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AGENDA 

Punt Onderwerp Duiding 

1.  
Opening De voorzitter verklaart de vergadering geopend om 20u04. 

2.  

Goedkeuring verslagen: 

- MAR 01-02-2021 

- Open MAR 28-04-2021 

De betreffende verslagen worden goedgekeurd. 

3.  
Kennisneming ontslag 

Mathieu Clauwers 
De leden nemen kennis van het ontslag van M. Clauwers. 

4.  
Stemming kandidatuur 

Jean-Pierre Rutten 

Jean-Pierre Rutten stelt zich voor als kandidaat lid van de 

MAR. Na een stemming wordt Jean-Pierre toegelaten als 

niet-stemgerechtigd lid van de milieuraad. 

5.  
Vaststelling huishoudelijk 

reglement en afsprakennota 

Het huishoudelijk reglement en de afsprakennota worden 

goedgekeurd. 

6.  
Korte evaluatie van de Open 

Milieuraad op 28-04-2021 

Open milieuraden zijn zeldzaam, er zijn er al jaren geen 

meer doorgegaan. Deze Open MAR was de eerste keer 

sinds lang, en de digitale manier o.w.v. corona-

maatregelen was niet ideaal (mensen zijn dit niet 

gewend). Er was wel een kleine groep geïnteresseerden, 

maar de opkomst was toch lager dan gehoopt. Niet 



iedereen was even prominent aan het woord, sommigen 

namen veel tijd, en soms werd er te sterk van het 

onderwerp afgeweken. Bij een volgende keer is het 

belangrijk dit beter te modereren. 

Indien we meer opkomst wensen, moeten we mensen er 

ook warm voor maken. Belang van sensibilisering 

(educatie) en communicatie. En dit i.k.v. draagvlak. Twan 

reageert dat acties rond sensibilisering opgenomen 

werden onder “5 Transversale maatregelen: maatregel 2 

t.e.m. 5”.  

Goede ideeën kunnen ook achteraf nog besproken 

worden (ook als ze niet in het plan werden opgenomen), 

en dit via communicatie richting Twan of door het te 

agenderen op de MAR.  

Er wordt gesuggereerd om over de taal- en/of 

landsgrenzen heen te kijken. Joris Gaens reageert: 

Gemeente Voeren zal zich kandidaat stellen als 

landschapspark, en hier zullen we sowieso 

grensoverschrijdende partnerschappen trachten aan te 

gaan (cfr. de minimum oppervlakte om erkend te worden 

als landschapspark is 10.000ha). Dit gaat uiteraard niet 

enkel over het klimaat op zich, want de focus is 

landschapsbehoud, maar er is wel een sterke link naar 

natuur, milieu en klimaat. 

7.  Advies Klimaatactieplan 2030 

Er heerst een algemene bezorgdheid dat het klimaatplan 

niet ambitieus genoeg is of dat er niet voldoende in staat 

om de klimaatopwarming effectief tegen te gaan. Er wordt 

gereageerd dat dit sterk zal afhangen van de concrete 

implementatie op vlak van beleidsuitvoering: er zijn in het 

plan voldoende mogelijkheden open gelaten om fors 

stappen vooruit te zetten op vlak van klimaat, maar zal dit 

ook effectief gebeuren? Een groot deel van de 

maatregelen kunnen ook zeer nauw geïnterpreteerd 

worden, en dan halen we nooit de vooropgestelde doelen. 

Er wordt gesuggereerd om te werken met een 

jaarprogramma / tijdlijn (korte versus lange termijn). Twan 

licht toe dat er sowieso een planning zal opgemaakt 

worden door de gemeente.  



We spreken af dat dit een vast punt wordt in de MAR om 

de evolutie op te volgen. Alle leden van de Milieuraad 

stemmen een gunstig advies m.b.t. het klimaatplan 2030 

mits een correcte en ambitieuze implementatie, bijsturing 

indien nodig en nauwe opvolging in de milieuraad.  

8.  Waterbeheersing Voervallei 

Waterbeheersing is een belangrijk deel van luik 

klimaatadapatie van klimaatplan!  

