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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 23 MAART 2022 
 
Aanwezig:  
 Deklerck Jean-Marie 
 Croene Nikolaas  
 Blauwet Eric 
 Van Renterghem Erwin 
 Vanlanduyt Marianne 
 Coudeville Claudia 
 Lanszweert Peter 
 Demonie Norbert 
 Streuve Nele 
 Segaert Luc 
 Baelde Hippoliet 
 Deschuytter Marc 

 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
 Depoorter Anja 
 Vanden Broucke Marleen 
 Dhaese Annemieke 

 
 
Voor aanvang van de vergadering wordt er ter nagedachtenis van Hilde even stilgestaan bij haar overlijden. 
Door de voorzitter wordt meegedeeld dat er nagedacht wordt om Hilde een blijvend eerbetoon te geven 
in overleg met Huis Snello vzw, waar ze meter van was (bijvoorbeeld door het planten van een boom). 
Thans zijn de bouwplannen nog niet definitief, waardoor het nog te vroeg is om iets in die zin te 
verwezenlijken, maar dit zeker een goed idee is waar later gevolg aan gegeven zal worden. 
 
 
Verslag 
 

1. Vorig verslag 

Het vorig verslag van 29 september 2021 wordt goedgekeurd.  
De opmerkingen op het verslag via Erik Blauwet en aangegeven door Natuurpunt worden meegenomen in 
het verslag. 
 

2. Droogteproblematiek - grondwater 

Door Peter Lanszweert wordt verwezen naar een studie van WTCB anno 2020 waarin onderzoek werd 
gedaan om bemalingswater te (her)gebruiken in plaats van te lozen in de riolering. Hieruit bleek dat het 
gebruik van bemalingswater in residentiële sanitaire installaties (bv toiletten en wasmachines) af te raden is.  
 
De aanwending van bemalingswater voor het bewateren van tuinen en parken lijkt wel mogelijk. 
 
In de vergunningsaanvraag of melding voor de bemaling moet de aanvrager motiveren waarom bepaalde 
oplossingen naar retour of lozing niet haalbaar zijn. De mogelijke oplossingen vind je in volgorde van 
wenselijkheid op deze website. 
 
De voorwaarden in artikel 5.53.6.1.1. van titel II van het VLAREM stellen dat als een bemaling tijdelijk 
noodzakelijk is om bouwkundige werken te kunnen uitvoeren, het de voorkeur verdient om het 
bemalingswater terug in de grond te brengen zodat er netto minder water opgepompt wordt. Dit kan door 
het bemalingswater te retourneren via infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. 
 
Helaas is dit met de huidige best beschikbare technieken (3° onder definities beste beschikbare techniek) 
niet op elke locatie mogelijk door ruimtegebrek, samenstelling van het grondwater (bv. ijzergehalte, 
verontreiniging) of opbouw van ondergrond (bv. onvoldoende infiltratiecapaciteit). Als retourneren niet 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/bemaling-in-vier-stappen
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/bemaling-in-vier-stappen
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=19112&woLang=nl
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69723&woLang=nl
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mogelijk is, moet het bemalingswater in eerste instantie afgeleid worden naar de dichtstbijzijnde waterloop 
of, in het geval er een gescheiden riolering aanwezig is, naar de regenwaterafvoer. 
 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld door het veroorzaken van wateroverlast 
voor derden, mag er geloosd worden op de openbare riolering. Deze volgorde is voor het lozen van niet-
verontreinigd bemalingswater tevens omschreven in artikel 6.2.2.1.2§ 5 van titel II van het VLAREM. 
 
 

3. GAS – OVAM-handhaving - zwerfvuil 

De Vlaamse overheid zal de lokale besturen ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor zullen 
gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024) 30 handhavers bij de OVAM tewerkgesteld 
worden die zich uitsluitend zullen bezighouden met het controleren op zwerfvuil. De eerste handhavers 
zwerfvuil zijn actief en hebben de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het 
team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM. 
Uit bevraging bij OVAM bleek de prioriteit in eerste instantie aan de kust te liggen en bij de steden. 
 
