VERSLAG LANDBOUWRAAD

Datum: 26 september 2019 om 20u
Plaats: Raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Paul Cerpentier, Peter Relaes, Gert Van Duyse, Geert Beck, Marc De
Boey, Jeroen De Ridder, Francine Rombaut, Tine Van Ackere, Marleen Van Broeck,
Raf Van Buynder, Marcel Van Eynde, Raf Vermeulen, Erna Verschueren; schepen
Harry De Wolf, Martin Lelie, Chris Taelman, An Roels, Anja Goossens;
Verontschuldigd: Annelore De Cock, Geert De Breuck, Marcel Van Eynde, Rita
Verstraeten, Berten Meersschaert
1. Strategische doelstellingen, meerjarenplanning 2020-2025
Inleiding: voorzitter
Doel: via een raadpleging vanuit de landbouwraad input leveren voor de opmaak van het
Strategische Meerjarenplan (SMJP) 2020-2025. De finale beslissingsbevoegdheid ligt echter
bij het gemeentebestuur.
Bespreking: Toelichting door dhr. Chris Taelman, Cel Beleidsondersteuning gemeente SintGillis-Waas.
- Algemene toelichting: Strategische Meerjarenplanning 2020 -2025: wat, stand van
zaken, te raadplegen inspraakorganen, 9 strategische doelstellingen.
- Specifieke toelichting landbouwraad: 3 strategische doelstellingen uitgekozen, doel
en methodiek van de raadpleging
- Verder verloop van het traject: terugkoppeling in het najaar van 2019, strategisch
meerjarenplan op GR 12 december 2019.
Er wordt een lijst met ‘26 actiepunten landbouw’ uitgedeeld.
Er worden door de bestuursleden 2 acties aan deze lijst toegevoegd:
L27: inzetten van zonnepanelen op landbouwgrond
L28: Er moet voldoende ruimte zijn om bijkomende veecapaciteit te ontwikkelen
De vergadering merkt op dat landbouwstellingen heel concreet zijn. Hierdoor is het moeilijk
de stellingen te quoteren.
Terugdringen van de veestapel wordt in NL op nationaal niveau geregeld. In België niet.
Om rendabel te zijn voor maïsteelt en fruitteelt moet je veel capaciteit hebben.
Veestapel beperken en leefbaar maken, dit alles wordt toch door de wereldmarkt bepaald?
Raar dat dit op gemeentelijk niveau kan gereguleerd worden? Lijnen liggen toch op hoger
niveau vast? Volgens de aanwezigen moet de discussie niet op lokaal maar op nationaal
niveau gevoerd worden.

De aanwezige bestuursleden quoteren de actiepunten. Resultaat zie bijlage ‘prioriteiten
landbouwraad snel overzicht’ en ‘acties MJP landbouwraad 26092019’.
Leden die nog aanvullingen, opmerkingen of ideeën hebben bij de resultatentabel kunnen
deze doormailen tegen 8 oktober 2019.
2. Schadecommissie land- en tuinbouw 2019
De droogte van de zomer 2019 werd door de Vlaamse Overheid niet erkend als
landbouwramp. Ondanks de roep van de fruittelers vooral in Limburg, zal de extreme hitte in
juli 2019 ook niet erkend worden als landbouwramp.
Vandaar dat de aanvraag van landbouwers om PV op te stellen dit jaar beperkt is.
De schatters van de schattingscommissie werden dan ook enkel opgeroepen voor bewijs
nitraatresidu’s en voor de belasting.
Enkele fruittelers hebben melding gemaakt van zonnebrand aan appels.
Enkele landbouwers hebben melding gemaakt van schade aan gras, suikerbiet en maïs.
Maïs die reeds werd uitgereden kan niet geschat worden.
3.Bacterievuur
Bacterievuur, een gevaarlijke ziekte voor appel- en perenbomen, wordt eind dit jaar
geschrapt van de Europese lijst van quarantaineziekten.
Dit is slecht nieuws voor fruitboeren.
In Limburg nemen gemeenten zelf actie op om deze ziekte te bestrijden.
Voorstel om het schepencollege te vragen of het politiereglement dusdanig kan aangepast
worden zodat er gesanctioneerd kan worden indien een burger zijn meidoornhaag, lijsterbes,
… op zijn domein niet tijdig snoeit. Dit conform de gemeente Glabbeek, waar er GAS-boetes
kunnen worden opgesteld.
Tweede voorstel is om de inwoners te sensibiliseren via het infoblad. Niet iedereen is zich
bewust van het belang dat meidoorn tijdig moet gesnoeid worden.
4. Plastiekinzameling
Het ABS, middels Paul Cerpentier, organiseert jaarlijks een inzamelactie voor landbouwfolie.
Tot vóór dit jaar was dit telkens gratis. Vanaf dit jaar moet men een (klein) bedrag betalen.
Op vraag van landbouwer Scheerders Stijn wordt gevraagd of het gemeentebestuur gratis
een inzamelactie kan organiseren.
Opmerking administratie : de gemeente kan dit niet gratis laten doorgaan. Afval kost geld.
Plastiek kan men aanbieden in het containerpark of bij andere organisaties.
5. Aanzuigpunt vulplaats
Peter Relaes en enkele andere landbouwers stelden deze zomer vast dat het debiet van het
aanzuigpunt aan de vulplaats bijzonder laag was.
Is hier sprake van een technisch probleem?
Dit moet nader onderzocht worden.
Einde vergadering : 22.00uur

