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1. Situering
Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing omtrent de
verdere voortgang van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei
van de Kleine Nete en Aa tussen Kasterlee en Lier (VR20120720 DOC.089/1).
De regering besliste gouverneur Cathy Berx aan te stellen als procesbegeleider en
de opdracht te geven om een overkoepelende opvolgingscommissie met
vertegenwoordiging van de betrokken diensten van de Vlaamse overheid, de lokale
besturen en middenveldorganisaties en een ambtelijk procesbeheercomité te
installeren voor het geheel van de gewestelijke plannen en projecten in de vallei van
de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier binnen de uitgangspunten van de principiële
beslissing. Via deze organen wordt de onderlinge afstemming en voortgang van
deze gewestelijke initiatieven bewaakt en de communicatie over het geheel van de
projecten gestroomlijnd.
Deze coördinatie omvat volgende projecten:
1. de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

2.
3.
4.
5.
6.

(AGNAS) in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (regio
Neteland);
het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende
bepalingen van het bekkenbeheerplan Nete;
het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van het Geactualiseerd
Sigmaplan;
het bepalen van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstelling (S-IHD) voor
habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) (deelgebieden 1, 10 en 11);
het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als
erfgoedlandschappen in ruimtelijke uitvoeringsplannen
het realiseren van compenserende maatregelen i.f.v. de waterhuishouding n.a.v.
de aanleg van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) door de vallei van de
Kleine Nete tussen Kasterlee en Geel.
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Op 23 november 2012 werd via een mededeling aan de leden van de Vlaamse
Regering gevraagd kennis te nemen van het plan van aanpak voor deze
coördinatieopdracht dat door de gouverneur werd uitgewerkt (VR20122311
MED.0515). Daarin is aangegeven dat er na iedere bijeenkomst van de
opvolgingscommissie een rapportering zal volgen.
Op 3 mei 2013 werd via een mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering
gerapporteerd over de eerste bijeenkomst van de opvolgingscommissie dd. 27
februari 2013 en de stand van zaken van de verschillende plannen en projecten
(VR20130305 MED.0233/1).

Deze nota bevat in eerste instantie de voortgangsrapportage naar aanleiding van de
tweede bijeenkomst van de opvolgingscommissie op 18 juni 2013, en een aantal
tussentijdse conclusies en beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse Regering vanuit
het procesbeheercomité.
2. Rapportering van het gevoerd overleg in het kader van de
coördinatieopdracht
2.1 Procesbeheercomité (PBC)
Het procesbeheercomité (PBC) brengt o.a. de projectleiders van de verschillende
planningsprocessen en projecten op regelmatige basis samen. Het PBC stemt de
verschillende initiatieven proactief op elkaar af en anticipeert op mogelijke
afstemmingsproblemen. Het PBC werkt ook overkoepelende communicatieinitiatieven uit op niveau van de vallei van de Kleine Nete die de projectgebonden
communicatie aanvult en overstijgt.
Het PBC kwam sinds de vorige rapportage samen op:
-

13 mei 2013
28 augustus 2013

Het PBC behandelde volgende zaken:
-

-

het bespreken van een aantal gedetecteerde inhoudelijke knelpunten en het
opstellen van een gecoördineerd antwoord op een aantal externe vragen;
het voorbereiden van een persartikel en interview met de gouverneur over de
coördinatieopdracht op vraag van Gazet van Antwerpen;
het opstellen van een overzicht van de instrumenten van flankerend beleid
voor landbouw dat van toepassing is bij de plannen en projecten binnen de
coördinatieopdracht Kleine Nete;
het uitwerken van een voorstel van plan van aanpak om te komen tot een
‘intentieverklaring’ die door de lokale besturen, provincie, Vlaamse overheid
en andere maatschappelijke actoren en organisaties onderschreven kan
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-

worden in functie van een ‘gemeenschappelijk project’ voor de vallei van de
Kleine Nete;
het inhoudelijk voorbereiden van de tweede opvolgingscommissie Kleine Nete
van 18 juni 2013;
het verwerken van de resultaten van de tweede opvolgingscommissie in
functie van de voorbereiding van de voortgangsrapportage aan de Vlaamse
Regering.

