van Lachenen, 2020 voor Varenheuvel-Abroek 

- Vervolgstappen op korte termijn: 
- ANB schreef een bestek uit voor een Geohydrologisch onderzoek naar waterbeschikbaarheid 

voor vernatting in zoekzone 3 te Nijlen. Hier start een pompproef en peilmetingen. 
- Opmaak inrichtingsstudies Beneden Nete. 
- Overleg ANB/VLM rond optimalisatie landbouwgronden Varenheuvel-Abroek. 
- Thematische werkgroep landbouw (Sigma) rond flankerende maatregelen op 13 juni 2014. 
- Overleg met zwaarst getroffen landbouwers Varenheuvel-Abroek voor de infomarkten. 
- Nieuwsbrief (in opmaak). 
- Voorstelling van de inrichtingsplannen op infomarkten op 30 juni (Nijlen) en 1 juli 2014 (Lier). 

 
Bespreking: 
- Els Beullens, Grobbendonk: Er zou sprake zijn een geplande boscompensatie (voor ontbossing van 

een verkaveling in Grobbendonk) in het gebied Varenheuvel-Abroek op een locatie die op de 
inrichtingsvisie van ANB/W&Z niet als bos is ingetekend. Els Beulens bezorgt de concrete informatie 
aan ANB (Koen Deheegher). ANB zal onderzoeken of er effectief sprake is van een tegenstrijdigheid 
en gaat na of er afstemming nodig is. 



Opvolgingscommissie Kleine Nete 21 mei 2014 3

- Gert van de moortel, Boerenbond: Op het vorige overleg met de meest getroffen landbouwers van 
Varenheuvel-Abroek bleven vragen rond inrichting onbeantwoord. Er zou bovendien een 
vervolgoverleg gepland worden. Gert speelt de openstaande vragen voor het overleg door aan Koen 
Deheegher en Koen organiseert zo snel mogelijk (alleszins voor de infomarkten) een vervolgoverleg 
met de meest getroffen landbouwers van Varenheuvel-Abroek.  

 
 
Alternatief voorstel Graafweide-Schupleer (S-IHD) 
- De Vlaamse Regering keurde het ‘voorkeurscenario’ goed als basis voor de opmaak van een plan 

van aanpak. 
Volgende stappen zijn: 
- Ecohydrologisch onderzoek (ANB). 
- Opmaak plan van aanpak voor de realisatie van de natuurbestemmingen (ANB en Landbouw & 

Visserij i.s.m. VLM). 
- Opstarten proactief grondbeleid (VLM en ANB ism de terreinbeherende verenigingen). 
- Gelijktijdige goedkeuring plan van aanpak en voorlopige vaststelling ontwerp RUP. 

- Vervolgstappen op korte termijn: 
- De Europese Natuurdoelen werden op 23 april door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In 

september 2014 is er een eerste overlegplatform per Speciale Beschermingszone (SBZ), in 
oktober-november 2014 volgt bilateraal overleg met de doelgroepen en in december 2014 een 
tweede overlegplatform per SBZ. In januari 2015 volgt een schriftelijke bevraging van de 
doelgroepen. Dit mondt uit in een eerste Managementplan in februari 2015. 

- Het plan van aanpak wordt opgestart en zal de vorm aannemen van een inrichtingsnota uit het 
decreet Landinrichting. 

- ANB start in overleg met de terreinbeherende verenigingen met gerichte aankopen i.f.v. de 
realisatie van de natuurdoelen. 

- Het bestek voor de ecohydrologische studie is goedgekeurd en wordt nu gepubliceerd. De opstart 
van de studie is gepland voor najaar 2014. De studie loopt 2 jaar. 

 
Bespreking: 
- Gert van de moortel, Boerenbond: Wanneer wordt de natte natuurkern planologisch verankerd?  
- Dirk Jordaens, ANB en Christophe Vandevoort, RV: De goedkeuringsprocedure voor het ruimtelijk 

uitvoeringsplan zal cfr. de beslissing van de Vlaamse Regering pas opgestart worden na de 
afronding van de ecohydrologische studie en de opmaak van het plan van aanpak voor de realisatie. 
Beide worden zo snel mogelijk opgemaakt.  

 
- Gert van de moortel, Boerenbond:  

‐ De landbouwers op het terrein zijn ongerust over de poging van Natuurpunt om de gronden van ‘d 
Ursel aan te kopen. Deze aankoop zou (via beperkingen rond gebruik en/of bemesting) het 
voorkeurscenario kunnen ondermijnen. 

