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DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Tussentijdse beslissing inzake de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier

1. Situering
Op 20 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering een principiële beslissing genomen omtrent “de verdere
voortgang van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete en
Aa tussen Kasterlee en Lier” en onder andere beslist “gouverneur Cathy Berx aan te stellen als procesbegeleider en de opdracht te geven om een overkoepelende opvolgingscommissie met vertegenwoordiging van de betrokken diensten van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en middenveldorganisaties en een ambtelijk procesbeheercomité te installeren voor het geheel van de gewestelijke
plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier binnen de uitgangspunten van deze principiële beslissing. Via deze opvolgingscommissie-organen wordt de onderlinge
afstemming en voortgang van deze gewestelijke initiatieven bewaakt en de communicatie over het
geheel van de projecten gestroomlijnd” (VR 2012 0720 DOC.089).
Deze coördinatie omvat volgende projecten:
- de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (regio Neteland);
- het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende bepalingen van het
bekkenbeheerplan Nete;
- het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan;
- het realiseren van de Europese Natuurdoelen in het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Valleigebied
van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (deelgebieden 1, 10 en 11);
- het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als erfgoedlandschappen
in ruimtelijke uitvoeringsplannen;
- het realiseren van compenserende maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding naar aanleiding van de aanleg van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) door de vallei van de Kleine
Nete tussen Kasterlee en Geel.
Vanuit de als bijlage 1 toegevoegde voortgangsrapportage worden de leden van de Vlaamse Regering
verzocht een aantal principiële tussentijdse beslissingen te nemen voor de verdere voortgang van de
plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete. Deze tussentijdse beslissing gaat specifiek over
het deelgebied Graafweide-Schupleer, waarvoor een plan van aanpak is goedgekeurd door de
Opvolgingscommissie op 29 mei 2018 en waarin de vraag naar de inzet van het instrument
natuurinrichting wordt gesteld.
2. Budgettaire weerslag
Over het ontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject GraafweideSchupleer heeft de Inspecteur van Financiën op 10 december 2018 een voorlopig ongunstig advies
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gegeven. Hij kan inhoudelijk instemmen met het ontwerp van ministerieel besluit, op voorwaarde dat
de budgettaire inpasbaarheid gewaarborgd wordt voor de integrale financiering van het natuurinrichtingsproject. Maar hij wenst niet vooruit te lopen op de goedkeuring van voorliggende nota,
waarin de Vlaamse Regering gevraagd wordt het plan van aanpak voor Graafweide-Schupleer goed
te keuren.
Het voorstel van beslissing heeft een weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De
totale kostprijs van de maatregelen die ten laste van natuurinrichting vallen voor het natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer, wordt geraamd op 3.141.000 euro tot 5.141.000 euro in het
geval ook verblijfsverplaatsing wordt voorzien voor één of twee zwaar getroffen landbouwers. Het
benodigde budget is geraamd op basis van een normkost van 9.000 euro per ha x 349 ha = 3141.000
euro. De kostprijs per bedrijfsverplaatsing wordt geraamd op 1.000.000 euro. Mits goedkeuring kan
een deel van de kosten via cofinanciering gerecupereerd worden (via PDPO en/of via lokale partners).
De exacte maatregelen zijn op dit moment echter nog niet gekend. Op het ogenblik dat er een natuurinrichtingsproject ingesteld wordt, worden de maatregelen en de modaliteiten via overleg met de
belanghebbenden verder uitgewerkt in een projectrapport. In een volgende fase wordt dit projectrapport met de maatregelen en de modaliteiten opnieuw aan de Inspectie van Financiën en aan de
Vlaamse minister ter goedkeuring voorgelegd. Dan wordt de kostenraming verder verfijnd en worden
de geplande uitgaven gedetailleerder ingepast in de meerjarenbegroting van natuurinrichting, steeds
binnen de jaarlijks beschikbare kredieten voor natuurinrichting.
Het advies van de Inspectie van Financiën van 17 december 2018 gaat als bijlage 8.
Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting van 11 januari 2019 gaat als bijlage 9.
3. Weerslag op het personeelskader en de personeelsbudgetten
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelskader en de personeelsbudgetten
van de Vlaamse Gemeenschap.
4. Weerslag op de lokale besturen
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen.
5. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1.

kennis te nemen van de voortgangsrapportage Kleine Nete;

2. het plan van aanpak voor het gebied Graafweide-Schupleer principieel goed te keuren:
3. het bijgestuurd voorkeursscenario principieel goed te keuren als basis voor het op te maken
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan;
4. de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, te gelasten:
a. het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij op te dragen een
voorstel tot instelling van een natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer uit te
werken;
Pagina 2 van 3

b. het Agentschap voor Natuur en Bos op te dragen in samenspraak met de Vlaamse
Landmaatschappij en parallel aan het natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer te
onderzoeken hoe de nodige middelen voorzien kunnen worden voor de financiering van
een lokale grondenbank Graafweide-Schupleer en daarvoor de nodige overeenkomsten af
te sluiten, waarbij:
i. verwerving in het projectgebied, inzonderheid in de gebieden van het bijgestuurd
voorkeursscenario, zal gebeuren met middelen van het Agentschap voor Natuur
en Bos;
ii. verwerving van ruilgronden in het zoekgebied zal gebeuren met middelen van de
Vlaamse Landmaatschappij;
c. de Vlaamse Landmaatschappij op te dragen voorstellen uit te werken voor een gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten, met als doel een overgangsbeheer door
landbouwbedrijven in functie van natuurontwikkeling mogelijk te maken en een agrarisch
natuurbeheer op maat van de betrokken landbouwbedrijven op te zetten.
Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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