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De landbouwimpactstudie is een geautomatiseerde gebiedsanalyse op basis van beschikbare gegevens. De 
studie geeft indicatief de impact van een gebiedsontwikkeling weer op de gekende landbouwpercelen, 
voor de bijhorende bedrijven en op de huidige agrarische bestemmingen. 
 
Deze landbouwimpactstudie beschrijft het studiegebied uit Figuur 1. 
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1 HET RESULTAAT VAN DE LANDBOUWIMPACTSTUDIE 

De berekening van de landbouwimpact gebeurt op basis van het studiegebied en het geeft de 
betrokkenheid van de landbouw met het gebied weer. Als het studiegebied geen geplande project is, dan 
is de landbouwimpactstudie een informatieve studie. Ook dan is het een goed afwegingskader.  
 
De resultaten van de landbouwimpactstudie worden weergegeven in de volgende tabel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenraming voor de wijziging van het landbouwgebruik in het studiegebied zijn in de volgende tabel weergegeven: 
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De resultaten worden eveneens door kaarten weergegeven. De kaarten verhogen de transparantie en 
maken de landbouwimpactstudie zeer bruikbaar. In Figuur 2 is de landbouwimpactkaart voor het 
studiegebied weergegeven. 
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2 DUIDING BIJ DE LANDBOUWIMPACT 

De landbouwimpactstudie geeft de mogelijke perceelsimpact weer in twee klassen van gebieds-
betrokkenheid en dit voor de in 2016-2019 geregistreerde percelen in landbouwgebruik, indicatieve 
bedrijfszetels en serres. Eveneens worden de totale landbouwoppervlakte, het aantal betrokken 
landbouwers en het aantal landbouwzetels weergegeven. De landbouwimpactstudie schat op vraag de 
transitiekosten bij gebruiksbeëindiging of voor enkele specifieke scenario’s in. Vervolgens werd het 
resterend agrarische gebied gedifferentieerd naargelang het reëel gebruik of de mogelijkheden van 
landbouwgebruik. 
 

2.1 DUIDING BIJ DE LANDBOUWIMPACT 

De perceelsimpact werd berekend voor de landbouwpercelen. De aangiftes van Natuurpunt, ANB, LiLa, 
vzw Durme en VWW werden hiervoor niet meegenomen. De berekening is gebaseerd op het gebruik en 
houdt geen rekening met het eigendomsstatuut van de percelen. 
De aangifte wordt vervolledigd met een indicatie van de bedrijfszetels en serres. Vervolgens wordt het 
gebruik bepaald, rekening houdend met de teeltaangiftes tot 10 jaar terug. Het landbouwgebruik wordt 
weergegeven in Figuur 3. 

 

Op basis van het landbouwgebruik, zijn ruimtelijke samenhang, de bedrijfsstructuur en waar nodig de 
intrinsieke bodemkwaliteit, wordt de landbouwstructuur weergegeven in Figuur 4. 
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Het landbouwgebruik wordt aangevuld met bedrijfseconomische gegevens om de landbouwwaarde te 
berekenen. Het resultaat wordt in Figuur 5 weergegeven. 
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De landbouwstructuur en de landbouwwaarde bepalen samen de landbouwimpact op de 
landbouwpercelen en geven bijgevolg meer duiding. 

2.2 DE GEBIEDSBETROKKENHEID 

Afgezien van de perceelsimpact kan een bedrijf zwaar getroffen worden bij de projectrealisatie door de 
betrokkenheid van de uitgebate percelen met het gebied. Alle percelen van een professioneel geacht 
bedrijf (Berekend standaard omzet is meer dan 25.000 euro) krijgen de aanduiding ‘Sterk betrokken’ als 
20 % of meer van het bedrijfsareaal gelegen is binnen het studiegebied of als de leefbaarheid verbonden 
is met het bedrijfsareaal gelegen in het studiegebied. De andere percelen zijn aangeduid als ‘Andere’. 
Deze indeling kan enkel geduid worden als er meerdere landbouwers per klasse aanwezig zijn omwille 
van hun privacy. 

2.3 ENKELE KENGETALLEN VOLGEND UIT DE LANDBOUWGEBRUIKSAANGIFTE 

Uit de gebruiksaangifte wordt de totale geregistreerde landbouwoppervlakte, het aantal betrokken 
landbouwers en het aantal bedrijfszetels dat zich binnen het studiegebied bevindt, weergegeven. 

2.4 DE GESCHATTE KOSTEN IN EURO VOOR HET LANDBOUWGEBRUIK BIJ GEBRUIKSBEËINDIGING 

Als het project direct wordt uitgevoerd, wordt het bedrag van de gebruiksbeëindiging berekend zoals de 
uittredingsvergoeding van de gebruiker bij onteigeningen. Daarbij wordt een billijke vergoeding voorzien 
voor het verlies van landbouwgebruik. De billijke vergoeding houdt rekening met het feit dat de gebruiker 
het project niet kon voorzien. Bij een geleidelijke gebruiksbeëindiging zal de gebruiker nieuwe 
investeringen vermijden. Daarom werd ook het bedrag berekend waarbij er geen afschrijvingen meer 
verondersteld zijn voor het bedrijf. Bij deze berekening nemen we enkel de percelen mee, die daarvoor 
voldoende informatie bevatten. Zo worden de gebouwen, de kapitaalsintensieve percelen en de 
natuurgerichte teelt niet berekend. 
Specifiek voor bestemmingswijzigingen worden de gebruiksbeperkingen vanuit de gebruikerscompensatie 
berekend. Het gaat om de bemestingsbeperkingen na de bestemmingswijziging van historische 
permanente graslanden van een agrarische naar een groene bestemming door een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 