- Toelichting beschermd erfgoedlandschap: 

Een duurzaam landschap hangt nauw samen 

met een landschap dat een goed 

waterbergend vermogen heeft. Het regionaal 

landschap is een sterke partner in de opmaak 

van de beheerplannen rondom het 

beschermd erfgoedlandschap (Gulp- en 

Voervallei). Er wordt gewerkt aan het nemen 

van maatregelen rondom een stimulerend 

beleid = dienstenvergoeding voor 

landbouwers en particulieren (ipv 

handhaving). Klaar tegen maart 2022. In 

september zal er eerst nog een adviesronde 

komen naar burgers toe, en dan kan ook de 

MAR nog een advies formuleren.  

- Project Gulpvallei rondom waterbergend 

vermogen (onder impuls van Nationale 

postcodeloterij NL): 

Vooral gericht op maximaal afstromen van 

water te voorkomen, behoud kleinschaligheid 

en KLE’s. Al een hele hoop verwezenlijkingen 

(zie landschapskrant RLHV), o.a. aanplant 

boomgaarden, voederhagen, houtkanten,… 

- Opschaling naar Voervallei: ook hier willen we 

zaken realiseren zoals in de Gulpvallei, een 

actieve en participatieve aanpak. Opschaling 

naar Voervallei zal gebeuren vanuit een 

project van de gemeente Voeren ism RLHV, 

VMM en provincie Limburg. (Er wordt 

intussen reeds gezocht naar mogelijke 

bufferbekkens.)  



- Mogelijks zijn er nog mogelijkheden vanuit de 

Blue Deal maatregelen om te werken rond 

een waterrobuust landschap.  

- Er komt een vraag of er voor de Berwijn ook 

een wachtbekken komt, maar het debiet van 

de Berwijn is hiervoor te groot. Ander type 

beek dan de Voer. De verbreding en 

uitdieping is de meest efficiënte maatregel. 

Het openbaar onderzoek is afgerond, er 

waren geen bezwaren, de vergunning wordt 

kortelings verleend.  

9.  
Andere meldingen vanwege de 

gemeente 

Update rondom de PAS-regelgeving (stikstofdepositie): 

- Er werd een aanvullende richtlijn gepubliceerd 

rondom het PAS verhaal. De industrie krijgt 

hierin wat meer ademruimte; landbouw niet. 

Voeren hecht waarde aan de kleinschalige 

grondgebonden landbouw, en we hopen dat 

het PAS verhaal deze landbouwers niet 

afstraft. Vanuit de gemeente Voeren wordt dit 

dossier dus nauw opgevolgd. We hopen 

immers dat de landbouwers (die hier ook onze 

landschapsbouwers zijn) kunnen blijven, 

zonder dat zij een zware impact hebben op de 

natuurwaarden van onze gemeente. 

- Er wordt toegevoegd dat er een verschil is in 

soort landbouw (kleinschalige landbouwers 

met weinig dieren versus megastallen versus 

maisakkers). 

- Er wordt toegelicht dat vee op de weide 

minder uitstoot dan in de stal (reden: in de 

stal wordt urine en vaste mest gemengd, 

waardoor er een chemisch proces op gang 

komt waarbij extra broeikasgassen vrijkomen; 

op het weiland heb je dit niet; uiteraard blijft 

veeteelt hoe dan ook een bron van 

broeikasgassen). 

- Er komt een vraag waarom er Nederlandse 

varkensmest wordt aangeleverd op Voerense 

bodem, of dit wettelijk in orde is. Het hebben 

van akkers is niet vergunningsplichtig, en deze 



uitstoot wordt dus niet opgenomen in de 

modellen.  

10.  Rondvraag 
Er zijn geen bijkomende varia-punten – bedankt aan Twan 

en Judith voor de ondersteuning van de MAR. 

Sluiting van de vergadering 

 

De vergadering eindigt om 21u15.  

 

De volgende vergadering van de adviesraad zal plaats vinden op 03/08/2021 om 20u in de raadszaal 

van het gemeentehuis.  

 

 

 

 

Anne-Mie Casier 

Voorzitter 

 

 


