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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Tussentijdse beslissing gewestelijke planningsinitiatieven en 

projecten in de vallei van de Kleine Nete 
 
 

Samenvatting 
 
Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de 
coördinatieopdracht van gouverneur Cathy Berx voor de vallei van de Kleine Nete. Op basis van 
deze voortgangsrapportage wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd een aantal beslissingen te 
nemen en opdrachten te geven in functie van de verdere voortgang van deze projecten. 
 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsveld Omgeving 
Beleidsdoelstelling OD 3. Gebiedsontwikkeling met sterke gebiedscoalities. 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing omtrent de verdere voortgang 
van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen 
Kasterlee en Lier (VR20120720 DOC.089/1). De regering besliste 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 de principiële beslissing. Via deze organen wordt de onderlinge afstemming en 
voortgang van deze gewestelijke initiatieven bewaakt en de communicatie over het geheel van de 
projecten gestroomlijnd. 
 
Via diverse mededelingen werd sindsdien systematisch gerapporteerd over de voortgang van de 
planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete en nam de Vlaamse Regering 
verschillende tussentijdse beslissingen in functie van de verder zetting van deze initiatieven. 

• Mededeling van 23 november 2012 (VR20122344 MED.0515).  

• Mededeling van 3 mei 2013 (VR20130305 MED.0233/1). 
• Beslissing van 4 april 2014 (VR20140404 DOC.0441/1). 

VR 2020 2310 DOC.1156/1BIS
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• Beslissing van 3 april 2015 (VR 2015 0304 DOC.0347/1). 

• Beslissing van 23 december 2016 (VR 2016 2312 DOC.1531/1BIS). 
• Beslissing van 25 januari 2019 (VR 2019 2501 DOC.0073/1): 

 
Op 15 december 2017 nam de minister bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw het besluit tot 
erkenning en subsidiëring van het strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen ‘Veerkracht in de vallei van de Klein Nete’. Via dit strategisch project willen de partners 
van de Opvolgingscommissie een ambitieus beleidsniveau- en beleidsdomeinoverschrijdend 
samenwerkingsverband neerzetten met als doel de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te 
beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijkertijd 
kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging en behoud van 
biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit. Het actieprogramma van het strategisch 
project focust op de realisatie van zes hefboomprojecten die de ambitie om synergieën tussen 
bestaande initiatieven of nieuwe ideeën tot stand te brengen door de projecten te verbreden en 
meerdere doelen vanuit een gebiedsgerichte en geïntegreerde benadering te realiseren, concreet 
moeten maken. 
 
De gecoördineerde aanpak in de vallei van de Kleine Nete draagt bij aan de realisatie van de 
doelstellingen van de Blue Deal van de Vlaamse Regering. 
 

2. INHOUD 
In de voortgangsrapportage (bijlage I) wordt verslag gemaakt van de werkzaamheden van het 
procesbeheercomité en de opvolgingscommissie Kleine Nete sinds de vorige rapportage en wordt er 
een stand van zaken geven van de uitvoering van de verschillende deelprojecten van de 
coördinatieopdracht en het strategisch project. 
 
Op basis van deze voortgangsrapportage wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd kennis te 
nemen van en te beslissen over: 
 

• De uitbreiding van de coördinatieopdracht met de gemeenten Dessel en Retie. De 
Opvolgingscommissie Kleine Nete ging in zitting dd. 28 januari 2020 akkoord met het 
voorstel om het grondgebied van de gemeenten Dessel en Retie toe te voegen aan het 
werkingsgebied van de coördinatieopdracht Kleine Nete. Het aantal betrokken gemeenten 
stijgt daarmee van 11 naar 13. De toevoeging komt er op vraag van betreffende 
gemeentebesturen die zich meer en meer geconfronteerd zien met vallei-gebonden 
projecten op hun grondgebied en afstemming vragen van deze initiatieven met de globale 
aanpak in de vallei zoals die binnen de coördinatieopdracht (overleg, afstemming en 
communicatie) opgenomen wordt. Door deze uitbreiding nemen we belangrijke delen van 
de voor de vallei cruciale bovenlopen mee op in de gecoördineerde aanpak in de vallei. Er 
werden concrete werkafspraken gemaakt om te werken binnen deze nieuwe context. Aan 
de Vlaamse Regering wordt gevraagd om deze uitbreiding van de coördinatieopdracht goed 
te keuren (als aanpassing van het plan van aanpak zoals goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering dd. 23 november 2012 (VR 2012 2311 MED.0515). 
 