De IVBO is thans bezig met een analyse van verschillende types sluikstortcamera’s en hun specificaties. 
Hierna zal het pakket aan de gemeenten voorgesteld worden, waarna keuze kan gebeuren over het al dan 
niet aanschaffen en inzetten van camera’s voor de handhaving. 
 
Het blijft belangrijk om blijvend te sensibiliseren en acties op te zetten ondersteund door de scholen en 
met de nodige ondersteuning via de IVBO en OVAM. 
Schepen Coudeville geeft aan om in de nabije toekomst bijkomende zwerfvuilacties op te zetten. Er werd 
hiervoor recent al een elektrische bakfiets aangekocht en ingericht om in te zetten op het terrein. 
 
 

4. Gescheiden vuilnisbakken restafval-PMD 

Binnen de gemeentelijke gebouwen wordt het afval reeds gescheiden ingezameld. Er wordt de suggestie 
gedaan om ook de openbare vuilnisbakken gescheiden afvalinzameling te voorzien.  
De ervaring leert in de praktijk dat het sorteergedrag in vele gevallen niet correct gebeurt, toch zal bij 
hernieuwing van vuilnisbakken dit overwogen worden om dergelijk type vuilnisbakken aan te kopen. 
 
 

5. Bomenteller  

Er zijn momenteel verschillende ‘bomentellers’ die de aangeplante bomen bijhouden.  
 
Er is het bomencharter. Via het ‘Bomencharter’ engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal 
bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het 
Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen.   
 
Er is de bosteller. De ‘Bosteller’ is instrument van het Agentschap Natuur en Bos. Zo zijn er in het 
Vloethemveld bosaanplanting uitgevoerd van 3000 stuks in samenwerking met de KSA Jabbeke en 5050 
stuks in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. 
 
Verder wordt op de gemeente een lijst bijgehouden met alle (vervang-) en nieuwe aanplanting van bomen.  
De suggestie wordt gedaan om een bomenteller op maat van de gemeente eventueel online te plaatsen. Dit 
voorstel kan meegenomen worden en zal voorgelegd worden bij de dienst ICT van de gemeente. 
 

6. Maaien Bekedijkestraat 

Er wordt gevraagd om opnieuw niet te vroeg te maaien in de Bekedijkstraat. In de berm van de 
Bekedijkstraat staan er orchissen en wordt gevraagd om deze berm later te maaien zodat de knollen van 
Orchisbloemen kracht kunnen opdoen. De dienst gemeentewerken is hiervan op de hoogte en zal zo lang 
mogelijk wachten om daar maaibeurt uit te voeren. 
 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=23947&woLang=nl
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Het is zo dat in kader van het wegbermdecreet er dit jaar over niet vroeger zal gemaaid worden dan voor 
15 juni. 
De zogenaamde veiligheidsmaaibeurt langs fietspaden zal uitgevoerd worden en vanaf midden juni zal er 
overgegaan worden tot een volledige maaibeurt. 
 
 

7. Impact stikstofdecreet op landbouw en uitbreiding landbouwbedrijven  

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van 
Stikstof (PAS) en de daarbij horende bijsturing van het mestbeleid. 
Er wordt gevraagd of dit voor de landbouwbedrijven in Jabbeke ook effecten zal hebben. Er wordt 
meegegeven dat er inderdaad voor de lopende landbouwbedrijven implicaties zijn bij de 
vergunningsverlening. 
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de 
depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- 
en toestemmingverlening. Er werd ook een ontwerpplan milieueffectrapport (ontwerp plan-
MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.   
De Vlaamse gemeenten organiseren hierover een openbaar onderzoek van 19 april 2022 tot en met 17 juni 
2022. 
 
 
 
De datum voor de volgende zitting van de milieuraad is voorzien op woensdag 1 juni 2021 om 19u. 
 
Nikolaas Croene  
secretaris milieuraad 
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