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RAPPORT december 2022 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 18/01/2023 
verslaggever: Piet Vanthemsche 
onderwerp: Overzicht activiteiten december 2022 

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

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

Begin december werd binnen de IDW-PAS verder gewerkt aan de antwoorden op de bezwaren uit het 
openbaar onderzoek m.b.t. het TVG. 

De intendant coördineerde de integratie van de antwoorden uit de verschillende departementen en 
instellingen. 

De Boerenbond gaf aan de intendant een toelichting bij hun alternatieve voorstellen m.b.t. de PAS. 

Binnen de IDW-PAS werd de nota m.b.t. de methodiek voor de allocatie van de verschillende types 
habitats binnen het maatwerkgebied afgewerkt.  Ik voeg de definitieve nota in bijlage 2. 
De allocatie is nauw verweven met de afwikkeling van het ecohydrologisch onderzoek. 

De periode van 14 tot en met 20 december was volledig gewijd aan contacten met en het informeren 
van de veehouders uit het maatwerkgebied.  Op 15 december was er een plenaire vergadering met 
veehouders uit het gebied, de dagen nadien met individuele veehouders die daarom verzochten. 

Alhoewel het initiatief geapprecieerd werd, moet gesteld worden dat we op veel vragen vandaag geen 
definitief antwoord kunnen geven.  Dat kan pas gebeuren na de afronding van het openbaar 
onderzoek, en na de verdere concretisering van de voorstellen van de intendant. 

Uit de individuele gesprekken met veehouders blijkt de zeer grote onzekerheid waar ze zich in 
bevinden.  Dat weegt ongetwijfeld zeer zwaar op de veehouders en hun families. 

In de individuele gesprekken komt een zeer breed palet aan problematieken naar voor.  Elk bedrijf is 
verschillend, ook hier zal maatwerk nodig zijn.  In bijlage 3 voeg ik een korte samenvatting van de op 
te volgen punten n.a.v. deze gesprekken. 
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De terreinactiviteiten van het INBO in het kader van het ecohydrologisch onderzoek werden 
bijgewoond door een aantal landbouwers.  De feedback was heel positief en versterkt het vertrouw in 
het INBO 

Na overleg met de betrokken kabinetten en de VLM werden de verslagen van de intendant en een 
aantal informatieve documenten gepubliceerd op de website van de VLM: 

https://www.vlm.be/nl/themas/veerkrachtigeopenruimte/herstructureringsbeleidPAS/maatwerkgebie
den/Paginas/Rapportering-intendant.aspx 

Piet VANTHEMSCHE 
18 januari 2023 

https://www.vlm.be/nl/themas/veerkrachtigeopenruimte/herstructureringsbeleidPAS/maatwerkgebieden/Paginas/Rapportering-intendant.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/veerkrachtigeopenruimte/herstructureringsbeleidPAS/maatwerkgebieden/Paginas/Rapportering-intendant.aspx
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BIJLAGE 1 
 
 
 
Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maand december 2022 
 
 
 
• 06/12/2O22  12u00 Overleg met VLM – Publicatie documenten op website Via Teams 

• 09/12/2022  09u00 Overleg met Maarten Hens – Departement Omgeving: 

Stand van zaken Openbaar Onderzoek  Ferrarisgebouw 

• 12/12/2022  10u00 Rapportering werkzaamheden en conclusies van de intendant Kabinet Landbouw 

 12u00 Overleg INBO: Bespreking nota IHD-allocatie Kantoor Brussel 

• 13/12/2022 16u30 Rapportering werkzaamheden en conclusies van de intendant Kabinet Demir 

• 14/12/2022 11u00 Stuurgroep Landbouwers TVG Gemeentehuis Ravels 

• 15/12/2022 15u00 Plenaire vergadering veehouders TVG Zaal De Wouver – Ravels 

• 19/12/2022  Individuele gesprekken met veehouders TVG Gemeentehuis Ravels 

• 20/12/2022  Individuele gesprekken met veehouders TVG Gemeentehuis Ravels 

• 23/12/2022 09u00 Interdisciplinaire Werkgroep PAS Via Teams 

 

 

___________________ 


