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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 49
van FRANCESCO VANDERJEUGD
datum: 9 oktober 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Kustpolders  -  Bescherming

In haar antwoord op een vraag om uitleg over de bescherming van de kustpolders in de Commissie Leefmilieu, 
Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 7 oktober 2014 benadrukte de minister dat het een 
misverstand is dat de huidige regeling geen bescherming zou bieden voor historisch permanente graslanden, 
aangezien er een verbod op scheuren geldt in alle gebieden die binnen de vogelrichtlijngebieden of binnen een 
groene gewestplanbestemming liggen. Voor alles wat niet binnen die twee bestemmingen valt, is er een 
vergunningsplicht. Een volledig moratorium opleggen, zou bovendien 4.3 miljoen euro per jaar kosten. 
Ondanks deze vrij duidelijke uitleg van de minister blijkt er op het terrein toch enige twijfel te bestaan over de 
concrete toepassingsmodaliteiten.

1. Hoeveel hectare kustpoldergraslanden wordt gescheurd en/of bewerkt? Graag een overzicht van de 
evolutie van de afgelopen vijf jaar?

2. a)  Hoeveel hectare poldergraslanden valt onder een permanent verbod op scheuren?

b) Hoeveel hectare graslanden in de polders valt onder een vergunningsplicht indien de boer deze 
gebieden wil scheuren?

c) Wat zijn de precieze voorwaarden om een vergunning om poldergraslanden te scheuren toegekend te 
krijgen?

d) Hoeveel vergunningen om te scheuren werden aangevraagd?

e) Hoeveel daarvan werden aanvaard respectievelijk geweigerd?

f) Wat zijn de belangrijkste redenen om een aanvraag voor een scheur-vergunning te weigeren?

3. a) Hoeveel controles werden uitgevoerd met betrekking tot het scheuren van graslanden in kustpolders?

b) Hoeveel overtredingen werden vastgesteld via het opmaken van een proces verbaal?

c) Hoeveel sancties werden opgelegd? 

4. Kan uit de verklaringen van de minister in de commissie van 7 oktober jongstleden worden afgeleid dat 
het scheuren van poldergraslanden te allen tijde ofwel verboden ofwel vergunningsplichtig is?

Zo ja, impliceert dit dat sommigen zich onterecht zorgen maken over de voortschrijdende verscheuring 
van poldergraslanden?

Zo neen, onder welke omstandigheden kan er dan wél gescheurd worden zonder vergunning? 



5. a) Zal de minister via een omzendbrief en/of andere communicatiemiddelen alle betrokken actoren 
duidelijk informeren over de toepassing van de regelgeving met betrekking tot het scheuren van 
poldergraslanden?

b) Zal de minister (of desgevallend haar vertegenwoordiger) deelnemen aan de studiedag rond deze 
problematiek op 15 november 2014 om daar haar inzichten en de huidige stand van zaken toe te 
lichten?

6. Op basis van welke parameters kan worden afgeleid dat een volledig moratorium op het scheuren van 
poldergraslanden aan de overheid 4.3 miljoen euro per jaar zou kosten? 



JOKE SCHAUVLIEGE 
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 49 van 9 oktober 2014
van FRANCESCO VANDERJEUGD

1. Om mogelijke verwarring te vermijden geven we mee dat we er van uitgaan dat met  
“kustpoldergraslanden” de historische permanente graslanden (HPG) binnen de 
landbouwstreek Polders worden bedoeld. Op basis van de gegevens van de éénmalige 
perceelsregistratie (EPR) van de landbouwadministratie en de laag van de HPG in de 
landbouwstreek de Polders van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
werd de oppervlakte in landbouwgebruik berekend voor de periode 2009-2013. Dit 
levert respectievelijk 10.871 ha, 10.872 ha, 10.845 ha, 10.832 ha en 10.605 ha op 
een totaal van 12.038 ha HPG in de Polders op. Op basis van de gegevens van het 
INBO kan dus gesteld worden dat er een afname van ongeveer 264 ha HPG over een 
periode van 11 jaar (2003-2014) waargenomen werd. 