• De uitbreiding van het partnerschap. Binnen de coördinatieopdracht werd de voorbije jaren 
vooral gefocust op het beleidsmatige debat over de verschillende projecten en processen in 
de vallei. Meer en meer en uiteraard ook dankzij het strategisch project ‘Veerkracht in de 
vallei van de Kleine Nete’ wordt er gefocust op de uitvoering op het terrein. Dit betekent 
dat ook nieuwe partners in beeld komen. Naar aanleiding van de operationalisering van het 
strategisch project werden reeds volgende partners toegevoegd aan de 
Opvolgingscommissie en Procesbeheercomité:  

o bekkensecretariaat Netebekken; 
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o Regionale Landschappen Kleine en Grote Nete, Rivierenland en Voorkempen; 
o Kempens Landschap; 
o Toerisme Provincie Antwerpen; 

Momenteel wordt in het bijzonder de nood aangevoeld om ook OVAM toe te voegen aan het 
partnerschap (PBC, ifv sanering stortplaatsen en andere ophogingen, ontharding, …). Aan de 
Vlaamse Regering wordt gevraagd akkoord te gaan met de hiervoor geschetste uitbreiding 
van het ambtelijk Procesbeheercomité (PBC) en de Opvolgingscommissie (OC) Kleine Nete 
(als aanpassing van het plan van aanpak zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering dd. 
23 november 2012 (VR 2012 2311 MED.0515). 
 

• Gebiedsgerichte inzet handhaving. Op het terrein wordt vastgesteld dat de inzet van 
handhaving (een cruciaal element om beleidsdoelstellingen op het terrein te kunnen 
waarmaken) doorgaans niet evident is gelet op de beperkte capaciteit en de (eigen) 
prioriteiten van de inspectiediensten. Ervaringen in het hefboomproject Molternete en de 
proeftuin Ontharding binnen dat hefboomproject leren dat daar waar inspectiediensten 
mee worden ingeschakeld in een globale, gebiedsgerichte aanpak, er concrete resultaten 
worden geboekt. Daar waar de overheid gecoördineerd en gebiedsgericht inzet op de 
uitvoering van (ook Vlaamse) beleidsdoelen, zouden ook inspectiediensten moeten kunnen 
aansluiten en dit abstractie makend van de (eigen) prioriteiten. De minister bevoegd voor 
handhaving zal deze aanpak verder faciliteren. 
 

• Aanpak verdroging De Zegge. Verschillende inspraakreacties op de startnota voor het RUP 
Vallei van de Kleine Nete en Aa wijzen op de problematiek van de verdroging van een aantal 
habitatrichtlijngebieden langs de Kleine Nete stroomopwaarts Herentals, met name De 
Zegge en het Olens Broek. Vooral voor wat betreft de opties van het voorgenomen plan 
voor de omgeving van De Zegge wordt aangegeven dat met de voorgestelde bestemmingen 
de instandhouding van de SBZ’s en de realisatie van de Europese natuurdoelen niet 
verzekerd kan worden. De Opvolgingscommissie Kleine Nete keurde in zitting van 28 januari 
2020 een actieplan goed om deze problematiek aan te pakken (zie bijlage 1, punt 3.4). 
Aanvullend wordt een bewarend grondbeleid voorgesteld. Dit bewarend grondbeleid is geen 
voorafname op resultaten van lopende onderzoeken en toekomstige beleidsbeslissingen. 
Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd kennis te nemen van en akkoord te gaan met de 
voorgestelde aanpak. Aan de bevoegde minister(s) wordt gevraagd de betrokken Vlaamse 
administraties de opdracht te geven het nodige toen om dit actieplan (mee) uit te voeren. 
Aan de gouverneur wordt gevraagd om dit actieplan in het raam van haar 
coördinatieopdracht Kleine Nete verder te faciliteren en hierover te rapporteren aan de 
Vlaamse Regering. 
 

• Aanpak verdroging Olens Broek. Ook het Olens Broek kampt met een structurele verdroging 
die het in stand houden van de actuele Europees beschermde habitats en het halen van 
Europese natuurdoelen hypothekeert. Een eerste overleg met een aantal betrokken actoren 
heeft geleid tot een aantal (werk)afspraken. Bedoeling is om de structurele aanpak van deze 
problematiek onder te brengen in een nieuw hefboomproject binnen een nieuwe aanvraag 
tot erkenning als strategisch project in de vallei van de Kleine Nete in het kader van de 
lopende oproep.  Nu al is duidelijk dat een verondieping van Kneutersloop een cruciaal 
element zal zijn van een totaaloplossing. Om dit te kunnen doen is een bodemonderzoek 
nodig. Verder is het essentieel om de problematiek verder te onderzoeken aan de hand van 
(bestaande) grondwatermodellen. De bevoegde minister zal OVAM de opdracht geven een 
bodemonderzoek van de Kneutersloop uit te voeren en ANB de opdracht geven om het 
grondwatermodel van VMM in te zetten om a) de verdrogingsproblematiek in het Olens 
Broek verder te onderzoeken en b) oplossingsscenario’s te modelleren. 
 

