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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Begin juni had een tweede vergadering plaats van de interdisciplinaire werkgroep PAS (IDWG PAS) met 
verdere afspraken en taakverdeling tussen de verschillende departementen en instellingen.  

In individuele gesprekken met de leden van de IDW PAS heb ik getracht betere inzichten te verwerven in de 
benadering van de problematiek door de verschillende administraties: 

• INBO: zelden is een eco-hydrologisch onderzoek in een gebied van deze omvang uitgevoerd.
De start zal een oplijsting zijn van de bestaande onderzoeken die voor het gebied reeds beschikbaar zijn.
Op basis van deze “stock taking” zal INBO in een eerste project fase 1 van het onderzoek aanvatten.
Het project werd inmiddels goedgekeurd.

• ANB: De openstaande taakstelling voor de SBZ-H gebieden binnen het maatwerkgebied is veel ruimer
dan 3110 en 3130. Bovendien is er de problematiek van de leefgebieden.
De uitwerking van het ontwikkelplan moet al deze  aspecten omvatten willen we komen tot een
duurzame en rechts zekere oplossing.

• VMM: De VMM vervolledigde de beschikbare info met een gedetailleerde inventaris van de vergunde
waterwinningen binnen het gebied, de verschillende initiatieven op het vlak van stroomgebieds-
beheersplannen, acties Maasbekken die overlappen met het werkgebied en de waterlandscha projecten
die lopen binnen het werkingsgebied.

• OMG: er werden afspraken gemaakt m.b.t. de grensoverschrijdende pilot Turnhouts Vennengebied.
De IDW PAS zal de coördinatie op zich nemen. Er worden afspraken met de Nederlandse collega’s
vastgelegd.

• INBO, VITO, ANB, VLM, DLV: er wordt gezocht naar de beste benadering voor de allocatie van de
openstaande doelen binnen het gebied. Dit kondigt zich aan als een complexe oefening.
In de komende periode wordt verder gewerkt aan een voorstel van methodologie.

• ILVO: er wordt verder gewerkt aan modellen voor aangepaste bemesting en aan een canvas voor
individuele dialogen met de betrokken landbouwers.



 pagina 2 van 3 

 

 

 

• VLM: het bestand van de veehouders binnen het gebied wordt verder verfijnd en gevalideerd.  
Er werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten tussen VLM en het team van de intendant voor wat 
persoonsgebonden gegevens betreft.  
Er wordt een nota uitgewerkt over de definitie van huiskavel. 

• DLV, ILVO: het overzicht over de alternatieven/meerwaarde bedrijfsmodellen landbouwbedrijven wordt 
verder uitgediept. 

 

In de maand juni waren er ook een aantal contacten met stakeholders: 

• Er waren twee bijeenkomsten met een delegatie van de stuurgroep van de landbouwers uit het gebied. 
Zij vragen om in het VLM-bestand een onderscheid te maken tussen professionele landbouw en 
landbouw in bijberoep. Dat is mogelijk op basis van de VBO-index. Een terechte vraag die bij hen leeft is 
waarom recent de emissiecijfers voor rundvee zijn aangepast (gestegen).  
Op het VITO werd voor de delegatie een infosessie gehouden over de modellering en de specifieke 
problematiek van het Turnhouts Vennengebied.  

• Er was een eerste contact met een landeigenaar in het gebied waarbij vooral de problematiek van het 
potentieel grondgebruik aan bod komt, gekoppeld aan de waarde van gronden.  
Een aantal grote landeigenaars heeft een apart traject opgestart met een consultant (Landmax).  
Verder overleg met andere landeigenaars uit het gebied staat voorlopig ingepland op woensdag 20 juli. 

• Op vrijdag 15 juli staat een infosessie met de lokale besturen ingepland. 

• Op Vlaams niveau heeft de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) zich bereid verklaard 
om te fungeren als klankbord voor de verdere uitwerking van het ontwikkelplan voor het Turnhouts 
Vennen gebied. 

 

 

Piet VANTHEMSCHE 
6 juli 2022 
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BIJLAGE 1 
 
 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maand juni 
 
 
• 03/06/2022 10:00u Interdisciplinaire Werkgroep PAS  

• 07/06/2022 09:30u Overleg met Floris Vanderhaeghe Bespreking nota INBO 

 13:00u Overleg met Daniël Josten Bespreking nota ANB 

• 09/06/2022 11:00u Overleg Stuurgroep Landbouwers Ravels 

 14:00u Jean-Louis de Cartier Contact namens grootgrondbezitters TVG - Arendonk 

 16:00u Overleg met lokale landbouwer Brecht 

• 15/06/2022 10:00u Overleg met Marc Florus – VMM Aalst 

• 15/06/2022 20:00u VRT “De Afspraak” – Canvas: Dossier TVG 

• 16/06/2022 10:00u VITO VITO Berchem: Overleg omtrent de modelopbouw voor de allocatie 

   Natura-2000 doelen in het TVG 

 12:30u Overleg met Bert Vueghs - VLM Bespreking cijfergegevens 

 14:00u Overleg delegatie boeren TVG - VITO VITO-TAP Mol 

• 18/06/2022  Interview in “De Tijd” [Stikstofdiplomaat Piet Vanthemsche “Als dit mislukt, dreigt totale stilstand”] 
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