2. a) De oppervlakte HPG binnen de landbouwstreek Polders dat onder een 
wijzigingsverbod valt, bedraagt 5.121 ha.

b) De oppervlakte HPG binnen de landbouwstreek Polders dat onder de 
vergunningsplicht valt,  bedraagt 179 ha. 

c) De voorwaarden om een vergunning respectievelijk afwijking op het 
wijzigingsverbod om poldergraslanden te scheuren toegekend te krijgen zijn  het 
uitdrukkelijk voldoen aan de bepalingen van artikel 14 van het natuurdecreet (ND) 
inzake de zorgplicht, artikel 16 ND inzake het vermijden van vermijdbare 
natuurschade en artikel 36ter ND inzake de bescherming van speciale 
beschermingszones (SBZ). Dit is bepaald in hoofdstuk IV, afdeling 2, van het 
vegetatiebesluit van 1998, vervangen in 2009. Voor de beslissing wordt verder 
rekening gehouden met onder andere verleende adviezen, desgevallend de 
elementen die voortkomen uit het openbaar onderzoek, alsook volgende 
beoordelingselementen: de bestaande toestand van de natuur (ongeacht de 
bestemming van het gebied), de huidige toestand van de vegetaties of de kleine 
landschapselementen, de maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en 
ecosystemen, en de abiotische elementen.

d-e) Mijn administratie beschikt niet over de gevraagde gegevens wat 
vergunningsaanvragen aangaat, gezien dit een gemeentelijke bevoegdheid 
betreft. In de laatste 5 jaar werden 5 vragen tot afwijking op het verbod 
ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), in functie van het 
wetenschappelijk onderzoek en in functie van het verbeteren van de 
waterhuishouding ten behoeve van natuur of ten behoeve van de 
landbouwexploitatie (het aanleggen of verbinden van laantjes). 

Van de vermelde aanvragen tot afwijking op het verbod werd geen enkele 
geweigerd.

f) De belangrijkste redenen om een vergunning of een afwijking op het 
wijzigingsverbod te weigeren is het niet voldoen aan de artikelen van het ND zoals 
in antwoord op deelvraag 2.C opgesomd.



3. a) In de handhavingsplannen 2013 en 2014 van het ANB is het toezicht op het 
scheuren van de HPG binnen de provincie West-Vlaanderen als prioritaire taak 
opgenomen. De ruimtelijk kwetsbare gebieden en de SBZ worden gemiddeld vier 
maal per maand bezocht. Verder wordt gebruik gemaakt van een methodiek 
gebaseerd op het geografisch informatiesysteem waarbij op basis van onder 
andere de Biologsche Waarderingskaart en de teeltplangegevens een nog meer 
systematische controle wordt gedaan op het scheuren van de HPG.  Deze 
methodiek werd volop toegepast vanaf 2013. 

b) In 2013 werden 18 processen verbaal opgesteld voor het scheuren van HPG. 

c) Het parket stuurde 6 dossiers door naar de afdeling Milieuhandhaving, 
Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC). De AMMC legde 1 keer een nulboete op en 
heeft nog 5 dossiers in onderzoek.

Het parket zelf seponeerde 3 dossiers wegens onvoldoende bewijs en 2 wegens 
geen misdrijf. 1 dossier werd verwezen naar de rechtbank en 6 dossiers zijn nog 
in onderzoek.

4. Neen. Alle HPG en  poldergraslanden waarvoor geen verbod op wijziging of geen 
vergunningsplicht geldt, dus hoofdzakelijk de graslandspercelen in agrarische 
gebieden, kunnen  gescheurd worden.

5. a) Ja, er zal hierover duidelijk gecommuniceerd worden. 

b) Neen. Een toelichting over mijn inzichten staat niet op het actuele programma van 
de organisatoren (Natuurpunt, SOS Kustpolders, West-Vlaamse Milieufederatie 
i.s.m. Natuurpunt Educatie ) voor de studiedag op 15 november 2014.

6. Zoals gesteld in mijn antwoord op vraag om uitleg nummer 74 (2014-2015) van 
Vlaams volksvertegenwoordiger John Crombez op 7 oktober 2014 over bescherming 
van kustpolders zou bij een volledig moratorium het onderhoud van poldergraslanden 
aan de overheid of aan andere organisaties 4,3 miljoen euro per jaar kosten. Mijn 
bevoegde administratie leidt dat af uit de reële kostprijs voor het beheer van 
gelijkaardige graslanden in Vlaamse en erkende natuurreservaten.
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