VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
GEMEENTELIJKE LAND- en TUINBOUWRAAD
28 OKTOBER 2013
1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam
Martin Van Der Beken
Jan Verhoeye
Verschelden Geert
Filip Van Wijnsberghe
Lieven Van Den Berghe
Luc Schollier
Steven Schollier
Notebaert Andre
Willy Schollier
Kristian Boone
Meire Luc
Willy De Wulf
Tijtgat Jean
Pieter Van Meirhaeghe
Isabelle Tuypens

vereniging/organisatie/hoedanigheid
AVBS de sierteelt en groenfederatie
Natuurpunt
ABS Oost-Vlaanderen
ABS Oost-Vlaanderen
Jong ABS Oost-Vlaanderen
VZW Agro bedrijfshulp
VZW Agro bedrijfshulp
Bedrijfsgilde Groot Gavere
Bedrijfsgilde Groot Gavere
Vrij Agrarisch Centrum
Provinciale Pomologische Vereniging O.Vl vzw
Landelijke Gilde Asper
Landelijke Gilde Asper
Landelijke Gilde Dikkelvenne – Baaigem- Vurste
Landelijke Gilde Dikkelvenne – Baaigem- Vurste

AAN

vereniging/organisatie/hoedanigheid
Deskundige milieu- secretaris
Schepen
Deskundige ruimtelijke ordening
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X
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Waarnemende leden:
Naam
Henk Dujardin
Willy Van Hove
Sabine De Clercq

AF

X

VER

2. Goedkeuren verslagen vorige vergadering(en).
Verslagen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen.
a. Korte toelichting van het agendapunt :
Land- en tuinbouwgerelateerde mededelingen vanuit CBS en GR.
-Actie regionaal landschap Vlaamse Ardennen : knotteams (proefproject
Grotenbroek)
-Kennisgeving verslag landbouwraad 9/10/2013
-Intentieverklaring strategisch project Groene Sporen
-Inzameling en ruil silobanden : project Ovam en Recytyre
4. Verkiezing van de voorzitter
a. Korte toelichting van het agendapunt
Aanduiding van een voorzitter voor de landbouwraad.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Dhr. Jean Tijtgat wordt unaniem aangeduid als voorzitter.
5. Advies strategische nota van het meerjarenplan.
a. Korte toelichting van het agendapunt
Er dient door de adviesraad een advies te worden uitgebracht m.b.t. de
landbouwgerelateerde zaken uit de strategische nota van het meerjarenplan.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De landbouwgerelateerde acties worden overlopen aan de hand van de strategische
nota.
Volgende punten worden besproken :
-de alternatieve bestrijdingsmethoden in het kader van pesticidenreductie worden
niet altijd als efficiënt of als milieuvriendelijker bestempeld t.o.v. de huidige werkwijze,
niettemin verplicht de decreetgever om vanaf 1/1/2015 een nulgebruik inzake
pesticiden na te streven. De deskundige milieu meldt dat de focus voornamelijk op
onkruidborstelen zal liggen. 2015 wordt sowieso een proefjaar inzake
pesticidenreductie op verhardingen. Tijdelijk ingrijpen d.m.v. sproeien zal misschien
nog nodig blijken om bepaalde situaties in de hand te houden en te kunnen bijsturen
waar nodig. De landbouwraad vreest bijkomende overlast door onkruid- en distelgroei
op belendende landbouwpercelen als chemische bestrijding wordt afgebouwd.
-het trage wegenproject (en onderhoud van voetwegen) wordt nader toegelicht. De
deskundige milieu benadrukt dat de open te stellen wegen allen juridisch bestaande
trage wegen zijn en dat er geen onteigeningen gepland zijn om nieuwe voetwegen
open te stellen. De open te stellen trage wegen zijn de wegen die na de inspraakrondes
als consensus werden weerhouden. Er is geen enkele beslissing vereist om bestaande
buurtwegen open te stellen. In enkele gevallen kan het wel nuttig zijn de buurtweg te
verplaatsen teneinde de landbouwbedrijfsvoering niet in het gedrang te laten komen.
De landbouwraad had graag een verbetering van de bestaande landbouwwegen gezien.
De bestaande aarden landbouwwegen kunnen echter enkel in dezelfde aarden toestand
worden behouden. De investeringen in het kader van het Balanceproject zijn door de
VLM geselecteerde buurtwegen en dit aan de hand van een aantal vnl. ecologische
criteria. De zuivere landbouwwegen vallen niet onder dit project.
c. Resultaat van de stemming : /
d. Conclusie van het agendapunt
Gunstig advies m.b.t. de strategische nota van het meerjarenplan mits volgende
opmerkingen :
-voldoende aandacht besteden aan onderhoud bestaande landbouwwegen
-bij het openstellen van trage wegen erop toezien dat de exploitatievoorwaarden inzake
landbouwbedrijfsvoering niet in het gedrang komen bv. door het doorsnijden van
kavels.
-pesticidenvrij onkruidbeheer : afbouwen van pesticiden mag zich niet vertalen in extra
onkruidhinder voor aanpalende landbouwpercelen.

6. Ruiming van grachten/ontwerpswijziging m.b.t. statuut baangrachten
a. Korte toelichting van het agendapunt
Toelichting m.b.t. het ruimen van baangrachten en m.b.t. de op til zijnde wetswijziging
op de waterlopen.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De voorziene herinschaling van de geklasseerde onbevaarbare waterlopen wordt
toegelicht alsook het voornemen van de Vlaamse wetgever om de gemeenten in staat
te stellen om aan de baangrachten een light-statuut toe te kennen. Het light-statuut
zou een beperkte erfdienstbaarheid inhouden.
Er wordt ook verwezen naar het feit dat in de werkplanning voortaan voorzien wordt
om het ruimen van de baangrachten periodieker aan te pakken in de loop van het jaar
en dit in functie van de oogstwerkzaamheden op de aanpalende percelen waarop de
ruimingspecie dan kan gedeponeerd worden.
De landbouwraad vraagt de nodige aandacht voor het beplanten van oeverstroken en
de mogelijke hinder hiervan voor de ruimingen. De deskundige milieu antwoordt dat
het één het andere niet uitsluit. Het zal steeds een afweging zijn van bepaalde
beheerstaken t.o.v. de andere functie van een waterloop (bv. ecologische functie).
Er wordt bevestigd dat de erfdienstbaarheid bij waterlopen geldt voor beide aanpalende
oevers, ongeacht het gebruik.
Er wordt opgemerkt dat er veel zwerfvuil in grachten wordt aangetroffen en dat dit een
bron van ergernis is. Helaas blijft de strijd tegen zwerfvuil een strijd van lange adem.
Er kan evt bekeken worden om gestructureerder zwerfvuil te verzamelen na een
ruimingscampagne. De landbouwer kan dit bv. verzamelen t.h.v. een perceelsoprit
waarna gemeentelijke diensten dit ophalen na een week.
Er wordt gesuggereerd om in ’t Fonteintje een aankondiging te plaatsen als een
ruimingscampagne zou plaatsvinden of concreter nog om aankondigingsbordjes te
plaatsen langsheen de percelen waar binnen afzienbare tijd ruimingen zouden
plaatsvinden. Op die manier kunnen de betrokken gebruikers op de hoogte gesteld
worden.
Wanneer het light-statuut voor de baangrachten vorm krijgt, kunnen deze laatste
voorstellen heroverwogen worden.
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