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VLAAMS PARLEMENT
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Vraag nr. 37
van 2 september 2014
van STEVE VANDENBERGHE

Bescherming kustpolders  -  Initiatieven

Het Duinendecreet, dat na moeilijke politieke onderhandelingen uiteindelijk werd 
goedgekeurd, zorgde voor een degelijke, duurzame bescherming van de resterende 
duingebieden. Door het Duinendecreet werden duizenden hectare duinen beschermd en 
bewaard voor de toekomst.

Wat toen volgens sommigen een ramp was, blijkt nu niet alleen voor het toerisme en de 
natuur een enorme troef, maar ook voor het opvangen van de klimaatveranderingen. 
Zou de duinenstrook er niet als buffer tegen stormen zijn, dan zouden er nog eens vele 
miljoenen euro’s moeten worden geïnvesteerd in nog meer dijken en dammen.
Het Duinendecreet was echter voor veel meer belangrijk dan enkel voor de natuur. 
Jaarlijks verdwijnen er vele tientallen hectare aan kustpolders of historische 
poldergraslanden door ze te scheuren, op te voeren en zo egaal mogelijk te maken. Niet 
enkel de natuurwaarden verdwijnen hierdoor voor meer dan 90 %, ook de klimaatbuffer, 
de “dam” en de “spons” die onze kustpolders vormen voor het tegengaan van 
overstromingen in straten en dorpen, wordt alzo in zo goed als onomkeerbare mate 
aangetast.

De bescherming van de kustpolders staat heel duidelijk in het regeerprogramma 
ingeschreven. De verwachtingen van veel mensen aan de kust en ver daarbuiten zijn 
groot: ze verwachten dat de overheid eindelijk voet bij stuk houdt en beschermt wat er 
nog kan beschermd worden. Rekening houdend met een procedure van inspraak, zal het 
hoe dan ook nog maanden duren voor de kwetsbare stukken van de kustpolders echt 
beschermd zijn.

Juist hier zit helaas een opening naar de vernieling van nog tal van historisch 
permanente poldergraslanden. Er is ,om een onverklaarbare reden, tussen nu en de 
definitieve bescherming geen enkel moratorium op het scheuren en opvoeren van wat 
overduidelijk historische poldergraslanden zijn. Naar verluidt is er nooit een 
beschermingsprocedure gestart.

Het scheuren en opvoeren van de kustpolders, die eigenlijk al beschermd zouden moeten 
zijn, gaat dus nog steeds door. Het is dan ook noodzakelijk om alle maatregelen te 
nemen om met directe ingang de situatie van de historische permanente 
poldergraslanden te bevriezen en een stand-still uit te roepen voor al deze gebieden, tot 
de dag dat er een duurzame bescherming van kracht is.

1. Wordt er een moratorium ingevoerd voor alle historisch permanente 
poldergraslanden zoals gekend door het INBO-onderzoek?

Zo ja, op welke manier zal dit in het proces worden ingevoerd en op welke manier 
zal het worden gecommuniceerd?



Zo neen, wat zijn de argumenten van de minister om dit niet te doen? Hoe zal de 
minister dan voorkomen dat nog x aantal ha historisch permanente poldergraslanden 
verdwijnen en hoe denkt de minister deze verloren natuurwaarden te compenseren?

2. Kan de minister een overzicht geven van het overleg over deze problematiek met de 
landbouwsector en met de natuurbeweging?

3. Is de minister op de hoogte van de EU-rapporten waaruit blijkt dat er inzake 
Europees landbouwbeleid te weinig resultaten zijn wat betreft het verbeteren van de 
biodiversiteit in het algemeen? Zo ja, wat zijn dan de voorstellen van de minister om 
de verhouding tussen landbouwsubsidies en natuurdoelen meer in duurzaam 
evenwicht te brengen?