2.2 Opvolgingscommissie Kleine Nete
Via de opvolgingscommissie (OC) is een structuur gecreëerd waarbinnen de
onderlinge afstemming en voortgang van de verschillende projecten naar de
betrokken lokale besturen, provincie en middenveldorganisaties op een permanente
en zeer transparante wijze verduidelijkt wordt.
Via deze opvolgingscommissie hebben de actoren de kans om knelpunten in de
uitvoering of onderlinge afstemming van de verschillende projecten te signaleren.
Het PBC heeft als opdracht deze knelpunten aan te pakken. De gouverneur
begeleidt dit proces en rapporteert daarover aan de Vlaamse Regering. Ze neemt
binnen dat kader alle noodzakelijke initiatieven nemen om dat proces te faciliteren en
waar nodig te bemiddelen. Voor alle betrokken actoren functioneert ze als centraal
aanspreekpunt.
De opvolgingscommissie kwam een tweede keer samen op 18 juni 2013 en besprak:
-

-

-

stand van zaken van de verschillende planningsprocessen binnen de
coördinatieopdracht vervat zijn, in het bijzonder:
o de tussentijdse resultaten van het lopende alternatievenonderzoek voor de
projecten van het geactualiseerd Sigmaplan in de vallei van de Kleine
Nete en Nete;
o stand van zaken van het gebiedsgericht overleg en onderzoek om te
komen tot een nieuw voorstel van RUP en plan van aanpak voor de
realisatie van de S-IHD voor het SBZ-H-gebied Graafweide-Schupleer;
o stand van zaken van het gebiedsgericht overleg en onderzoek over de
concrete uitwerking van het AOG De Zegge;
o stand van zaken van de aanleg van de N19g en de uitvoering van de
milderende maatregelen ter hoogte van de Kleine Nete;
toelichting bij de intentie van het Agentschap Onroerend Erfgoed om
procedure tot aanduiding van de ankerplaatsen ‘Dal van de Kleine Nete
tussen Nijlen en Grobbendonk’ en ‘Dal van de Kleine Nete tussen Lier en
Kessel’ op te starten zodat deze ankerplaatsen bij de opmaak van gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen kunnen worden als erfgoedlandschap;
overzicht van de verschillende instrumenten van flankerend beleid voor
landbouw die bij de verschillende plannen en projecten van toepassing zijn;
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-

het voorstel van plan van aanpak voor het opstellen van een intentieverklaring
om tot een gemeenschappelijk project voor de vallei van de Kleine Nete te
komen.

Ten behoeve van deze tweede bijeenkomst van de opvolgingscommissie maakte het
PBC volgende nota’s die in bijlage aan deze nota gevoegd worden op:
-

overzichtsnota flankerend beleid voor landbouw (bijlage 1)
voorstel plan van aanpak opmaak intentieverklaring gemeenschappelijk
project Kleine Nete (bijlage 2)

3. Conclusies en aanbevelingen aan de Vlaamse Regering vanuit het
procesbeheercomité Kleine Nete
Op basis van de bevindingen uit de tweede bijeenkomst van de
opvolgingscommissie formuleert het procesbeheercomité Kleine Nete volgende
conclusies en aanbevelingen aan de leden van de Vlaamse Regering:
-

Het gepresenteerde overzicht van flankerend beleid voor landbouw, toont aan
dat een aantal instrumenten niet of niet op dezelfde wijze van toepassing
(kunnen) zijn in de verschillende projecten. Dit leidt tot onduidelijkheid over de
aard en de modaliteiten van het flankerend beleid dat van toepassing is voor
specifieke projecten. Het voedt bovendien de overtuiging en/of perceptie dat
mogelijk vergelijkbare situaties ongelijk worden behandeld. De keuze van de
Vlaamse Regering om een specifiek flankerend instrument wél in te zetten voor
een ene project maar niet voor het andere project, mag o.i. niet tot een niet
gerechtvaardigde ongelijke behandeling leiden. Aan de leden van de
opvolgingscommissie is gevraagd naar concrete knelpunten op basis van het
gepresenteerde overzicht. De OC juicht sterk toe dat de Vlaamse Regering naar
aanleiding van de goedkeuring van het voorontwerp van decreet Landinrichting
op 24 mei 2013 besliste om een “voorstel tot harmonisering van de
compenserende vergoedingen” uit te werken (cfr. ook de aanbeveling van het
PBC Kleine Nete van 5 mei 2013). De vaststellingen die ter zake in het raam van
de coördinatieopdracht Kleine Nete worden gedaan, maken we over aan de
Vlaamse Regering in de hoop dat ze nuttig zijn met het oog op de in het
vooruitzicht gestelde harmonisatie van de compenserende vergoedingen.