2.5 DE ANDERE PERCELEN 

Naast de landbouwpercelen is er ook de agrarische bestemming. Het gedeelte van deze bestemming dat 
niet als landbouwgebruik gekend is wordt hier belicht. Bepaalde stukken zijn bebouwd, bebost of 
geregistreerd door niet-landbouwers. Het overige agrarische gebied wordt ingedeeld naargelang de 
gebruiksmogelijkheden. Het resterend gebied wordt ongedifferentieerd weergegeven om zo het 
studiegebied volledig te beschrijven. De basis voor de differentiatie van de gebruiksmogelijkheden wordt 
door het landbouwkader in Figuur 6 weergegeven voor de landbouwpercelen en de agrarische 
bestemmingen binnen het studiegebied. 
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3 HET GEBRUIK VAN DE LANDBOUWIMPACTKAART 

De projectmatige landbouwimpactstudie is ontwikkeld om een snelle, transparante en objectieve 
inschatting te kunnen maken over de invloed van een project op het landbouwgebruik, de 
landbouwbedrijven en het agrarisch gebied. Deze inschatting kan gebruikt worden voor de onderbouwing 
van beslissingen over het project inzake uitvoering, locatie en begeleiding. De mogelijkheden evenwel 
ruimer, zoals: 

3.1 AFWEGEND 

De druk op de ruimte in Vlaanderen maakt het noodzakelijk om nieuwe ontwikkelingen maatschappelijk 
af te wegen op hun meerwaarde t.o.v. de huidige invulling en potentiële ontwikkelingen. De 
landbouwimpactstudie kan input geven om een nieuwe geplande gebiedsontwikkeling maatschappelijk te 
toetsen op haar meerwaarde tegenover de huidige landbouwtoestand. 

3.2 MITIGEREND 

In een vroegtijdig stadium kan de landbouwimpactkaart veel informatie geven aan de project-
ontwikkelaar. Bij een zoekzone als studiegebied is de aangeleverde informatie ruimer dan de reële impact 
en kan er worden bijgestuurd om de impact te matigen. 
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3.3 PARTICIPEREND EN TRAJECTBEGELEIDING 

In een participatief traject kan de landbouwimpactkaart als objectieve basis worden gebruikt. De 
landbouwers kunnen de kaart verder verfijnen door zelf gegevens aan te leveren. Als de consequenties 
groot worden ingeschat, kunnen de landbouwers die willen geënquêteerd worden door middel van een 
landbouweffectenrapport of LER. Het LER verwerft dan inzichten en aan de hand daarvan wordt de 
instrumentenkoffer voorgesteld om het project te realiseren. 

3.4 VISIEVORMEND 

De landbouwimpactstudie geeft geen visie weer, maar ze is uitermate geschikt om een visie te 
ondersteunen. Zo kan ze dienen als bouwsteen voor gebiedsontwikkelingen.  
 

4 ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE LANDBOUWIMPACTSTUDIE 

Bij het gebruik van de landbouwimpactstudie hou je rekening met volgende punten:  

4.1 ACCURAATHEID 

Voor de geschetste mogelijkheden is de landbouwimpactstudie een snel, transparant en objectief 
instrument. Het is wel belangrijk te weten dat deze studie een indicatieve weergave is van de 
landbouwimpact op basis van de beschikbare gegevens. Het resultaat van deze studie is dan ook 
afhankelijk van de waarde van de basisgegevens en mag niet worden overroepen. Deze gegevens zijn in 
elk geval voldoende accuraat om op planniveau te kunnen werken, op perceelsniveau is een terreincheck 
aangewezen.  

4.2 UPDATE EN VERFIJNING 

De basisgegevens worden periodiek aangepast en dat moment is geschikt om gelijktijdig de methodiek te 
verfijnen. 

4.3 TRANSITIEKOSTEN VOOR FUNCTIEVERLIES 

Voor schadeberekeningen voorziet de studie enkele mogelijke transities van het landbouwgebruik. Voor 
specifieke processen, zoals vernatting van landbouwgebieden of voor andere opgelegde 
landbouwgebruiksbeperkingen, is de huidige tool niet ontwikkeld. Als men voor deze processen de 
gebruikswaardevermindering kent, dan laat de gebruikte methodiek toe deze te berekenen.  

4.4 TOTAALPLAATJE BEKIJKEN 

Vanuit efficiëntieoverwegingen is het logisch om de transitiekosten te minimaliseren, maar bij de 
daadwerkelijke projectuitvoering moet weliswaar met meerdere factoren rekening worden gehouden. 
 

5 MEER INFORMATIE EN DUIDING 

Meer informatie over de LIS is te vinden op onze website https://lv.vlaanderen.be, specifiek op 
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie 

https://lv.vlaanderen.be/
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie

