VR 2019 0706 DOC.0879/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Voorontwerp van beslissing van de Vlaamse Regering tot
toewijzing van landinrichtingsmiddelen voor de tweede fase van
het planprogramma Schelde en Rupel
Goedkeuring.

1. Inhoudelijk
Op 16 mei 2014 heeft de Vlaamse Regering het planprogramma Schelde en Rupel goedgekeurd.
Het projectgebied Schelde en Rupel kent een sterke ruimtelijke druk en verstedelijking. Het is goed
ontsloten via de hoofdwegen E19, A12 en N16, die structuurbepalend zijn op Vlaams niveau. Verder is
er het watergebonden economisch netwerk langs Schelde, Rupel en het Zeekanaal. Tussen Boom en
Puurs liggen de bedrijventerreinen van de Brabantse poort, een bundeling van economische
activiteiten op provinciaal niveau.
Ondanks de sterke beïnvloeding van industrialisatie en stedelijke functies bezit deze regio nog
belangrijke Vlaamse en bovenlokale natuur- en landschapswaarden.
De Schelde- en de Rupelvallei behoren tot de natuurlijke structuur van Vlaanderen en vormen een
ruim gebied met een samenhangend en aaneengesloten geheel van natuur- en landschapswaarden
en open gebieden die verder gezamenlijk kunnen ontwikkeld worden. De natuurwaarden worden
bedreigd door versnippering en het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen.
De meeste natuur- en landschapswaarden kunnen gekoppeld worden aan het fysisch systeem van
de cuesta van Boom en de valleirand van de Schelde vanaf Bornem tot en met Hemiksem. De oude
Schelde, de Scheldevallei in Hingene, het gebied van de samenvloeiing van Schelde en Rupel met de
vallei van de Bovenvliet-Benedenvliet, de grote meanders van Schelde en Rupel, de polders van SintAmands, Bornem, Puurs, Schelle en Niel, het kleiwinnings-gebied rond Boom, de stuifzandrug in
Bornem, de valleien van Vliet en Molenbeek in Bornem en Puurs, het landbouwgebied in Bornem en
de verwevenheid landbouw en natuur tussen Wintam en Eikenvliet structureren verder het gebied.
Bakens in het landschap zijn de samenvloeiing van Schelde en Rupel, het Zeekanaal, de fortengordel,
de kastelen van Hemiksem, Hingene en Bornem, het domein Hof ter Melis in Lippelo en de abdijen
van Hemiksem en Bornem. Deze bakens zijn vaak gelinkt aan ankerplaatsen in het projectgebied.
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Een andere belangrijke erfgoedwaarde zijn de vergeten nijverheden en het er mee samenhangend
watergebonden erfgoed.
Klein-Brabant kent een vrij homogeen landbouwgebied met een typische landschappelijke structuur
waar de nadruk ligt op grondgebonden activiteiten zoals groententeelt in open lucht. Landbouw als
beheerder van de open ruimte heeft hier kansen.
Het planprogramma Schelde en Rupel omvat de volgende inrichtingsprojecten landinrichting:
- Klein-Brabant en Zwijndrecht, voor het grondgebied van de gemeenten Bornem, Puurs, SintAmands en Zwijndrecht;
- Rupelstreek, voor het grondgebied van de gemeenten Hemiksem, Niel, Schelle, Boom en
Rumst.
De totale landinrichtingssubsidie voor de uitvoering van het planprogramma Schelde en Rupel werd
geraamd op 6.500.000 euro (hoofdstuk 5.3 van het ontwerp van planprogramma).
Het ontwerp van planprogramma Schelde en Rupel werd aangepast naar aanleiding van de
adviezen van de Commissie voor Landinrichting en de Inspectie van Financiën.
De aanpassing omvatte de vervanging van de hoofdstukken 5.2 (prioriteitenstelling) en 5.3
(financiering) van het ontwerp van planprogramma Schelde en Rupel door de hoofdstukken 7.1
(fasering en prioritering) en 7.2 (financiering eerste fase), die als een addendum werden
toegevoegd aan het ontwerp van planprogramma Schelde en Rupel. De aanpassing hield in
concreto een fasering in van de uitvoering van het planprogramma Schelde en Rupel.
De eerste fase omvat een geheel aan maatregelen, geselecteerd op basis van het bovenlokale
belang ervan, het concrete draagvlak ervoor bij de partners, de mate waarin de kostprijs al
gerichter kon worden geraamd en de mogelijkheid tot uitvoering op korte of middellange
termijn. Het totale aandeel van het Vlaamse Gewest onder de vorm van landinrichtingssubsidies
aan de partners die met de uitvoering van inrichtingsmaatregelen zouden worden belast, werd
voor de eerste fase geraamd op 4 miljoen euro.
De Vlaamse Regering heeft op 16 mei 2014 beslist dat de totale landinrichtingssubsidie van het
Vlaamse Gewest aan de partners voor de uitvoering van de eerste fase van het planprogramma
