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In bijlage 1 voeg ik het overzicht van de vergaderingen en contacten tijdens de maanden juli en augustus.  
In de periode tussen 21 juli en de week van 15 augustus nam ik vakantie. Voor beide maanden werden 
dan ook maar vier weken activiteit gefactureerd aan VLM. 
 
In juli en augustus waren er verschillende overlegmomenten met een delegatie van de stuurgroep van de 
landbouwers en met een delegatie van de landeigenaars. Voor de landeigenaars ging het om een eerste 
contactname. Op deze vergaderingen werden het VITO en het INBO uitgenodigd om toelichting te 
verschaffen bij de afzonderlijke aanpak van het Turnhouts Vennengebied als maatwerkgebied, bij de 
opzet van de ecohydrologische studie en bij de opzet van de screening tool voor het Turnhouts 
vennengebied. Tevens werden zij ingelicht over mijn eerste verslag aan de Vlaamse Regering en de 
voorstellen die ik daarin formuleerde. 
 
Opvallend bij deze overlegmomenten is de unanieme afwijzing van de plannen voor een Nationaal Park 
Taxandria. Zoals ik eerder al aangaf is er een ernstig probleem met de timing van enerzijds de opmaak van 
het ontwikkelplan voor het Turnhouts Vennengebied en anderzijds de timing voor het Nationaal Park 
Taxandria. Ik ga er van uit dat de opmaak van het ontwikkelplan in het kader van het bredere 
stikstofakkoord prioritair moet worden uitgevoerd. Voor wat het project nationaal park Taxandria betreft 
werd door de jury Nationale Parken die de projecten beoordeelde, voorgesteld om een apart traject op 
maat te voorzien om te komen tot een meer gedragen plan van aanpak. Gelet op de huidige situatie ben 
ik van mening dat een dergelijk apart traject enkel kans op slagen heeft na de uitwerking van het 
ontwikkelplan in het kader van de PAS.  
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Bij de overlegmomenten valt op hoe gepolariseerd de geesten zijn binnen het gebied. Ondanks de toelichting 
die door VITO en INBO werden verschaft, blijft er een fundamenteel wantrouwen tegenover het ganse 
proces, waarbij de overheersende mening is dat het Turnhouts Vennengebied onterecht geviseerd wordt als 
maatwerkgebied. Complottheorieën, mee gevoed door de evolutie van het debat in Nederland, zijn daarbij 
niet van de lucht. Ik maak me dan ook ernstig zorgen, mede door een aantal incidenten de voorbije 
maanden, over een mogelijk verdere escalatie. 
 
De voorbije periode was er tevens een informatiesessie met VITO en INBO voor vertegenwoordigers van 
de lokale besturen. Vermeldenswaardig is dat aan de besturen een voorlichtings-webinar werd bezorgd 
die door hen verder kan gebruikt worden.  
Op dit overleg werd ook informatie gegeven over mogelijk grensoverschrijdend overleg, waarbij de 
gemeenten verwijzen naar het bestaande platform BENEGO (Belgisch Nederlands Grensoverleg).  
 
In de gesprekken kwam ook de vraag van mogelijk intern salderen binnen bestaande bedrijven aan bod.  
In overleg met VITO werd daarop volgend antwoord gegeven aan de lokale besturen: “De voorbije weken 
kreeg ik vragen tot verduidelijking m.b.t. de mogelijkheid om de afbouw van NH3 uitstoot intern te 
salderen binnen eenzelfde bedrijfssite. 
Uit een toelichting van VITO blijkt dat de uitstoot van een bedrijf in de algemene doorrekening van het G8 
scenario berekend wordt op één geografisch punt per bedrijf.  
In de doorrekening voor vergunningen zal stal per stal doorgerekend worden.  
De totale uitstoot van een bedrijf zal dan de som zijn van de verschillende stalemissies.  
 
Een bijkomend element uit de conceptnota is dat alle bestaande varkens- of pluimveebedrijven die dieren 
houden in niet-AEA stallen tegen 2030 (of eerder bij het verlenen van een nieuwe vergunning van 
onbepaalde duur) een reductie van 60% op stalniveau (bovenop reducties uit het luchtbeleidsplan) dienen 
te realiseren. 
Mijn interpretatie is dat intern salderen kan, maar dit onverminderd de verplichting van een reductie van 
60% op stalniveau (bovenop reducties uit het luchtbeleidsplan) voor varkens- en pluimveestallen en de 
algemene reducties op bedrijfsniveau voor rundvee (-15% behalve bij mestkalveren waar het -20% is). “. 
 
Op 18 juli ontvingen alle veehouders die actief zijn binnen het gebied een toelichting vanwege de 
intendant (bijlage 2). Er werd aan de gemeenten ook een meer algemene toelichting bezorgd die kan 
gebruikt worden in de gemeentelijke informatiekanalen. Ik voeg dit bericht in bijlage 3 bij dit verslag.  
 
