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Verslag Landbouwraad 19 februari 2020 
 

1.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Goedgekeurd. Lijst leden landbouwraad meesturen met verslag 
 

1.2. Inzameling landbouwfolies 
Johan Van Gastel (Aveve Sint-Lenaarts) heeft de periode van inzameling gewijzigd namelijk van 1 tot 15 februari 
i.p.v. eind februari. 
De gemeente heeft deze informatie niet verspreid omdat het nu gaat om een commercieel initiatief en niet meer 
vanuit de landbouwraad.  
Vanuit de landbouwraad wordt een mailing gestuurd (eind juli) naar alle landbouwers waarin vermeld wordt dat 
de  landbouwraad stopt met het project wegens financieel niet meer haalbaar. Men kan nog steeds terecht op 
het containerpark of bij private initiatiefnemers die landbouwplastiek aannemen. 

1.3. ABG-vergadering december 2019 - nabespreking. 
Louis Van Looveren was aanwezig.  
Leen Vervoort kwam toelichting geven over de stuwtjes. ABG Loenhout en Kalmthout waren ook aanwezig. Er 
bleken nog een aantal nieuwe aanvragen voor stuwtjes te zijn binnen gekomen. Nieuwe aanvragen zij nog 
steeds mogelijk. 

1.4. Beheercommissie Marum december 2019 - nabespreking. 
Jan Covens had nog geen uitnodiging gekregen. Eric en Jan zullen samen aanwezig zijn op de volgende 
vergadering. De doelstellingen van ANB en Pidpa waren nog niet volledig klaar. 10 februari werden de 
doelstellingen doorgestuurd naar de leden van de beheerscommissie. Deze zullen binnen de volgende 
vergadering besproken worden begin maart. Er werd afgesproken om eerst binnen de beheerscommissie te 



 

bespreken en daarna pas extern. De doelstellingen zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen. De termijn waarop 
de doelstellingen moeten gerealiseerd worden zal van groot belang zijn voor het draagvlak bij de boeren. 

1.5. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht; verkoop in fase 
van landbouwgronden OCMW 
Het OCMW heeft wel wat gronden in bezit, zowel landbouwgrond als woonuitbreidingsgebied. Het bestuur stelt 
zich de vraag of het de taak van de gemeente en OCMW is om deze te beheren. Momenteel wordt alles 
geïnventariseerd. In de toekomst wordt gekeken of er zich opportuniteiten voordoen waarop ingegaan kan 
worden.  
Momenteel is dit nog in een beginstadium en bijgevolg te voorbarig om hierover al uitspraken te doen. 
5 jaar geleden werden alle pachten herbekeken en alle gepensioneerde landbouwers eruit gehaald. De 
aanpalende jongste landbouwers kregen toen vrijgekomen stukken grond in pacht.  
Opmerking: Er zijn een aantal pachters van buiten Brecht actief op deze gronden.  
Er wordt geïnvesteerd in een nieuw woonzorgcentrum waarvoor de nodige financiën moeten voorzien worden. 
Hoeveel gronden  zijn er in eigendom van het OCMW en of er een lijst ter beschikking kan gesteld worden? 
Momenteel is daar nog geen zicht op. Om éénieders rechten en plichten te respecteren, kan er geen lijst ter 
beschikking gesteld worden. De landbouwers zullen ten gepaste tijde ingelicht worden wanneer er bepaalde 
beslissingen genomen zijn.  

1.6. Stand van zaken : vergunning kleiduifschietstand 
Er werd door Brecht en Brasschaat negatief advies gegeven. De deputatie moet uitspraak doen rond 9 maart. 
Natuurpunt heeft heel veel handtekeningen verzameld d.m.v. een petitie. 
Ook vanwege de voorstanders werd een petitie ingediend met om en bij de 7500 handtekeningen. 

1.7. Voorstelling project agrarisch hergebruik 10/02/2020 - nabespreking 
Er was veel interesse voor deze informvergadering. Er waren veel boeren aanwezig die einde loopbaan zijn en 
die de verwachting hadden een antwoord te krijgen op wat ze nog met hun stallen kunnen doen na hun 
pensioen.  
Het principe van het project is goed.  
Belangrijkste opmerkingen: 
Wanneer er een boer wil uitbreiden zal er aangeraden worden om op een andere site uit te breiden die 
vrijgekomen is. Is dit wel praktisch haalbaar voor de boer? 
Voor de boeren is het niet interessant dat ze er een bedrijfswoning moeten bijkopen.  
Boer met een rode of oranje pasbrief, is interessant om te weten waar ze moeten zijn om uit te breiden.  
Bezorgdheid dat de kaarten niet verspreid worden, ze dienen enkel voor intern gebruik aangewend te worden. 
Dit project brengt enkel de huidige, geldende regels in kaart en legt geen extra regels op 
 
Er wordt nu gewerkt aan instrumenten om agrarisch hergebruik even interessant te maken op financieel gebied 
als aansnijden van greenfield. 
 
De provincie gaat een zitdag organiseren zodat boeren kunnen bekijken wat mogelijk is voor hun persoonlijke 
situatie 

1.8. Varia 
 Toekomst schattingscommissie: schrijven gemeenten + reactie departementen 

Landbouwgemeenten uit de omgeving hebben verschillende instanties aangeschreven i.v.m. 
de werking van de schattingscommissie. Er werd reeds antwoord ontvangen van enkele 
departementen maar nog niet van allemaal. Dit onderwerp zal onder de aandacht gehouden 
moeten worden. 



 

ABS: sluit zich aan bij onze visie en zal dit aankaarten bij de verschillende instanties. 
Departement Kanselarij en bestuur: wijst erop dat de samenstelling van de commissies de 
bevoegdheid is van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bovendien is de FOD 
Financiën betrokken partij waarbij de vaststellingen weerslag hebben op de onroerende 
voorheffing, belastingen en uitstel van betaling van VLIF dossiers. Voor het Rampenfonds 
worden de schattingsverslagen niet aangewend. 
Departement Landbouw en Visserij: Is niet meer bevoegd voor het Landbouwrampenfonds. Zij 
verwijzen naar het departement Kanselarij en Bestuur. 
 
Voor rampen worden weersverzekeringen afgesloten. Momenteel slechts 5 maatschappijen. 
De schade wordt door experten van de verzekering geschat. 
Er werd nog geen antwoord gekregen op de vraag rond het belang van de 
schattingscommissie voor de belastingen en nitraatstaalnames. 
 

 26/5/20 : “binnen bij boeren” wordt georganiseerd bij Ton Janssens, ondersteund door 
Plattelandsklassen.  
Scholen (5de lj) bezoeken de boerderij. Verschillende sectoren lichten hun sector toe in een 
presentatie van +/- 10 minuten. Zij krijgen elk een standplaats op de boerderij van Ton. 
Kleine groepjes komen bij de boer en hij kan dan telkens over zijn werk vertellen aangevuld met 
wat foto’s of didactisch materiaal. 
Er wordt een warme oproep gedaan naar vertellers die iets over hun bedrijf en sector kunnen of 
willen vertellen.  

 
 
 

Volgende vergadering :donderdag 4/6/2020– 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 
 
To do (Sabine): 

- Danny Matthysen aan mailling toevoegen 
- Lijst leden landbouwraad meesturen met verslag. 
- oproep digitale nieuwsbrief voor binnen bij boeren? 
- Eind juli mail sturen i.v.m. landbouwfolies naar alle landbouwers. 