‐ Er is ook onduidelijkheid over de gevolgen van een eventuele aankoop voor de pachters.  
- Peter Symens, Natuurpunt:  

‐ Natuurpunt heeft een engagement opgenomen binnen de coördinatieopdracht en zal zich 
uiteraard houden aan de afspraken neergeschreven in het voorkeursscenario.  

‐ Het gaat om een groot aankoopdossier. Slechts een beperkt deel van de gronden is gelegen in de 
Graafweide en een nog beperkter deel betreft gronden die in het voorkeurscenario een 
landbouwbestemming met ecologisch belang zullen behouden. De eigenaar wil alleen in totaliteit 
verkopen (220 ha waarvan 38 in Graafweide-Schupleer). 

‐ Natuurpunt heeft uitdrukkelijk niet de ambitie om gronden die in het voorkeursscenario een 
landbouwfunctie behouden (maar desondanks toch worden aangekocht als onderdeel van een 
veel grotere aankoop), in bezit te houden. Als delen van de aankoop nadien kunnen ingeschoven 
worden in het flankerend beleid is Natuurpunt daar voorstander van.  

‐ Natuurpunt heeft ervaring met dergelijke situaties en zoekt daarbij uiteraard samen met de 
betrokkenen naar de beste oplossing.  

‐ Pachters kunnen desgewenst hun recht van voorkoop uitoefenen. 
- Ilse van Dienderen, VLM: VLM heeft de opdracht gronden te verwerven om een reserve aan 

ruilgronden op te bouwen. VLM kan in principe enkel pachtvrije gronden kopen, gezien enkel deze 
geschikt zijn als ruilgrond. Om de gronden pachtvrij te maken kan VLM een eindepachtvergoeding 
aanbieden aan de zittende pachter.  Binnen het flankerend beleid dat goedgekeurd is voor het 
geactualiseerd Sigmaplan, kan VLM bijkomende vergoedingen toekennen voor pachters die bereid 
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zijn afstand te doen van hun pacht of begeleidende maatregelen uitwerken voor pachters die hun 
ruilgrond wensen te kopen. 

- Ludwig Caluwé, gedeputeerde: Onduidelijkheid over de toekomstige bestemming van de grond kan 
pachters doen aarzelen om pachtgrond in te kopen (om hun recht van voorkoop uit te oefenen). 

- Christophe Vandevoort, RV: Het voorkeursscenario is het resultaat van een breed en doorgedreven 
overlegproces en is principieel bekrachtigd door de Vlaamse Regering als basis voor de opmaak van 
het plan van aanpak. De gronden die in het voorkeursscenario een landbouwbestemming krijgen, 
liggen dus zo goed als vast. 

 
 
Voorstel overstromingsgebied De Zegge (bekkenbeheerplan) 
- Vervolgstappen op korte termijn: 

- Verder overleg i.f.v. zoekzones met camping Korte Heide en Bobbejaanland. 
- Project MER ontheffing voor Hellekens, Olens Broek en AOG De Zegge is geldig tot 12 juli 2014 

en wordt momenteel geactualiseerd. De actualisatie wordt bij de cel MER ingediend begin juli, 
beslissing wordt verwacht na 3 maanden. 

- Afgraven Hellekens: de vooraankondiging is gepubliceerd (aankondiging dat binnenkort de 
effectieve opdracht wordt gepubliceerd). De aankondiging volgt dan normaal gezien in het najaar. 
De potentële opdrachthouder heeft ondertussen de tijd om zelf een oplossing voor de grondafzet 
te zoeken. 

- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 
- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Hellekens wordt ingediend in oktober 2014. 
- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning AOG De Zegge: indien moet gewacht worden op de 

vaststelling van het RUP, moet AOG De Zegge wachten tot minstens eind 2015 en waarschijnlijk 
langer gelet op de doorlooptijd van de ecohydrologische studie Schupleer.  

- Sinds 1 september 2012 kan voor handelingen van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke 
impact een afwijking toegestaan worden. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning 
kan dan ingediend worden via een projectvergadering. Deze vergadering beslist of al dan niet een 
RUP gemaakt moet worden. VMM stelt voor een projectvergadering aan te vragen zodra de 
project MER ontheffing er is. 

