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In bijlage 1 wordt een overzicht van de formele activiteiten gevoegd. 

Tijdens de maand oktober werd veel aandacht besteed aan de uitwerking van een methodologie voor 
de allocatie van SBZ-H gebieden binnen het werkingsgebied. Het is de bedoeling om in twee fasen te 
werken:  
• op kortere termijn het allocatieproces voor de habitats 3110 en 3130, en enkele andere gebieden 

waarvan voldoende informatie voorhanden is; 
• op langere termijn (de looptijd van het uitwerken van het ontwikkelingsplan en het  

eco-hydrologisch onderzoek) de overige habitats in het werkingsgebied.  
Het blijft de bedoeling om alle openstaande doelen te alloceren in het ontwikkelingsplan.  
 
In bijlage 2a (nota) en 2b (stroomschema) voeg ik de aanzet tot methodologie zoals die momenteel 
voorligt. Het is de bedoeling om die voor validatie voor te leggen aan de bevoegde administraties.  
Het voorstel zal ook voorgelegd worden aan de stakeholders binnen het gebied (landbouwers, 
landeigenaars, natuurbeheerders). 

Vanuit het INBO werd het voorstel voor de verdere fasen van het eco-hydrologisch onderzoek verder 
uitgewerkt en toegelicht aan de stakeholders. Het is de bedoeling om hier een participatief proces van 
te maken waar alle stakeholders kunnen aan deelnemen. In bijlage 3 voeg ik het voorstel voor de 
verdere fasen van het eco-hydrologisch onderzoek zoals die momenteel voorligt. In de komende 
weken wordt een aantal terrein-momenten georganiseerd waarop de landbouwers en landeigenaars 
uitgenodigd worden. De bedoeling is om de werkmethode verder uit te leggen en de kennis van de 
stakeholders mee aan boord te nemen. Op vraag van de landeigenaars en de landbouwers heeft het 
INBO zich geëngageerd om de ruwe brondata toegankelijk te maken voor alle betrokkenen.  
Op die manier krijgen ze de kans om desgevallend een second opinion te formuleren.  
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In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking m.b.t. de stikstofproblematiek met 
Nederland werd het Turnhouts Vennengebied aangewezen als pilootproject, de lead werd 
toevertrouwd aan de intendant. Op ons initiatief werd eind september een eerste bilaterale 
vergadering georganiseerd in het Provinciehuis van de provincie Antwerpen. De concrete afspraken 
die daar gemaakt werden worden opgevolgd.  In hetzelfde kader nam ik deel aan het ambtelijk en het 
bestuurlijk overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse bevoegde diensten waar de nodige afspraken 
werden gemaakt. 

Begin oktober nam ik op vraag van de VLM deel aan de Klankbordgroep Open Ruimte Platform.  
Naast nuttige contacten, o.a. met de POM Antwerpen, was er een uiteenzetting van het project 
“Weerbaar Waterland” dat werd opgezet naar aanleiding van de overstromingsramp vorig jaar.  
Daar waar dit project focust op waterkwantiteit, komt in het eco-hydrologisch onderzoek de 
waterkwaliteit naar voor. Ik ben ervan overtuigd dat beide benaderingen als complementair met 
elkaar moeten benaderd worden.  

Vanuit het ANB werd mij gemeld dat het Turnhouts Vennengebied in globo wordt behandeld als een 
fase 1 gebied in het kader van het herstelbeheer vernatting. Voor de verschillende fase 1 gebieden 
werd reeds een voorbereidend traject uitgewerkt. Voor het Turnhouts Vennengebied wordt verwezen 
naar de opdracht van de intendant. Ik stel voor om dit mee te nemen in het eco-hydrologisch 
onderzoek (algemene herstelstrategie, distance to target, kookboek INBO). 

Vanuit het VITO werd de vraag gesteld op welke manier het emissieplafond van individuele bedrijven 
zal worden berekend in het kader van de toekomstige vergunningverlening. Zal de verplichte reductie 
worden toegepast op het referentiejaar 2015 of zal rekening gehouden worden met de meest recent 
vergunde situatie? Indien het referentiejaar 2015 gehanteerd wordt kan dit zeer grote gevolgen 
hebben voor bedrijven waarvoor nadien bijkomende uitbreiding werd vergund.  
Een duidelijk antwoord op deze vraag is noodzakelijk om de individuele veehouders een correct 
beeld te geven van de toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf. 