4. Voorziet de minister in een informatiecampagne rond duurzaamheid en natuurbeheer 
naar de polderlandbouwers?



JOKE SCHAUVLIEGE 
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 37 van 2 september 2014
van STEVE VANDENBERGHE

1. Voor de historisch permanente graslanden (HPG) gelegen binnen de 
vogelrichtlijngebieden “Poldercomplex” en “Het Zwin” en voor de HPG gelegen binnen 
groene gewestplanbestemmingen, is het momenteel al verboden vegetaties te 
wijzigen.
Er werd bovenop deze bescherming geen algemeen moratorium ingevoerd voor de 
HPG uit het INBO-onderzoek. Tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp 
van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos werden alle 
aspecten met betrekking tot de bescherming van HPG in de landbouwstreek de 
Polders grondig besproken en afgewogen en werd een gedetailleerde procedure 
vastgelegd.
De bescherming van de HPG omvat een kwantitatief en kwalitatief aspect en is  
vandaag als volgt geregeld:
- de Vlaamse landbouwwetgeving in uitvoering van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) zorgt door het systeem van de randvoorwaarden voor een 
behoud van de oppervlakte van het blijvend grasland op Vlaams niveau en op 
bedrijfsniveau via het individueel referentie areaal (IRA) blijvend grasland. In het 
hervormde GLB blijft dit generiek behoud een onderdeel van de vergroening. In 
een overgangsperiode van twee jaar (2015 en 2016) lopen beide systemen 
parallel zodat de overgang van het ene naar het andere systeem vlot kan 
verlopen zonder extra druk op het blijvend grasland te creëren;

- het naleven van het verbod, de (natuur)vergunningsplicht en de voorwaarden 
voor het wijzigen van de vegetatie en landschapselementen in toepassing van het 
Natuurdecreet, is als één van de randvoorwaarden opgenomen in de Vlaamse 
landbouwwetgeving;

- het kwalitatieve behoud moet eveneens worden verzekerd door toepassing van de 
wetgeving inzake reliëfwijziging. Inzake het opvoeren van graslanden stelt de 
wetgeving dat voor een aanmerkelijke reliëfwijziging een stedenbouwkundige 
vergunning nodig is. De wetgeving stelt dat een reliëfwijziging ‘aanmerkelijk’ is als 
de aard of functie van het terrein wijzigt.
 

2. Over deze problematiek werd intensief overlegd in het kader van de gebiedsspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Polders. Hieronder vindt u een overzicht van 
de overlegmomenten met de doelgroepen:
- Wetenschappelijke Begeleidingscommissie: 21 november 2011, 16 januari 2012 

en 23 januari 2012;
- Vlaamse Overleggroep: 21 maart 2012, 10 september 2012 en 25 september 

2012;
- bovenlokale consultatie: 22 maart 2012, 15 mei 2012 en 30 mei 2012;
- overlegvergadering met het Agentschap voor Natuur en Bos op 23 mei 2014.

3. Het GLB zorgt sinds 2005 voor een versterkte handhaving van de Vlaamse 
natuurwetgeving via het systeem van randvoorwaarden. De randvoorwaarden 
bestaan enerzijds uit een aantal beheereisen voortvloeiend uit Europese regelgeving 
zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en anderzijds uit normen voor het in goede 
landbouw- en milieuconditie houden van landbouwgrond, met inbegrip van het 
behoud van blijvend grasland. Landbouwers die inbreuken plegen tegen normen en 
wetgeving die onder de randvoorwaarden vallen, verliezen een deel of geheel hun 



GLB-betalingen. Het systeem van de randvoorwaarden blijft ook in het hervormd GLB 
behouden. Het nieuwe GLB vanaf 2015 versterkt de aandacht voor natuur- en 
biodiversiteitsdoelen. Landbouwers die voortaan betalingen ontvangen in het kader 
van de directe steun, zijn “vergroeningsplichtig”. Zij moeten minstens de 
vergroenings-maatregelen nemen op hun bedrijf (zorgen voor gewasdiversificatie, 
aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud blijvend grasland), of maatregelen 
die hiermee gelijkgesteld zijn. Ook in de tweede pijler van het GLB (PDPO) zijn er 
verschillende maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan het verbeteren van de 
biodiversiteit, zoals onder meer de agro-milieumaatregelen, de steun van niet-
productieve investeringen, de bosbouwmaatregelen en de inrichtingsmaatregelen 
voor Natura 2000-gebieden. 

4. Uiteraard ontvangen de polderboeren de algemene communicatie rond het 
landbouwbeleid. Specifiek voor de kustpoldergraslanden zal het openbaar onderzoek 
begeleid worden met een communicatietraject.
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