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PROJECT/THEMA INHOUD PLANNING (enkel richtinggevend !) 

Programmacoördinator 
Kleine Nete 

 Kris Van Nieuwenhove wordt programmacoördinator Kleine Nete bij de provinciale Dienst 
Gebiedsgericht Beleid. Hij zal de coördinatieopdracht Kleine Nete mee ondersteunen en, indien dat 
gekozen wordt, het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ opvolgen. 

 

Strategisch project  De aanvraag voor het strategisch project is ingediend op 10 augustus. De selectieprocedure loopt: 
de aanvragen worden beoordeeld door een jury, die advies geeft aan de minister. In december 
wordt de beslissing van de minister verwacht. 

 Kris Van Nieuwenhove maakt dit najaar, samen met de trekkers, een startnota per hefboomproject 
met het oog op een snelle start na de beslissing. Mocht het project niet gekozen worden, dan blijft 
het toch de bedoeling de hefboomprojecten op te starten waar mogelijk. 

Beslissing december 2017 
 
 

Opmaak startnota per 
hefboomproject najaar 2017 

Evaluatie Netedag  
26 juni 2017 

 De Netedag was een succes. Voorstel is een vervolg op de Netedag te organiseren in 2018, 
eventueel gekoppeld aan de start van het strategisch project. De OC wordt betrokken bij de 
organisatie. 

Te bespreken op OC januari 2018 

AGNAS RUP’s  Ontwerp RUP Benedennete Lier: Plan-MER en mer-screening zijn goedgekeurd. Voorlopige 
vaststelling wordt verwacht in november/december. 

 Heropstart RUP Kleine Nete en Aa: Opmaak startnota is aangevat en een herwerkt planvoorstel is in 
opmaak. In november-december wordt bilateraal overlegd met de gemeenten i.f.v. openstaande 
punten en voorstellen tot planaanpassing. Daarna worden startnota en procesnota afgewerkt en 
voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

RUP Benedennete Lier: voorlopige 
vaststelling nov.-dec. 2017 

RUP Kleine Nete en Aa: bilateraal 
overleg nov.-dec. 2017 

Grondenbanken  VLM maakt samen met ANB en W&Z een overzicht van de grondenbanken actief in het 
projectgebied, inclusief modaliteiten zoals aankoopperimeters, procedures … 

Te bespreken op OC januari 2018 

Graafweide-Schupleer  De gunning voor de opmaak van een inrichtingsvisie is afgerond. De studie zal begin december 
opstarten. 

 ANB stelt de resultaten van de ecohydrologische studie voor op de OC van januari 2018. 

Studie start december 2017 

Te bespreken op OC januari 2018 

Overstromingsgebieden  De Zegge: voor een 40-tal percelen, die niet in der minne zijn aangekocht, loopt de gerechtelijke 
procedure. Uitspraak volgt eind 2017. 
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bekkenbeheerplan  In het kader van het Interregproject Building with Nature worden, in samenspraak met gemeente 
en eigenaren, ontwerpen gemaakt voor Camping Korte Heide, Bobbejaanland en Ark van Noë. 

Programma Water-Land-
Schap 

 Minister Schauvliege lanceerde het programma Water-Land-Schap waarbij lokale 
samenwerkingsverbanden projectvoorstellen kunnen indienen om samen uitdagingen zoals 
droogte, overstromingen, waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken. Die 
samenwerkingsverbanden kunnen bestaan uit landbouwers, bedrijven, particulieren, water- en 
landschapsbeheerders (infomoment op 30 november bij VLM in Herentals).  

 Er wordt onderzocht of en in welke mate het hefboomproject voor de vallei van de Aa kan passen in 
het programma Water-Land-Schap. 

Voorstellen indienen t.e.m.  
1 maart 2018 

 


