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VERSLAG 

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. 

Pun
t Onderwerp

  1. Goedkeuring verslag(en)

De verslagen van de milieuadviesraden van 11.05.2021 en 10.08.2021 zijn goedgekeurd

2. Klimaatactieplan



Twan Wilmes geeft een toelichting op de stand van zaken rondom het klimaatactieplan. Er zijn 
geen grote dingen te melden. Er wordt hard gewerkt aan de renovatie en aanleg van de nieuwe 
fietspaden. O.a. de heraanleg van het fietspad Kattenroth is ondertussen afgerond. Aan het 
fietspad van Hoeneveldje wordt nog verder gewerkt.  
Het collectieve wijkrenovatieproject in Moelingen loopt goed. Er is veel belangstelling voor. De 
opkomst bij de fysieke en digitale infosessies in Moelingen was zeer goed; beter dan Stebo bij 
gelijkaardige projecten heeft meegemaakt. In samenwerking met Stebo werden al een aantal 
projecten opgestart Een update op de stand van zaken zal tegen de volgende MAR gegeven 
worden.

  3.   Windmolenpark Warsage/	STAVAZA 

Twan Wilmes licht toe dat het het Waals gewest de vergunning verleend heeft voor de plaatsing 
van zes windturbines in Dalhem. De termijn voor de beroepsprocedure loopt al binnen 2 weken af. 
De gemeente gaat een bezwaar indienen. Jean Duijsens vraagt of ook het Vlaams gewest 
hiertegen in beroep gaat. De kabinetten van de 2 bevoegde ministers (Demir en Diependaele) zijn 
hierover aangeschreven. Enkel het kabinet van minister Zuhal Demir heeft al officieel gereageerd. 
In de krant werd echter al gemeld dat beide ministers in beroep gaan. Ook de buurgemeenten 
(Eijsden-Margraten), evenals beide provincies Limburg werden gecontacteerd. Lizzy vraagt of het 
beroep op individuele basis moet gebeuren en of er dan een vergoeding van EUR 100,00/
aanvraag moet betaald worden. In geval van een individuele procedure moet er inderdaad een 
vergoeding betaald worden.

  4. Biomassacentrale Lixhe

Twan Wilmes geeft aan dat de gemeente Visé waarschijnlijk deze maand de vergunning hiervoor 
zal afleveren.  Eigenlijk gaat het hier eerder over een soort houtafvalverwerkingsinstallatie. Van 
zodra dit officieel gebeurd is, zal er een overleg plaatsvinden met de omliggende gemeenten om na 
te gaan welke bijkomende stappen er ondernomen kunnen worden. Vanuit Nederland is er wel veel 
verzet geweest. Dit is logisch, want de meest negatieve gevolgen zullen vooral in Nederland 
voelbaar zijn, en niet zozeer voor Voeren vanwege de overwegende zuid-west winden.

5.   Ander nieuws



Joris Gaens (burgemeester) meldt dat de kandidatuur van Voeren voor het project 
“Waterlandschap” (i.s.m. Het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren RLHV) begin november 
2021 werd geselecteerd. Hiervoor komen er financiële middelen vrij om het waterbergend 
vermogen van het landschap uit te bouwen. Dit kan door bijvoorbeeld de aanleg van extra 
bufferbekken in de Voervallei, het aanplanten/plaatsen van Kleine Landschapselementen … 
De gemeente heeft ook een kandidatuur ingediend voor een erkenning als “Landschapspark”. Dit is 
een nieuw concept van Vlaams minister van milieu Zuhal Demir. Ze wil in Vlaanderen een aantal 
Nationale parken en Landschapsparken creëren. Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op 
landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark gaan 
landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme 
hand in hand.  Een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland zal de ingezonden 
kandidaturen beoordelen. Tegen 2023 zullen we weten of onze aanvraag weerhouden wordt. Enkel 
de gebieden die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een 
begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. De kandidaten 
ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het 
begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. Jean 
Duijsens merkt op dat voor het opstellen van een masterplan er een studiebureau zal 
geraadpleegd moeten worden en er hiervoor toch een aanzienlijk budget voor nodig zal zijn. Joris 
antwoordt dat de eerste uitwerking hoofdzakelijk door het RLHV gebeurt en dat het aanstellen van 
een studiebureau nog niet aan de orde is aangezien we pas in 2023 weten of ons project 

uiteindelijk weerhouden wordt. 

6.   Verbreding Berwijn

Hennie van der Woeij vraagt naar de stand van zaken. Er wordt aangegeven dat de aanbesteding 
hiervoor afgesloten is. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft slechts van 1 aannemer een 
offerte binnengekregen. Het bedrag was veel hoger dan in de raming was voorzien. Waarschijnlijk 
heeft men bij de raming niet of te weinig op enorme prijsverhogingen van de laatste maanden 
geanticipeerd. Het budget werd inmiddels opgetrokken en het project werd gegund aan de 
aannemer. Van zodra meer info beschikbaar is zal dit door de gemeente gecommuniceerd worden. 
Ook wordt opnieuw benadrukt dat de verbreding van de Berwijn het risico op overstromingen wel 
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. 
Hiervoor is het belangrijk dat de werken effectief starten en de bewoners zien dat de “overheid” ook 
haar verantwoordelijkheid neemt.  

7. Varia/rondvraag



De vergadering eindigt om 20.50 uur 

Anne-Mie 
Casier Voorzitter 

• Vaststellen verslagen MAR 11-05-2021 en 10-08-2021. Deze vindt u als bijlage. 
• Klimaatplan:  vragen over/toelichting bij de tekst van december + evt. nieuwe info. 
• Windmolenpark Warsage: STAVAZA 
• Warmtekrachtkoppeling (biomassacentrale) Lixhe: STAVAZA 
• Ander nieuws 
• Stand van zaken Berwijn 
• Rondvraag 

Jolanda Daems vraagt om haar automatisch op te nemen in de mailinglijst van de MAR. Dit wordt 
genoteerd.  

Twan Wilmes vraagt om de vergaderdata vast te leggen voor de rest van het jaar. De 
eerstvolgende vergaderingen zullen plaatsvinden op de tweede dinsdag van april, juli en oktober. 


