Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem

VERSLAG MILIEURAAD
ZITTING VAN 13/06/2019
Aanwezig :

Stemgerechtigde leden [11/14];

Els Ronsse - Erwin De Meulemeester – Johan Veys – An
Cardon – Paul Cardon – Kurt Devos – Beatrice Maes – Geert
Vanaerde – Dirk Moerman – Filip Van den Dorpe – Eddy
Ghistelinck

Niet stemgerechtigde leden;

Bart Beyaert – Marc De Munster – Koen De Sloovere –
Jimmy Santens – Pascal Van Merhaeghe
Ambtshalve lid :

Christophe Poupaert – milieuambtenaar, secretaris
Luc Vander Meeren – schepen van leefmilieu

Verslagneming:

Nicky Haerinck – Adm. medewerker milieudienst

Verontschuldigd :

Joost Beel – Nausika Verhulst – Joachim Neri – Mia Van
Daele – Sven De Donder

Afwezig zonder verontschuldiging:
Marc Van De Populiere
______________________________________________________________________________________________________________
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1. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter milieuraad
Er wordt overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter. Op het ogenblik van
de stemming zijn er 11 stemgerechtigde leden aanwezig. De secretaris vraagt of er onder de
stemgerechtigde leden kandidaten zijn voor het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap.
Erwin De Meulemeester en Geert Vanaerde stellen zich kandidaat voor het voorzitterschap.
Erwin De Meulemeester wordt met 8 stemmen verkozen tot voorzitter, waarbij Geert Vanaerde 3
stemmen behaalt.

Paul Cardon en Kurt Devos stellen zich kandidaat voor het ondervoorzitterschap.

Paul Cardon wordt met 9 stemmen verkozen tot ondervoorzitter, waarbij Kurt Devos 2 stemmen
behaalt.

2. Verslag vergadering dd 06.12.2018: bespreking aandachtspunten en goedkeuring
De voorzitter vraagt naar opmerkingen over het verslag van de milieuraad van 7 maart 2019. Er
zijn geen opmerkingen over het verslag.

3. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen
De leden van de milieuraad ontvangen naar goede gewoonte de overzichtslijst van de ingediende
omgevingsvergunningsaanvragen tussen 7 maart en 13 juni 2019.

Johan Veys stelt de vraag waarom er niet bij elke aanvraag een beknopte uitleg over de aanvraag
vermeld staat. De oorzaak hiervan is dat de aanvrager, sinds de omgevingsvergunning in voege is,

deze omschrijving zelf ingeeft. Sinds kort kan de gemeentelijke administratie echter zelf ook een
aangepaste omschrijving ingeven, die dan ook zichtbaar zal zijn in het overzicht van de
omgevingsvergunningsaanvragen.

4. Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
De milieuambtenaar deelt aan de leden een bundel uit met een toelichting over het

klimaataanbod van Provincie Oost-Vlaanderen en Solva voor Wortegem-Petegem. Het ultieme
doel van de klimaatmaatregelen is om in Wortegem-Petegem tegen 2030 een CO² reductie van
40% te bekomen.

Hierbij wordt samengewerkt met Solva, dat een soort overkoepeling voorziet voor 13 gemeenten
in Zuid-Oost-Vlaanderen. Er wordt gewerkt met het milieucontract bij de provincie. Dit is een
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portefeuille van de gemeente waarmee we op allerlei klimaatmaatregelen/acties beroep kunnen
doen.
Bij toekomstige aankopen van de gemeente zal steeds nagedacht worden over klimaatvriendelijke
opties. Er werden intussen reeds 2 CNG-voertuigen aangekocht voor gebruik door het

gemeentepersoneel. Daarbovenop worden binnenkort nog 2 CNG-voertuigen geleverd voor de
groendienst en de technische dienst.
In de bundel staat een lijst met de top 20 van klimaatacties, waarvan Wortegem-Petegem er 3
heeft uitgekozen om uit te werken in de gemeente. Voor elk van deze acties wordt met andere
gemeenten en Solva een werkgroep opgericht. Deze komen regelmatig samen om de uitvoering
en opvolging van de acties te bespreken.

Solva wil een Europees subsidiedossier indienen die ons zou toelaten om een coördinator klimaat
en energie aan te werven, die in dienst staat van de 13 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Zo
kan er elke week een x-aantal uren een deskundige energie- en woonbeleid in de gemeente

aanwezig zijn om advies te geven. De goedkeuring hiervoor zal binnenkort voorkomen op de
gemeenteraad.

