
 

 

  

 

V L A A M S E   R E G E R I N G 

Vergadering van vrijdag 12 december 2008 

------------------------------ 

 

 

VR PV 2008/47 - punt 0027 

 

Betreft : Regio Noorderkempen 

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uit-

voering van het RSV, tweede fase: beleidsmatig herbevestigen van de be-

staande plannen van aanleg voor de agrarische en natuurlijke structuur regio 

'Noorderkempen' en vervolgtraject afbakeningsproces 

(VR 2008 1212 DOC.1423) 

 

 

Beslissing : De Vlaamse Regering beslist: 

 1. kennis te nemen van de adviezen van gemeenten, provincies en belangen-

groepen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en het in 

document VR 2008 1212 DOC.1423/1 geformuleerde uitvoeringsprogram-

ma (inclusief het voorstel van de herbevestiging van agrarische gebieden) 

en de verwerking ervan (deze adviezen liggen ter inzage bij de Secretarie 

van de Vlaamse Regering); 

 

 2. kennis te nemen van de voortoetsen uitgevoerd in het kader van beleids-

matige herbevestiging van landbouwgebieden in SBZ-V; 

 

 3. haar goedkeuring te hechten aan de in bovengenoemde nota aangegeven 

gebieden en de bijgevoegde kaarten waarvoor het gewestplan herbeves-

tigd wordt voor wat betreft de agrarische gebieden, de natuur- en reser-

vaatgebieden, de bosgebieden en overige groengebieden binnen de regio 

Noorderkempen.  
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  Binnen deze gebieden gelden de beleidsmatige uitgangspunten zoals be-

paald in de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. De 

Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, wordt gelast deze 

beslissing, via de opgezette overlegstructuren, in de buitengebiedregio te 

communiceren naar de betrokken gemeenten, provincies en belangen-

groepen van de regio Noorderkempen. Alle leden van de Vlaamse Rege-

ring worden gelast hun administraties de opdracht te geven de beleidsmati-

ge uitgangspunten zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse Regering 

van 3 juni 2005 en omzendbrief RO/2005/01 van 23 december 2005 te la-

ten doorwerken in hun adviserende, goedkeurende of toezichthoudende 

opdrachten binnen de gebieden waarvoor het gewestplan herbevestigd 

werd; 

 

 4. de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het natuurbehoud, 

respectievelijk de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, 

naargelang het geval, te gelasten: 

 4.1. voor de drie te herbevestigen gebieden “Oosthoven en Laks” (actiege-

bied 56), Landbouwgebied Weelde (actiegebied 26) en de Rand Staats-

bossen van Arendonk (actiegebied 29), deels gelegen in SBZ-V, speci-

fieke maatregelen uit te werken. Deze maatregelen dragen bij tot de in-

standhouding van aanwezige habitats en leefgebieden van aangemelde 

vogelsoorten en geregeld voorkomende vogelsoorten voor de betreffen-

de speciale beschermingszone, specifiek gericht naar dit onderdeel van 

het gebied. Het betreffen uitvoeringsgerichte en gebiedsspecifieke maat-

regelen inzake instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuur en het 

natuurlijke milieu voor de betreffende speciale beschermingszone. Bij de 

uitwerking van de maatregelen wordt overleg en onderzoek gevoerd 

naar het landbouwgebruik en de aanwezige landbouwbedrijfzetels in het 

gebied, in functie van concrete mogelijkheden voor natuurherstel en -

ontwikkeling, versterking van KLE’s (kleine landschapselementen), de 

bosstructuur en het waterbeheer voor de betreffende speciale bescher-

mingszone. 
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   Deze maatregelen voor de betrokken herbevestigde gebieden in de res-

pectievelijke SBZ-V’s beperken zich tot het volgende: 

