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VERSLAG MILIEURAAD 

ZITTING VAN 12/12/2019 

Aanwezig : Stemgerechtigde leden [11/14];  
Els Ronsse – Nausika Verhulst – An Cardon – Paul 
Cardon – Beatrice Maes – Geert Vanaerde – Marc 
Van De Populiere – Mia Van Daele - Dirk 
Moerman – Filip Van den Dorpe – Eddy Ghistelinck 
Niet stemgerechtigde leden; 
Koen De Sloovere – Pascal Van Merhaeghe 
 

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

Verslagneming:   Nicky Haerinck – Adm. medewerker milieudienst 

Verontschuldigd : Erwin De Meulemeester – Johan Veys – Kurt Devos 
– Sven De Donder 

 
Afwezig zonder verontschuldiging: Bart Beyaert – Marc De Munster – Jimmy Santens 
________________________________________________________________________ 

DAGORDE: 1. Verslag vergadering 12.09.2019 
2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen 
3.  I.VL.A.: wijzigingen in het afvallandschap vanaf 2020 
4.  Klimaat: stavaza 
 A. Werkgroep klimaat 

 B. Energiecoöperatie 
 C. Klimaattafel: infosessie inwoners Wortegem-Petegem 13/02/2020 

5.  VLM: stavaza VODKA-actie 
6. Varia 

  

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Oudenaarde 

Gemeente Wortegem-Petegem 
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1. Verslag vergadering 12.09.2019 

De voorzitter vraagt naar opmerkingen over het verslag van de milieuraad van 12 
september 2019. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. 

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen 

De leden van de milieuraad ontvangen naar goede gewoonte de overzichtslijst van 
de ingediende omgevingsvergunningsaanvragen tussen 12 september 2019 en 12 
december 2019.  

3. I.VL.A.: wijzigingen in het afvallandschap vanaf 2020 

Het nieuwe beleidsplan van I.VL.A. ligt momenteel ter goedkeuring voor de 
Algemene Vergadering. 

IVLA moet in de toekomst een verbindende organisatie zijn voor alle stake- en 
shareholders. Dit omvat ondermeer het onderhouden van een nauw contact met de 
gemeentelijke administraties en mandatarissen teneinde het draagvlak voor het 
gevoerde en geplande beleid te verstevigen. Er is ook 2 keer per jaar een 
burgemeestersoverleg bij IVLA, waarbij input van de burgemeesters meegenomen 
wordt in het beleid. 

Anderzijds betekent dit ook grensverleggend werken met een open blik naar andere 
organisaties om bepaalde zaken samen en beter te doen. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gekeken naar de gft-bakken van IMOG. Binnen de intercommunale IVLA is hier 
echter momenteel weinig vraag naar. In Wortegem-Petegem werd in 2019 slechts 1 
afhaling aan huis van groenafval aangevraagd. 

Om het facturatieproces te vereenvoudigen zal vanaf 2020 met maandelijkse 
voorschotfacturen worden gewerkt. Dit betekent dat IVLA de volledige administratie 
aangaande facturen van haar gemeente-vennoten voor rekening zal nemen. Voor de 
gemeenten betekent dit een verdere ontzorging van de administratieve taken. 
Bovendien zal IVLA nu over alle gegevens beschikken, waardoor de gemeenten 
beter ondersteund zullen worden in het opmaken van de jaarlijkse OVAM-rapportage 
van de afvalstoffen.  
De keerzijde hiervan is dat de gemeente minder controle heeft op de facturen die 
de leveranciers opsturen. 
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IVLA zal meer inzetten op het bewust maken van de burger dat alle vragen over 
afvalophaling bij hen moeten gesteld worden, meer bepaald via de Groene lijn. Ze 
zetten ook in op een app en een afvalkrantje. 

Het uitvoeringsplan verwijst ook naar de zogenaamde “belfiusclusters” om de 
restafvaldoelstellingen te kwantificeren. De doelstelling voor Wortegem-Petegem is 
om het afval van 118 kg/inw. naar 103 kg/inw. terug te brengen. Met de invoering 
van de nieuwe PMD-inzameling wordt geraamd dat het restafval met ruim 4 kg per 
inwoner zal dalen. 

Vanaf 01.01.2020 wordt de P+MD-inzameling opgestart. Dit is een uitgebreide PMD-
ophaling. Dit wil ook zeggen dat zaken, zoals folies, die vanaf nu in de PMD-zak 
mogen gedeponeerd worden, niet meer naar het recyclagepark kunnen gebracht 
worden. 