Schelde en Rupel maximaal 4.000.000 euro kan bedragen, als volgt verdeeld:
- Klein-Brabant en Zwijndrecht: 2.500.000 euro;
- Rupelstreek: 1.500.000 euro.
Andere inrichtingsmaatregelen, die een langere planningstijd vragen (bijvoorbeeld omwille van
een langlopend grondverwervingsbeleid, de afstemming op de timing van processen en
projecten van andere partners, de nood aan het opbouwen van een draagvlak, de complexiteit
van het planproces, …) en waarvan de nood aan subsidies landinrichting moeilijker kon
ingeschat worden, maken deel uit van een tweede fase (eventueel nog verder op te splitsen in
meerdere fases).
De toewijzing van een bijkomende schijf aan landinrichtingssubsidies voor een tweede fase, en
desgevallend voor volgende fases, van het planprogramma Schelde en Rupel is gekoppeld aan
een evaluatie van de stand van de uitvoering van het planprogramma Schelde en Rupel.
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De Vlaamse Landmaatschappij is belast met de opmaak van de landinrichtingsplannen ter realisatie
van een inrichtingsproject landinrichting. Een planbegeleidingsgroep per inrichtingsproject
landinrichting bepaalt welke landinrichtingsplannen worden opgemaakt en ondersteunt de Vlaamse
Landmaatschappij bij de opmaak van de landinrichtingsplannen.
In het hoofdstuk fasering en prioritering van het planprogramma Schelde en Rupel wordt voor het
landinrichtingsproject Rupelstreek de recreatieve ontsluiting en het ontwikkelen van het
industrieel en watergebonden erfgoed in combinatie met natuurontwikkeling en dorpskernherwaardering van Schelle in samenhang met de vallei van de Benedenvliet vooropgesteld.
Er werden, aangestuurd door de planbegeleidingsgroep Rupelstreek, twee landinrichtingsplannen
opgemaakt ter realisatie van het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek:
- Vlietvallei Hemiksem en Schelle fase 1, op het grondgebied van de gemeenten Hemiksem en
Schelle;
- Openruimteverbindingen Rupelstreek, op het grondgebied van de gemeenten Hemiksem, Niel,
Schelle, Boom en Rumst.
De Bovenvliet-Benedenvliet, een zijloop van de Schelde op de grens van Schelle en Hemiksem,
was eeuwenlang een levensader met heel wat bedrijvigheid. De scheepswerven, het dok aan de
abdij en vergeten nijverheden vertellen het verhaal van vorige generaties en bieden
aanknopingspunten om de versnipperde gebieden functioneel in te vullen en te versterken tot
een aaneengesloten lint van corridors en stapstenen. De inrichting van de (Boven- en Beneden-)
Vlietvallei als een groenblauw netwerk streeft een integraal waterbeheer na (verhogen van de
waterkwaliteit en -kwantiteit, herstel van het natuurlijk meanderen, verhogen van de
biodiversiteit, oplossen van vismigratieknelpunten, tegengaan van vertuining, verhogen
recreatieve beleving, voorzien van waterafvoer en -berging). Tegelijkertijd wordt aan het
groenblauw netwerk een recreatief netwerk gekoppeld, dat fietsers en wandelaars de
gelegenheid zal bieden om deze open ruimte en het historisch verhaal dat erbij hoort te
ontdekken.
Het landinrichtingsplan Vlietvallei wordt in twee fasen opgedeeld.
Het landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem en Schelle fase 1 werd vastgesteld bij ministerieel
besluit van 29 maart 2018.
Het landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem-Schelle fase 1 handelt specifiek over de aanleg van
een bovenlokaal functioneel en recreatief fiets- en wandelpad langs de Bovenvliet. De geplande
nieuwe verbinding zal een functioneel en verkeersveilig fietstraject zijn voor school-, woon- en
werkverkeer vanuit het centrum van Schelle richting Aartselaar en Boom en de ruimere
omgeving van de A12/N177. Het zal ook toegankelijk zijn voor wandelaars, rolstoelgebruikers,
mensen met kinderwagens, …. Het traject zal een aantrekkelijke en groene route bieden tussen
de omgeving rond Cleydael en de Schelde en zal een ontbrekende schakel invullen van het
fietsroutenetwerk. Het traject zal omwonenden en recreanten de kans bieden de groenblauwe
ader te ontdekken tussen de centra van Schelle, Hemiksem en Aartselaar. Begeleidende
inrichtingsmaatregelen zullen de landschapskwaliteit en de kwaliteit van de natuurwaarden
langs de Bovenvliet verhogen.
De totale kostprijs en de financiering van het landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem en Schelle
fase 1 werden als volgt geraamd:
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Landinrichtingssubsidie
VMM
ANB
Gemeente Hemiksem
Gemeente Schelle
Totaal