Er wordt ook over nagedacht om acties uit te voeren via burgerbegroting. Bijvoorbeeld zou een

batterij aan zonnepanelen kunnen opgericht worden met investeringen van inwoners van de
gemeente. Hierbij ontvangen ze dan een rente die een stuk meer opbrengt dan bij een klassieke
spaarboek.

5. Zonnepanelen op gemeentegebouwen
Paul Cardon stelt de vraag of er plannen zijn om zonnepanelen op gemeentegebouwen te

plaatsen. De burgemeester geeft aan dat het dak van de feestzaal aan het gemeentehuis zal
worden vernieuwd en dat hierbij zonnepanelen op het dak zullen geplaatst worden.
Op Schoolke Moregem en GBS De Kouter werden reeds zonnepanelen geplaatst.
6. Renovatieadvies aan huis
Het schepencollege heeft beslist om in te stappen op het project ‘Renovatieadvies aan huis’.
Hierbij zal een professionele energieadviseur bij de aanvrager langskomen om gericht advies te

geven over energiebesparende maatregelen bij renovaties. Een bezoek duurt ongeveer 1,5 uur en
is voor de aanvrager volledig kosteloos. De gemeente komt hierin tussen voor de kosten van € 68
per bezoek.
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Ook voor nieuwbouwwoningen bestaat de mogelijkheid om gratis advies te vragen.
Na elk bezoek ontvangt de aanvrager thuis een adviesrapport.
7. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
Er wordt een ontwerp van de hernieuwing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de
afsprakennota van de milieuraad voorgesteld. De leden ontvingen reeds per e-mail een exemplaar
van de huidge versies en de aangepaste ontwerpversies.

Na gunstig advies van de milieuraad zal de aangepaste versie voor de gemeenteraad gebracht
worden ter goedkeuring.

De milieuambtenaar overloopt de belangrijkste wijzigingen.
Statuten:
De milieuraad wordt samengesteld uit maximaal 15 stemgerechtigde leden en maximaal 7 nietstemgerechtigde leden en waarnemers. Zo is er geen verplichting om effectief 15
stemgerechtigde leden te hebben.

In het ontwerp staat vermeld dat er minstens 6 vrouwelijke stemgerechtigde leden moeten zijn.
Dit zal, indien wettelijk mogelijk, toch behouden worden op 1/3 van de stemgerechtigde leden.

De milieuambtenaar kan bij afwezigheid een ambtenaar aanduiden die de functie van secretaris
uitoefent.

In principe zijn alle leden woonachtig te Wortegem-Petegem. Beatrice Maes vraagt om voor de
onderwijsinstellingen een uitzondering te maken waarbij de leden vanuit de onderwijsinstellingen

niet noodzakelijk uit Wortegem-Petegem afkomstig hoeven te zijn. Ze moeten uiteraard wel
tewerkgesteld zijn in één van de scholen in de gemeente. De milieuraad gaat hiermee akkoord.

Indien een milieuraadslid 2 vergaderingen op rij zonder verontschuldiging afwezig is, zal deze als

ontslagnemend worden beschouwd. Hierbij zal de organisatie van dit milieuraadslid ook op de
hoogte gesteld worden. Zo krijgen zij de mogelijkheid om een nieuw lid voor te stellen.
Huishoudelijk reglement:

De uitnodigingen voor de milieuraad zullen ten minste 7 kalenderdagen voor de bijeenkomst
verzonden worden via e-mail. Voorstellen voor agendapunten kunnen tot 14 kalenderdagen voor
de vergadering via e-mail meegedeeld worden.
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Onder artikel 4 wordt geschrapt dat elke bijeenkomst met de goedkeuring van de notulen en/of
het verslag van de vorige vergadering begint, gezien het verslag reeds (stilzwijgend) goedgekeurd
werd via e-mail.

Verder onder artikel 4 zal het benodigde aantal aanwezige leden behouden blijven op de helft en
dus niet gewijzigd worden naar ‘de helft + 1’ zoals voorgesteld in de ontwerpversie.

