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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 11 februari 2016 
 
Aanwezig:  
Blauwet Erik (voorzitter) 
Croene Nikolaas (secretaris) 
Claudia Coudeville (schepen leefmilieu – CD&V) 
Segaert Luc (landbouw) 
Baelde Hippoliet (werknemers) 
Declerck Marcel (werkgevers) 
Vanlanduyt Marianne (milieu en natuur) 
Van Renterghem Erwin (deskundige) 
Vanhouteghem Katrien (milieu en natuur) 
Demeyere Marcel (landbouw) 
De Riddere Kathleen (milieu en natuur) 
Talloen Jan (NV-A – OCMW-raadslid en gemeenteraadslid) 
Despiegelaere Hilde (deskundige)  
Baert Jan (milieu en natuur) 
Depoorter Anja (polderbestuur) 
Orbie Geert (NV-A – gemeenteraadslid) 
Dhaese Annemieke (CD&V – gemeenteraadslid)  
 
Verontschuldigd: 
Hendrickx Nadia (SP.A – gemeenteraadslid) 
Rommelaere Katrien (milieu en natuur) 
Misseeuw Jan (deskundige) 
Baillieu Jan (middenstand) 
 
Afwezig: 
Stroobandt Kurt (deskundige) 
 
 
Vorig verslag: 
Er wordt gemeld dat Jan Talloen naast OCMW-raadslid tevens gemeenteraadslid is. Het verslag wordt hieraan 
aangepast en goedgekeurd.  
 
 

1. Earth Hour: bekendmaking actie maart 
Door de WWF wordt al 9 jaar gevraagd om tijdens Earth Hour de lichten gedurende een uur te doven.  Deze 
symbolisch actie zal plaatsvinden op 19 maart om 20u30. 
De voorzitter meldt dat hij deze actie zal bekend maken in de gemeentelijke activiteitenkalender. 
 

2. Dag van de Aarde: organisatie fietstocht april 
Naar ondertussen jaarlijkse traditie wordt op de Dag van de Aarde een fietstocht georganiseerd met de leden van de 
milieuraad, Natuurpunt Jabbeke en sympathisanten. De voorzitter heeft een route uitgestippeld langs de Jabbeekse 
wegen met aandacht voor projecten zoals de opstart van het hooilandbeheer ter hoogte van het Vrijetijdscentrum, de 
mogelijke toekomstige locatie van een hondenlosloopweide, enkele nieuwe fietsoplaadpunten, en realisaties van de 
VMM in het buitengebied. 
 
Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en 
klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop. Een niet te missen namiddag voor allen die begaan zijn 
met onze leefomgeving. De deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Er wordt afgesproken ter hoogte van 
het Vrijetijdscentrum te Jabbeke op zondag 17 april om 14u.  
 

3. Organisatie open milieuraad: zoeken thema en voorstellen 
De voorzitter vraagt de leden of er suggesties zijn om dit jaar een open milieuraad rond te organiseren. De voorzitter 
heeft zelf recent aan een studiedag deelgenomen waarbij de OVAM toelichting gaf omtrent het Ontwerp 
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.  
 
Dit ontwerp uitvoeringsplan is de opvolger van het ‘Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke 
Afvalstoffen’ (UMBHA). Dat zette van 2008 tot 2015 de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en 
verwerking van huishoudelijk afval. Intussen is de maatschappelijke context gewijzigd: zo verandert de samenstelling 
van de Vlaamse bevolking, wonen steeds meer Vlamingen in steden en zit compact wonen in de lift. 
Vanuit deze veranderende context wil het nieuwe uitvoeringsplan inzetten op maatwerk. Het vertaalt het Vlaamse 
afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein, met focus op het lokale niveau. 
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Vanaf 11 januari tot en met 10 maart 2016 zit dit ontwerpplan in openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar 
onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar 
OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 
Mechelen. 
 
De leden van de milieuraad staan achter het idee om een spreker van de OVAM uit te nodigen om zo enkele 
praktische tips te geven hoe de particulieren en de lokale ondernemers aan de slag kunnen om hun afval te reduceren. 
 