-

Het is helaas te vroeg om concrete voorstellen voor principiële beslissing voor te
leggen m.b.t. volgende plannen c.q. projecten. Zo is meer tijd voor onderzoek en
overleg nodig over (1) mogelijke alternatieve locaties voor het gebied
Varenheuvel-Abroek voor de realisatie van doelstellingen van het geactualiseerd
Sigmaplan, (2) het voorstel van herbestemmingen en plan van aanpak i.f.v. de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrichtlijngebied
Graafweide-Schupleer, en (3) het voorstel voor inrichting van AOG De Zegge.
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Het lopend onderzoek en overleg zullen in de komende maanden verder gezet
worden met het oog op het opstellen van een voorstel voor een principiële
beleidsbeslissing. Op basis van de huidige inzichten kan dit ten vroegste tegen
het einde van 2013 worden verwacht.
-

Zonder een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering over de
gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen én de wijze waarop deze
doelen verder geïmplementeerd zullen worden (instrumenten, middelen), is
verdere besluitvorming over de herbestemming en het plan van aanpak voor de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Habitatrichtlijngebied
Graafweide Schupleer allicht onmogelijk. De verdere voortgang van het
planningsproces voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit
gebied is met andere woorden afhankelijk van de besluitvorming over de S-IHD.
Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd dat besluitvormingsproces binnen het
vooropgestelde tijdspad af te ronden.

-

Voor het RUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk’ zal
de definitief aangeduide ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en
Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ in het RUP
opgenomen worden als ‘erfgoedlandschap’. Binnen de perimeter van het nog op
te starten RUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Nete tussen Grobbendonk en Lier’
bevinden zich volgens de landschapsatlas nog twee niet formeel aangeduide
ankerplaatsen. De Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan tot
dergelijke formele aanduiding overgaan. De vertaling naar erfgoedlandschap in
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is slechts mogelijk nadat de
ankerplaatsen definitief aangeduid werden. Het aspect “onroerend erfgoed”
wordt best op eenzelfde wijze benaderd in de verschillende plangebieden. Het is
immers de bedoeling om de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur vanuit
een geïntegreerde gebiedsgerichte ruimtelijke aanpak op te stellen, waarbij de
verschillende aspecten van de open ruimte (landbouw, natuur, water, onroerend
erfgoed…) gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. Het is
aangewezen de formele procedure voor aanduiding van de ankerplaatsen in dit
gebied (i.c. ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ en ‘Dal van
de Kleine Nete tussen Lier en Kessel’) op korte termijn effectief op te starten en
de timing van de definitieve aanduiding af te stemmen op de timing van het
RUP, die gerelateerd is aan de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan ten
laatste in 2015.

-

Het procesbeheerscomité stelt voor om te onderzoeken op welke wijze het
Vlaams Gewest samen met de lokale besturen, provinciebestuur en andere
maatschappelijke actoren en organisaties tot een gemeenschappelijk project
voor de vallei van de Kleine Nete over de verschillende bestuursniveaus heen
kan komen, zoals dat bv. in de Demervallei tot stand is gebracht. In de
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princiepsbeslissing van 20 juli 2012 werd enkel gesproken van een
coördinatieopdracht van een aantal lopende gewestelijke plannen en projecten.
In overleg met de verschillende partners trachten we in het najaar van 2013 een
intentieverklaring voor te stellen voor een gemeenschappelijk project over de
verschillende bestuursniveaus heen voor de vallei van de Kleine Nete. Het is
daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om een nieuw “plan” uit te werken, wel om
samen een engagement aan te gaan om de verschillende gemeentelijke,
provinciale en gewestelijke visies en projecten te bundelen onder één
gemeenschappelijk en gedeeld globaal toekomstverhaal voor de vallei van de
Kleine Nete. Door een goede onderlinge afstemming kunnen concrete win-wins
op het terrein gerealiseerd worden of potenties voor waardevolle aanvullende
projecten of initiatieven in het gebied gedefinieerd worden die overheden of
actoren samen kunnen realiseren. Zo vergroot de kans op een geïntegreerde
aanpak van de toekomstige uitdagingen in de vallei. Dit engagement kan een
opstap zijn voor een breder samenwerkingsverband tussen alle partners,
bijvoorbeeld onder de vorm van een ‘strategisch project’, in uitvoering van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).
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