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Verslag Landbouwraad 17 februari 2017 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 24/11/16 wordt goedgekeurd 
 

2. Inzameling landbouwfolie bij AVEVE - datums 
De eerste container is reeds vol met landbouwfolie. Er wordt deze week nog gewisseld. 
De boeren werden verwittigd door Johan zelf dat de containers er al op 10/02 stonden. 

3. Beheerscommissie Brechtse Heide - vergadering 01/12/16 
Er was wat protest rond de overvliegende helikopters van Luyckx en het feit dat er machines in de wei 
worden geparkeerd achter de gebouwen van Luyckx. 
onderhoud zandwegen:  
Kriekenbogerd werd reeds aangepakt maar volgens Gert Van Riel zijn de bermen te hoog. Er werd aan 
onroerend erfgoed een aanvraag ingediend om gaten te mogen maken in de bermen zodat de 
afwatering kan verbeteren. Tot op dit moment is daarover geen antwoord ontvangen. 
Het kappen van de bomen op de Kooldries kwam onlangs in het nieuws.  
 

4. ABG Brechtse Heide wordt ABG Brecht 
 
De statuten werden aangepast zodat de ABG projecten over heel het grondgebied van Brecht kan 
indienen en niet enkel voor de Brechtse Heide. 
Er werd een uiteenzetting gedaan over de MAP meetpunten in de Brechtse Heide.  
Er was nog 1 meetpunt met een piek, waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Dit dient de komende jaren 
opgevolgd te worden. 
Er werd gevraagd aan de boeren die in het houtkantenbeheer zitten om de houtkanten te snoeien. 
Blijkbaar is er bij de boeren weinig animo wegens geen tijd. De gemeente stelt de houthakselaar ter 
beschikking en Agro wil de snoeiploeg inzetten. 
De houtkanten worden best elk jaar bijgehouden, anders is er na een paar jaar geen doorkomen meer 
aan. 
 
 

5. Dossier Marum - vergadering 17/1/17  
 



 

De enquête die aan de boeren zal worden voorgelegd, werd op deze vergadering voorgesteld door VLM. De 
vergadering vond de enquête te ver gaand en heeft ze wat beperkt. 
VLM maakt met elke boer een afspraak om de enquête in te vullen. 
De doelstellingen van ANB werden opnieuw voorgesteld. 
Pidpa gaat een vergunning voor waterwinningsgebied aanvragen. Wat is het voordeel hiervan voor Pidpa?  
Er wordt een werkgroep opgestart om het grensoverschrijdende GRUP uit te werken. 
 
6 . Dossier de Merel : duidelijkheid voor landbouwers gevraagd   
Op dit moment zijn de landmeters bezig met alle percelen op te meten. Verwacht wordt dat dit 
uiterlijk eind maart volledig rond is. De resultaten van de opmeting worden (na controle met de 
landbouwers) doorgegeven aan de gemeente, zodat de percelen opnieuw gekadastreerd kunnen 
worden. Deze nieuwe gegevens worden dan ook in de aankoopakte verwerkt.   
In de loop van april volgt een infomoment voor de landbouwers voor volgende zaken: 

-      Voorleggen van de opmetingsplannen om te controleren of de situatie overeenkomt met 
de situatie op terrein  

-      Overlopen van het contract  
De ondertekening van de aankoopakte door ANB en Kempisch Landschap wordt voorzien voor de 
maand juni.   
  
 
7. IHD en PAS-beoordelingen 
 
Er werd een versoepeling voor de oranje bedrijven voorzien. 
Waar vroeger de grens lag tussen 0 en 3 om groen te zijn, werd de bovengrens verlegd naar 5. Zo zullen 
bedrijven die net geen groen kregen in het verleden, nu toch groen worden. 
Verder werd beslist dat lopende vergunningen niet moeten voldoen aan de nieuwe norm voor amoniakemissie 
wanneer de vergunning moet vernieuwd worden. Dit is belangrijk om toch nog een aantal jaar verder te kunnen 
werken met bestaande stallen. 
 
8. procedure omgevingsvergunning - uitgesteld tot 1 juni 2017 
 
De gemeente heeft uitstel gevraagd tot 1 juni 2017 vermits het software systeem nog niet is aangepast. 
De provincie gaat op 23/2 al wel van start met het nieuwe systeem.  
De criteria om te bepalen welk soort vergunning je moet aanvragen, werden ook allemaal gewijzigd dus het is 
momenteel een puzzelwerkje om te weten te komen welk soort vergunning je moet  aanvragen en waar. 
 
Er werd een beslissingsboom opgesteld die je hierin kan leiden naar de juiste plaats van indiening in deze 
overgangsperiode. Deze vindt je op: 
http://www.milieuinfo.be/documents/14614/73684/Schema_beslissingsboom/ec68769f-4902-48a0-98b0-
48b6a9cf1225 
 
Borgsysteem: indien je vergunningsaanvraag via de provincie verloopt. Hoe verloopt het met de borg dan? 
Hierover is nog geen duidelijkheid. Dit zal nog onderzocht moeten worden. 
 
9. Varia 
 
- oproep locaties landbouwgewassen 
Volgende gewassen zijn in Brecht te vinden : 
 - bieten 
 - bieslook 
 - luzern 
 - graan 

http://www.milieuinfo.be/documents/14614/73684/Schema_beslissingsboom/ec68769f-4902-48a0-98b0-


 

 - broccoli 
 
- zwaar verkeer wordt geweerd uit de dorpskern van Brecht na opening Ringweg. 
Wat met tractoren? 
Tractoren +5 Ton zijn niet meer toegelaten in de Veldstraat, Hofstraat en Lessiusstraat.  
Er kan nog wel via de Ringlaan en Bethovenstraat gereden worden. 
Indien je er toch dient door te rijden, moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. 
De borden voor tonnagebeperking worden pas geplaatst wanneer de Ringweg af is en open gaat. 
 
- de uitspraak'een goed boerenjaar' tijdens de nieuwjaarsspeech van de burgemeester werd door een aantal 
mensen niet goed begrepen.  
Een goed boerenjaar wordt in de Vandale omschreven als:  
 

1.1. boerenjaar  
1.2. (zn. o., ~aren) 

jaar met uitzonderlijk goede resultaten 
 
 

Volgende vergadering NTB – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 