Het VITO werkte aan een eerste doorkijk naar 2045 voor wat betreft de vermesting via lucht op het 
habitat 3110 in het Turnhouts Vennengebied op basis van meerdere scenario’s.  
Ik voeg de nota ter informatie in bijlage 4. De conclusie is dat in geen enkel scenario de bijdrage onder 
de KDW van het habitattype 3110 komt, met dien verstande dat in dergelijke lange termijn scenario’s 
de onzekerheden zeer groot zijn. 

De IDW PAS werd ingeschakeld bij het verwerken van de bezwaren betreffende het TGV in het openbaar 
onderzoek. In overleg met DOMG worden de vragen verwerkt en toegewezen aan de leden van de IDW 
PAS. Vanuit de stuurgroep van de landbouwers uit het Turnhouts Vennengebied kwam de vraag of zij 
kennis konden nemen van de reacties op het openbaar onderzoek vooraleer de politieke besluitvorming 
zijn beslag kent. Ik beloofde om de vraag te stellen.  

In het overleg met een delegatie van de stuurgroep werd sterk voorbehoud geuit tegen de aanleg van 
een grondenbank voor het TVG door de VLM. Mijn standpunt is dat een grondenbank zeker een nuttig 
instrument kan zijn, en dat ik mijn suggestie handhaaf. In antwoord op vragen van de stuurgroep heb ik 
gesteld dat de suggesties uit mijn eerste rapport (omvattende aanpak horizon 2045, grondenbank 
vrijwillige stopzettingsregeling, …) mee op tafel van de Vlaamse Regering zullen komen bij de afwerking 
van het openbaar onderzoek. 
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In samenwerking met de provinciale diensten wordt de vergunning status van de veehouderijen uit het 
TVG in kaart gebracht. Dit geldt zowel voor omgevingsvergunningen als voor vergunningen voor 
grondwaterwinning. Deze oefening wordt verder afgewerkt gedurende de volgende maand.  

Begin oktober ontving elke veehouder uit het TVG een schrijven van de intendant met in bijlage een 
bedrijfsfiche waarin de voornaamste bedrijfskenmerken waarover ik beschik, opgelijst werden.  
Ook werd de mogelijkheid geboden tot een individueel onderhoud met de intendant. Er werden 152 
brieven uitgestuurd. De respons was eerder matig. Ik ontving 16 reacties, waarbij 7 vragen tot een 
onderhoud. Vanuit de stuurgroep kwam de vraag om een collectieve bijeenkomst te organiseren voor 
alle veehouderijen uit het TVG. Ik nam deze suggestie in beraad. 

 

Piet VANTHEMSCHE 
7 november 2022 
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BIJLAGE 1 
 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maand oktober 
 
 
 
 
 
• 04/10/2022 09:30u – 17:00u Studiedag VLM “Open Ruimte Platform Gent 

• 05/10/2022 09:30u VITO: overleg met Felix Deutsch en Wouter Lefebvre Mol 

• 07/10/2022 10:00u Boeren op een Kruispunt: toelichting PAS-dossier Sleidinge 

•  13:00u 1e bijeenkomst ambtelijke werkgroep pilots NL-VL Teams-vergadering 

• 10/10/2022 13:00u Overleg met Daniel Josten – ANB  

•  15:00u Overleg met Maarten Hens – Departement Omgeving 

• 12/10/2022 10:00u Stuurgroep Landbouwers + Landeigenaars 

   Ecohydrologisch onderzoek - vervolg Ravels 

• 14/10/2022 10:00u Interdisciplinaire Werkgroep PAS VAC Antwerpen 

• 20/10/2022 14:30u 2e gezamenlijk Bestuurlijk Overleg pilots NL-VL Grenspark Kalmthoutse Heide - Essen 

• 21/10/2022 11:30u Interview voor VILT – PAS-dossier 

• 25/10/2022 11:30u Toelichting sharepoint-“Openbaar Onderzoek PAS” Ferrarisgebouw - Departement Omgeving 

• 28/10/2022 10:00u Interdisciplinaire Werkgroep PAS Teams-vergadering 

 

 

 

___________________ 


