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Verslag Landbouwraad 01 juli 2021 
 

1.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

1.2. Opvolging inzameling landbouwfolies 
Prijs van de plastiek is niet goed. Johan Van Gastel betaalt nu nog meer. De prijs bedraagt momenteel 70€per 
ton. Hij werkt momenteel terug met de leverancier waarmee we vroeger werkten, Deliplastics.  
Er is een algemene tevredenheid over de werking.  

1.3. BC Marum - opvolging fases 
VLM heeft bedrijfsbezoeken gedaan en uitgelegd aan de vergadering wat daaruit geconcludeerd kan worden. 
Op vraag van de landbouwers is Geert Rombouts uitgenodigd als expert om weerwerk te bieden aan ANB. Hij 
heeft ervaring vanuit het departement Landbouw. Na de presentatie van Geert, leek ANB voor het eerst bereid 
om te luisteren. Nu is het afwachten welk vervolg dit gaat krijgen.  
ANB is al verschillende keren van standpunt gewijzigd. Ze willen met de strengste maatregelen van start gaan. 
Geert Rombouts daarentegen wil de rollen omdraaien en met zo min mogelijk maatregelen starten. Hij verwees 
naar het voorbeeld van Nederland waarbij commissies jaarlijks samenkomen om de stand van zaken te bekijken 
en de verantwoordelijkheid bij hen gelegd wordt om de doelstellingen te bereiken.  
De tweede bedrijfsbezoeken zijn momenteel uitgesteld omdat er nog geen concrete voorstellen kunnen gedaan 
worden en er ook nog geen financiering beschikbaar is voor compensaties.  
Er zal een hydrologische studie moeten gedaan worden om het effect van de oppompingen van Pidpa te 
bestuderen en welke gevolgen dit heeft op de vernatting. Hierop werd heel kritisch gereageerd tijdens de 
vergadering.  
ANB en Pidpa zijn met studiewerk naar huis gestuurd. In september volgt een nieuwe bijeenkomst. Dan zal er 
een antwoord geformuleerd worden op een aantal vragen van de boeren en Geert.  
Voor Pidpa is het belangrijk dat zij hun vergunning kunnen behouden. 



 

1.4. BC Brechtse Heide: aandachtspunten + tractorsluis 
Heeft online plaats gevonden.  
Er zal iemand controle gaan doen op het beheer van de gronden. Er zijn bepaalde boeren die boetes hebben 
gekregen van 2.000€ per Ha omdat ze permanent grasland gescheurd hebben en maïs hebben gepland.  
Danny Matthysen heeft hieromtrent Dieter Minnen van ANB uitgenodigd voor een gesprek. Deze stelde voor een 
bezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank. De Brechtse Heide is ingekleurd als historisch permanent grasland 
en deze zijn niet vermeld in de verzamelaanvraag. Er werd geen openbaar onderzoek naar gevoerd. Vanuit de 
beheercommissie Brechtse Heide werd ook gemeld dat de gebruikers hiervan niet op de hoogte zijn. Er werd 
voorgesteld om een informatieavond in te richten. Hierrond is nog niets concreet. 
Er werd de ambitie uitgesproken om de verschillende natuurgebieden in noorden te verbinden tot 1 
landschapspark.  
 
Tractorsluis Malle: werd hierop gereageerd vanuit Brecht? Er dient geschaafd te worden vooraan in de straat. 

1.5. Project asbestverwijdering: stand van zaken subsidies? 
De subsidies zijn opnieuw opgestart. Dit is het vervolg van het  voorgaande traject.  
Iedereen die interesse heeft kan zich registreren op de website van Igean.  
Bigbag 30€ volgende 20€ - container 170€ (max. 1500 m² dakoppervlakte.) 
Tegen 2040 moet alle asbest weg zijn. Subsidies zullen jaar per jaar verminderen dus men kan er best nu op 
ingaan.  
Igean gaf aan dat er nog een apart project voor landbouwers zou komen. Hierover is nog niets concreet gekend.  

1.6. Project agrarisch hergebruik - terugblik 11 juni studiedag (PPT) 
Presentaties en filmpjes van de studiedag vind je hier: 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp1/proefbedrijf-pluimveehouderij-vzw/nieuws-proefbedrijf-
.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/dienst-landbouw-en-plattelandsbeleid/nieuws/terugblik-studiedag-
agrarische-herontwikkeling-van-landbouwinfra.html  
In de toekomst zal het niet zo gemakkelijk meer zijn nieuwe inplantingen vergund te krijgen. Door de recente 
gerechtelijke uitspraak omtrent stikstofbeleid, staan alle vergunningen momenteel on hold. 

