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Agenda

1. Goedkeuring verslag OC 27 september 2016 

2. Stand van zaken plannen en projecten
▪ Opmaak Gewestelijke RUP’s

▪ Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H

▪ Projecten Bekkenbeheerplan en compensaties Kempische 

Noordzuidverbinding N19g

▪ Aanduiding Erfgoedlandschappen

▪ Geactualiseerd Sigmaplan

▪ PDPO-project “Vallei in verandering: kansen voor duurzame landbouw” 

3. Flankerend beleid PAS

4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

5. Netedag – ondertekening intentieverklaring 26-06-2017
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1. Goedkeuring verslag OC 27-9-2016

▪ Aanvullingen en correcties doorgevoerd en rondgestuurd
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2. Stand van zaken plannen en projecten

▪ Opmaak Gewestelijke RUP’s

▪ Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000
▪ Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H
▪ Stand van zaken Graafweide-Schupleer
▪ Ecohydrologische studie

▪ Projecten Bekkenbeheerplan
▪ Overstromingsgebied De Zegge
▪ Compensaties Kempische Noordzuidverbinding N19g
▪ Recreatiecluster Kasterlee (Building with Nature)

▪ Aanduiding Erfgoedlandschappen

▪ Geactualiseerd Sigmaplan
▪ Ontwerp plan-MER Cluster Kleine Nete en Nete
▪ Varenheuvel-Abroek

▪ PDPO-project “Vallei in verandering: kansen voor duurzame 
landbouw” 
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Stand van zaken projecten

RUP Omgeving Vliegveld Malle
Plenaire vergadering voorontwerp RUP 31 januari 2017

RUP Vallei van de Tappelbeek
Ontwerp RUP voorlopig vastgesteld op 16 december 2016
Openbaar onderzoek van 21 februari tot 21 april 2017

RUP Benedennete Lier
Voorontwerp RUP 
afgewerkt i.f.v. plenaire 
vergadering voorjaar 2017

RUP Vallei van de Grote Nete
Plenaire vergadering voorontwerp RUP 23 februari 2017

RUP Gerheze-Doffen
Opname in AGNAS programma 2017

RUP Kleine Nete en Aa
Heropstart in 2017

RUP Varenheuvel-Abroek
Opstarten in 2019

RUP Monding Grote Nete
Opstraten in 2018

Opmaak Gewestelijke RUP’s
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2.1 GRUPs

▪ RUP Tappelbeek in Broechem
▪ voorlopige vaststelling ontwerp RUP op 16 december 2016
▪ openbaar onderzoek van 21 februari 2017 tot en met 21 april 2017
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2.1 GRUPS

▪ RUP Benedennete Lier
▪ plenaire vergadering over voorontwerp op 28 maart 2017
▪ na advies SARO en goedkeuring MER-screening > opmaak ontwerp RUP i.f.v. 

voorlopige vaststelling
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2.1 GRUPs

▪ Wijziging procedure RUP’s na 1 mei 2017
▪ Nieuwe procedure volgens decreet intergratie MER/RUP (1 juli 2016) en 

uitvoeringsbesluit (17 februari 2017)
▪ Formaliseren van een aantal stappen en documenten in het voortraject

• Startnota en procesnota: doel en reikwijdte plan, voorstel van de te onderzoeken 
alternatieven en te onderzoeken milieueffecten

• Publieke consultatie van 60 dagen over startnota met participatiemoment

• Verslag participatiemoment

• Scopingnota = startnota + conclusie m.b.t. te onderzoeken alternatieven en effecten

• Voorontwerp RUP = plan + effectbeoordelingen

• Adviesvraag en (optioneel) plenaire vergadering

▪ RUP’s Kleine Nete en Aa, Varenheuvel-Abroek, Monding Grote Nete… zullen volgens 
deze nieuwe procedure verlopen
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2. Stand van zaken plannen en projecten 

▪ 2.2 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000
▪ Opmaak Managementplannen Europese natuurdoelen SBZ-H
▪ Ecohydrologische studie
▪ Stand van zaken Graafweide-Schupleer



OC Kleine Nete 20/04/2017

Stand van zaken Natura 2000



Implementatie Natura 2000

G-IHD => S-IHD: bolovs, IHD-rapport

Overlegplatforms 2015: managementplan
Prioritaire inspanningen en actielijst
Evidenties en intenties (habitat, rbb, gh), openstaand saldo
Zoekzones

