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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 227
van BART CARON
datum: 15 december 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Poldergraslandenkaart  -  Openbaar onderzoek

Op vrijdag 12 december 2014 liep het openbaar onderzoek voor de 
poldergraslandenkaart af.

Het is belangrijk dat de bevoegde minister nu de definitieve kaart zal vaststellen, met 
bepaling van het beschermingsstatuut van de percelen. Dat is een belangrijke 
voorwaarde voor een effectieve duurzame bescherming van de poldergraslanden.

1. Hoeveel bezwaarschriften werden verzameld?

2. Vanaf wanneer zijn de bezwaarschriften openbaar?

3. Hoe zal de verificatiecommissie te werk gaan?

4. Zal de minister, samen met het vaststellen van de definitieve kaart, ook het 
beschermingsstatuut van de percelen op de kaart bepalen?

5. Zal de minister, zodra de kaart definitief is, daarnaast een aantal percelen aanduiden 
die een duidelijke ecologische waarde hebben maar die niet opgenomen zijn op de 
kaart en waar dus geen juridische bescherming voor geldt?

6. Hoe zal de minister optreden tegen eigenaars of gebruikers die gedurende de looptijd 
van het openbaar onderzoek en het vaststellen van de definitieve kaart hun percelen 
gescheurd hebben? Zal dit gebeuren op basis van artikel 14 van het Natuurdecreet, 
nl. de zorgplicht? 



JOKE SCHAUVLIEGE 
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 227 van 15 december 2014
van BART CARON

1. Er zijn 2409 bezwaren ontvangen.

2. Na het afronden van de volledige procedure zoals voorzien in artikel 9bis van het 
Natuurdecreet worden de adviezen van de verificatiecommissie openbaar.

3. De verificatiecommissie onderzoekt alle bezwaren volgens het huishoudelijk 
reglement dat door de commissie wordt vastgesteld. De verificatiecommissie wordt 
wetenschappelijk ondersteund door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

4. Conform artikel 9bis, §7, van het Natuurdecreet wordt de kaart van de historisch 
permanente graslanden definitief vastgesteld en wordt bepaald voor welke 
graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie of een vergunning voor het 
wijzigen van de vegetatie van toepassing is. 

5. Artikel 9bis van het Natuurdecreet sluit niet uit dat bezwaren of opmerkingen kunnen 
ingediend worden over percelen die niet opgenomen zijn als historisch permanent 
grasland. Indien dergelijke percelen weerhouden worden, kunnen die alleen via een 
nieuwe procedure met openbaar onderzoek aan de kaart worden toegevoegd.

6. De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos doet de nodige 
vaststellingen op basis van de regelgeving die op het ogenblik van vaststelling van 
toepassing is. 
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