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Watervoorziening  -  Realisatie natte natuur

In de toekomst hebben we nood aan proper water en genoeg water. Het realiseren van 
natte natuur is een van de mogelijke oplossingen om genoeg water te hebben voor te 
toekomst.
 
1. Waar is vandaag al natte natuur aanwezig in Vlaanderen? Kan de minister daarvan 

een overzicht geven per provincie? Wat is de definitie van natte natuur?

2. Kan de minister tevens laten weten waar er natte natuur is in de regio Brugge?

3. Waar werd in Vlaanderen al een vergunning afgeleverd voor tijdelijke natte natuur de 
laatste twee jaar?

4. Kan de minister tevens laten weten waar er zeker natte natuur gerealiseerd zou 
moeten worden om de droogte te kunnen verhelpen?

5. Wat zijn de knelpunten om dat te realiseren?

6. Waar zal de minister investeren in natte natuur? 

Er was eerder een oproep en ook de stad Brugge kreeg een subsidie, maar zijn er in 
die regio nog aanvragen voor subsidies ingediend? 

Is er een onderzoek in de maak en is dat voor heel Vlaanderen of per provincie?

7. Ziet de minister mogelijkheden in de polders?

8. Hoe werden de middelen voor de Blue Deal verdeeld en hoeveel kreeg elk project 
binnen welke termijn? Hoeveel projecten werden niet aanvaard en welke wel? Hoeveel 
van het budget waarin voorzien van 500 miljoen euro is reeds gespendeerd? Kan er 
ook een extra subsidie worden gegeven indien bijvoorbeeld diverse partners in een 
gebied de handen in elkaar slaan, meer bepaald de gemeenten, Natuurpunt, 
particulieren, bedrijven, provinciale en Vlaamse overheid?

9. Hoeveel hectare extra natuur wenst de minister te realiseren per provincie? Wie zijn 
haar belangrijkste partners? Hoeveel kreeg Natuurpunt voor de realisatie van deze  
‘natte natuur’-doelstelling en voor welke gebieden (perimeters)? Hoeveel zal de 
minister realiseren via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)?
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1-2 Het overzicht van waar al of niet kwaliteitsvolle natte natuur aanwezig is, valt 
eenvoudig af te leiden uit de Biologische Waarderingskaart, welke u hier kan 
terugvinden: https://www.geopunt.be/catalogus/applicationfolder/biologische-
waarderingskaart
Voor de definitie van natte natuur verwijs ik naar de projectoproep Projectsubsidies 
Natuur zoals onlangs gelanceerd, welke u hier terug kan vinden: 
https://www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur

3. Er is geen vergunning afgeleverd voor tijdelijke natte natuur de laatste twee jaar.

4-8.In het kader van het relanceplan Vlaams Veerkracht is er voor het beleidsdomein 
Omgeving 258 mio euro voorzien voor de Blue Deal. Ongeveer de helft van dit budget 
is voorzien voor de realisatie van natte natuur – wetlands. Door de bevoegde 
administraties is op basis van een aantal criteria een groot aantal projecten opgelijst 
rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands.
De criteria hebben enerzijds betrekking op bijdrage aan beslist of in voorbereiding 
zijnde beleid en anderzijds op de belangrijkste aspecten met betrekking tot 
instandhouding – herstel van water(eco)systeem. 
  
Om snel op het terrein resultaten te kunnen realiseren, is logischerwijze bij de keuze 
van de projecten, verder gebouwd op projecten die al voorbereid zijn, zodat de Blue 
Deal sneller leidt tot realisaties op terrein. In de meeste gevallen is er een reeks 
instrumenten uit het Decreet Landinrichting nodig om tot grotere, samenhangende 
realisatie van natte natuur op terrein te komen.

De lijst van projecten waar het haalbaar is om op snelle termijn tot realisatie van natte 
natuur te kunnen overgaan, is in uitwerking. 

Natte natuur op terrein realiseren, zonder disproportionele gevolgen voor de 
omgeving, is niet zo eenvoudig. Er is goede voorbereiding onder de vorm van overleg, 
samenwerking en onderbouwende studies, nodig. Het verwerven of in beheer nemen 
van een hydrologisch samenhangend blok van percelen is hierbij belangrijk. 

Een deel van het budget van natte natuur is voorzien voor subsidies om particulieren, 
ondernemers en lokale besturen aan te moedigen om mee de Vlaamse natuur te 
versterken met waardevolle natte natuurprojecten. Ik maak via het Agentschap Natuur 
en Bos dit jaar al 17 miljoen euro vrij voor die projecten. 

De door de bevoegde administraties opgelijste projecten en de projectideeën die 
ingediend zullen worden, vormen de basis voor het gebiedsgericht programma voor 
herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands zoals opgenomen in de 
beleidsnota’s Omgeving en klimaat.

9. Er zijn geen taakstellingen voorzien per actor en per provincie. In de meeste gevallen 
is samenwerking tussen verschillende actoren nodig om natte natuur op terrein te 
kunnen realiseren. Het aantal samenwerkingsverbanden lijkt in deze een belangrijker 
indicator te zijn.