BVR 30/11/2016 MP per SBZ tegen 1/7/2018



Timing zoekzones

Run zoekzonemodel
‘ruwe’ zoekzones tegen half mei 2017

Check+maatwerk
‘technische’ zoekzones zomer 2017

Goedkeuring Managementplannen
‘officiële’ zoekzones => timing afhankelijk van MER-plicht 
(MER-rapport?/MER-screening?)
BVR 30/11/2016: start openbaar onderzoek voor 1/07/2018



Implementatie Natura 2000 op het 
terrein

ISN: budget 2017 verdubbeld
Particulieren/gemeenten voor realisatie op het terrein

Opmaak beheerplannen
Verder onder contract brengen doelen => verkleinen 
openstaand saldo => verkleinen zoekzones

IHD-overeenkomsten met gemeenten
‘sterkste schouders’ zetten gronden in voor realisatie IHD



Openbaar onderzoek Natura 2000 
programma

Openbaar onderzoek gestart op 7/03/2017 => 7/05/2017

=kader om Europese Natuurdoelen te realiseren
Instrumentarium
Wetgeving
Opstellen MP, SBP
Monitoring

www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

http://www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek


Ecohydrologische studie 

Graafweide-Schupleer

OC Kleine Nete 20/04/2017



Doel studie

Potentiebepaling voor realisatie natte natuurkern 150 ha, 
rekening houdend met voorkeursscenario

Bijkomend te realiseren habitattypes:
7140 (overgangsveen): 1 ha
6410 (veldrusgrasland): 9ha
6430 (alluviale ruigte): 20 ha
91E0 (elzenbroekbos): 52 ha
6510 (vossenstaartgrasland): 12 ha



Verloop studie

Studie met looptijd 2 jaar: start december 2014, oplevering 
eindrapport begin 2017

Inventarisatiefase grond-, oppervlaktewater en bodem, 
veenpakketten, detailhydrografie in kaart brengen

Oppervlakte- en grondwatermodel (Wetspass, MODFLOW), 
chemische analyse bodemgesteldheid, scenarioberekening in 
modellen



Oppervlaktewaterkartering (dwarssecties)

Aa

Aa

Derde Beek

Kleine Nete

Schupleer-

Loop (5)

Tweede Beek (5)

Gravenweidebeek (10)



Grondwatergegevens (peilen en chemische 

samenstelling: 47 peilpunten)



Bodemchemie



Bruikbaarheid voor landbouw?
Actueel scenario

Enige criterium: GLG<-0,4m!!



Scenarioberekening

Actueel scenario

Maximale uitschakeling drainage

Tussenliggend scenario



Tussenliggend scenario: hydrologische ingrepen

Kleine Nete

Aa

Aa

Derde Beek

verondiepen

Drainage
uit

Behoud
drainage

Drainage 
uit



Actueel zonder afgraven



Actueel met afgraven



Tussenliggend zonder afgraven



Tussenliggend met afgraven



Bruikbaarheid voor landbouw?
Tussenliggend scenario Enige criterium: GLG<-0,4m!!



Verdere analyse

Samenvoegen 5 habitattypes onder 4 scenario’s

Extrapolatie naar oppervlaktes

Keuze per perceel voor habitattype en scenario

Kostenefficiënt inrichtingsplan



Tussenliggend met afgraven
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2.2  IHD / aandkoop d’Ursel

▪ VR 04/04/2014
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2.2  IHD / aandkoop d’Ursel

Constructie

▪ VLM (landbouw cfr. VKS) / Natuurpunt (natuur en natuur cfr. VKS)

▪ Ondertekening compromissen dd. 23/02/2017

▪ Recht van voorkoop:
▪ Pachters: brief gouverneur / VLM / NP, gesprekken lopen (VLM, NP)
▪ W&Z: wordt niet genomen

▪ Afstemming met PDPO ‘Vallei in verandering’ en opmaak 
inrichtingsnota
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1. Graafweide - Schupleer



Vlaamse plannen  
en projecten

34

KLEINE NETE

1. Graafweide - Schupleer
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2.3  Bekkenbeheerplan

▪ Toelichting door VMM



Rivierherstelproject Kleine Nete 

Stand van zaken

Woensdag 21 mei 2014

Nijlen



• Project MER ontheffing (Hellekens, Olens Broek , AOG De Zegge, 

meander N19g): geactualiseerd, goedgekeurd (27/04/2015 tot 

27/4/2019) 

Rivierherstelproject tussen Herentals en Kasterlee

Van planning naar realisatie

Afgraven 

van ‘de 

Hellekens’

Hermeandering 

Kleine Nete

Heraanlegge

n dijken incl 

meander 

N19g

Heraanlegge

n  meander 

N19g



• Afgraven Hellekens: 