 
Bespreking: 
- Ward Kennes, Kasterlee: Welke afspraken werden met Bobbejaanland gemaakt? 
- Marc Florus, VMM: T.h.v. Bobbejaanland is nog een deel van de winterbedstructuur aanwezig. Deze 

zal geherprofileerd worden. Dit deel zou kunnen gerealiseerd worden op de korte termijn en kan 
meesporen met de bouwvergunning voor de dijken AOG Zegge. Voor de parking wordt vanuit VMM 
verder gezocht naar een creatieve verweving gezocht die de functies parkeren en waterberging 
combineert. VMM zal hiertoe verder contact opnemen met Bobbejaanland. 
Voor Ark van Noë vraagt VMM een strook van 15m. deze is ook voorzien in het RUP en is ook met 
de gemeente besproken. De mogelijk toekomstige uitbaters van de Ark van Noë vroegen recent aan 
VMM om de oude meander terug te herstellen en aan te sluiten op de Kleine Nete. Voor VMM is dit 
bespreekbaar indien er ook een draagvlak is bij het plaatselijke bestuur. 
 

- De vergadering gaat akkoord met de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor AOG De 
Zegge via een voorafgaandelijke projectvergadering. 
 

- Gert van de moortel, Boerenbond: De nieuwe dijk aan AOG grobbendonk is lager dan de vorige? 
- Els Beullens, Grobbendonk: Door de regen is de dijk op verschillende plaatsen uitgespoeld naar de 

landbouwgronden. 
- Marc Florus, VMM: De dijk moet nog afgewerkt worden met een toplaag en is bijgevolg nu nog niet 

op de voorziene hoogte; de uitspoeling zal gemeld worden aan de werfleider. 
 

- Gert van de moortel, Boerenbond: Voor AOG Grobbendonk werden nog niet alle vergoedingen 
uitbetaald. 

- Marc Florus, VMM: Dit klopt, er is een probleem met een eigendom in onverdeeldheid waardoor de 
uitbetaling van de vergoeding aan de gebruiker op zich laat wachten. En zolang de verkoop van de 
gronden van d’Ursel niet rond is, kan de eindepachtvergoeding ook niet uitbetaald worden. 
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Ankerplaatsen 
‐ Ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’. 

‐ Op 7 april 2014 was er een ambtelijk overleg met de betrokken administraties en gemeenten. Het 
dossier voor de voorlopige aanduiding ligt ter ondertekening voor bij de minister bevoegd voor 
onroerend erfgoed. Binnen 5 weken na de ondertekening, de voorlopige aanduiding, volgt een 
toelichtingsvergadering voor de gemeenten. Tijdens het ambtelijk overleg zijn geen 
tegenstrijdigheden met de doelstellingen van het Sigmaproject Varenheuvel-Abroek vastgesteld. 

‐ Landbouw is in deze ankerplaats een belangrijk element gelet op de cultuurhistorische waarde 
van het landbouwcultuurlandschap in de vallei. Landbouw blijft dus mogelijk, mits behoud van de 
aanwezige landschapswaarden, bv. kleine landschapselementen (netwerk van sloten,…). Deze 
elementen zijn aangeduid op een kaart. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal deze elementen 
concreet opnemen als erfgoedlandschap met specifieke stedenbouwkundige voorschriften over 
de te behouden landschapskenmerken. Buiten de zones die eventueel als bouwvrij agrarisch 
gebied aangeduid worden, kunnen landbouwbedrijven dus ook in het agrarisch gebied binnen het 
erfgoedlandschap opgericht worden of uitbreiden, steeds rekening houdend met de opgenomen 
landschapskenmerken en elementen. 

‐ De ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel’ wordt niet aangeduid. Na onderzoek 
werd besloten dat het gebied ter hoogte van de Kesselse Heide te sterk verstoord is. Daarenboven is 
het meest gave deel van de ankerplaats beschermd als landschap, wat voldoende garanties biedt 
voor het in stand houden van de belangrijkste erfgoedwaarden. 
 

Bespreking: 
- Gert van de moortel, Boerenbond: bij de landbouwsector heerst bezorgdheid over de vrijheid van 

teeltkeuze. 
- Jasmine Michielsen, OE: De Vlaamse overheid kan de teeltkeuze niet vastleggen, ze kan wel 

behoud van historisch waardevolle graslanden vragen. 
 

- Gert van de moortel, Boerenbond: Is er geen contradictie tussen het ankerplaatsdossier en de nota 
aan de Vlaamse Regering waarin gesteld wordt dat ‘het landbouwgebied zo optimaal mogelijk wordt 
ingericht voor duurzame economische landbouw met drainagegrachten en afwateringspunten naar 
de Kleine Nete’? 