189.032,66
226.769,13
p.m.
21.129,62
227.797,97
664.729,38

Het eindvoorstel van landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek werd unamien
goedgekeurd op de planbegeleidingsgroep Rupelstreek van 6 november 2018 en zal na het bekomen
van de financiële instemmingen van alle betrokken partners ter vaststelling worden voorgelegd aan
de Vlaamse Regering.
De druk op ruimte in de Rupelstreek is groot. Nieuwe industrie-, woon-, en natuurgebieden liggen
op oudere landschappen. Hetzelfde gebied bracht in verschillende tijdvakken andere landschappen
voort. Zo werd de Rupelstreek 100 jaar geleden gekarakteriseerd als een landschap vol schouwen en
grootschalige hoogteverschillen. Die gelaagdheid in een historisch perspectief is in de Rupelstreek
nog duidelijk aanwezig. Het is een interessant gegeven om te werken naar een beeldvorming die de
levensloop van dit landschap toegankelijk maakt.
De visie en de maatregelen werden per deelgebied in verschillende werkgroepen voorbereid. De
fysische structuur van het gebied bleef een belangrijk houvast bij het definiëren van de
inrichtingsprioriteiten.
Het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek heeft als doelstelling het verbinden,
beschermen, ontsluiten en valoriseren van een aantal geselecteerde openruimtegebieden en
openruimte-corridors, die zowel in de publieke als in de private ruimte liggen. De geplande
inrichtingsmaatregelen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk van kwaliteitsvolle
natuurlijke verbindingen tussen de Rupel- en de Scheldeboorden en de achterliggende
openruimtevingers tussen de zuidrand van Antwerpen en Rupelstreek. Ze zullen daardoor een
ruimtelijke visie initiëren die bepalend zal zijn voor toekomstige planningsprocessen van lokale en
bovenlokale overheden. Naast het werken aan groenblauwe verbindingen, wordt ook een recreatief
netwerk opgebouwd dat fietsers en wandelaars de gelegenheid zal bieden om deze
openruimtegebieden en het erfgoedverhaal dat erbij hoort (klei- en watergebonden erfgoed) beter
te ontdekken.
De totale kostprijs en de financiering van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen
Rupelstreek worden als volgt geraamd:
Landinrichtingssubsidie
ANB
Provincie Antwerpen
Gemeente Hemiksem
Gemeente Niel
Stad Boom
Gemeente Rumst
Gemeente Schelle
Hoek76 nv
Totaal