De werkzaamheden van de interdisciplinaire werkgroep PAS (IDW-PAS) werden in augustus verdergezet.  
De samenwerking verloop goed en er is toenemende interactie tussen de leden. Zowel de 
ecohydrologische studie als de uitwerking van de screeningtool worden verder opgevolgd.  
Een van de meer moeilijke punten is het uitwerken van een éénduidige en vaste methodologie voor de 
allocatie van openstaande doelen. Die lijkt er momenteel niet te zijn. Er werd afgesproken dat er eind 
september een gezamenlijk voorstel van de administraties op tafel komt. 
 
Zoals afgesproken wordt door de VLM gewerkt aan een individuele fiche per veehouderij binnen het 
maatwerkgebied. Een eerste ontwerp ligt nu voor verdere uitwerking voor.  
Op de fiche zal duidelijk worden uitgelegd hoe de impactscore van het bedrijf werd bepaald, namelijk de 
impactscore die door het VITO wordt berekend op basis van de meest recente gegevens (2020).  
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De opmaak van de fiche liep vertraging op, eind september zal aan elke veehouder uit het gebied een 
individuele fiche bezorgd worden. Daarna zullen de betrokkenen indien zij dat zelf wensen de kans krijgen 
om in een gesprek met de intendant hun specifieke situatie toe te lichten. Deze gesprekken zullen 
plaatsvinden vooraleer de definitieve PAS is vastgesteld, wat betekent dat niet alle vragen beantwoord 
kunnen worden. Toch lijkt het, gelet op de vele onzekerheden bij de landbouwers, aangewezen om nu al 
in gesprek te gaan met wie daarom vraagt. 
 
Een niet onbelangrijke vaststelling is dat er verschillende methodes bestaan voor de berekening van de 
impactscore. De methode die VITO gebruikt is generiek op basis van 1 coördinaat per bedrijf zonder detail 
informatie per stal of staltype. Dezelfde methode werd ook gebruikt bij de uitwerking van de conceptnota 
en de identificatie van de piekbelasters. Daarnaast worden individuele veehouders die hun impactscore 
willen kennen gevraagd om die zelf te berekenen aan de hand van de impactscoretool op de website van 
het Departement Omgeving (https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/). De impactscoretool is veel 
fijnmaziger dan de methode die door het VITO wordt gehanteerd en houdt bv. rekening met de ligging 
van elke stal, staltypes, enz.  
Het gevolg is dat de impactscoretool een ander resultaat geeft dan de VITO methode, die generiek en 
eerder indicatief is.  
 
De eerste fase van de ecohydrologische studie werd opgestart in de maand juli. Er werd gekozen voor een 
samenwerking tussen INBO en ILVO en voor een participatieve benadering waarbij de terreinkennis van 
landbouwers, landeigenaars en natuurbeheerders mee aan boord genomen wordt. Het blijft de bedoeling 
om de eerste fase tegen eind dit jaar af te ronden. 
 
In het kader van de Vlaams-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking m.b.t. de 
stikstofproblematiek werd het pilootproject “Turnhouts Vennengebied” verder voorbereid in overleg met 
de Gouverneur van de provincie Antwerpen en met de Nederlandse collega’s. Eind september is er een 
eerste bilaterale bijeenkomst gepland in het provinciehuis van de provincie Antwerpen. 
 
 

Piet VANTHEMSCHE 
7 september 2022 
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BIJLAGE 1 

 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maanden juli - augustus 
 
• Woensdag 06 juli  Grensoverschrijdende pilot Turnhouts Vennengebied 
  met projectleider Gebied & Ruimtelijke Ordening Teamsmeeting  

• Donderdag 07 juli 14:00u Brainstorm “Omgang met landbouwers in TVG” INBO 

• Vrijdag 08 juli 11:00u Overleg met Jannes Maes – Adviseur Kabinet Landbouw Kabinet 

•  14:00u Overleg met Belgian Feed Association Dirk Van Thielen – Voorzitter 
  Katrien D’Hooghe -  CEO 

• Vrijdag 13 juli 08:00u Hoorzitting Commissie Landbouw Vlaams Parlement -Brussel 

• Vrijdag 15 juli 10:00u Vergadering met lokale overheden: stand van zaken Ravels 

• Woensdag 20 juli 11:00u Overleg met Stuurgroep Landbouwers TVG Ravels 

•  14:00u Overleg met landeigenaars TVG Ravels 
 

• Maandag 22 augustus 10:00u Infovergadering Stuurgroep Landbouwers en Landeigenaar Ravels 

• Dinsdag 23 augustus 14:30u Overleg met VLM (Bert Vueghs) omtrent 
  communicatie met individuele landbouwers VLM Brussel 