- Jasmine Michielsen, OE: Er wordt vanuit gegaan dat de herinrichting van het landbouwgebied in 
functie van het hydrologisch scheiden van het landbouw- en natuurgebied zoals voorzien in de 
beslissing van de Vlaamse Regering, mogelijk is met behoud van de typische landschapskenmerken 
die aangegeven zijn in het ankerplaatsdossier. De concrete inrichting van het gebied i.f.v. een 
hydrologische scheiding wordt momenteel door VLM onderzocht. Er is dus geen contradictie tussen 
de aanduiding als ankerplaats en de beslissing van de regering die stelt dat “75 ha volwaardige 
landbouwgrond in Varenheuvel-Abroek gevrijwaard blijft en dat dit landbouwgebied zo ingericht 
wordt dat volwaardige landbouw mogelijk blijft met bijzondere nadruk op hydrologie”. Integendeel, 
het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle landbouwlandschap is een uitdrukkelijke 
doelstelling binnen de ankerplaats. 
 

- Griet Van Olmen, Nijlen: De gemeente keurde recent de vergunning voor een melkveebedrijf goed. 
Verandert de ankerplaats hier iets aan? 

- Jasmine Michielsen, OE: Het ankerplaatsdossier maakt dit niet ongedaan, de Vlaamse overheid 
moet rekening houden met de vergunde situatie. 

 
 
3. Gecumuleerde impact op landbouw 
 
‐ Departement Landbouw en Visserij maakte een overzicht van de gecumuleerde impact op landbouw 

van de uitgewerkte alternatieven voor de projecten in de vallei van de Kleine Nete. Daarbij werden 
alle percelen van deze bedrijven buiten de Kleine Nete ook gescreend op mogelijke impact van 
andere plannen of projecten. 

‐ De impact op landbouw is door de aangepaste plannen significant gedaald. Er is een daling van ca. 
390 ha naar ca. 270 ha betrokken cultuurgrond. Het aantal betrokken bedrijven is gedaald van 106 
tot 94, waarvan 25 ‘sterk’ betrokken (≥ 20% bedrijfsareaal) en 7 betrokken in 2 projecten tegelijk. 
Deze 7 zijn niet ‘sterk’ betrokken. 

‐ De toelichting wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd 
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Bespreking: 
- Cathy Berx, voorzitter, stelt voor om dit onderzoek waar nodig verder te verfijnen en een technische 

werkgroep te maken met alle geïnteresseerde leden van de OC. Intussen kreeg het 
procesbeheercomité de toelating van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische 
bestuurlijke gegevensverkeer om de (gepersonaliseerde) gegevens te gebruiken waardoor verdere 
verfijning mogelijk wordt. Tot nu kon omwille van privacy-redenen immers enkel met klassen van 
bedrijven gewerkt worden waardoor bepaalde nuances verloren gaan. De verkregen toegang is ook 
nodig voor de verdere en concrete uitwerking van een flankerend beleid op maat van de betreffende 
bedrijven. 
 

- Mien Van Olmen, Herentals: Er wordt ook best gecheckt of de 94 betrokken bedrijven gronden 
hebben in de zoekzones in het kader van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied 
Herentals. Een deel van de zoekzones ligt in herbevestigd agrarisch gebied (HAG).  

- Michel Van Ombergen, Landbouw & Visserij en Marc Florus, VMM, sluiten zich aan bij deze vraag. 
- Christophe Vandevoort, RV: Deze zoekzones kunnen zonder verdere nuance niet worden 

meegenomen in de berekening omdat uiteindelijk slechts één van deze zones zal weerhouden 
worden. Dit zal verder aan bod komen in de technische werkgroep gecumuleerde impact. 

- Peter Symens, Natuurpunt: Er zijn nog nuanceringen nodig. De gronden in SBZ-H zijn niet volledig 
natuurgebied en sommige gronden van Natuurpunt worden via een contract door landbouwers 
beheerd. Ook dit zal verder aan bod komen in de technische werkgroep. 
 

- Marc T’Syen, Olen, vraagt of Langendonk mee genomen is in de berekening. 
- Michel Van Ombergen, Departement Landbouw en Visserij: Ja, Langendonk is meegenomen. 
- Christophe Vandevoort, RV: Natuurverweving is niet meegenomen omdat er geen impact is. 
- Gert van de moortel, Boerenbond: De beslissing over IHD’s is niet alleen een ruimtelijk verhaal, ze 

zal ook een impact hebben op de vergunningen van de landbouwbedrijven. Afhankelijk van de 
significantieklasse (< 3%, 3% - 50% en > 50%) kunnen bedrijven al dan niet hun huidige vergunning 
verlengen en al dan niet uitbreiden. Voor de veebedrijven die dicht bij habitatrichtlijngebied liggen 
kan dit een groot probleem geven tot zelfs vergunningsstop toe. Omwille van de mogelijk ernstige 
gevolgen vraagt Boerenbond dit op te nemen in de landbouwimpactnota. De gegevens daarvoor zijn 
beschikbaar bij ANB. ANB zal immers de komende maand aan 24.000 bedrijven in Vlaanderen laten 
weten in welke significantieklasse ze vallen. 