• Grondenbank Graafweide-Schupleer. De Vlaamse Regering besliste op 4 april 2014 “om de 
minister bevoegd voor Leefmilieu te gelasten de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de 
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opdracht te geven op korte termijn te starten met het activeren van een grondenbank en 
een grondreserve in de regio op te bouwen in functie van grondruilen binnen de globale 
afspraken inzake de begrotingsbeslissing voor de uitvoering van een flankerend beleid in 
het raam van de instandhoudingsdoelstellingen”. Deze grondenbank werd evenwel nooit 
operationeel gemaakt. Eind december 2019 keurde minister Zuhal Demir de ‘Vlaamse 
grondenbank natuurdoelen’ goed. Inmiddels werd in het gebied op basis van en met de 
middelen van het reguliere natuurbeleid ook reeds een aanzienlijk aankoopbeleid door 
Natuurpunt uitgerold. Ondertussen werd er tussen VLM en ANB een overeenkomst 
ondertekend die de operationalisering van deze grondenbank regelt. Aan de Vlaamse 
Regering wordt gevraagd de minister bevoegd voor Natuur te gelasten VLM opdracht te 
geven om Graafweide Schupleer als projectgebied toe te voegen aan deze grondenbank en 
op de begroting de nodige middelen voorzien via bijvoorbeeld de Blue Deal om met de 
Vlaamse grondenbank natuurdoelen slagkrachtig te kunnen handelen in Graafweide 
Schupleer, in afstemming met het aankoopbeleid van Natuurpunt. 
 

• Sanering gronden bezwaard met vonnis. In het subsidiereglement voor Projectsubsidies 
Natuur wordt als voorwaarde gesteld dat het verwijderen van gebiedsvreemde gebouwen 
en constructies als noodzakelijke stap voor de verdere inrichting van een perceel kan, voor 
zover er geen stedenbouwkundige overtreding of proces-verbaal met herstelvordering 
bestaat. Dergelijke vonnissen sluiten talrijke percelen, vaak gelegen in ruimtelijk kwetsbare 
gebieden met een belangrijke opgave voor natuur en water, uit voor subsidie. Specifiek 
binnen de coördinatieopdracht speelt de problematiek rond illegaal uitgegraven vijvers en 
oneigenlijke ophogingen van het maaiveld. Bij aankoop van dergelijke percelen komt de 
nieuwe eigenaar (dus andere dan de overtreder) niet in aanmerking voor subsidies voor 
herstel in oorspronkelijke staat. De minister bevoegd voor Natuur zal ANB de opdracht 
geven het subsidiereglement Projectsubsidie Natuur aan te passen bijvoorbeeld door het 
toevoegen van een uitzonderingsbepaling op bovenvermelde voorwaarde voor 
subsidieaanvragers die al minstens één natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat) 
hebben (niet noodzakelijk op dezelfde plaats waar het te subsidiëren project zich bevindt). 
We waken er via een nog te bepalen set van criteria over dat subsidiëring enkel mogelijk is 
indien herstel via handhaving uitgesloten blijkt en vermijden uiteraard dat de subsidie open 
staat voor overtreders zelf. Dit doet geen afbreuk aan het handhavingstraject en de 
herstelmaatregelen die desgevallend ten laste van de overtreder zijn of worden opgelegd.  
 