• Donderdag 25 augustus 10:00u Overleg met Kris Peeters – Adviseur Kabinet Landbouw Kabinet 
  11:00u Gesprek met adviseur Studiedienst Boerenbond Kabinet 

• Vrijdag 26 augustus 10:00u Interdisciplinaire Werkgroep PAS VAC Antwerpen 
  14:00u Overlegvergadering  
   Dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen VAC Antwerpen 
  16:00u Overleg met provinciegouverneur Cathy Berx VAC Antwerpen 

 
__________________
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BIJLAGE 2 
 

Beste veehouder, 

Op 1 april van dit jaar werd ik door de Vlaamse Regering aangesteld als intendant voor het Turnhouts 
Vennengebied. Deze aanstelling gebeurt in het kader van de conceptnota PAS waarin het Turnhouts 
Vennengebied werd aangeduid als maatwerkgebied. In onderstaande kaart ziet u de afbakening van 
het maatwerkgebied, dat ook mijn werkgebied zal zijn.  
Alle gebied dat binnen de rode lijnen valt behoort tot het maatwerkgebied. 
 

 
 
Eén van de eerste zaken die ik gedaan heb is een overzicht te maken van alle veehouderijvestigingen 
die zich binnen het gebied bevinden, het zijn er in totaal 149.  
Ik zend u dit bericht als eerste contactname met individuele veehouders wiens bedrijf  
(of één van hun bedrijven) zich binnen het gebied bevindt. De bedoeling van dit bericht is om u uit te 
leggen hoe ik in de rest van het jaar zal verder werken. Ik wil daarbij duidelijk stellen dat de 
resultaten van het openbaar onderzoek moeten worden afgewacht vooraleer er definitieve keuzes 
worden gemaakt. 
De voorbije maanden had ik regelmatig contact met de stuurgroep die de landbouwers van het 
Turnhouts Vennengebied vertegenwoordigt, dit zowel met de voltallige stuurgroep als met een 
kleinere delegatie. Met hen ga ik de dialoog aan als vertegenwoordigers van de landbouw uit het 
gebied.   
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Het is voor mij duidelijk dat er ook contacten en dialoog met individuele landbouwbedrijven zullen 
nodig zijn. Er zal niet enkel maatwerk op gebiedsniveau nodig zijn, maar ook op het niveau van de 
individuele landbouwbedrijven. Vandaar dit eerste contact. 
Naast de projecten die op gebiedsniveau worden uitgevoerd (ecohydrologisch onderzoek, uitwerken 
screeningstool) ben ik van plan om elk bedrijf individueel te informeren en te ontmoeten. Ik wil dit 
opbouwen in verschillende stappen zodat u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden: 
 
• Stap 1: dit eerste bericht waarin ik u inlicht over de werkwijze die ik zal volgen; 

• Stap 2: in de tweede helft van de maand augustus zal u een gedetailleerd overzicht ontvangen 
van de gegevens die over uw bedrijf bij de overheid bekend zijn.  
Deze gegevens zijn gebaseerd op de mestbankaangifte 2020. Dat zal u toelaten de gegevens te 
verifiëren en op basis daarvan het gesprek voor te bereiden. 

• Stap 3: vanaf september voorzie ik om met individuele landbouwers in gesprek te gaan. Ik denk 
nog na over de manier we dit zullen aanpakken. Van zodra ik daarvoor een plan heb zal ik u 
daarover inlichten. 

 
Piet VANTHEMSCHE 
18/07/2022 
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BIJLAGE 3 

 

Een intendant voor het Turnhouts Vennengebied 
 

In de afspraken die de Vlaamse regering maakte rond de PAS, het fameuze stikstofakkoord, kreeg het 
Turnhouts Vennengebied een apart statuut als “maatwerkgebied”.  Binnen dit gebied moeten, bovenop 
de algemene regeling die voor Vlaanderen werd uitgewerkt, bijkomend inspanningen worden geleverd 
om de impact van stikstof verder te verminderen. 
Om dit in goede banen te leiden werd een intendant voor het Turnhouts Vennengebied aangesteld in de 
persoon van Piet Vanthemsche.  De opdracht van de intendant is om, in overleg met alle stakeholders , 
een ontwikkelplan uit te werken om de bijkomende doelstelling te realiseren.   
 
Onderstaand kaartje geeft de afbakening van het maatwerkgebied “Turnhouts Vennengebied” weer. 
Alles wat binnen de rode lijnen valt, behoort tot het maatwerkgebied. 

 
 
Piet Vanthemsche is sinds 1 april aan de slag als intendant en heeft sindsdien frequente contacten met 
landbouwers, landeigenaars en natuurbeheerders binnen het gebied en ook met lokale besturen. 

___________ 
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