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Pun
t Onderwerp

  1. Goedkeuring verslag

Het verslag van de milieuadviesraad van 03.03.2022 ontbrak als bijlage bij de uitnodiging voor de 
MAR van vanavond. Dit verslag zal dan ook samen met het huidige ter goedkeuring voorgelegd 
worden tijdens de volgende milieuadviesraad. (Datum nog te bepalen) 

  Laura Vroonen neemt ontslag als lid van de milieuadviesraad. Aangezien ze werkt op het kabinet 
van minister Demir zou er in een aantal toekomstige dossiers misschien sprake kunnen zijn van 
belangenvermenging indien de MAR hierover zou moeten adviseren. (Bijv. stikstofdossier). De MAR 
neemt akte van het ontslag. 

  Er wordt ook gevraagd om afwisselend iemand anders aan te stellen als notulist. De vorige 
verslagen zijn telkens door Anne-Mie Casier of Christophe Janssen opgesteld. (Eigenlijk de rol van 
de secretaris) Dit voorstel wordt goedgekeurd. 

2. Stand van zaken dossier windturbines Warsage 



  
Twan Wilmes geeft toelichting bij de stand van zaken rondom het Windmolenpark Warsage/	
STAVAZA: Engie/Electrabel heeft een vergunning bekomen voor de plaatsing van de zes 
windturbines in Dalhem. De vergunning is eigenlijk verkregen omdat het Waals gewest geen 
(tijdige) beslissing genomen heeft. Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme en haar collega Diependaele, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, gaan hiertegen in beroep bij de Raad van Staten. Ook 
de universiteit van Luik (Einstein telescoop) en de gemeente Dalhem overwegen in beroep te 
gaan. Ook Waals minister van Ruimtelijke Ordening vraagt een herziening aan van het volledig 
dossier. Het indienen van een bezwaar bij de Raad van Staten moet ten laatste tegen eind juni 
gebeuren. 

  3.   Stand van zaken houtafvalverbrandingsinstallatie Lixhe CBR 

Twan Wilmes licht toe dat het Waals gewest een positief advies verleend heeft voor de bouw van 
een Biomassacentrale in Lixhe. (Terreinen van CBR). Een aantal buurgemeentes (o.a. 
Vroenhoven, Riemst en Eijsden) en het Vlaams Gewest hadden hiertegen beroep aangetekend. 
De gemeente Voeren had beslist dit niet te doen. De reden hiervoor is dat vanwege de 
overwegende zuidwest winden, de gevolgen voor de Voerstreek zeer beperkt zullen zijn. Jean 
Duijsens meent te weten dat er op het terrein van CBR stikstof zal worden opgevangen om dit 
vervolgens te transporteren naar olieproducerende landen. Daar zou het dan in de grond 
gespoten worden om olie te ontginnen.

  4. Advies PAS (stikstof)  + punt 5 : rondvraag



Huub Broers vraagt of er eerst overgegaan kan worden naar punt 5 (rondvraag) aangezien hij 
bij punt 4 (Advies PAS) de vergadering zal moeten verlaten. (Eventueel belangenconflict). Dit 
wordt aanvaard. Huub vraagt of de 15m hoge dam die gebouwd is op het terrein van Knauf 
wel vergund is? Twan zal dit nakijken. Het kan ook zijn dat deze grond daar tijdelijk is 
opgestapeld en dus nog verplaatst wordt.  

Er wordt de vraag gesteld of het misschien interessant is om aan Hanne Mengels (ex-
duurzaamheidsambtenaar bij de gemeente Voeren en momenteel verantwoordelijke 
communicatie bij Regionaal Landschap Lage kempen) te vragen om lid te worden van de 
MAR. (Ter vervanging van Laura Vroonen) Hanne wordt hierover gecontacteerd. 
  
Jean Duijsens stelt de vraag of er iets gedaan kan worden aan het “tractor-kerkhof” (Smeets) 
langs de weg van Withuis richting Visé. Dit geeft echt geen fraai beeld van de streek. Kan dit 
niet met een haag afgeschermd worden? worden? Misschien ook eens kijken naar de 
vergunning. 

Mieke Nyssen vervoegt de vergadering. 