- Dirk Jordaens, ANB, zal de oefening maken en de 94 betrokken bedrijven indelen in de 
significantieklassen. De resultaten zullen worden toegevoegd aan het verdere onderzoek met 
betrekking tot de gecumuleerde impact. 

 
 
4. Flankerend beleid: toelichting nieuw decreet Landinrichting 
 
‐ Met het decreet Landinrichting is er een nieuw juridisch kader voor het uitwerken van een flankerend 

beleid in de vallei van de Kleine Nete. Het decreet biedt een instrumentenkoffer aan en een 
procedure.  

‐ De toelichting wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 
Bespreking: 
‐ Cathy Berx, voorzitter: Het decreet maakt mogelijk een inrichtingsnota op te maken voor de 

verschillende projecten samen. Is dat een optie voor de vallei van de Kleine Nete? 
‐ Christophe Vandevoort, RV: Ook het opstarten van een ‘klassiek’ landinrichtingsproject blijft mogelijk. 

Dat heeft als voordeel dat subsidies landinrichting ingezet kunnen worden voor inrichtingswerken of 
flankerende maatregelen in het gebied (tot 70% van de kostprijs). 

‐ Ilse van Dienderen, VLM: Er kan inderdaad een inrichtingsnota opgemaakt worden voor 
verschillende projecten samen. Het landinrichtingsbudget is beperkt tot 3,5 miljoen en volgeboekt tot 
2025. Entiteiten van de Vlaamse overheid  worden niet gesubsidieerd, tenzij de VLM de werken 
uitvoert. 
 

‐ Gert van de moortel, Boerenbond: Houdt het decreet Landinrichting rekening met de gecumuleerde 
impact? 

‐ Hilde Van Leirsberghe, VLM: In het decreet is een leefbaarheidsdrempel voor bedrijven opgenomen. 
Deze leefbaarheidsdrempel kan worden overschreden door rekening te houden met de 
gecumuleerde impact. 
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‐ Gert van de moortel, Boerenbond: naast de grondenbank voor het Sigmaproject Varenheuvel-Abroek 

komt er nu een grondenbank van VLM. Blijven dat twee aparte grondenbanken? 
‐ Ilse van Dienderen, VLM: In de inrichtingsnota zal opgenomen worden hoe deze best op elkaar af te 

stemmen. 
 
 
 
5. Waterkwaliteit in de Kleine Nete 
 
Agendapunt is verdaagd naar de volgende Opvolgingscommissie (eerste agendapunt). 
 
 
 
 
Actiepunten 
 
- Sigmaplan, Varenheuvel-Abroek 

‐ Verdere uitwerking conform Beslissing Vlaamse Regering (zie verslag): ANB, VLM 
‐ Els Beullens geeft de informatie m.b.t. een boscompensatie voor een ontbossing in Grobbendonk 

door aan Koen Deheegher 
‐ Gert Van de moortel bezorgt Koen Deheegher de onbeantwoorde vragen rond inrichting 
‐ Koen Deheegher organiseert voor de infomarkten een vervolgoverleg met de meest getroffen 

landbouwers 
- Graafweide-Schupleer, ANB, VLM, Departement Landbouw en Visserij 

‐ Verdere uitwerking conform Beslissing Vlaamse Regering (zie verslag) 
- AOG De Zegge, VMM 

- Verder overleg met camping Korte Heide en Bobbejaanland 
- Hellekens: actualisatie project MER ontheffing 
- AOG De Zegge: aanvraag stedenbouwkundige vergunning via projectvergadering 

- Gecumuleerde impact op landbouw, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
‐ Verdere uitwerking via een technische werkgroep.  

Leden OC die deel willen uitmaken van deze werkgroep laten dit weten aan Bram. 
‐ Dirk Jordaens maakt een indeling van de betrokken bedrijven over de significantieklassen. 

- Intentieverklaring Kleine Nete, Bram en Christophe: 
‐ Boerenbond werkt aan amendementen. Zodra deze klaar zijn wordt een aangepast voorstel 

uitgewerkt. 
 