• Werken zijn gestart op 1 augustus 2016 ( 300 werkdagen)

• Werken zijn ongeveer halfweg: 125.000 m³ is afgevoerd 

• AOG De Zegge + meander N 19g: bouwvergunningsaanvraag 

• Bouwvergunning AOG De Zegge + meander N19g  ingediend op 28/11/2016

• Openbare onderzoeken zijn afgelopen

• Aanbesteding gepland in tweede helft 2017/begin 2018

Van planning naar realisatie



• AOG De Zegge: onteigeningsbesluit + grondverwerving

• Onteigeningsbesluit is door minister Schauvliege ondertekend op 22 juli 2015 

en betekend

• Beroep aangetekend bij Raad van State : lopend

• SWO VLM – VMM inzake grondverwering: tweede fase onderhandelingen in 

der minne door VLM  is ondertussen afgelopen: 60 % grondverwerving is in 

der minne verworven

• Finaal bod wordt verstuurd aan overige eigenaars in week 16  gerechtelijke 

onteigening 

• Owv voorwaarde uit projectvergadering zijn onderhandelingen gevoerd over 

volledige lengte van het traject

• Dijkprofiel type 1 tussen N19g en Lichtaartseweg

• Dijkprofiel type 2 tussen Lichtaartseweg en Olens broek 

Van planning naar realisatie



• Type dijkprofiel Lichtaartseweg – N19g

Olens broek - Lichtaartseweg



• Hermeandering Olens Broek 

• Grondverwerving oude, aan te sluiten meanders loopt al een tijdje door ANB

• Resterende delen zullen verder door VMM verworven te worden 

Van planning naar realisatie



AOG De Zegge + 3 zoekzones



Van planning naar realisatie

• zoekzones Bobbejaanland, Camping Korte heide, Ark 

van Noë

• (Signaalgebied Olympiadelaan )

•  Interreg project ‘Building with nature’



Building with Nature 

• 15 partners uit Nederland, Noorwegen, 

Duitsland, Zweden, België, Denemarken, 

Verenigd Koninkrijk

• Timing : 1/12/2015 – 1/12/2019 

• Budget 6.840.000 euro 

• Website under construction

• Ontwerpend onderzoek gestart op 1 december 

2016

• International meeting en field trip: 26 jan 2017





• BwN VMM

• Ontwerpend onderzoek en ontwerp voor 3 

zoekzones binnen AOG Zegge

• (Opmaak technische ontwerp voor 

watersysteem binnen signaalgebied 

Olympiadelaan)



Digitaal hoogte model

Natural fan, but altered and 
enlarged

Old Meander

Sand excavation



Groundwater system

Artificial system

River system

LANDSCAPE SYNTHESIS



Scenario’s



1911 (Massart) 1980 (Charlier)

2004 
(Kempenaers)

2014 (De Cleene)



Winterdijk op 15 meter

Scenario waarbij dijkwerken AOG De Zegge worden 
doorgetrokken op de recreatiegebieden



Korte meander als hoofdgeul 

Scenario: aansluiten (delen van ) meander



Volledige meander als hoofdgeul (cfr. plan Soresma)

Scenario: aansluiten meander



Maximale dijkverlegging

Maximaal scenario



Maximaal scenario

Verhuizing staanplaatsen + 

aansluiten meander + zone voor 

waterberging 



POSSIBLE DESIGN FOR SCENARIO 2



Camping Korte Heide

• inschakelen 

oude meander + 

zomerweide 

• Gedeeltelijke 

herlocalisatie 

• Integratie 

Boterpottenloop 



Meander als waterbergingsgebied 
(Waterbuffering gekoppeld aan grachtensysteem)

Scenario waarbij Boterpottenloop 
in de Camping wordt geïntegreerd



Meander als waterbergingsgebied 
(Waterbuffering gekoppeld aan ven)

scenario 



Bobbejaanland 



Maximale dijkverlegging met herlokalisatie parking

Scenario: maximale dijkverlegging



scenario: MEANDERING

Meander als hoofdgeul 



Parking als tijdelijk waterbergingsgebied (dmv inlaatconstructie)

Scenario: WATERBUFFERING en  PARKING







BwN 

• Onderhandelingen met Camping en 

Bobbejaanland lopen constructief

• Alle scenario’s zijn nog mogelijk 

• Voorkeurscenario worden verder nog 

bilateraal afgetoetst met 

administraties/gemeenten
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2.4  Aanduiding erfgoedlandschappen

