VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
27 oktober 2014
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN

Linda Van den Berghe

Bedrijvenplatform - voorzitter

X

Griet Van Droogenbroeck

Deskundige

X

Leen Wellens

Velt

X

Kristian Boone

VAC

Laurent Stevens

Natuurpunt

Jan Verhoeye

Natuurpunt

X

Erik Bernaert

Deskundige

X

Dimf Helsen

Milieufront Omer Wattez

X

Chantal Buysse

Landelijke gilde Dikkelvenne-Baaigem-Vurste

X

Jacques Van de Sijpe

ACV verbond Gent-Eeklo

Koen De Cock

Bedrijfsgilde Groot Gavere

Filip Van Wijnsberge

Landbouworganisatie ABS

AF

VER

X
X

X
X
X

Waarnemende leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN

Henk Dujardin

Milieudeskundige - secretaris

X

Willy Van Hove

Schepen

X

Sabine De Clercq

Deskundige ruimtelijke ordening

AF

VER

X

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen.
a. Korte toelichting van het agendapunt :
Milieugerelateerde mededelingen vanuit CBS en GR.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
 Goedkeuren milieujaarprogramma 2014 – rapportage 2013 voor
samenwerkingsovereenkomst
 Advies betreffende het hernieuwen & veranderen door wijziging en uitbreiding van
een bestaande exploitatie van een klasse 1 inrichting, Bvba Thomas Werner,
Legen Heirweg 30, 9890 Asper – Gavere
 Goedkeuren toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente
Gavere voor de toekenning van een compensatie voor milieugerelateerde taken,
uitgevoerd door doelgroepwerknemers voor de periode 2014-2019
 Advies van het college van burgemeester en schepenen betreffende de aanvraag












tot wijziging van een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde NV De Fauw,
Legen Heirweg 36, 9890 Asper
Verbijsterde bijen 2014 – deelactie inwoners najaar.
Aktename meldingsplicht van de verandering van een inrichting klasse 2 –
44020/422/2/E/3 – Ryckaert Dirk – Blokstraat 44 – 9890 Dikkelvenne.
Goedkeuren uitgebreid bosbeheersplan Makegemse bossen
Vergunning voor het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande
inrichting – Christiana bronnen Bvba, Rotsestraat 7, 9890 Dikkelvenne.
Goedkeuren subsidie hemelwaterinstallatie de heer Robbens Johan, Borgwalstraat
5 te 9890 Gavere
Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. woningonderzoeken met gemeente
Merelbeke
Hernieuwen, veranderen en uitbreiden van een bestaande inrichting – Dhr.
Ryckaert Dirk, Blokstraat 44 te 9890 Dikkelvenne – advies
Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3, NV Quality Meat Renmans, Place
de Saint-Symphorien 2, 7030 Saint-Symphorien.
Vergunning voor de nieuwe exploitatie van een inrichting van klasse 2 – NV Click
Touch, Legen Heirweg 37, 9890 Asper – Gavere.
Ondertekenen afsprakennota erosiecoördinator

4. Toelichting pesticidenreductie
a. Korte toelichting van het agendapunt
Duiding m.b.t. het pesticidenreductiedecreet dat van toepassing wordt vanaf 1/1/2015.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Verbod tot gebruik :
Het pesticidenreductiedecreet verplicht de openbare besturen om vanaf 2015 het
onkruidbeheer op openbaar domein volledig pesticidenvrij te gaan beheren.
Afwijkingen op verbod tot gebruik :
-Afwijkingen op dit verbod zijn mogelijk bij de Vlaamse Milieumaatschappij maar dan
enkel indien er een risico is voor hygiëne, volksgezondheid, bij plagen,….
-Afwijkingen op het verbod zijn ook mogelijk indien zou blijken dat pesticidenvrij
onkruidbeheer overmatig hoge kosten met zich meebrengt. Dergelijke
afwijkingsaanvragen dienen jaarlijks vóór 1 april te worden ingediend, vergezeld van
een omvormingsprogramma om de aangeduide locaties om te vormen naar
pesticidenvrij onkruidbeheer.
-Bij acuut gevaar kan ook ingegrepen worden mits voorafgaandelijke melding aan
VMM.
Pesticidentoets :
Voor de (her)aanleg van terreinen (wegen, parken, domeinen, groenzones,
verhardingen,…) dient eerst een pesticidentoets te worden uitgevoerd waarbij de
ontwerpplannen moeten getoetst worden met het oog op onkruidpreventie en een
efficiëntere bestrijding met niet-chemische bestrijdingsmethoden na de (her)aanleg.
Situatie voor Gavere :
Er zal een (onkruid)veegplan worden opgemaakt waarbij Gavere zal opgedeeld
worden in zones met verschillende veegfrequenties. De veegfrequentie staat in
verhouding tot het gewenste kwaliteitsbeeld. Het gewenste kwaliteitsbeeld zal groter
zijn in de centra van de deelgemeenten dan daarbuiten.
Er dient sowieso een aanbesteding te worden uitgeschreven omdat het geenszins de
bedoeling is deze veegwerken zelf te gaan uitvoeren.
Er wordt eveneens een omvormingsprogramma voor de begraafplaatsen opgemaakt.
De begraafplaatsen worden maximaal met gras ingezaaid. Verhardingen dienen
zoveel mogelijk te worden vermeden.

-

Kostprijs :
De kostprijs voor pesticidenvrij onkruidbeheer bedraagt vanaf 2015
100.000 € voor vegen en borstelen
15.000 € voor verwerken veegvuil
45.000 € voor onderhoud begraafplaatsen
12.000 € voor maaien trage wegen

5. Erkenning verenigingen binnen de minaraad : advies
a. Korte toelichting van het agendapunt
3 verenigingen dienen nog gescreend aan de erkenningsvoorwaarden : stichting Omer
Wattez, Natuurpunt en VELT.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De minaraad adviseert de erkenning van deze 3 verenigingen gunstig.
c. Resultaat van de stemming : /
d. Conclusie van het agendapunt
Gunstig advies m.b.t. de erkenning van volgende verenigingen : stichting Omer
Wattez, Natuurpunt en VELT.
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De Voorzitter,
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