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RAPPORT SEPTEMBER 2022 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: 07/10/2022 
verslaggever: Piet Vanthemsche 
onderwerp: Overzicht activiteiten september 2022 

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

In bijlage 1 wordt een overzicht van de activiteiten gevoegd. 

Begin september had ik een onderhoud met Toon Denys, o.a. over de problematiek van de 
impactscore en de voorbereiding van de individuele fiches van de veehouders in het 
maatwerkgebied.  Dank zij de inspanningen van de VLM zullen deze fiches met een begeleidend 
schrijven van de intendant begin oktober worden uitgestuurd.  Daarbij wordt aan de veehouders de 
kans geboden voor een individueel gesprek met de intendant.  Een kopie van het schrijven en de 
fiche wordt gevoegd in bijlage 2. 

Op 6 september heeft het team van de intendant een veldbezoek gebracht aan de SBZ-H gebieden in 
het Turnhouts Vennengebied.  De problematiek van de verschillende habitats  werd toegelicht door 
de betrokken terreinbeheerders.  Het programma van die dag voeg ik in bijlage 3. 

Op 7 september nam ik deel aan een overleg met alle leidende ambtenaren die bij mijn opdracht 
betrokken zijn.  Ik gaf een toelichting bij mijn aanpak als intendant en signaleerde mijn opmerkingen 
m.b.t. de impactscore.  Er werd afgesproken dat mijn werkgroep (IDW-PAS) zal betrokken worden bij
de behandeling van de bezwaarschriften.  Ik heb tevens gevraagd om betrokken of tenminste
geïnformeerd te worden over initiatieven van de Departementen die een impact hebben op het
Turnhouts Vennengebied.

Het INBO consulteerde mij over het volledige projectvoorstel m.b.t. het ecohydrologisch onderzoek. 

Op het overleg met een delegatie van de Stuurgroep van de landbouwers uit het TVG was voor het 
eerst een juridisch raadgever in de persoon van Meester Stijn VERBIST aanwezig.  Ik heb hem 
gewezen op het informele karakter van het overleg. 

Er werd een infovergadering georganiseerd met een ruime delegatie van terreinbeheerders.  De 
werkwijze van de intendant en de opzet van het ecohydrologisch onderzoek werden toegelicht. 
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Op 30 september had een eerste bilaterale vergadering BE-NL plaats in het kader van de pilot 
“Turnhouts Vennengebied”, onderdeel van de grensoverschrijdende samenwerking die door het 
DOMG werd opgezet.  Het verslag wordt gevoegd in bijlage 4. 

Op de IDW-PAS werd een eerste voorstel van methodologie voor de allocatie van de openstaande 
doelen besproken.  Deze discussie wordt in oktober afgerond, waarna terugkoppeling zal gebeuren 
met de betrokken Departementen. 

Ik gaf op 30 september tevens een toelichting aan de SALV-raad (Strategische Adviesraad Landbouw 
en Visserij). 

 

 

Piet VANTHEMSCHE 
6 oktober 2022 
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BIJLAGE 1 

Overzicht contacten en overlegvergaderingen – maand september 

• 02/09/2022

• 05/09/2022

• 06/09/2022

• 07/09/2022 10:00u 

• 14/09/2022 09:00u 

• 19/09/2022 12:30u 

• 20/09/2022 10:00u 

• 21/09/2022 16:00u 

• 23/09/2022 11:00u 

• 13:00u 

• 27/09/2022 17:00u 

• 30/09/2022 10:00u 

12:30u 

15:30u 

Overleg met Toon Denys - VLM 

Fractiedagen NVA: toelichting PAS 

Veldbezoek Turnhouts Vennengebied  

Stand van zaken dossier PAS 

Teamsoverleg met Ron den Biesen 

Overleg met Capricorn 

Overleg met INBO 

Teamsoverleg met Jo Van de Ven 

Overleg met stuurgroep Landbouwers TVG 

Overleg met individuele landbouwer TVG 

Overleg met Ludwig Caluwe 

Toelichting terreinbeheerders TVG 

Grensoverschrijdende pilot TVG 

Interdisciplinaire Werkgroep PAS 

Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij 

Antwerpen 

met de Interdisciplinaire Werkgroep (volledige dag) 

Teamsvergadering met de leidende ambtenaren 

Private landeigenaar in het Landschap De Liereman 

Toelichting omtrent gaswassingstechnieken 

Overleg kostenraming Ecohydrologie (Floris Vanderhaeghe en Dries Adriaens) 

Provincie Antwerpen - Dienst Omgevingsvergunningen 

Overleg i.v.m. individueel dossier

Voormalig Gedeputeerde Landbouw provincie Antwerpen 

ANB en Natuurpunt in BC de Liereman (Oud-Turnhout) 

Interdisciplinaire Werkgroep – afgevaardigden provincie Antwerpen 

Delegatie Nederland 

Toelichting stand van zaken PAS-dossier 

___________________ 