▪ Geen wijzigingen tav vorige OC

▪ Actiepunt OC dd. 27/09/2016: (mbt kasteelhoeve Grobbendonk) OE 
bekijkt, in overleg met gemeente Grobbendonk en ANB, de mogelijkheden 
om het geplande beheerplan te verruimen tot de omgeving en koppelt 
hierover terug.
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2.5  Sigmaplan
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Cluster Nete en Kleine Nete
Zone 1 Beneden Nete (juli 2016)

Hof van Lachenen en Anderstadt III (ANB): 
technische inrichtingsplan opgemaakt
=> Volgende stap omgevingsvergunning

Polder van Lier (W&Z): technische 
uitvoeringsplannen en aanbestedingdossier
in opmaak
 Volgende stap omgevingsvergunning

Anderstadt I (W&Z):Verfijning 
inrichtingsplannen

Zone 1 Benedennete



Vlaamse plannen  
en projecten

70

KLEINE NETE

Zone 1 Benedennete

Stormtij 11 – 14 januari 2017
Bij het recente stormtij van 11 tot en met 14 januari 2017 traden de 16 bestaande 
gecontroleerde overstromingsgebieden in totaal meer dan 40 keer in werking, zo ook het 
GOG Polder van Lier en de GOG’s van Anderstadt.

Stormtij januari 2017
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Zone 2 Varenheuvel-Abroek

Grondenbank en flankerend beleid landbouw

Inrichtingsnota decreet Landinrichting

Svz: Afwachten resultaten onderhandelingen 
Grondenbank om inrichtingsnota verder af te 
werken

Cluster Nete en Kleine Nete
Zone 2 Varenheuvel-Abroek (juli 2016)
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• Milieuhygiënisch onderzoek afgerond

• Archeologisch waarderend onderzoek is 
aanbesteed

• Op basis van resultaten bovenstaande 
studies wordt technische inrichtingsplannen 
opgemaakt

• Aankoopprocedure wordt opgestart 
(aanvraag schatting aan afdeling 
Vastgoedtransacties)

Cluster Nete en Kleine Nete
Zone 3 Mondingsgebied (juli 2016)
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• Milieuhygiënisch onderzoek afgerond

• Archeologisch waarderend onderzoek is 
aanbesteed

• Op basis van resultaten bovenstaande 
studies wordt technische inrichtingsplannen 
opgemaakt

• Aankoopprocedure wordt opgestart 
(aanvraag schatting aan afdeling 
Vastgoedtransacties)
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Cluster Nete en Kleine
Nete

▪ MER
▪ Ontwerptekstbespreking is doorgegaan op 19-09-2016
▪ Definitief MER is op 16 maart 2017 ingediend bij de dienst Mer

=> Beslissing uiterlijk 06-05-2017

▪ GRUP
▪ In voorbereiding voor zone 1 Beneden Nete + Pallieterland:

• Actorenoverleg: 30-09-2016

• Plenaire vergadering: 28-03-2017

=> verdere afwerking op basis van feedback door RV



Project PDPO Kleine Nete

Opvolgingscommissie Kleine Nete

20 april 2017



Vallei in verandering: 
duurzame kansen voor landbouw



Agenda

• Projectaanpak

• Ontwikkelde inspiratiegids

• Bedrijfsrapporten

• Verder verloop project

• Vragen/bemerkingen?



Projectinformatie

• Looptijd: 1 oktober 2015 – 30 september 2017

• Begeleidende structuren project

- Stuurgroep = OC

- Praktische aansturing = projectgroep

• Inhoud van het project: ‘Betrokken bedrijven in 
gebied Graafweide-Schupleer zicht geven op een 
mogelijke toekomst in een nieuwe context’



