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VERSLAG 

De vergadering wordt geopend om 19.35 uur. 

 

Punt Onderwerp 

1.  
Goedkeuring verslag 

 
Verslag van de milieuadviesraad van 4 augustus 2020 is goedgekeurd 

2.  Afsprakennota en huishoudelijk reglement 

 Afsprakennota en huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd 

3.  Klimaatactieplan 

 
Twan Wilmes geeft een toelichting op de stand van zaken rondom het klimaatactieplan. Hij geeft 

aan dat we 10 procent van beoogde 40 procent CO2-reductie tussen 2011 en 2030 gehaald hebben 

en dat er in de komende jaren dus een tandje bij moet. 



Het actieplan is opgedeeld in een adaptatie- en mitigatieluik. De precieze invulling van beide delen 

wordt samen met de Werkgroep Klimaat verder ingevuld en binnenkort besproken op een Open 

Milieuadviesraad. 

4.  Biomassacentrale Lixhe 

 

Twan geeft aan dat de eerste vergunningsaanvraag is ingetrokken en dat er een nieuwe aanvraag 

ingediend zal worden bij de gemeente Visé. De inhoud van deze aanvraag is nog niet bekend bij de 

gemeente. Er vindt overleg plaats met verschillende gemeentes en provincies in Vlaanderen en 

Nederland om tot een gezamenlijke aanpak te komen. 

Jean Duijsens vraagt of de nieuwe aanvraag ook gelegen zou zijn op het terrein van CBR in Lixhe. 

Judith Voets laat een kaartje zien van de vorige aanvraag en geeft aan dat de nieuwe aanvraag 

waarschijnlijk op dezelfde plaats betrekking heeft. 

Hennie van der Woeij vraagt of het een vergelijkbare centrale betreft als in Tongeren staat. Judith 

Voets antwoordt dat in Tongeren mest verbrand wordt terwijl het in Lixhe over behandeld hout zou 

gaan. 

5.  Windturbines bij Knauf in Visé 

 

Twan Wilmes licht toe dat er een effectstudie uitgevoerd zal worden voor twee windmolens op het 

terrein van Knauf in Visé. De gemeente overlegt met gemeentes en provincies in Vlaanderen en 

Nederland om gezamenlijk suggesties te doen voor deze effectstudie. De gemeente zal in ieder 

geval vragen om in deze studie simulaties op te nemen van het zicht op de windmolens vanaf 

verschillende plekken in Voeren en om de effecten op geluid, zicht en schaduw ook over de 

gewestgrenzen heen te beoordelen. De resultaten van die studie worden meegenomen in de 

uiteindelijke vergunningsaanvraag. De gemeente heeft later nog de kans om te reageren op de 

aanvraag tijdens het openbaar onderzoek. 

6.  Nieuw subsidiereglement onderhoud en aanplant kleine landschapselementen 

 

Twan Wilmes licht toe dat de gemeente samen met Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 

(RLHV) een opzet heeft gemaakt voor een nieuwe werkwijze rondom de aanplant en het onderhoud 

van kleine landschapselementen. Het gemeentelijk subsidiereglement wordt vervangen door een 

project waarbij RLHV landschapsteams inzet om aanplant- en onderhoudswerkzaamheden uit te 

voeren. De aandacht zal hierbij verschuiven naar de instandhouding van de meest waardevolle en 

kwetsbare kleine landschapselementen. 

Jean Duijsens vraagt om hierbij ook aandacht te hebben voor hoogstamboomgaarden. Judith Voets 

geeft aan dat hier zeker op gelet zal worden. 

De milieuadviesraad heeft geen bezwaren en geeft een gunstig advies om dit project samen met 

RLHV te starten. 

7.  Zwerfvuil langs de Maas in Moelingen 

 Twan Wilmes legt uit dat op het terrein langs de Maas bij de monding van de Berwijn recent een 

aantal grote sluikstorten heeft plaatsgevonden. De eigenaar van het terrein, de Vlaamse Waterweg, 



heeft aangegeven dit op te gaan ruimen en te zoeken naar een manier om het terrein beter af te 

sluiten. 

De discussie verbreedt zich tot de zwerfvuilproblematiek in de waterlopen. Twan Wilmes geeft aan 

dat de beheerder van de waterloop (VMM of provincie) verantwoordelijk is maar dat de gemeente 

waar mogelijk ook mensen aanspreekt die (groen)afval in de waterlopen storten. 

Judith Voets voegt toe dat er overleg is met de VMM en de provincie om vuilvangers in een aantal 

waterlopen te plaatsen. Jean Duijsens geeft aan dat dit ook goed werkt om mensen bewust te 

maken van de hoeveelheid zwerfvuil in de waterlopen. 

