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van BART CARON
datum: 10 maart 2016

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Poldergraslanden  -  Handhaving

In de commissie Leefmilieu van 8 maart 2016 stond een vraag om uitleg van Wilfrief 
Vandaele (nr. 1410) geagendeerd over de historische poldergraslanden, meer bepaald 
over de beschermingsgraad van die percelen die bescherming genieten onder de 
landbouwregelgeving, maar niet worden meegenomen in de verzamelaanvraag.

De minister stelde toen: “Maar stel dat er toch iets gebeurt, dan kunnen we ook optreden 
op basis van het Natuurdecreet. Het is belangrijk om dit te noteren. Er is dus een 
kapstok om op te treden ten aanzien van de andere actoren.” Collega Vandaele sloot aan 
met: “Minister, ik ben blij dat u hebt gezegd dat er wel degelijk - want dat wist de heer 
Caron niet - mogelijkheden zijn om op te treden vanuit andere regelgeving indien men 
het echt te bont maakt.”

Ik wist dat inderdaad niet, en met mij vielen nogal wat specialisten ter zake uit de lucht.

1. Als er, zoals de minister stelt, kan worden opgetreden via het Natuurdecreet, 
waarom koos de minister er dan niet voor om ook de bescherming via het 
Natuurdecreet te regelen?

2. Welke rechtsmiddelen heeft de minister in handen om op te treden tegen het 
scheuren van historische graslanden die beschermd zijn volgens het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), maar niet in een verzamelaanvraag 
zitten?

3. Hoe wordt er toegezien op de bescherming van deze graslanden? Zal er gericht 
toezicht gehouden worden?

4. Hoe vaak leidde de regelgeving die de minister ter handhaving voor ogen heeft in de 
voorbije jaren tot de vaststelling van inbreuken? Graag een overzicht van het aantal 
opgestelde pv’s, de plaats, de aard van de inbreuken en de eraan gekoppelde 
sancties.



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 510 van 10 maart 2016
van BART CARON

1-2. Er kan voor percelen die beschermd zijn volgens het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en niet zijn geregistreerd in een verzamelaanvraag, 
opgetreden worden via het Natuurdecreet, met name op basis van artikel 14. De 
zorgplichtbepaling van artikel 14 bevat een algemene verplichting voor iedereen om 
behoedzaam om te gaan met natuurwaarden en alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te 
voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 
De zorgplicht van artikel 14 geldt boven en naast alle andere verplichtingen die 
gelden op basis van de natuurbehouds- of andere wetgeving. De natuurzorgplicht is 
een algemeen geldende verplichting die geldt ongeacht het planologische statuut 
van het gebied. De zorgplicht geldt bijgevolge evenzeer in agrarische gebieden. 

3. Het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de ecologisch kwetsbare 
graslanden die geregistreerd worden in de verzamelaanvragen. 
Het toezicht op het behoud van de op de kaart vastgestelde historisch permanente 
poldergraslanden is een van de prioriteiten van de natuurinspectie van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
Daarbuiten gebeurt het toezicht op de naleving van de zorgplicht door het ANB 
volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid.

4. Er is eind 2014 één proces-verbaal opgesteld op basis van artikel 14 over de 
zorgplicht in het gebied van de poldergraslanden. Er is nog geen gerechtelijke 
uitspraak.
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