PROJECTAANPAK
PDPO Kleine Nete



Projectaanpak PDPO Kleine Nete

1. Kennisopbouw – inzicht in visie leden 
projectgroep

2. Voorbereiding traject met betrokken bedrijven 

3. Opstart traject met betrokken bedrijven (15/20)

Continue 
wissel-

werking 
met 

project-
groep en 

stuur-
groep

80

Bedrijfsrapporten
Beleids-

aanbevelingen



Opstart traject 
met betrokken bedrijven

In kaart brengen 

van de huidige 

bedrijfssituatie 

vertrekken van 

voorkeursscenario

In kaart brengen 

van 

visiemogelijkheden

Te onderzoeken pistes

- Bedrijfsoptimalisatie

- Flankerend beleid

- Natuurbeheer

- Bedrijfs(her)oriëntatie

- …

81

Generiek spoor met 

behulp van 

inspiratiegids



ONTWIKKELDE INSPIRATIEGIDS
PDPO Kleine Nete



De inspiratiegids

• ‘de inspiratiegids’ als 
portfolio/begeleidings-
instrument

• Inhoud

– Inspirerende en 
vernieuwende 
bedrijfsstrategieën 

– Tools om je visie te 
ontwikkelen



De inspiratiegids

• Voor landbouwers

– Elke betrokken landbouwer heeft een gids ontvangen

– Indien gewenst gevolgd door concrete 
bedrijfsbezoeken 

• Voor leden OC en projectgroep

– Exemplaren voorzien

– Online te vinden via 
www.innovatiesteunpunt.be/inspiratiegids

http://www.innovatiesteunpunt.be/inspiratiegids


BEDRIJFSRAPPORTEN
PDPO Kleine Nete



Traject met de bedrijven

• Huidige en toekomstige bedrijfssituatie in 
kaart gebracht

– Met o.m. berekeningen van de gevolgen van 
verlies van grond

• Technische opwaardering (indien gewenst)

• Mogelijkheden flankerend beleid

• Mogelijkheden natuur- en landschapsbeheer

• Verkenning bedrijfsvisie naar de toekomst



Welke gegevens hebben we 
in kaart gebracht?

• Volledige bedrijfsfiche voor elk bedrijf

• Volledige perceelfiche voor elk perceel

In functie van:

Projectgroep gaf af aan welke informatie nodig is

Informatie en vragen werden gericht 
doorgespeeld aan de betrokken administraties

Zo kan de inrichtingsnota gericht geschreven 
worden



Doorgedreven berekeningen 
gevolgen van het VKS

• Gevolgen van verlies van grond zijn drieledig
– Invloed op ruwvoederwinning

• Hoeveel ha voor toepassing VKS – na toepassing VKS

– Invloed op mestafzet
• Hoeveel ha voor toepassing VKS – na toepassing VKS

– Invloed op GLB-premies
• Hoeveel ha voor toepassing VKS – na toepassing VKS

Zo goede inschatting maken van de jaarlijks terugkerende 
bedrijfseconomische en financiële gevolgen

Grond is essentiële productiefactor voor een land- of 
tuinbouwbedrijf



VERDER VERLOOP PROJECT
PDPO Kleine Nete



Rapportering project (1)

• Beschrijving van het traject

– Wat gedaan, wat er uit geleerd, wat liep goed en 
wat minder goed,…  pilootproject

• Concrete resultaten

– Inspiratiegids

– Input uit de bedrijfsrapporten



Rapportering project (2)

• Beleidsaanbevelingen

– Eerste aanzet vorige week aan bod gebracht op 
projectgroep Kleine Nete

– Al enkele hoofdlijnen

• Communicatie over gebiedsprocessen

• Gebiedsgericht en geïntegreerd werken

• Flankerend beleid en grondbeleid

– Input leden projectgroep is belangrijk



Eindsymposium

• Naar voor brengen van de belangrijkste 
resultaten/speerpunten van het project

• Matchen met Netedag?



VRAGEN/BEMERKINGEN/
TOEVOEGINGEN?

PDPO Kleine Nete
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3. Flankerend beleid PAS

▪ Toelichting door ANB en VLM



OC Kleine Nete 20/04/2017
IHD PAS



INLEIDING

Programmatische Aanpak Stikstof ( PAS)

- Afzet van stikstof in SBZ=probleem voor realisatie Europese 
Natuurdoelen

- Invloed op vergunningverlening voor bedrijven met 
stikstofuitstoot

- => PAS: realisatie Europese Natuurdoelen + toekomst voor 
betrokken bedrijven



N (lucht)

NH3
NOx

Depositie

immissie

emissie

%-brieven

KDW

1 ha

NAT2000 -
sites

IHD
Flankerend 

beleid

zoekzones
Soc-
econ

Rode oranje 

Sign
kader

herstel



PAS

- Brongerichte (sectoraal/gebiedsspecifiek) en effectgerichte 
(bhp/hydrologie) maatregelen zonder vergunningverlening in 
het gedrang te brengen

• 3 fasen
• Overgangsperiode (start bij belissing 2014)
• VPAS (start in 2015)
• DPAS (start in 2019)



Emissietaakstelling per sector

Voor de betrokken sectoren (excl. landbouw) wordt het 
BAU2030 scenario vastgeklikt



Emissietaakstelling per sector

Voor de sector landbouw wordt de emissietaakstelling aangepast:
39.3 kton NH3 in 2020 en 36.7kton in 2025



