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Verslag Landbouwraad 07 maart 2019 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 19/12/2018 wordt goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling burgemeester Sven Deckers en schepen van landbouw Frans Van Looveren 
Sven Deckers, onze nieuwe burgemeester is afkomstig uit Overbroek, heeft een transportbedrijf in 
Brecht en was vroeger actief in KLJ en voetbal. Hij is bevoegd voor Veiligheid, Financiën, Erediensten, 
Burgerlijke stand, Personeel, 
Frans Van Looveren, woont momenteel nog thuis maar is een huis aan het verbouwen. Hij is altijd 
actief geweest bij KLJ en momenteel ook nog druk met Akabe. Hij is bevoegd voor jeugd, cultuur en 
landbouw. 
Er wordt gepolst naar de visie over bepaalde zaken bij het nieuwe bestuur.  
De adviesraden moeten vooral transparanter worden.  
Voor de landbouw is er een belangrijke uitdaging om met andere belangenverenigingen verenigd te 
worden.  
Voor wat betreft hoe er tegenover uitbreidingen van landbouwbedrijven wordt gekeken, is het belangrijk 
geval per geval te bekijken. Er moet aandacht zijn voor uitbreiding van Brechtse bedrijven en 
voorkomen dat er stallen worden gebouwd, zonder enige vestiging van een vennootschap op die 
locatie. 
Voor wat betreft het bouwen van woningen moet er aandacht zijn dat Brecht en Sint-Lenaarts niet 
dezelfde weg opgaan als Sint-job.  Nochtans moeten er nog voldoende betaalbare woningen voorzien 
worden voor onze kinderen met aandacht voor mobiliteit. 

3. Toelichting project “Boeren op de Rand” – Mathias Vanspringel 
Presentatie in bijlage. 
De vraag wordt gesteld of de 1 meter-regel enkel in Vlaanderen wordt opgelegd of dit ook in Wallonië / 
Europa geldt. Misschien zijn er in het buitenland ook goede voorbeelden voorhanden?  
De 1 meter teeltvrije zone moet niet gemaaid worden, het mag ook braak blijven liggen.  
 
Mathias doet nog een warme oproep voor het project rond het herstel van vennen. Wanneer je als boer 
een ven hebt dat aan onderhoud toe is, kan je je opgeven voor dit project. Het gaat om een kosteloos 
onderhoud van het ven.  

4. Openbaar onderzoek Map 6 



 

De resultaten van de stalen die zijn genomen om het stikstof gehalte te bepalen zijn nog niet allemaal 
gekend daarom is Map 6 nog niet in werking.  
Door de droogte in 2018 is het stikstof gehalte sterk gestegen in de grond. De gewassen hebben de 
stikstof niet voldoende kunnen opnemen omdat ze niet hard genoeg groeiden. Deze winter is het gras 
wel goed gegroeid en zullen de stikstof gehaltes opnieuw genormaliseerd zijn. Mogelijks moeten er op 
bepaalde plaatsen nieuwe stalen genomen worden.  
 

5. Beheercommissie Marum van 22/01/2019 
Er werd gediscussieerd over het aanwenden van de beschikbare financiën (concessiegelden) 
Anders dan bij de start van de beheercommissie is men van mening dat de gelden moeten aangewend 
worden om de natuurdoelstellingen te behalen en niet voor het onderhoud van wegen en houtkanten. 
De opmaak van het RUP werd stilgelegd. Er wordt eerst een visie op papier gezet door ANB.  
De opmaak van een dergelijk RUP zal sowieso een moeilijke oefening worden waarmee men niet te 
snel vooruit moet willen gaan om zo te verwijden dat de procedure vastloopt.  
De renovatie van de baileybrug is opgestart. De materialen worden door Pidpa bekostigd. Er wordt ook 
nog een bijdrage van telkens 2.500 euro aan de gemeente Brecht, Wuustwezel en de 
beheerscommissie gevraagd.  
De wegen in het Marum zou Pidpa graag overdragen aan de gemeenten, die dan ook moeten instaan 
voor het onderhoud ervan. Hiervoor dient eerst een inventarisatie te gebeuren. (de rondgang hiervoor 
zal doorgaan op donderdag 14/3/19) 

  
6. vergadering Bedrijfsgilde bij brandweer Brecht   

Er ging een infovergadering door bij de brandweer waarbij Guy Van Bavel uitleg gaf rond brandpreventie 
bij stallen, mestgassen en stof in machines die kunnen ontbranden.  
Het project rond mestgassen zou terug opgestart worden. De opkomst was spijtig genoeg vrij klein want 

 het was een interessante uiteenzetting. 
 
7. Inzameling landbouwfolie : vervolg?   

Eric Goossens ontving een schrijven van Daly Plastics (leverancier van de afgelopen jaren) dat de prijs 
voor het plaatsen van containers voor de inzameling van landbouwplastiek vanaf 2019 sterk in prijs zullen 
stijgen. Dit jaar zal voor 1 container 500€ betaald moeten worden. Elke periode worden er een 4-tal 
containers gevuld. Dit is een kost die de landbouwraad niet kan dragen.  
Bij navraag bij andere leveranciers, schommelt de prijs tussen 50 en 150€ per ton.(1 container = +/-10 
ton) 
Op het containerpark betaal je 0.07€/kg.  
Alle landbouwers werden ondertussen gemaild met de melding dat de landbouwraad deze actie spijtig 
genoeg moet stopzetten.  
Johan Van Gastel heeft ondertussen een privé initiatief uitgewerkt voor zijn klanten.   