   a. binnen actiegebied 26, 29, 32 en 56 gebiedsgerichte actie(s) uit te 

werken in functie van het bijkomend stimuleren van vrijwillige be-

heersovereenkomsten, relevant voor het herbevestigde gebied. De 

Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het natuurbehoud, 

rapporteert binnen één jaar na deze beslissing via mededeling aan de 

Vlaamse Regering over de vastgelegde beheerovereenkomsten en 

over welke initiatieven genomen zijn om ze te stimuleren, 

   b. prioritair te starten met de aanduiding van bouwvrij agrarisch gebied in 

de actiegebieden 26 en 29 in functie van de op dat moment aange-

duide weidevogelgebieden in het kader van beheersovereenkomsten, 

   c. in het actiegebied 57 werken inzake natuurinrichting te voorzien voor 

de omleiding van de zijtak Lieremansloop, Lieremansloop en/of Brae-

keleersloop rond het natuurreservaat Landschap de Liereman, vernat-

ting in het natuurreservaat Landschap de Liereman, alsook alle ande-

re maatregelen in functie van het behoud van een voor de aanwezige 

natuur gunstig waterregime én het garanderen van een optimale kwa-

liteit en kwantiteit van de grondwaterstromingen/kwelwater van belang 

voor de hydrologische voeding van de habitats in de zuidelijker gele-

gen SBZ-H (habitatrichtlijngebied). De landbouwactiviteit in actiege-

bied 56 wordt niet gehypothekeerd door deze maatregelen, 

   d. binnen de actiegebieden 29 en 32 de inrichting en het beheer van de 

‘natuurbouwzones’ zoals opgenomen in de ruilverkavelingsplannen 

Ravels, Poppel en Weelde af te stemmen op het behoud van de soor-

ten en habitats van de speciale beschermingszones. 

   Een raamakkoord inzake flankerend landbouwbeleid en natuurontwikke-

ling met betrekking tot de actiegebieden 56 en 57 wordt met de betrok-

ken partijen opgemaakt. De herbevestiging van het actiegebied 56 wordt 

definitief nadat deze maatregelen in actiegebied 57 meegedeeld worden 

aan de Vlaamse Regering én wanneer de vooropgestelde werken inzake 

natuurinrichting in het actiegebied 57 in uitvoering zijn, 
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 4.2. voor het actiegebied 44 “De Maatjes-Sterbos-Wuustwezelse Heide” (cat. 

III) een voorstel uit te werken voor de bestemming en inrichting van het 

gebied in functie van het behoud en de instandhouding van de soorten 

en habitats van de speciale beschermingszones (inclusief de opmaak 

van een voortoets en indien nodig passende beoordeling), waarbij als 

uitgangspunt geldt dat (1) in het gebied De Maatjes-Sterbos acties inza-

ke natuurontwikkeling genomen worden en (2) in het gebied Wuustwe-

zelse Heide het behoud van de agrarische bestemming voorop staat, 

 4.3. voor het actiegebied 53 “Turnhouts Vennengebied-Noord-Baarlse  

Heide” (cat. III) een voorstel uit te werken voor de bestemming en inrich-

ting van het gebied in functie van het behoud en de instandhouding van 

de soorten en habitats van de speciale beschermingszones (incl. op-

maak voortoets en indien nodig passende beoordeling), waarbij in het 

gebied Baarlse Heide-Bijheide het behoud van de agrarische bestem-

ming voorop staat, 

 4.4. voor gebied 61 “Kermisheide-Overheide-Krombusseltjes” (cat. III) een 

voorstel uit te werken voor de bestemming en inrichting van het gebied in 

functie van het behoud en de instandhouding van de soorten en habitats 

van de speciale beschermingszones (incl. opmaak voortoets en indien 

nodig passende beoordeling), waarbij als uitgangspunt geldt dat in het 

gebied Kermisheide het behoud van de agrarische bestemming voorop 

staat; 

 

 5. de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, te 

gelasten voor het te herbevestigen gebied “Vallei van de Kleine Aa / Grote 

Beek” (actiegebied 10) een actie uit te werken inzake integraal waterbeleid 

in functie van waterkwaliteit en waterkwantiteit in de vallei van de Kleine  

Aa /Grote Beek. De herbevestiging in actiegebied 10 laat voldoende be-

leidsmarge toe om de vooropgestelde werken inzake integraal waterbeleid 

in functie van waterkwaliteit en waterkwantiteit uit te voeren. Indien nood-

zakelijk wordt hiervoor de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke 

ordening, belast met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-

plan; 
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 6. kennis te nemen van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur 

voor landbouw, natuur en bos van maart 2008; 

 

 7. haar goedkeuring te hechten het operationeel uitvoeringsprogramma voor 

wat betreft de acties categorie I en II, en kennis te nemen van de acties in 

de categorie III. 

 

 

 

  
 Eric STROOBANTS, 

secretaris. 



VR 2008 1212 DOC.1423








































