
SCHRIFTELIJKE VRAAG
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van BART CARON
datum: 28 februari 2017

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beschermde poldergraslanden  -  Handhaving (2)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 289 van 26 januari 2016 en het antwoord van 
de minister over de historische beschermde poldergraslanden.

1. Zijn er sinds de inwerkingtreding van de regeling via Landbouw vaststellingen van 
overtredingen (scheuren van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland) gedaan door 
de administraties (Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Landbouw en 
Visserij) of zijn de overtredingen gemeld door derden?

2. Welke actie ondernemen beide administraties (ANB en het Departement Landbouw 
en Visserij) in functie van een actieve handhaving?

3. Wat wordt bedoeld met: “Indien mogelijk wordt bovendien een bestuurlijke 
maatregel tot herstel opgelegd”? Wat zijn de voorwaarden daarvoor? Zijn er al 
maatregelen genomen tot herstel? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

4. Kan de minister de in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 289 aangegeven 
overtredingen opsplitsen volgens beschermingsspoor?

5. Wat is de procedurele stand van zaken met betrekking tot deze overtredingen? 



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 426 van 28 februari 2017
van BART CARON

1. Ja. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vaststellingen die in het kader van 
de actieve handhaving zijn gedaan op het vlak van de naleving van de voorwaarden 
inzake ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. 
 

         Gemeente 
 
(ha)

GISTEL 1,25
KOEKELARE 1,65
MALDEGEM 1,95
MIDDELKERKE 1,67

2. In uitvoering van de Europese regelgeving controleert het Departement Landbouw en 
Visserij jaarlijks alle perceelsregistraties: 100% van de percelen wordt administratief 
gecontroleerd en steekproefsgewijs gebeuren er plaatscontroles bij minstens 5% van 
de betrokken landbouwers. De steekproefselectie gebeurt grotendeels op basis van 
een risicoanalyse en wordt aangevuld met een ad random selectie. 
Als het Departement Landbouw en Visserij in het kader van deze administratieve of 
plaatscontroles vaststelt dat de voorwaarden voor beschermde graslanden niet 
werden gerespecteerd, wordt:
- bij overtredingen van toepassing op poldergraslanden die beschermd zijn op basis 

van de Europese landbouwregelgeving, op basis van de Europese regelgeving 
opgetreden;

- bij overtredingen van toepassing op poldergraslanden die beschermd zijn op basis 
van de Vlaamse natuurregelgeving, de overtreding voor verder gevolg 
doorgegeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Als het ANB in het kader van het toezicht vaststelt dat de voorwaarden voor 
beschermde graslanden niet werden gerespecteerd, wordt:
- bij overtredingen van toepassing op poldergraslanden die beschermd zijn op basis 

van de Vlaamse natuurregelgeving, op basis van de Vlaamse natuurregelgeving 
opgetreden;

- bij overtredingen van toepassing op poldergraslanden die beschermd zijn op basis 
van de Europese landbouwregelgeving, de overtreding voor verder gevolg 
doorgegeven aan het Departement Landbouw en Visserij.

3. Het ANB legt een bestuurlijke herstelmaatregel op als de overtreder zijn perceel in de 
oorspronkelijke toestand kan herstellen. Bij het scheuren of het wijzigen van het 
reliëf wordt altijd een bestuurlijke maatregel opgelegd. Indien een overtreding 
betrekking heeft op het sproeien met herbiciden wordt er geen herstelmaatregel 
opgelegd omdat de praktijk uitwijst dat er na verloop van tijd spontaan herstel 
optreedt.
Sinds de beschermingsregeling voor poldergraslanden van kracht is geworden heeft 
het ANB vijf bestuurlijke maatregelen opgelegd, waarvan twee waarbij het reliëf in de 
oorspronkelijke toestand diende hersteld te worden en drie waar het gescheurde 
grasland opnieuw diende ingezaaid te worden.



4. De in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 289 vermelde processen-verbaal hebben 
betrekking op percelen die beschermd zijn op basis van de Vlaamse natuurwetgeving. 

5. Drie processen-verbaal zijn in onderzoek bij het parket. 
De overige drie processen-verbaal werden doorgestuurd naar de afdeling 
Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie voor bestuurlijke sanctionering. 
In geen enkel dossier is al een uitspraak bekend. 