Significantiekaders
NIEUW: vanaf 01/07/2017  

significantiekader

Hervergunning + uitbreiding 
zonder stijging emissies***

(her)vergunning met stijging 
emissies

nieuwe inplanting

niet relevant volgens depositiescan vergunning mogelijk vergunning mogelijk vergunning mogelijk

x <5 % vergunning mogelijk vergunning mogelijk vergunning mogelijk

≥ 5 < 50% vergunning mogelijk individuele passende beoordeling* individuele passende beoordeling*

≥50% geen vergunning mogelijk** geen vergunning mogelijk** geen vergunning mogelijk**



Toelichting 
herstructureringsmaatregelen 
PAS
OC 20 april 2017

1dqfljq



Situering
• Beslissing VR betreffende IHD en PAS van 23 april 2014 met 

inbegrip van de BIS-bijlage 6 over de instelling van een 
herstructureringsprogramma

• Beslissing VR betreffende de PAS , Inrichtingsnota, herstructurering 
‘rode’ bedrijven, van 30 januari 2015, oa:
- goedkeuring inrichtingsnota voor ‘rode’ bedrijven
- opdracht om een inrichtingsnota op te maken voor ‘oranje’ 
bedrijven 

• Beslissing VR betreffende IHD en PAS van 30 november 2016 met 
oa: de opdracht om een inrichtingsnota op te maken voor de 
‘oranje’ landbouwbedrijven tegen 1 januari 2017

• Beslissing VR betreffende PAS, inrichtingsnota, herstructurering 
‘oranje’ bedrijven van 17 februari 2017: goedkeuring inrichtingsnota 
oranje bedrijven. Start op 1 juli 2017

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 30/04/2017 │104



Situering proces rode bedrijven

Aanvragen maatregelen 
herstructureringsprogramma

ondersteuning VLM bij indienen aanvraag

Bedrijfsbegeleiding berekenen impactscore
Bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies
Vrijwillige bedrijfsverplaatsing

met bedrijfsbegeleiding

Vrijwillige bedrijfsreconversie 
met bedrijfsbegeleiding

Vrijwillige (uitgestelde) bedrijfsbeëindiging
Aankoopplicht
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Algemene bepalingen maatregelen

Wie komt in aanmerking:
exploitaties rood ten opzichte van actueel habitat
exploitaties rood ten opzicht van zoekzone en waarvan de 
milieuvergunning vervalt voor 31/12/2024
exploitaties rood ten opzicht van zoekzone en waarvan de 
milieuvergunning vervalt na 31/12/2024: vanaf 2017 voor 
zover de zoekzone effectief is bevestigd als habitat of niet 
is opgeheven



Algemene bepalingen maatregelen

Rood als impactscore >=50%  toegang tot 
herstructureringsmaatregelen

De impactscore  of bijdrage van het landbouwbedrijf aan de 
kritische depositiewaarde van een habitat dient meer in detail 
berekend te worden met

specifieke emissiekenmerken van de stal(len)
gegevens uit milieuvergunning
meest recente tool



Bedrijfsbegeleiding impactscore ammoniak

Berekenen impactscore ammoniak: 
Vergoeding voor berekenen van de impactscore met de 
tool impactscore ammoniak + bespreking

voor landbouwers met: 
rode PAS brief 
of rood door herberekening met tool 

Door een erkende adviesdienst



Bedrijfsbegeleiding oriënterend 
bedrijfsadvies

Oriënterend bedrijfsadvies:
Onderzoek naar invloed PAS op exploitatie
Onderzoek naar beste opties en maatregelen voor het 
landbouwbedrijf, afwegen alternatieven 
Opmaken aanvraagdossier
Opmaak plan van aanpak maatregel

Algemene toegangsvoorwaarde van toepassing
Erkende adviesdienst



Vrijwillige bedrijfsverplaatsing 

= vrijwillig overbrengen van een landbouwbedrijf of een deel 
van het landbouwbedrijf naar een gebied waar het zich 
duurzaam kan ontwikkelen

Voorwaarden
Algemene voorwaarden
Landbouwer in hoofdberoep
Beschikken over de nodige vergunningen op bestaande locatie



Vrijwillige bedrijfsverplaatsing 

Vergoedingen
Vergoeding voor bedrijfsverplaatsing: verschil tussen de nieuwbouwwaarde 
van de stal en de aankoopprijs van bestaand bedrijf

Vergoeding aankoopprijs van gronden en gebouwen die worden 
aangekocht
Vergoeding functieverlies van landbouwbedrijfsgebouwen ingeval dat het 
gebouw niet wordt verkocht
Vergoeding verlies gebruik van landbouwpercelen 

Opm.
Landbouwer zorgt voor nieuwe locatie, aankoop ervan, enz.

