
Pagina 1 van 2 

 

 
 

 
 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 
 

 
Conceptnota aan de leden van de Vlaamse Regering 

 
 
Betreft: Programmatische Aanpak Stikstof, Inrichtingsnota, herstructurering ‘oranje’ bedrijven 
 
 
De Habitat- en de Vogelrichtlijn bepalen dat elke Europese lidstaat de noodzakelijke maatregelen 
moet nemen om de beschermde soorten en habitats op zijn grondgebied duurzaam in stand te 
houden.  
 
In uitvoering van deze richtlijnen heeft de Vlaamse Regering op 23 april 2014 aanwijzings-
besluiten goedgekeurd met “instandhoudingsdoelen” (S-IHD-besluiten) en zijn deze opgenomen in 
het Natura 2000-programma. De Europese regels bepalen dat activiteiten die een belangrijke 
negatieve impact kunnen hebben op het realiseren van de Europese natuurdoelen, geen 
vergunning meer kunnen krijgen, tenzij de negatieve effecten worden verminderd. Om te 
vermijden dat de vergunningverlening vastloopt, werkt de Vlaamse overheid verder aan een 
aanpak van de stikstofproblematiek, waarbij de stikstofemissie in de volgende jaren stapsgewijs 
zal verminderen.  
 
De Vlaamse Regering heeft op 30 november 2016 beslist om voor de groep van landbouw-
bedrijven die 5% of meer maar minder dan 50% bijdragen aan de kritische depositiewaarde van 
een habitat die zich binnen een habitatrichtlijngebied bevindt, een inrichtingsnota op te maken 
tegen 1 januari 2017.  
 
In uitvoering van bovengenoemde beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2016 is 
de als bijlage toegevoegde inrichtingsnota opgemaakt voor de groep van landbouwbedrijven die 
5% of meer maar minder dan 50% bijdragen aan de kritische depositiewaarde van een habitat.  
 
Het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting biedt de noodzakelijke rechtsgrond 
om een herstructureringsprogramma stikstof op te maken. Op basis van deel 4 van dit decreet 
kan de Vlaamse Regering bij een door haar goedgekeurd project, plan of programma beslissen 
instrumenten in te zetten die bijdragen aan de realisatie van het beleid op het vlak van behoud, 
herstel en ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de ruimte. De Vlaamse Regering zet de 
instrumenten in via de opmaak van een vast te stellen inrichtingsnota.  
 
 
Voorstel van beslissing 
 
De Vlaamse Regering beslist:  

 
1. de bijgevoegde inrichtingsnota goed te keuren zonder enig bijkomend financieel of 

budgettair engagement;  
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2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud en voor de 

landbouw, te gelasten de Vlaamse Regering voorstellen te bezorgen met de nodige 
regelgevende initiatieven om de inzet van de herstructureringsinstrumenten juridisch 
robuust te maken.  

 
 

Joke Schauvliege  
Vlaams minister van Omgeving,  
Natuur en Landbouw  
 