Jean-Pierre Rutten verwijst naar een mail die hij naar de burgemeester verzonden heeft m.b.t. 
‘Reizen naar morgen, ook in de Voerstreek’. Dit is de brochure die huis aan huis werd bedeeld 
en waarin de toekomstvisie voor een duurzaam evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid in 
de streek wordt voorgesteld. Joris licht dit nog kort toe. Aangezien er voor actieve 
landbouwbedrijven een uitzondering komt op de dynamische vergunningstop vraagt Jean-
Pierre of het niet verstandig is om een aantal voorwaarden (met name milieu, positief 
landschapsonderhoud, …) te koppelen aan landbouwers die een vakantiewoning willen 
starten. De gemeente wil hen hier zeker in begeleiden en ondersteunen om aan een positieve 
landschapsonderhoud deel te nemen. De burgemeester geeft als voorbeeld mee dat er met 
het Gulpdalproject in Teuven de laatste twee jaren zeven km haag werd aangeplant en meer 
dan 300 hoogstambomen; hoofdzakelijk in samenwerking met de landbouwers. De gemeente 
heeft ook recent subsidies ontvangen in het kader van het project Waterlandschap 2.0. De 
bedoeling hiervan is onder meer het verhogen van het waterbergend vermogen van de 
Voervallei waaronder ook het aanplanten van kleinschalige landschapselementen, samen met 
de landbouwsector, zoals dit ook in de Gulpvallei gerealiseerd werd. Beide projecten worden 
gecoördineerd door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. 
De nieuwe PAS wetgeving zal in ieder geval een grote impact hebben op de Voerense 
landbouwsector. (Zie agendapunt 5) 
Jean-Pierre vraagt waarom de holle weg aan ‘Hoogbos’ volledig is volgegooid met witte 
stenen. Dat er waarschijnlijk gaten moeten gevuld worden is normaal maar dat kan toch 
fraaier gebeuren. Hopelijk wordt dit niet overal toegepast of eventueel enkel de rijsporen en in 
het midden het gras laten staan. 

Daisy Theunissen kaart de problematiek van zwerfvuil. Dit lijkt de laatste jaren erger te zijn 
geworden. Overal vuilnisbakken plaatsen heeft ook geen zin want de mensen gooien hun 
afval gewoon ernaast. Het zijn niet enkel toeristen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook 
Voerenaars zelf maken zich schuldig aan het dumpen van afval.  Jean Levaux vraagt of het bij 
georganiseerde evenementen mogelijk is om meteen nadien een controle op zwerfvuil langs 
het traject uit te voeren. Zo kan de organisatie vlugger aangesproken worden bij 
overtredingen. Joris laat weten dat de gemeente hiervoor zeker de nodige aandacht zal 
hebben. Misschien kan er in het gemeentelijk infoblad weer aandacht gevraagd worden voor 
opruimingsacties. Mieke Nyssen stelt voor om eventueel een quotum te zetten op 
evenementen. 
Anne-Mie Casier deelt mee dat de Voerstreek in de running zit om een landschapspark te 
worden. De streek voldoet aan alle voorwaarden, behalve de opgestelde oppervlakte. 
Hiervoor is de streek te klein en werd het voorstel gedaan om het uit te breiden met een stukje 
Nederland (Heuvelland)  en Wallonië (Land van Herve). Het project schiet goed op. De MAR 
krijgt de mogelijkheid om dit op te volgen en een deskundige afgevaardigde te sturen naar 
vergaderingen. Eventueel geïnteresseerd zijn: Jean-Pierre Rutten, Jean Duijsens, Mieke 
Nyssen. 

Huub Broers verlaat de vergadering voor punt 5. 



De vergadering eindigt om 21.20 uur. 

Volgende vergadering:  11 oktober om 20 u. 

Anne-Mie Casier 
 Voorzitter 

5. Advies PAS (stikstof)

Stikstofdossier: De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over stikstof. Dit zal dienen 
als basis voor het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en bijhorend plan-MER dat in 
openbaar onderzoek zal gaan. Twan Wilmes licht kort toe waarover het gaat. 
In Voeren is er slechts 1 bedrijf dat een rode impactscore heeft en volledig zal moeten stoppen. 
Wel zal de hele sector de uitstoot van stikstof moeten reduceren. Jean-Pierre Rutten vraagt of 
de reductie per bedrijf wordt opgelegd of aan de volledige sector, en of de landbouwers hierbij 
begeleid gaan worden. Dit is inderdaad voor de volledige sector. Waarschijnlijk zullen de 
bedrijven o.a. bijgestaan worden door de “Boerenbond” of het “Algemeen Boerensyndicaat”. 
Over het algemeen zijn de landbouwers wel lid van een van beide organisaties. 

Advies MAR:  

• Voorzie een flankerend beleid voor Voeren. Dat moet ervoor zorgen dat het bijzonder 
landschap behouden wordt en dat de weilanden bijv. ten gunste van akkers (maïs) 
zouden verdwijnen. 

• Voordelen geven aan biologische bedrijven. Dat geeft een extra reden om dit te blijven 
of te worden. 

• Er moet aandacht zijn voor de rechtszekerheid van landbouwers zodat men weet of 
men investeringen zal terugverdienen. 

• In Voeren is er geen groot onderscheid tussen landbouw en natuur. De 
landbouwgronden met hun kleine landschapselementen hebben ook natuurwaarde. 

• Er zou meer ingezet moeten worden op het stimuleren van de korte keten. 