Bedrijfsbegeleiding bij bedrijfsverplaatsing
Studiekosten voor onderzoek bedrijfsverplaatsing, haalbaarheidsstudies, 
studies en diensten die verband houden met de bedrijfsverplaatsing



Vrijwillige bedrijfsreconversie

Wat?
= vrijwillig aanpassen van de bedrijfsvoering zodat een daling 
van de stikstofemissie wordt gerealiseerd
door afbouw veestapel, aanpassen activiteit en/of  plaatsen 
installaties

Voorwaarden 
Algemene voorwaarden
Landbouwer in hoofdberoep
Beschikken over de nodige vergunningen op bestaande locatie



Vrijwillige bedrijfsreconversie

Vergoedingen
Vergoeding voor bedrijfsreconversie

Voor:
investeringen in VLIF lijst subsidiabele investeringen, 
investeringen in emissiearm stalsysteem op de PAS-lijst,  
sloop bedrijfsgebouwen  

Vergoeding aankoopprijs van gronden en gebouwen die worden 
aangekocht 
Vergoeding functieverlies van landbouwbedrijfsgebouwen ingeval 
dat het gebouw niet wordt verkocht
Vergoeding verlies gebruik van landbouwpercelen 

Bedrijfsbegeleiding bij bedrijfsreconversie 
Studiekosten voor onderzoek bedrijfsreconversie, 
haalbaarheidsstudies, studies en diensten die verband houden met 
de bedrijfsreconversie



Vrijwillige bedrijfsbeëindiging

Wat?
= vrijwillig beëindigen van een landbouwbedrijf of een deel 
van het landbouwbedrijf
vergoeding sloop bedrijfsgebouwen  

Voorwaarden 
Algemene voorwaarden
Landbouwer in hoofdberoep
Beschikken over de nodige vergunningen op bestaande locatie



Vrijwillige bedrijfsbeëindiging

Vergoedingen
Vergoeding voor bedrijfsbeëindiging, sloop bedrijfsgebouw
Vergoeding aankoopprijs van gronden en gebouwen die 
worden aangekocht 
Vergoeding functieverlies van landbouwbedrijfsgebouwen 
ingeval dat het gebouw niet wordt verkocht
Vergoeding verlies gebruik van landbouwpercelen 



De koopplicht

Plicht van de Vlaamse overheid om een landbouwbedrijf 
of een deel van een landbouwbedrijf, dat vrijwillig te koop 
wordt aangeboden, aan te kopen
Voorwaarden:

Algemene voorwaarden, 
Aanvraag door eigenaar
bij ernstige waardevermindering van het onroerend goed 
met minimaal 20% 
OF wanneer de leefbaarheid van de bedrijfsvoering 
ernstig in het gedrang komt (enkel voor uitbater eigenaar)
minstens verkopen van het emitterend bedrijfsonderdeel



De koopplicht

Vergoeding
- Aankoopprijs van de gebouwen en gronden die te 

koop worden aangeboden
- Volgens de regels die gelden bij onteigening
- Aankoopprijs + wederbeleggingsvergoeding
- Wordt betaald na het verlijden van de akte

Aanvraag bij de VLM



Vragen?
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KLEINE NETE

4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

▪ Intentieverkaring (2015)

kansenrapport (2016)

strategisch project (2017)

▪ Focus op co-creatie
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KLEINE NETE

4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

Doel:

▪ het opzetten van een gezamenlijke en overkoepelende bredere 
communicatie over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de 
vallei van de Kleine Nete;

▪ het verder afstemmen en uitvoeren van de verschillende Vlaamse 
projecten die vallen onder de coördinatieopdracht van de 
gouverneur en het actief benutten van kansen voor synergiën en 
verbreding waarbij meerdere doelstellingen vanuit lokale én 
bovenlokale agenda’s gerealiseerd worden;

▪ het uitvoeren van een actieprogramma met een aantal 
hefboomprojecten als katalysator en voorbeeldprojecten voor een 
verdere geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de vallei.
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KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten

1. Pallieterland

2. Klein Nete van 
Moldernete tot Lier

3. Graafweide-Schupleer

4. Vallei van de Aa

6. Zeggeloop
5. Kleine Nete-
Heuvelrug Herentals
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KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten (1)