Informatie over de uitgebreide PMD-ophaling zal worden vermeld in de volgende 
infokrant van de gemeente. De oude pmd-zakken kunnen nog steeds gebruikt 
worden tot de voorraad is uitgeput. 

Recyclageparken: IVLA telt in zijn werkingsgebied 7 recyclageparken. De 
diftarsystemen op deze parken zijn heel uiteenlopend. Mede door deze diversificatie 
bleef de rol van de intercommunale tot op heden beperkt tot het ophalen en 
verwerken van de ingezamelde stromen op de recyclageparken.  
Om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren biedt een intergemeentelijke 
aanpak heel wat opportuniteiten. Cruciaal hierin is dat binnen het werkingsgebied op 
langere termijn wordt toegewerkt naar 1 diftarsysteem op alle recyclageparken. Dit 
zou betekenen dat alle inwoners van het IVLA-gebied op ieder recyclagepark terecht 
kunnen om hun afval aan te bieden. 

Asbest: de Vlaamse regering maakt werk van een versneld asbestafbouwbeleid. Ze 
mikken op een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook IVLA speelt hierop in. De 
idee is om paketten met persoonlijke beschermingsmiddelen, big bags, enz. te 
voorzien tegen betaling. Dit wordt dan na gebruik aan huis opgehaald. De prijs 
hiervan is nog te bepalen. 

Glasbollen: de voorbije jaren waren er heel wat problemen met de glasinzameling. 
De dienstverlener bleef herhaaldelijk in gebreke en de verontreinigde sites en de 
overvolle bollen zorgden voor heel wat ergernis bij de inwoners. Ondanks 
verschillende in gebreke stellingen bleef de glasinzameling een heikel punt.  
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Vanaf volgend jaar start de nieuwe opdracht met een andere dienstverlener, zijnde 
Renewi. Gezien de voorgeschiedenis zal IVLA er nauwlettend op toezien dat de 
opdracht punctueel wordt uitgevoerd en de netheid van de sites continu wordt 
opgevolgd. 

Herbruikbare bekers: vanaf 2020 gaat de nieuwe regelgeving van kracht, waarbij 
enkel nog herbruikbare bekers mogen gebruikt worden op evenementen. Voor 
evenementen die niet worden georganiseerd door de overheid kan er kan nog tot 
2022 een uitzondering bekomen worden waarbij tot 90% gerecycleerd moet worden. 
Vanaf 2022 is dit 95%. 

Ongeveer 19.000 herbruikbare bekers zijn inmiddels beschikbaar via IVLA. De 
Kringloopwinkel zal deze bekers leveren, ophalen en wassen. De huurprijs bedraagt 
€ 0,08/beker. 

Geert Vanaerde merkt op dat elke organisatie hetzelfde bedrag zal moeten 
aanrekenen aan de bezoekers voor het gebruik van de beker, dat dan terugbetaald 
wordt na inwisseling. Dit om te vermijden dat bezoekers bekers verzamelen op een 
evenement waar bv. € 0,50 aangerekend wordt, om deze nadien op een ander 
evenement in te wisselen waar € 1,00 terugbetaald wordt. 

4. Klimaat: stavaza 

A. Werkgroep klimaat: 

Op 21/11/2019 was de eerste samenkomst van de klimaatwerkgroep. Hierbij werd 
kort nog even overlopen waarmee de gemeente reeds bezig is en wat er reeds 
gepland staat. 
Het was eerder een verkennende vergadering. Er wordt wel reeds gepland om een 
afzonderlijke facebookpagina te maken vanuit de gemeente, waarop alle informatie 
over klimaatvriendelijke acties/informatie verzameld staat. 
 
De bedoeling is om op de volgende vergadering een aantal ideeën naar voren te 
brengen met klimaatvriendelijke acties. 
De klimaatwerkgroep zal om de 2 maanden samen komen. 
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B. Energiecoöperatie: 

In januari wordt op de gemeenteraad de steun voor energiecoöperaties 
geagendeerd. Het is bedoeling dat minstens 50% van de investeringen (zoals bv. 
het plaatsen van een windmolen, zonnepanelen,..) zal gedragen worden door 
energiecoöperaties.   
Stroomvloed is één van de coöperaties waarmee kan samengewerkt worden. De 
burgemeester merkt op dat ook andere coöperaties nog een mogelijkheid zijn. 
Het betrekken van de burgers bij de investering in de windmolen zorgt er tevens 
voor dat er minder weerstand komt tegen de plaatsing ervan. 
Er werd reeds berekend dat 1 (of 1,5) windmolen de volledige gemeente zou 
kunnen voorzien van stroom.  
 