Om geldig te kunnen beraadslagen en om geldig advies te verstrekken moet de helft +1 van de

stemgerechtigde leden aanwezig zijn, waar dit voorheen nog de helft van de leden was. Indien
nodig wordt de adviesvraag uitgesteld naar de volgende vergadering.
Het huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden door de milieuraad, indien het voorstel
tot wijziging op de agenda staat en indien de helft +1 van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
De gemeenteraad bekrachtigt het huishoudelijk reglement.
Afsprakennota:

Geert Vanaerde vraagt om in de afsprakennota te vermelden dat de leden van de milieuraad

verzekerd zijn wanneer ze zich verplaatsen naar en van de milieuraad. De milieuambtenaar geeft
mee dat de leden van de milieuraad reeds verzekerd zijn en dat dit wettelijk verplicht is.
Onder artikel 2 wordt een opsomming gemaakt van enkele thema’s waarvoor in elk geval advies
moet gevraagd worden aan de milieuraad. Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan wordt hier
geschrapt, gezien dit niet meer bestaat.

Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk richten aan de voorzitter en/of de
secretaris van de milieuraad. De gemeente brengt de milieuraad op de eerstvolgende vergadering

na aflevering van het schriftelijk advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies wordt
gegeven.
De afsprakennota kan enkel gewijzigd worden door de milieuraad, indien het voorstel tot wijziging
op de agenda staat en indien de helft +1 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. De
gemeenteraad bekrachtigt de afsprakennota.

De wijzigingen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota zullen worden

goedgekeurd op de gemeenteraad van juni, zodat deze van kracht zullen zijn tegen de milieuraad
van september.
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8. Invasieve planten in de grasbermen + distels en netels
Erwin De Meulemeester had graag meer verduidelijking gewenst betreffende de verplichtingen
voor het verwijderen van distels. Dit is op heden niet wettelijk verplicht.

Els Ronsse geeft aan dat de landbouwers wel nog steeds verplicht zijn om distels te verwijderen.

Indien dit niet gebeurt zou dit nadelig zijn voor de premies die kunnen ontvangen worden. De milieuambtenaar vraagt hierbij om de instantie die dit aangeeft door te geven, zodat contact kan
worden opgenomen voor meer informatie hierover.

Er wordt opgemerkt dat de percelen die langs de openbare weg liggen het grootste aantal distels

bevatten. Deze komen over vanuit de grasbermen langs de openbare weg. De milieuambtenaar

vraagt om de locaties te melden aan de milieudienst. Dan kan per geval bekeken worden welke
actie er tegen kan ondernomen worden.
Ook de Japanse duizendknoop is een hardnekkig probleem. Op heden zijn er nog geen effectieve
manieren om deze plant te verwijderen. In de Beekstraat heeft de provincie als proefproject geprobeerd om een Japanse duizendknoop te doden met injectie van stoom/kokend water in de
grond. Dit blijkt nog geen effectieve manier te zijn.

9. Bestrijding Canadese ganzen Domein de Ghellinck en Golf & Country Club
Vorig jaar was de periode om de ganzen af te vangen reeds gepasseerd om nog actie te kunnen

ondernemen. De enige periode waarin ze kunnen bestreden worden is eind juni en begin juli. Als
ze in voldoende grote aantallen aanwezig zijn zal nu worden ingegrepen. Hierbij zal de milieudienst contact opnemen met Rato en met het Agentschap Natuur & Bos.

Paul Cardon geeft informatief mee dat hij waarnemingen van de ganzen in Domein de Ghellinck op
www.waarnemingen.be plaatst.
10. Varia
A) De start van het maaien van de wegbermen in de gemeente is voorzien voor eind juni en zal
worden uitgevoerd door de firma Delgro. Zij kennen de gemeente reeds, gezien zij ook de
voorgaande jaren in de gemeente hebben gemaaid.

Zoals geweten mag er pas ná 15 juni met het maaien gestart worden.
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B) Landbouwschade aan gewassen door maaien: als je landbouwschade ondervindt door het uitvoeren van werken door de provinciale aannemer, dan kunnen deze kosten verhaald worden via
de provincie. De procedure hiervoor kan bekomen worden bij de milieudienst.

C) An Cardon vraagt naar de werkgroep rond het klimaatplan van de gemeente. Dit idee werd

reeds in het verleden naar voren geschoven. Dit is een kleine werkgroep die ideeën aanbrengt
voor acties die kunnen ondernomen worden in de gemeente. De milieudienst zal het initiatief
nemen om een werkgroep op te richten.

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderdag 12/09/2019 om 19u00 ten gemeentehuize
(raadzaal).
Namens de milieuraad,
De secretaris,

De voorzitter,

get. Christophe Poupaert

get. Erwin De Meulemeester

Voor eensluidend uittreksel.

De secretaris.

De voorzitter.

7/7