(bij opmaak van verslag toegevoegd) Er werd een spreker van OVAM vastgelegd op dinsdag 3 mei om 20u in de 
raadszaal van het gemeentehuis. De heer Piet De Baere van de dienst Beleidsinnovatie zal een toelichting geven hoe 
we het afvalvolume in ons dagelijks leven kunnen verminderen. 
 

4. Burgemeesterconvenant, toelichting WVI, organisatie milieuraad op 3 maart 2016, 
vergaderlocatie De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96 te Zuienkerke. 

In de gemeenteraden van maart/april/mei 2015 beslisten de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, 
Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke tot de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 
als deel van de groep “Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen”.  
 
In navolging van de ondertekening dient binnen de termijn van een jaar een duurzaam energieactieplan (SEAP) 
opgemaakt te worden voor de groep. In het plan moet aangetoond worden hoe de doelstelling, 20% reductie in CO2-
uitstoot op het grondgebied tegen 2020 en dit gemeten t.o.v. 2011, bereikt zal worden. 
 
Een aantal thema’s dienen vanuit Europa behandeld te worden in het plan, dit zijn: 
- De gebouwen en activiteiten daarbinnen van: 
 - de particulieren (huishoudens) 
 - de tertiaire sector (waaronder kantoren, horeca, zorgsector, winkels, kappers,…) 
- de gemeente (eigen gebouwen) 
- openbare verlichting 
- mobiliteit: 
- particulier en commercieel transport 
- openbaar vervoer 
- de gemeente (eigen vloot) 
- lokale energieproductie 
 
WVI is aangesteld om dit plan op te maken. Hiertoe organiseert WVI een reeks workshops met de groep, individuele 
gesprekken met de deelnemende gemeenten en een overleg met de adviesraden per groep (MINA-raden).  
 
Tijdens een overleg met de adviesraden zal besproken worden wat het Burgemeesterconvenant inhoudt en worden 
voorstellen voor mogelijke acties verzameld. Deze acties zijn gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot, wat 
kan door zuiniger om te springen met energie en door in te zetten op alternatieve energiebronnen. 
Hiervoor wordt een intergemeentelijke milieuraad met de raden van Zuienkerke en Blankenberge georganiseerd op 3 
maart 2016. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven via de milieudienst. 
 

5. Organisatie van een composteerdemonstratie juni 
Op vrijdag 3 juni zal er op de wekelijkse marktdag opnieuw een composteerdemo georganiseerd worden in 
samenwerking met VELT en Natuurpunt. Dit jaar wordt er geopteerd om geen gratis plantjes uit te delen, maar de 
focus volledig te leggen op het composteerproces zelf. Ook de scholen worden hierop uitgenodigd. 
 

6. Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - openbaar onderzoek 11 
januari tot 10 maart 2016 

Zie punt 3. 
 

7. Schepenwissel   
De vergadering wordt afgesloten met een bedanking aan de vorige schepen van leefmilieu mevrouw Isabelle Louis. Er 
wordt als attentie een fotocollage overhandigd met een overzicht van enkele topics uit haar carrière als milieuschepen. 
De kost hiervoor bedraagt 95,80 euro. De voorzitter dankt mevrouw Louis in naam van de milieuraad voor de 
jarenlange positieve samenwerking. Verder wordt de nieuwe schepen, mevrouw Claudia Coudeville, verwelkomd. De 
voorzitter hoopt samen met alle leden op een vruchtbare en constructieve samenwerking. 
 

8. Varia 
8.1. Het idee kwam aan bod om de kerstboomverbranding te verbannen uit onze gemeente. Een oplossing werd nog 
niet bereikt. Iedereen werd opgeroepen om het onderwerp te bestuderen om eventueel tot een passende oplossing 
te komen. 
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8.2. Aan schepen Claudia Coudeville werd gevraagd om bij haar bevoegde collega aan te dringen om bij de restauratie 
van de molen Van Kerrebroeck aandacht te hebben voor de nestgelegenheid van de gierzwaluwen. De voorzitter 
belooft haar duiding en informatie te mailen. 
8.3. Het bestaan van het ontwerp hondenlosloopweide en de realisatie worden bevestigd. 
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