8. Wat met het rampenfonds in de toekomst? Tot wanneer?    
Het rampenfonds blijft bestaan tot september 2019. Vanaf dan zullen boeren zich kunnen laten 
verzekeren tegen rampen. Vlaanderen komt tot 2024 voor 65% van de verzekeringspremie tussen.  
In Nederland wordt er al jaren op deze manier gewerkt. 

 
9. Openbaar onderzoek Kleiduifschietstand militair domein   

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek rond de oprichting van een kleiduifschietstand op 
Brasschaats grondgebied.  
Na de implementatie van fase 3 zullen er max. 10.000 schoten per week worden afgevuurd. Verspreid 
over 3 variabele weekdagen, zaterdag en zondag. 
Er zal geschoten worden tussen 10 en 21 uur op weekdagen en zondag en tot 19 uur op zaterdag. 
 
 



 

Er wordt advies gevraagd aan de gemeenten Brecht en Brasschaat. De provincie levert de 
milieuvergunning af en de gouverneur geeft de schietvergunning.  
Aan de landbouwraad wordt gevraagd of zij advies kunnen afleveren omtrent dit dossier.  
 
Volgende argumenten worden door de leden van de landbouwraad naar voor gebracht: 

1) De lawaaioverlast:  
De dieren in de weilanden in de ruime omgeving van de schietstand zullen voortdurend opgeschrikt 
worden door de knallen.  Bovendien zal de rust van de buurtbewoners zowel ’s avonds als in de 
weekends verstoord worden. Er wordt gesproken over 3 variabele weekdagen, wat maakt dat er geen 
controle mogelijk is over het aantal dagen per week dat de schietstand effectief gebruikt wordt of 
wanneer er al dan niet overlast kan verwacht worden. 

2) Er wordt al voldoende geschoten door de militairen zelf op dit domein. Dit kan nog verantwoord worden 
als zijnde van openbaar nut. Een kleiduifschietstand is louter recreatief. Het is dan ook niet 
aangewezen om de druk op de omgeving nog te verhogen. 

3) Het feit dat het Groot Schietveld een natuurgebied/ vogelrichtlijngebied is, wordt in de beoordeling van 
omgevingsvergunningen voor landbouwers als belangrijk criterium aangehaald. Ook in dit dossier dient 
dit als beoordelingsgrond opgenomen te worden.  
 
Op basis van het bovenstaande wenst de landbouwraad bijgevolg een negatief advies te verlenen over 
dit dossier. Dit advies wordt per brief overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 

 
 
10. Varia   
 - project asbestverwijdering: Igean start tegen juni dit jaar een project op i.s.m. Ovam.  

Momenteel kan men met asbest al op het containerpark terecht. Men kan tot 1000 kg/gezin/jaar gratis    
afleveren. Dit is echter meer naar particulieren gericht.  
Er wordt gestreefd naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. 

- De Landelijke Gilde bestaat dit jaar 125 jaar; Op zondag 14/04/2019 wordt dit gevierd met een 
misviering en een receptie. De leden van de landbouwraad zijn hierop welkom. De uitnodiging volgt 
nog.  

- Schepen Frans Van Looveren polst bij de leden naar welke uitdagingen voor de landbouw erde 
komende jaren nog zijn voor het bestuur: 

o Het huidige vergunningenbeleid verder zetten 
o Uitbreidingen mogelijk maken op bestaande locaties 
o Hierrond een visie uitwerken. 

- Het water kan niet weg uit de beken aan de Legeheideweg. De buis onder de baan ligt hoger dan 
de beek zelf.  

- Broekovenstraat : enkelrichting? Dit is niet actueel. Hierover werd gesproken omwille van meldingen 
van sluipverkeer maar niet alle bewoners zijn hiermee akkoord. 

- Momenteel ligt er overal heel veel sluikstort.  
- Planning werkzaamheden Mallebaan/Bosstraat: AWV voorziet de aanbesteding in 2020. Uitvoering 

in 2020-2021. Dit gaat gepaard met rioleringswerken in de Bosstraat.   
- Borden project Wadisda… op het veld? 

o Aardappelen: Heiken -> Louis Van Looveren 
o Luzerne: Jef Ooms 
o 2 x granen en bieten: volgende vergadering 

- Volgende vergadering wordt de landbouwraad terug samengesteld. Voorstel om geitensector toe te 
voegen aan de vertegenwoordigde sectoren. 

- Werken op afspraak is niet flexibel genoeg. Voor de inschrijving van vreemdelingen kan men slechts 
2 x per week terecht. Er moet een bisnummer gecreëerd worden vooraleer er een inschrijving in 
Dimona kan gedaan worden en de arbeider tewerkgesteld kan worden.  
(Dit kan blijkbaar zelf online gedaan worden via:  https://www.sigedis.be/nl/inss-form) 



 

Het systeem van werken op afspraak werd ingevoerd om de werkdruk te spreiden en de beschikbare 
plaats in het gemeentehuis optimaal te benutten. Dit moet echter nog geëvalueerd worden want is 
nog niet zo lang in werking.   
Mogelijk zullen er mee digitale aanvragen ter beschikking komen zodat er minder afspraken moeten 
gemaakt worden. 
 
 

 
 
 

Volgende vergadering woensdag 22/05/2019 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 
 
 