• Financiering gebiedsgerichte aanpak. Een gecoördineerde en gebiedsgerichte aanpak loont 
want creëert dynamiek en synergiën. De coördinatieopdracht en bij uitbreiding de aanpak 
via een strategisch project in de Kleine Nete tonen dit ontegensprekelijk aan. Deze aanpak 
genereert ook middelen: het poolen van lokale middelen en ambities en de bovenlokale 
ondersteuning bij de inzet op ad hoc subsidiemogelijkheden verhogen de 
investeringscapaciteit in de vallei (zie rapportage strategisch project als bijlage 2). De 
aanpak zorgt ook voor een verhoogd en soms verregaand engagement van lokale besturen. 
In ruil voor dit engagement wordt meer en meer de vraag gesteld naar een structurele 
ondersteuning, een structurele cofinanciering van de hogere overheid. Meer en meer wordt 
de afhankelijkheid van niet-gegarandeerde ad-hoc-financiering via projectsubsidies (Water-
Land-Schap, Natuur in je Buurt, Proeftuinen Ontharding, …) als een knelpunt ervaren en 
meer en meer wordt de vraag gesteld naar een structurele ondersteuning van en 
financiering voor gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden (bv. gebiedsenveloppe ANB of 
projectregie (programmamanagement) met middelen gekoppeld aan de Blue Deal). Ook 
strategische projectsubsidies hebben een beperkte looptijd waardoor de vraag naar 
structurele middelen des te prangend wordt. Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd de 
bevoegde minister te gelasten met het opdracht geven aan de departementen en 
agentschappen binnen het beleidsdomein Omgeving om de mogelijkheden te onderzoeken 
om het gebiedsgerichte samenwerkingsverband Kleine Nete structureel te ondersteunen en 
financieren en na te gaan hoe met de middelen gekoppeld aan de Blue Deal de 
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doelstellingen inzake het herstel van wetlands, riviersystemen en infiltratiegebieden, 
ontharding en de ontwikkeling van natte natuur in de vallei van de Kleine Nete versneld 
gerealiseerd kunnen worden. 

 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen directe budgettaire impact voor de Vlaamse overheid. De 
beslissingen rond uitvoering van de concrete acties uit deze Nota Vlaamse Regering worden indien 
nodig voorgelegd ter advies aan de Inspecteur van Financiën of voor Begrotingsakkoord aan de 
Vlaams minister van Begroting. 

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorstel van beslissing heeft geen directe weerslag op het personeelskader en de 
personeelsbudgetten van de Vlaamse overheid. 

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen. 
 

4. VERDER TRAJECT 
De gouverneur zal in het kader van de coördinatieopdracht rapporteren over de verdere voortgang 
van de verschillende projecten en de uitvoering en opvolging van de genomen tussentijdse 
beleidsbeslissingen. 
 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Kleine Nete (bijlage I); 
2. kennis te nemen dat de bevoegde minister opdracht zal geven: 

o aan het OVAM, in het kader van de aanpak van de verdroging van het Olens Broek, 
om in functie van een verondieping van de Kneutersloop het daarvoor benodigde 
bodemonderzoek te laten uitvoeren; 

o aan het Agentschap voor Natuur en Bos om het grondwatermodel van VMM in te 
zetten om a) om de verdrogingsproblematiek in het Olens Broek verder te 
onderzoeken en b) oplossingsscenario’s te modelleren. 

o aan het Agentschap voor Natuur en Bos het subsidiereglement Projectsubsidie 
Natuur aan te passen in functie van een oplossing voor gronden bezwaard met een 
stedenbouwkundige overtreding of proces-verbaal met herstelvordering; 

 
3. het door de Opvolgingscommissie Kleine Nete goedgekeurde actieplan m.b.t. de 

verdrogingsproblematiek in habitatrichtlijngebied ‘De Zegge’ principieel goed te keuren en 
daarbij: 
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o de bevoegde minister te gelasten opdracht te geven aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Milieumaatschappij om 
een bewarend grondbeleid te voeren in en rond het SBZ De Zegge en opdracht te 
geven aan de Vlaamse Landmaatschappij om in en rond SBZ De Zegge in te gaan op 
aankoopopportuniteiten; 

o de bevoegde minister te gelasten het Agentschap voor Natuur en Bos opdracht te 
geven Graafweide-Schupleer als projectgebied toe te voegen aan de Vlaamse 
grondenbank natuurdoelen. 

o de bevoegde ministers te gelasten opdracht te geven aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos, het Departement Landbouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij 
en het Departement Omgeving om het nodige te doen om dit actieplan (mee) uit te 
voeren; 

o de provinciegouverneur van Antwerpen te gelasten in te staan voor de opvolging en 
coördinatie van de uitvoering van dit actieplan en hierover te rapporteren aan de 
Vlaamse Regering (kaderend in haar lopende coördinatieopdracht Kleine Nete); 

o de bevoegde minister te gelasten de opdracht te geven aan de departementen en 
agentschappen binnen het beleidsdomein Omgeving om de mogelijkheden te 
onderzoeken om het gebiedsgerichte samenwerkingsverband Kleine Nete structureel 
te ondersteunen en financieren en na te gaan hoe met de middelen gekoppeld aan 
de Blue Deal de doelstellingen inzake het herstel van wetlands, riviersystemen en 
infiltratiegebieden, ontharding en de ontwikkeling van natte natuur in de vallei van 
de Kleine Nete versneld gerealiseerd kunnen worden. 

 
 
 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
 
 
 
 
 

Zuhal DEMIR 