 
Vervolgtraject door POM?  

 
Wat met stallen die leeg komen? Hoe staat de gemeente tegenover niet agrarisch hergebruik?  
Momenteel staat in de VCRO de mogelijkheid tot functiewijziging. Wanneer de aanvraag gebeurt volgens deze 
richtlijnen dan is dat vergunbaar. Dit gaat over een beperkt aantal activiteiten. (Gemakkelijkst is opslag) 

 
Wij kunnen in Brecht niet onbeperkt industriegebied vastleggen. Malle is als bedrijfsknooppunt in het gewestplan 
vastgelegd geweest en Brecht als agrarisch waardevol gebied. Daarom kan dat hier niet. Daarom is het in Brecht 
moelijker om locaties voor bedrijven te vinden. 

 
 

1.7. ABG demodag - boeren op de rand 16/6 
Er waren 30 boeren aanwezig. Arnouts uit Loenhout kwam de demo doen op een perceel van Jos Vermeiren. 
Hij doet dit al enkele jaren zo. Met smalle banden wordt door de mais gereden. Er wordt 2 keer gemaaid en er 
wordt een speciaal mengsel in de meter gezaaid zodat er weinig onkruid doorkomt.  
Boeren begrijpen het nut van die meter niet maar moeten zich er aan houden.  
Er wordt minstens 1 keer om de 3 jaar gecontroleerd.  
 
 



 

 

1.8. Gecoro: opvolging  RUP's 
Er is 1 Gecoro geweest over de waterzuivering in Sint-Job.  
Heeft weinig met landbouw te maken.  
Er zijn een paar mensen tegen.  
 

1.9. Ondernemersevent : vertegenwoordiger LBR + voorstel landbouwthema? 
Koen Van Hooydonck meldt zich als kandidaat.  

1.10. Bermmaaien : wanneer en waar?  
De technische dienst heeft enkele plannetjes ter beschikking gesteld waarin opgelijst staat in welke 
periode welke straten gemaaid worden. Najaar Gert Van Riel uitnodigen – uitleg rond maaien en 
grachten ruimen.  
 
Als je voor de 5de juni maait op openbaar domein zou je een GAS boete kunnen krijgen. (nog geen 
zaadvorming van kruiden) 
Is volgens bermbeheerplan.  
 
Aan Delhaize – overkant Koningstoel- gras staat hoog, belemmert zicht. 
Koningstraat – beton heel slecht 
Lege Heideweg – beton slecht 
 
Meldingen via website doen via “melding”: https://www.brecht.be/node/add/melding  

1.11. Binnen bij boeren dag : evaluatie startvergadering 
Dit is een project van ’t Pleckske en gaat door op 21 september bij Ton Jansen. Het 5de leerjaar van alle scholen 
in groot Brecht worden uitgenodigd. De Landelijke gilden hebben zich geëngageerd om het te ondersteunen. Er 
zullen wellicht een 200-tal kinderen komen. Verschillende landbouwers geven uitleg over hun eigen expertise/ 
sector.   
Het doel van dit project is bewustwording creëren bij kinderen rond waar voedsel vandaan komt. Dit wordt 
gekoppeld aan een STEM-project (wetenschappelijk) gelinkt naar landbouw. Nu is het een project maar het is de 
bedoeling om dit jaarlijks te herhalen voor leerlingen van het 5de jaar.  
In het verleden werden klassen uitgenodigd op maandag na de dag van de landbouw op het gastbedrijf. Dikwijls 
is dit een bijkomende zware belasting voor het bedrijf. Het dient eens bekeken te worden of het zo nog gekoppeld 
kan/zal worden in de toekomst.  

1.12. Kennismakingsactiviteit met politiekers 
We hebben dit al eens willen organiseren bij aanvang van de legislatuur. Het werd al enkele keren uitgesteld.  
In Overbroek zou de dag van de landbouw (2de weekend van oktober) doorgaan als akkoord van gemeente 
verkregen wordt.  
We kunnen deze locatie als start- en stopplaats nemen.  
Er zal een toer gemaakt worden met een huifkar waarbij een paar landbouwbedrijven bezocht worden.  
Onderweg geeft de gids uitleg.  

1.13. Boer(en)buiten: foto's voor project 
Het Kempuseum organiseert samen met erfgoed en cultuur een fotowedstrijd over landbouw vroeger en nu.  