De gemeente zal samen met heel wat andere gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen 
de vraag stellen aan de deputatie van Oost-Vlaanderen om een “windplan” op te 
stellen. Momenteel is er nog geen wettelijk kader die voorziet in de mogelijkheid tot 
de plaatsing van windmolens in de regio Vlaamse Ardennen. Hierdoor worden 
aanvragen voor het plaatsen van windmolens steevast geweigerd. Dit zorgt er dus 
ook voor dat bijvoorbeeld een landbouwer geen kleinere windmolen kan plaatsen. 
 
C. Klimaattafel 13.02.2020: infosessie inwoners Wortegem-Petegem 

Op 13 februari 2020 vindt de “Klimaattafel” plaats in Wortegem-Petegem. Hierbij 
kunnen inwoners zelf input geven over het klimaatbeleid in de gemeente. 
Er zal in kleinere groepen gewerkt worden waarbij de inwoners onderling debateren 
over mogelijke acties en. Nadien worden alle voorstellen en opmerkingen van de 
verschillende groepen dan samengevat en met iedereen overlopen. 
 
Volgende thema’s komen aan bod: 
• Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven? 
• Hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie? 
• Hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond Wortegem-Petegem? 
• Hoe kunnen we anders consumeren en kiezen voor lokale producten? 
• Hoe kunnen we negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals droogte, 

wateroverlast en hitte) beperken? 
 
Inschrijven voor de klimaattafel kan via de milieudienst.  
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5. VLM: stavaza VODKA-actie 

De VLM voerde tot nu toe bij 20 landbouwbedrijven in Wortegem-Petegem een 
controle uit. 4 van de 20 gecontroleerde bedrijven waren niet in orde met de opslag 
van vaste mest. 

Er werden 8 plaatsbezoeken bij kopakkers uitgevoerd, waarbij 6 overtredingen 
vastgesteld werden. 

Tot eind februari 2020 worden nog geljikaardige controles inzake opslag op bedrijf 
en kopakkers uitgevoerd. Vanaf het voorjaar ligt de nadruk op opbrengingscontroles 
van vloeibare mest:  
• Afstand tot waterlopen.  
• Tijdig onderwerken op akkerland.  
• Correcte technieken op grasland.  
• Controle mestafzetcodumenten, burenregeling, agr/gps, attesten,…  
• Teeltvrije zone t.o.v. waterlopen.  

Joost Beel verlaat de vergadering. 

Erwin De Meulemeester stelde eind november aan de gemeente voor om, in 
samenwerking met de VLM, een infovergadering over de VODKA-actie te 
organiseren voor de landbouwers. De milieuraad oppert dat er eerder op hoger 
niveau bij de mestbank, eventueel in samenwerking met de landbouworganisaties, 
moet nagevraagd worden wat er precies allemaal vereist wordt. 

6. Varia 

A) Pascal Van Meirhaeghe: het GRUP “Steilrand Moregem” werd goedgekeurd. In-
tussen werden de planbaten en planschade berekend voor de betrokken partijen. 
Er is een folder beschikbaar met uitleg over deze planbaten en planschade-
berekening. 
Alle betrokken inwoners ontvingen thuis een brief met uitleg over hun eigen situa-
tie. 
 

B) Paul Cardon vraagt naar het alternatief voor de plaatsing van de bomenrij langs-
heen de Heerbaan. Er wordt gedacht aan een essendreef in Domein de Ghel-
linck. Ook andere opties worden nog bekeken. Het is echter niet voor de hand 
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liggend om een locatie te vinden waar de bomen kunnen geplaatst worden zon-
der veel tegenkanting. 
Paul bevestigt dat de locatie van de essendreef een geschikte locatie kan zijn. 
Hij vraagt hierbij ook naar een plan van Domein de Ghellinck waarbij de delen 
die in eigendom van de gemeente op aangeduid staan. 
 

C) De burgemeester deelt mee dat de military, in tegenstelling tot vorig jaar, hoogst 
waarschijnlijk dit jaar niet opnieuw zal doorgaan in het domein. 

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderdag 12/03/2020 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. 


