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

De maand november was vooral gewijd aan de behandeling van de bezwaarschriften uit het openbaar 
onderzoek die het Turnhouts Vennengebied aanbelangen. De taken werden verdeeld tussen de leden 
van de interdepartementale werkgroep PAS (IDW PAS), de intendant zorgde voor de consolidatie en de 
eindredactie van de antwoorden, in overleg met het Departement omgeving.  

In de IDW PAS werd verder gewerkt aan: 

• De methodiek voor de allocatie van IHD-allocatie in het Turnhouts Vennengebied.  
Op basis van verschillende insteken en overlegmomenten wordt een nota uitgewerkt.  
Van zodra afgewerkt zal deze nota voor validatie worden voorgelegd aan de bevoegde 
departementen.  

• Er wordt gewerkt aan een inventaris van de bestaande vergunningen per landbouwbedrijf 
binnen het Turnhouts Vennengebied.  

• Er wordt gewerkt aan een inventaris van het publiek grondbezit binnen het Turnhouts 
Vennengebied. 

• De actiepunten die werden vastgelegd in het kader van de grensoverschrijdende pilot voor het 
Turnhouts Vennengebied worden verder opgevolgd. Voor elk actiepunt werd van beide zijden 
een SPOC aangeduid. 

 
Op 15 december is er een infovergadering gepland voor alle veehouders uit het Turnhouts 
Vennengebied. Deze infovergadering kwam er op vraag van de stuurgroep die de landbouwers 
vertegenwoordigt. 
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De individuele gesprekken met 13 landbouwers werden voorbereid. Elke landbouwer die om een 
individueel gesprek verzocht ontving bijkomend een dossiertje met de gegevens van zijn of haar 
bedrijf die bekend zijn bij de intendant. Bij het dossier werd ook een leidraad voor het gesprek 
gevoegd. Daarbij werd ook een overzicht van de bestaande vergunningen gevoegd. Voor elk van 
die bedrijven berekenden medewerkers van de VMM in detail de ammoniakuitstoot.  

De eerste fase van het eco-hydrologisch onderzoek wordt verder afgewerkt.  
Bij de terreinwerkzaamheden werden telkens landbouwers en landeigenaren uitgenodigd.  
Een aantal van hen woonden de werkzaamheden bij en kregen een toelichting bij de opzet van 
het eco-hydrologisch onderzoek. 

 

 

Piet VANTHEMSCHE 
8 december 2022 
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BIJLAGE 1 
 
 
 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maand november 
 
 
 
 
 
• 21/11/2O22  10u00 Overleg met VMM – Ammoniakemissieberekening Via Teams 

• 24/11/2022  15u00 TF PAS leidende ambtenaren update  Via Teams 

• 25/11/2022  10u00 Interdisciplinaire Werkgroep PAS VAC Antwerpen 

 13u00 Bespreking stroomschema IHD-allocatie  

 

 

___________________ 