8.  Verbreding Berwijn 

 

Judith Voets geeft aan dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dit jaar nog niet zal starten met 

de werkzaamheden omdat de voorbereiding nog loopt. De gemeente doet het mogelijke om dit 

dossier zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar heeft weinig tot geen impact op het proces. De 

gemeente heeft ook al herhaaldelijk gevraagd om de slipbanken die er zijn langs de Voerenstraat 

alvast te verwijderen als signaal dat er wel degelijk aan gewerkt wordt, maar de VMM wilt het als 

geheel aanpakken omdat zij aangeven dat de impact van de overstroming stroomaf dan groter zal 

zijn.  

Hennie van der Woeij vraagt of de VMM zou kunnen communiceren over de planning van de 

verbreding van de Berwijn. Judith Voets geeft aan dat ze dit zal opnemen met de VMM. Joris voegt 

toe dat dat al afgesproken werd met de VMM dat ze dit jaar een infomoment zouden organiseren 

over de verbreding van de Berwijn. Omwille van de coronamaatregelen zal dat waarschijnlijk 

digitaal verlopen.   

Jean Duijsens vraagt of de gemeente een verzekering kan afsluiten zodat de inwoners van 

overstromingsgebied geen financieel risico meer lopen. Judith Voets antwoordt dat het weinig 

waarschijnlijk is dat dit mogelijk is net omdat de risico’s zo groot zijn.  Ze geeft aan dat er een 

project is geweest waarbij mensen deskundig advies konden krijgen om hun huis te beveiligen 

tegen overstromingen. Ook benadrukt ze dat de verbreding van de Berwijn het risico op 

overstromingen zal verminderen maar niet zal uitsluiten. Bij situaties zoals op 1 juni 2018 zal de 

Berwijn nog steeds overstromen, maar de hoogte van het water in de straten zal wel wat lager zijn. 

Daarom is het zo belangrijk dat bewoners in overstromingsgebied ook hun woning beveiligen tegen 

overstromingen.  

9.  Heraanleg fietspad Kattenroth 

 

Liselotte Bollen van Natuurpunt heeft haar bezorgdheid geuit over de verharding van het fietspad 

Kattenroth in verband met de ligging in waardevol natuurgebied.  

Judith Voets legt uit dat de gemeente het belangrijk vindt om het toeristisch fietsroutenetwerk in 

goede staat te houden en dat na overleg met Natuurpunt de kleur van de beton zou worden 

aangepast om de verharding beter in te passen in de omgeving. 

Judith Voets geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat een betonverharding op dit traject de meest 

duurzame oplossing biedt en dat de gemeente inzet op een gekleurde betonverharding die beter 

opgaat in de omgeving. Ze voegt toe dat het huidige fietspad enkele jaren geleden is aangelegd in 

schraal beton en dat dit niet bestand is gebleken tegen het weer en het verkeer dat van de weg 

gebruik maakt. 



Anne-Mie Casier vraagt of er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden. Judith Voets 

antwoordt dat dit ook werd gevraagd door Natuurpunt en dat de gemeente hierover in overleg is 

met een verkeersdeskundige om te kijken wat mogelijk is. 

10.  Nieuws vanuit de gemeente 

 
Judith Voets geeft aan dat de verschillende projecten die lopen ter bescherming van het landschap 

goed uitgelegd werden in een landschapskrant dat tussen kerst en nieuwjaar huis-aan-huis bedeeld 

werd en geeft aan dat dit op een latere milieuadviesraad in meer detail zal toegelicht worden. 

11.  Vaststellen data volgende MAR 

 

Anne-Mie Casier heeft een voorstel gedaan om de vergaderdata vast te leggen voor de rest van het 

jaar. Dit voorstel wordt gevolgd en de eerstvolgende vergaderingen zullen plaatsvinden op de 

tweede dinsdag van mei, augustus, november. 

Daaraan wordt toegevoegd dat het op basis van de actualiteit nodig kan blijken om vaker te 

vergaderen. Hiervoor worden dan extra vergaderingen tussengevoegd waar alleen de dringende 

onderwerpen besproken worden. 

12.  Varia 

 

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken rondom het windmolenproject in Warsage (Dalhem). 

Judith Voets antwoordt dat er nog geen definitieve beslissing genomen is in dit dossier. Ook licht ze 

toe dat Engie interesse heeft uitgesproken om dit project langs de spoorlijn uit te breiden naar het 

westen en naar het oosten, en dus in de gemeente Voeren. 

 

De vergadering eindigt om 21.05 uur 

 

 

Anne-Mie Casier 

Voorzitter 

 