1.288.963,72
320.438,25
339.093,55
315.381,11
427.486,58
197.906,37
125.659,71
237.417,12
23.292,50
3.275.638,91

De totale geraamde landinrichtingssubsidie voor de twee vermelde inrichtingsplannen ter realisatie
van de eerste fase van het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek bedraagt 1.477.996,38 euro,
en past binnen het door de Vlaamse Regering voorziene maximale budget van 1.500.000 euro voor
de eerste fase.
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Het voor de eerste fase van het inrichtingsproject landinrichting Klein-Brabant en Zwijndrecht
gereserveerde subsidiebudget wordt, onder aansturing van de planbegeleidingsgroep KleinBrabant en Zwijndrecht, als volgt ingevuld:
Studie/Landinrichtingsplan

Raming subsidie

575.410
575.000

Status
vastgelegd bij MB
van 18/07/2017
vastgelegd bij
07/05/2018
vastgelegd bij MB
van 26.312
vastgesteld bij MB
van 23/05/2018
eindvoorstel LIP
ontwerp LIP

575.000

voorontwerp LIP

575.000

voorontwerp LIP

Planvoorbereidingsstudie LIP’s Klein-Brabant en Zwijndrecht

37.403

Planvoorbereidingsstudie Fort Liezele en Kleine Molenbeekvallei

35.000

Planvoorbereidingsstudie Scheldeboord Sint-Amands
LIP Uitvoeringsinitiatieven Scheldehelden 2.0
LIP Sint-Jansveldbeek
LIP Zwijndrecht (eindvoorstel LIP gepland in 2020)
LIP Scheldeboord Sint-Amands (eindvoorstel LIP gepland in
2021)
LIP Fort Liezele en Kleine Molenbeekvallei (eindvoorstel LIP
gepland in 2022)
Totaal
Totaal gereserveerd voor IPL Klein-Brabant en Zwijndrecht
Nog beschikbaar

