
Pagina 1 van 3

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
    1
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Jelle.vandenberghe@vlaanderen.be 0498300798
 

Betreft: voorzitterschap van de overleggroep “Landschap de Liereman en omgeving”
 Bijlage: afschrift van het Raamakkoord betreffende “Landschap de Liereman en omgeving”

Geachte mevrouw de gouverneur,

Op 19 september 2011 werd het Raamakkoord betreffende “Landschap de Liereman en omgeving” 
ondertekend door de betrokken partners en overheidsinstanties.  Een afschrift van het Raamakkoord 
is als bijlage aan dit schrijven toegevoegd.

In het Raamakkoord wordt o.a. gesteld dat “er een overleggroep wordt opgericht tussen alle bij dit 
akkoord betrokken partijen, en dat deze overleggroep minstens bestendigd wordt zolang de 
uitvoering van de op het gebied “Landschap de Liereman en omgeving” betrekking hebbende 
regeringsbeslissingen loopt “.  

Deze overleggroep is voor de eerste keer bijeengekomen op 12 december 2012 en heeft tot oktober 
2018 een twintigtal keer vergaderd.  In de overleggroep komen alle relevante processen aan bod, die 
zich in De Liereman en omgeving afspelen.  Dit zijn onder andere het natuurinrichtingsproject, 
AGNAS, waterretentie in de vallei van de Aa, allocatie van de S-IHD’s, ARO, …  De eerste jaren was de 
vergaderfrequentie van de overleggroep hoog (ca. 5 maal per jaar).  Sedert de instelling van het 
natuurinrichtingsproject in 2014 is de vergaderbehoefte en – frequentie sterk afgenomen (ca. 2 maal 
per jaar), omdat er sindsdien tevens een natuurinrichtingscommissie en – comité bestaat.  Bovendien 
zetelen meerdere leden van de overleggroep tevens in één van de twee overlegorganen van het 
natuurinrichtingsproject.
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Het Raamakkoord stelde tevens dat de ondertekenende partijen zich engageren, naargelang het 
geval, tot opmaak van, bijdrage aan, of inspraak in de studies, rapporten en projectdocumenten die 
nodig zijn ter voorbereiding van de in de vermelde regeringsbeslissingen opgenomen engagementen. 
Het ging minimaal om volgende voorbereidende documenten:

a. Een onderzoek naar de kansen voor natuurontwikkeling en –herstel op basis van een 
bodemchemisch onderzoek en hydrologische modellering, met als aandachtspunt, het 
voorkomen dat oppervlaktewater uit deelgebieden 56 en 57.2 negatieve impact kan 
hebben in deelgebied 57.1 en dit op een zodanige wijze dat er geen negatieve effecten zijn 
op de landbouwvoering in deelgebied 56 (coördinatie ANB en VLM);

b. een landbouwstudie voor de deelgebieden 56, 57.1 en 57.2. De landbouwstudie omvat de 
beschrijving van de actuele landbouwsituatie,  een onderzoek naar bereidheid van 
individuele landbouwers om mee te werken rond specifieke maatregelen en een 
beschrijving van de compenserende maatregelen die de landbouwers vooropstellen. De 
landbouwstudie omvat een desktopanalyse, terreininventarisatie en een luik enquêtering; 
Indien later zou blijken dat alsnog een LER noodzakelijk is, kan deze uitgevoerd worden 
(coördinatie VLM);

c. een studie naar de meest geschikte instrumentenmix om de gebiedsgerichte 
doelstellingen voor de deelgebieden 56, 57.1 en 57.2 te realiseren (coördinatie VLM);

d. een haalbaarheidsonderzoek voor de instelling van een natuurinrichtingsproject of met 
betrekking tot de uitvoering van afzonderlijke werkzaamheden van natuurinrichting 
(coördinatie ANB en VLM);

e. …

De hierboven vermelde acties zijn ondertussen uitgevoerd.  Op basis van het haalbaarheidsonderzoek 
(punt d.) heeft de minister van Leefmilieu het natuurinrichtingsproject De Liereman ingesteld op 13 
juni 2014.

Hiermee heeft VLM de opdrachten uit het Raamakkoord uitgevoerd en komt er bijgevolg een einde 
aan de coördinatieopdracht en het voorzitterschap van VLM in de overleggroep. VLM zal de komende 
jaren nog zeer sterk blijven inzetten op De Liereman, maar dan voornamelijk via haar kerntaak: 
inrichting.

Aangezien er in het gebied van De Liereman naast natuurinrichting nog meerdere belangrijke 
processen spelen, zoals AGNAS-GRUP, waterretentie in de vallei van de Aa, de aspiraties die lokaal 
leven over een mogelijke erkenning als nationaal park, …, is het evenwel noodzakelijk dat de 
overleggroep blijft doorwerken om al deze processen op elkaar af te stemmen.  Bijgevolg dient er ook 
een nieuwe voorzitter van de overleggroep aangesteld te worden.

In de geest van het Raamakkoord lijkt het mij aangewezen, dat het voorzitterschap van de 
overleggroep wordt opgenomen door een persoon, die vanuit haar/zijn bevoegdheid in contact komt 
- en voeling heeft - met de voornaamste stakeholders in het gebied, zijnde natuur, landbouw en 
eigenaars/burgers en ook met hen in overleg gaat om oplossingen te zoeken voor beleidsdomein-
overschrijdende problemen en lokale knelpunten. Ik stel vast dat u dit in een reeks andere 
gebiedsgerichte processen zeer goed doet: de Kleine Nete, Mol Postel, Malle, het Haventracé … en dat 
uw aanpak loont: u creëert draagvlak en u boekt resultaat op het terrein.
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De hierboven vermelde eisen en uw ervaring in andere gebiedsgerichte processen maken van u de 
ideale kandidaat-voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat u de meest aangewezen persoon bent om het 
voorzitterschap van de overleggroep van het Landschap De Liereman op te nemen. 

Daarom zou ik u met veel plezier willen verzoeken om het voorzitterschap en de coördinatie van de 
overleggroep “Landschap De Liereman en omgeving” op te nemen.  Ik heb er het volste vertrouwen 
in, dat u deze opdracht succesvol zult uitvoeren.

Hopend op een positief antwoord,

Met de meeste hoogachting,

Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
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