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HOE OMGAAN MET LANDBOUWBEDRIJVEN IN 
VARENHEUVEL-ABROEK 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Inleiding 

• Het actief flankerend beleid 

• Andere flankerende maatregelen 

• Aanvullingen vanuit de landbouwers 

• Opmerkingen vanuit de landbouwers 

• De voorgestelde optimalisatie van het flankerend beleid 

• Vervolgtraject 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Inleiding 

• Varenheuvel-Abroek 

• Het actief flankerend beleid 

• Brochure: 

 

 

 

 

• Doelstelling: 

 

“Een flankerend beleid voor landbouw heeft tot doel om de gevolgen van 
projectmatige planningsprocessen waarbij landbouw betrokken is te 
beperken voor de sector en dit zowel binnen het projectgebied als in de 
ruimere omgeving, zoals het een goede huisvader past, houdt het 
rekening met de bestaande instrumenten en biedt het aanpassingen, 
bijkomende maatregelen en instrumenten aan waar nodig.” 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Andere flankerende maatregelen, zoals: 

 

• Binnen Sigma  

 Dienstenconvenanten (Omvormings- & onderhoudsbeheer) 

 Inrichtingsoptimalisatie 

• Sociaal begeleidingsplan Haven 

 http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/sociaal-
begeleidingsplan-voor-eigenaars-gebruikers-bewoners-en-
ondernemers 

 Bedrijfsbegeleiding 

 Grondreductie 

 Reconversie bij grondreductie 

• Programmatische aanpak stikstofdepositie 

 Reconversie bij afbouw vee 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Aanvullingen vanuit de landbouwers: 

 
1. Schadeloosstelling 

2. Bedrijfsbegeleiding 

3. Mestafzetkorting 

4. Brandstoftoelage 

5. Beperkte afstand ruilgrond 

6. Korting aankoop ruwvoeder 

7. Puntensysteem i.p.v. venale waarde 

8. Planologische ruil 

9. Herbestemde gronden in goede landbouwconditie (GLB) 

10. Kosteloos pachtgronden voor onteigende 

11. Komende projecten in rekening brengen 

12. Toekomst garanderen 

13. Proefpachten 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Opmerkingen vanuit de landbouwers: 

 
1. Start van de werken 

2. Oprichting beheerscommissie 

3. Eco-hydrologische studie Graafweide-Schupleer 

4. Samennadenken rond de flankerende maatregelen 

5. Infovergadering 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Voorstel ter optimalisatie flankerend beleid: 

 
1. Bedrijfsbegeleiding 

2. Mogelijkheden tot ruil 

1. Ruilafspraken 

2. Tijdelijk gebruik 

3. Herverkaveling 

4. Planologische ruil 

5. Voorkoop 

3. Dienstenconvenanten 

4. Beheerscommissie 

5. Reconversie 

6. Boeren op een kruispunt 
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Voorstel vanuit stuurgroep Sigma 

• Vervolg: 
1. De binnen Sigma gedragen afspraken voorleggen aan de Gouverneur 

2. De Vlaamse regering informeren en laten beslissen 

 

 

 

 

 

 