26.312
85.000

2.484.125
2.500.000
15.875

Voor de maatregelen langs de Benedenvliet werd een voorbereidende studie opgestart door de
gemeente Schelle in samenwerking met IGEAN (intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling in arrondissement Antwerpen). Het rapport “Schelle 2030, een dorpskern aan de
waterkant, gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan, oktober 2018” is nu beschikbaar en vormt de basis
voor een landinrichtingsplan Vlietvallei fase 2.
Op 31 januari 2019 heeft mijn voorgangster aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht gegeven
om een landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem-Schelle fase 2 voor te bereiden, binnen een
subsidie-enveloppe van 500.000 euro.
De opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij omvat daarnaast ook de uitvoering van een
onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid van een landinrichtingsplan Antwerpse Zuidrand.
Die laatste opdracht valt buiten het bestek van deze nota.
De projectnota “Vallei van de Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem fase 2” van de Vlaamse
Landmaatschappij omvat een voorstel van afbakening, geografisch en inhoudelijk, voor een
tweede landinrichtingsplan voor de Vlietvallei, dat mee invulling zal geven aan het project
‘Schelle 2030’:
- geografisch: het deel van de Benedenvliet tussen de monding van de Benedenvliet in de
Schelde en de spoorlijn 52, waarvan de noordelijke oeverzone op grondgebied van
Hemiksem ligt en de zuidelijke oever op grondgebied van Schelle, het langs de zuidelijke
oever gelegen ‘Vlietpark’ (grondgebied Schelle) en de op de zuidelijke oever aansluitende
zone ‘Maaienhoek’ (grondgebied Schelle);
- inhoudelijk: inrichting van de Benedenvlietvallei (natuurlijke inrichting, verhogen recreatieve
toegankelijkheid, verhoging erfgoedbeleving), versterken openruimtegebied Maaienhoek
(natuurlijke inrichting, verhogen recreatieve toegankelijkheid) en realiseren overkoepelend
wandelnetwerk.
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De opmaak van het landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem-Schelle fase 2 (tweede fase van het
planprogramma Schelde en Rupel, specifiek van het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek)
zal gebeuren door de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de (mogelijke) betrokken
partners (gemeenten Schelle en Hemiksem, IGEAN, VMM, ANB, De Vlaamse Waterweg nv, provincie
Antwerpen, …). Het landinrichtingsplan zou effectief in uitvoering kunnen gaan vanaf 2024, na de
voorafgaande studie- en planvorming in 2019-2023.
Gelet op het feit dat deelgebied Maaienhoek is opgenomen in het PRUP Electrabelsite waarvan de
publieke raadpleging van de startnota net is afgerond (16 mei 2019) en dat dit PRUP voorziet in een
bouwvrij agrarisch gebied voor de Maaienhoek is het aangewezen dat beide processen
landinrichting “Vallei van de Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem fase 2” en PRUP
Electrabelsite) maximaal op elkaar afgestemd worden.
Het voorontwerp van beslissing van de Vlaamse Regering gaat als bijlage 1.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 gaat als bijlage 2.
Het planprogramma Schelde en Rupel gaat als bijlage 3.
Het rapport “Schelle 2030, een dorpskern aan de waterkant, gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan,
oktober 2018” gaat als bijlage 4.
De opdracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, aan de Vlaamse
Landmaatschappij van 31 januari 2019 gaat als bijlage 5.
De projectnota “Vallei van de Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem fase 2” gaat als bijlage 6.
2. Budgettaire weerslag
2.1. Kostenraming en financiering
De totale kostprijs en de financiering van het landinrichtingsplan Vallei van de Benedenvliet tussen
Schelle en Hemiksem fase 2 worden als volgt geraamd:
Landinrichtingssubsidie
Partners (VMM, ANB, Hemiksem, Schelle, provincie Antwerpen, …)
Totaal (*)

500.000
720.000
1.220.000

(*) In deze kostenraming is de kostprijs voor potentiële maatregelen als de bouw van de
kademuur en de daarbij horende uitgravings- en mogelijke saneringskosten (met als
mogelijke partners de gemeente Schelle, IGEAN en VMM, maar zonder
landinrichtingssubsidie) en de grondoverdracht van de Vlaamse Waterweg naar Schelle
niet opgenomen.
Via een voorbereidende studie, deels te financieren met subsidies landinrichting, zal het
landinrichtingsplan Vallei van de Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem fase 2 worden
geconcretiseerd en zullen de kostenraming, de financiering en de duurzaamheid, kwaliteit
en samenhang van de maatregelen worden verfijnd (binnen de subsidielimiet van 500.000
euro).
2.2. Geldende reglementering voor subsidiëring en budgettaire regeling
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De subsidiëring van de uitvoering van het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek gebeurt
in toepassing van Hoofdstuk 2 (bepalingen over de aanvraag, de toekenning, de aanwending en
de verantwoording van subsidies) van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014
betreffende de landinrichting.
De subsidies aan de VLM zullen worden aangerekend op basisallocatie QB0 QC187 6142 van artikel
QB0-1QCH2NY-IS van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
De subsidies aan de overige partners die met de uitvoering van onderdelen van het
inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek zullen worden belast (provincies, gemeenten,
publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen) zullen
worden aangerekend op basisallocatie QBX QC057 6332 van artikel QBX-3QCH2NJ-WT van het
Minafonds.
De subsidies zullen pas toegekend en vastgelegd worden op basis van de voorlegging en de
goedkeuring van volledige aanbestedingsdossiers.
2.3. Inpassing in meerjarenvastleggingsplanning landinrichting
In de meerjarenvastleggingsplanning landinrichting “2019 + 2020-2029” zijn opgenomen:
- alle nog in uitvoering zijnde inrichtingsplannen van de pilootlandinrichtingsprojecten
(volgens de oude regelgeving);
- alle reeds goedgekeurde landinrichtingsprojecten met hun (land)inrichtingsplannen;
- het thans ter goedkeuring voorgelegde budget voor een tweede fase van het
planprogramma Schelde en Rupel.
Voor de raming van het beschikbare budget wordt uitgegaan van continu beleid ten opzichte
van de begrotingsopmaak 2019: 3.823 k.euro VAK op basisallocatie QB0 QC187 6142, 901 k.euro
VAK op basisallocatie QBX QC057 6332, samen 4.724 k.euro VAK.
Samenvatting indicatieve meerjarenvastleggingsplanning landinrichting “2019 + 2020-2029” (bedragen in
k.euro)
Gereserveerd
budget

