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VERSLAG 

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. 

Pun
t Onderwerp

  1. Goedkeuring verslag

Het verslag van de milieuadviesraad van 11.01.2022 is goedgekeurd

2. Stand van Zaken van lopende projecten 



Twan Wilmes geeft een toelichting op de stand van zaken rondom een aantal lopende projecten. 
De gemeente/stad Visé heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een 
Biomassacentrale in Lixhe. (Terreinen van CBR). Een aantal buurgemeentes (o.a. Vroenhoven, 
Riemst en Eijsden) en het Vlaams Gewest hebben hiertegen beroep aangetekend. De gemeente 
Voeren heeft beslist dit niet te doen. De reden hiervoor is dat vanwege de overwegende zuid-west 
winden, de gevolgen voor de Voerstreek zeer beperkt zullen zijn. Twan Wilmes merkt op dat de 
Vlaamse overheid in eerste instantie een positief advies had afgeleverd maar naderhand hierop is 
teruggekomen. De beroepsprocedure is nog lopende. 
Windmolenpark Warsage/	STAVAZA: het Waals gewest heeft een vergunning verleend voor de 
plaatsing van zes windturbines in Dalhem. Naast de gemeente Voeren en Eijsden Margraten zijn 
een aantal belangrijke organisaties (o.a. universiteiten, het Vlaams gewest,…) in beroep gegaan. 
De beroepsprocedure zal nog enkele maanden in beslag nemen. Van zodra er nieuws is, zal dit 
gecommuniceerd worden. 
Werken aan de Berwijn: volgende week vindt er een infovergadering voor de buurtbewoners 
plaats. De kapwerken langs de Berwijn zijn inmiddels al begonnen.  
Liège-Bierset Airport: er zijn plannen om de luchthaven van Luik-Bierset uit te breiden. Er is nog 
geen officiële aanvraag ingediend maar de gemeente Riemst heeft alvast een advocatenbureau 
ingeschakeld om deze plannen aan te vechten. De gemeente Voeren steunt dit initiatief. De 
toename aan nachtvluchten zullen voornamelijk boven Belgisch Limburg en het westelijk deel van 
de Voerstreek gebeuren. De gemeente Riemst gaat hierover, waarschijnlijk in de loop van deze 
maand, een persbericht uitsturen. 
Stikstofdossier: Vorige week heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over het 
verminderen van de stikstof bij de landbouw. Het is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen 
zullen zijn voor de Voerstreek. Dit zal zeker gevolgen hebben voor de landbouw in de streek maar 
ook opportuniteiten. Zo komen er o.a. ook extra middelen vrij voor landschapsherstel. 
Burgemeester Gaens geeft nog wat uitleg hierover. Jean Duijsens merkt op dat er ook mest vanuit 
Nederland naar Voeren vervoerd en uitgestrooid wordt en vraagt zich af of dit wel te controleren 
valt. Er komt sowieso een volledige stop op uitstrooien van mest en dit zal wel gehandhaafd 
worden. Waarschijnlijk zal dit eerder steekproefsgewijs gebeuren. 

  3.   Plaatsing windturbine terrein Knauf 

Twan Wilmes licht toe dat Engie-Electrabel een vergunning heeft aangevraagd voor de plaatsing 
van 1 windmolen op het terrein van de firma Knauf in Visé. Deze 150m hoge turbine zal op 7m 
van de gewestgrens geplaatst worden. De opgewekte energie zal hoofdzakelijk gebruikt worden 
door de firma Knauf maar kan in geval van overschot ook het vaste energienet bevoorraden. De 
aanvraag voldoet aan de in het Waals Gewest geldende normen. Oorspronkelijk was er een 2de 
windmolen voorzien maar die aanvraag is definitief geschrapt. Er wordt aan de MAR gevraagd om 
tegen volgende week een advies over dit dossier aan de gemeente over te maken. Er zal 
gevraagd worden om bij de toekenning van een eventuele vergunning ook rekening te houden 
met de geldende regels van het Vlaams Gewest. Niet onlogisch aangezien de zeer geringe 
afstand met de gewestgrens.

  4. Wijziging vergaderagenda

Anne-Mie Casier vraagt om de geplande MAR-vergadering van juli te vervroegen naar woensdag 
29 juli. Het heeft weinig zin om een vergadering te plannen tijdens de zomervakantie. De 
volgende vergadering die gepland was op 12 april valt weg.  

5. Varia/rondvraag



De vergadering eindigt om 21.10 uur 

Anne-Mie 
Casier Voorzitter 

• Vaststellen verslag MAR 11-01-2022.  Deze vindt u als bijlage. 
• Stand van zaken lopende projecten 
• Windturbine industrieterrein KNAUF 
• Vergaderagenda MAR: wijziging 
• Rondvraag 

Anne-Mie Casier vraagt of de gemeente momenteel bomen aan het hakken is en op welke 
locaties deze werkzaamheden plaatsvinden. “Natuurpunt” wordt vaak onterecht beschuldigd van 
bomen weg te kappen terwijl ze geen werken uitvoeren. Twan Wilmes meldt dat er geen officiële 
kapwerken uitgevoerd worden. Momenteel wordt er enkel aan hakhoutbeheer gedaan. Dit is nu 
o.a. het geval aan de rand van het gebied van natuurpunt. Er is een groot verschil met het 
volledig wegkappen van bomen. Bij hakhoutbeheer groeit alles weer heel snel aan.  

Christophe Janssen vraagt om permanente oplossing te zoeken voor het schrijven van de 
notulen. (eigenlijk de rol van secretaris). Maar dit zal opnieuw aangehaald worden op een 
volgende MAR-vergadering, wanneer er wat meer leden aanwezig zijn.  

Er wordt ook nog kort gesproken over het probleem “zwerfvuil” en in het bijzonder mondkapjes die 
langs de hoofdwegen en op het kerkplein rondslingeren. 