 

Er zal een selectie van foto’s van 50 jaar geleden in de gaanderij vergroot op de ruiten weergegeven worden. De 
fotoclub gaat de huidige versie van deze foto’s trachten weer te geven.  
Kunnen deze foto’s ter beschikking gesteld worden van Landelijke gilden tijdens dag van de landbouw volgend 
jaar?  

1.14. Varia 
a. Er wordt een consulent handhaving aangenomen: wat houdt dit in? 

Deze zal controle uitoefenen op het correct uitvoeren van nieuwe bouwvergunningen 
maar gaat in eerste instantie niet actief op zoek naar bouwovertredingen. Als gemeente wordt ons 
dit opgelegd. 
De gemeente kon inschrijven bij Igean voor deze dienst maar we hebben beslist om dit niet te 
doen.  
Wanneer een bouwovertreding wordt vastgesteld gaat dit dossier naar de gewestelijk 
stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt weggetrokken van gemeente. Gemeentelijke ambtenaar 
ziet toe op uitvoering van herstelvordering die de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar oplegt.  

b. Verlies landbouwgronden in de gemeente:  
Door RUP’s, KMO-zones enz. gaan landbouwgronden verloren. Er werd beslist om bepaalde 
OCMW-gronden te verkopen om te kunnen investeren in het woonzorgcentrum. Deze worden 
eerst aangeboden aan de pachter. Voorkeurrecht van VLM voor natuur: overeenkomst met VLM 
dat VLM zijn voorkeurrecht niet uitoefent op gronden waarop pachter wenst aan te kopen. Enkel 
op gronden die vrijkomen, zal voorkeurrecht uitgeoefend worden. Als gemeente kunnen we wel 
voorwaarden opleggen aan VLM  om bv. de grond aan te bieden aan Brechtse landbouwers ter 
compensatie van verlies van grond op Marum.  
De verkoop zal stelselmatig gebeuren. De waardebepaling gebeurt door schatter.  
De boomgaard aan de Schotensteenweg ( De Merel) wordt onderhouden door een buitendorpse 
schapenboer. Dit is bevraagd geweest bij 3 schapenboeren. Het beste voorstel werd toegewezen. 
Dit is goedkoopste oplossing voor onderhoud.  
Wie gaat er anders tussen fruitbomen maaien?  

c. Noodfonds verenigingen: deel 2 – als een vereniging een activiteit niet heeft kunnen organiseren 
door Corona, kan een tussenkomst gevraagd worden tot 500 euro. Dit geldt ook voor de 
landbouwverenigingen. Er zal nog een schrijven volgen naar de verenigingen.  

d. Overlegplatform everzwijnen: de huidige afspraken blijven behouden nl. nulschadetolerantie. Bij 
spotten everzwijnen, direct melden aan jagers.  

e. VLM is strenger geworden voor grondwaterwinningen. Duur beperkt tot 10 jaar. Zij herberekenen 
debieten en zullen vragen dit aan te passen in vergunningsaanvraag.  

f. Nieuwe wetgeving rond PAS: kunnen wij van onderuit nog druk uitoefenen? Als nieuwe PAS wordt 
voorgelegd zou de landbouwraad hierover bezwaar kunnen indienen bij OO indien nodig. LBR 
inplannen om PAS te bespreken wanneer OO gestart wordt.  

g. Danny Matthysen : snoeien bochten aan de vaart. Zicht heel slecht, overhang ver over de baan.  
h. Koen: september 2020 schade doorgeven? Erkenning rampenschade? In Brecht slechts 10 

dossiers ingediend.  
  
 
 

Volgende vergadering :16/09/2021– 20.30u OC ‘t Centrum 

 
To do (Sabine): 

- Tractorsluis : checken met Kristine 
- werkvergaderingTD:  

Schaven aan  



 

o Tractorsluis Drieboomkensberg 
o B.heide 
o Eerste baantje rechts achter de trapistinnen op de Abdijlaan 

 
Aan Delhaize – overkant Koningstoel- gras staat hoog, belemmert zicht. 
Koningstraat – beton heel slecht 
Lege Heideweg – beton slecht 
Fietspaden Brasschaatbaan slechte staat. 
snoeien bochten aan vaart, baantje aan Danny Matthysen. Zicht heel slecht, ver over baan. (brief aan 
ANB?) 
 
 
Najaar Gert Van Riel uitnodigen – uitleg rond maaien en grachten ruimen.  
 
 
 