▪ Landschapspark Pallieterland
▪ Samenhangende ontwikkeling van randstedelijk groengebied en 

Sigma Benedennete
▪ Stad Lier, ANB, RLRL, W&Z



Vlaamse plannen  
en projecten

123

KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten (2)

▪ Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier
▪ Gemeentegrensoverschrijdende visie en aanpak 

natuur/water/recreatie
▪ Werkveld binnen Integraal project Molenbeek-Bollaak 

Netebekken (speerpunt) + Natura 2000
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KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten (3)

▪ Graafweide-Schupleer
▪ Geïntegreerde gebiedsontwikkeling vanuit samenhangend 

inrichtingsvisie 

• Landbouw 

– Kansen vanuit PDPO-project

• Landschap en onroerend erfgoed

– Kansen vanuit (herontwikkeling) beschermd erfgoed (kasteel, molen…) 
en doelen voor erfgoedlandschap 

• Natuur- en waterbeheer 

– Ontwikkeling natte natuurkern in SBZ cfr. voorkeurscenario

• Optimaliseren en ontwikkelen toeristisch-recreatieve infrastructuur
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KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten (4)

▪ Vallei van de Aa
▪ Inrichten multifunctioneel landbouwlandschap
▪ Afstemmen verweving functies landbouw-water, bv. projecten 

agrarisch stuwpeilbeheer
▪ Verbeteren recreatieve routes en verbindingen
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KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten (5)

▪ Kleine Nete door Herentals en overgang naar Kempische 
Heuvelrug
▪ Groenblauwe ader van formaat door Herentals
▪ Ontwikkelen verbinding Heuvelrug met de stad
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KLEINE NETE

Zes hefboomprojecten (6)

▪ Zeggeloop (e.a. zijlopen) Kleine Nete tussen Geel en 
Herentals
▪ Ontwikkelen als groenblauwe aders
▪ Recreatieve en ecologische verbindingen
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KLEINE NETE

5. Strategisch project

Governance – maximaal benutten bestaand overleg coördinatieopdracht
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KLEINE NETE

5. Strategisch project

Governance
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KLEINE NETE

5. Strategisch project

Governance (variant)
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KLEINE NETE

4. Strategisch project
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KLEINE NETE

4. Strategisch project
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KLEINE NETE

4. Strategisch project

▪ Aanvrager: RLKGN

▪ Aanvragende partners: Boerenbond, Natuurpunt, RLKGN, 
RL Rivierenland, Provinciebestuur Antwerpen, Lier, Nijlen, 
Ranst, Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, 
Herentals, Olen, Kasterlee en Geel

▪ Financierende partners: Provinciebestuur Antwerpen, 
Lier, Nijlen, Ranst, Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar, 
Lille, Herentals, Olen, Kasterlee en Geel
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KLEINE NETE

4. Strategisch project

▪ Financiering: 
▪ 100 000EUR/jaar personeels- en werkingskosten
▪ 80% subsidies (+ gekoppelde aankoopsubsidies)
▪ 20% gemeente coördinatie Kleine Nete en provinciebestuur
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KLEINE NETE

4. Strategisch project
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KLEINE NETE

4. Aanvraag strategisch project Kleine Nete

▪ To do
▪ Verder uitwerken aanvraag (wordt nog voorgelegd aan OC, 

eventueel in schriftelijke ronde);
▪ Engagementsverklaring aanvragende en financierende partners;
▪ Aanvraag indienen tegen 15/07/2017;
▪ Aanvraag overhandigen aan minister Schauvliege op 26/06 (zie 

volgende agendapunt).
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KLEINE NETE

5. Netedag – ondertekening intentieverklaring

▪ Netedag 26/06/2017
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KLEINE NETE

5. Netedag – ondertekening intentieverklaring

▪ Doelpubliek: (semi-)professioneel 

▪ Ontwerp programma

09:30-10:30
Informatief gedeelte: focus op coördinatieopdracht met realisaties en 
uitdagingen

10:30-11:00 Pauze

11:00-12:00 Informatief gedeelte: focus op toekomstverhaal

12:00-12:30 Wandeling langs Nete naar kasteelhoeve Grobbendonk

12:30-14:00 Lunch

14:00-14:20

Ondertekening intentieverklaring met korte toespraken door:
- Gouverneur Berx
- Burgemeester / lid OC
- Vlaams minister Joke Schauvliege

14:20-17:00 Receptie/Netwerkmoment met mogelijkheid tot terreinbezoek
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KLEINE NETE

6. Varia en rondvraag

▪ Varia?

▪ Rondvraag