Beschikbaar budget
(BO 2019)
Aanwending (*)
waarvan voor
tweede fase van PP
Schelde en Rupel
Resterend budget

Reeds
aangewend

Aanwending
2019

meerjarenvastleggingsplanning landinrichting
2020-2029
Totaal
202320262020
2021
2022
20202025
2029
2029

4.724

4.724

4.724

4.724

14.172

18.896

47.240

75.503

22.204

4.724

4.724

4.724

4.724

14.172

18.896

47.240

500

0

0

0

0

0

250

250

500

0

0

0

0

0

0

0

(*) waarvan 835 k.euro voor Moervaartvallei en 500 k.euro voor Brugse Veldzone, deel Veldgebied
Brugge wordt ingepland nà 2029

Het subsidiebedrag van 500.000 euro voor de tweede fase van het planprogramma Schelde en
Rupel (specifiek voor het landinrichtingsplan Vallei van de Benedenvliet tussen Schelle en
Hemiksem fase 2 van het inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek) wordt opgenomen in de
meerjarenvastleggingsplanning voor landinrichting door een overeenkomstig volume aan
uitvoering van maatregelen van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge
door te schuiven naar de periode nà 2029.
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De indicatieve meerjarenvastleggingsplanning landinrichting “2019 + 2020-2029, versie 2.0”,
samenvatting en detail, gaan als bijlage 7 en 8.
De Inspectie van Financiën heeft op 8 mei 2019 een gunstig advies gegeven, mits de uitvoering
van maatregelen binnen de meerjarenvastleggingsplanning landinrichting blijvend gemonitord
wordt én aldus de inpasbaarheid binnen het jaarlijks refertebudget van 4.724.000 euro
gewaarborgd wordt.
Het advies van de Inspectie van Financiën als bijlage 9.
Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting is gevraagd op 21 mei 2019 maar nog niet
ontvangen.
3. Weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de
personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap, zodat het akkoord van de Vlaamse minister,
bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
4. Weerslag op de lokale besturen
De financiële weerslag van de inrichtingsprojecten landinrichting op de lokale besturen wordt
verfijnd bij de opmaak van de (land)inrichtingsplannen ter uitvoering van de inrichtingsprojecten landinrichting. Er is een aandeel ten laste van de lokale besturen voor die
inrichtingsmaatregelen waarbij zij, mits hun instemming, als partners betrokken worden. Het
precieze aandeel in de kosten van de inrichtingsmaatregelen wordt maatregel per maatregel
bepaald in overleg met de lokale besturen en overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting.
De overige inspanningen die van de lokale besturen worden verwacht, hebben betrekking op
hun vertegenwoordiging in de planbegeleidingsgroep, die de opmaak van de (land)inrichtingsplannen begeleidt, en, specifiek wat de gemeenten betreft, de organisatie van het openbaar
onderzoek over de (land)inrichtingsplannen.
5. Kwaliteit van de regelgeving
Niet van toepassing.
6. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
- dat de totale landinrichtingssubsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van de
tweede fase van het planprogramma Schelde en Rupel, met name de tweede fase van het
inrichtingsproject landinrichting Rupelstreek, maximaal 500.000 euro kan bedragen.
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Koen VAN DEN HEUVEL
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
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