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ADVIES OVER
ONTWERP MILIEUJAARPROGRAMMA 2013

De MINA-raad nam op de vergadering van 5 maart 2013 kennis van de adviesvraag van het gemeentebestuur over het
gemeentelijk milieujaarprogramma 2013 – rapportering 2012. Het milieujaarprogramma is een verplicht instrument in het kader
van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente en het Vlaams Gewest. Het milieujaarprogramma gaf louter
een informatief overzicht van de cijfergegevens en acties genomen in 2012.
De MiNa-raad nam op de vergadering van 21 maart 2013 kennis van de extra bijlage waarin de actiepunten voor 2013 worden
opgesomd.
De milieuraad stelt vast dat het actieplan voornamelijk continuïteit beoogt en weinig nieuwe zaken. De gemeente staat echter voor
grote uitdagingen, zoals de milieuraad eerder beschreef in haar memorandum. De milieuraad geeft positief advies bij dit
milieujaarprogramma maar vraagt het college om in het kader van de beheers- en beleidscyclus, voldoende ambitieuze
doelstellingen m.b.t. milieu en natuur te formuleren voor 2014-2019. Nu het jaarprogramma opgesteld is stelt de milieuraad voor
de voorbereidingen hiervan spoedig te starten en hiervoor voldoende financiële ruimte voor te voorzien.
Verder merkt de milieuraad nog op:
NATUURINRICHTINGSPROJECT LATEMSE MEERSEN – PUP3
In het milieujaarprogramma staat niets over het natuurinrichtingsproject, projectuitvoeringsplan 3. Een deel van de uitvoering
ervan zou in 2013 zeker moeten gebeuren, zoals de saneringswerken in de meersbeek. In de gemeenteraad van 20/12/2010 werd al
principiële goedkeuring PUP3 en medefinanciering goedgekeurd. De uitvoering ervan mag niet op zich laten wachten. Mogelijk
gaat dit om een materiële vergissing. De milieuraad wijst erop dat dit om één van de belangrijkste milieu- en natuurmaatregelen
uit het jaarprogramma gaat.
TOELAGE OVER HET BEHEER VAN HET NATUURGEBIED
De milieuraad is van mening dat het terugschroeven van de toelage voor het beheer van de natuurgebied geen goede zaak is. De
toelage, die wordt aangewend om een deel van de beheerskosten te dekken van het ecologisch beheer van de westerplas en de
bufferstroken van de Nazarethbeek noodzakelijk is voor het verderzetten van het project. Dit staat los van het eigendomsstatuut
van de gronden, gezien het gaat om het creëren van natuur. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn het bevorderen van de
biodiversiteit en de belevingswaarde van wandelaars en andere recreanten. De parallel kan hierbij getrokken worden naar de
subsidies voor het onderhouden van KLE’s. Deze zijn ook niet in eigendom van de gemeente, maar omwille van de
landschappelijke waarde wordt dit betoelaagd.
Daarnaast worden door het project andere (duurdere) beheerskosten vermeden om de buffercapaciteit te garanderen. Indien in dit
gebied bebossing optreedt verhoogt dit het risico op overstroming aanzienlijk. De kapwerken die dan zouden moeten gebeuren
zouden een veelvoud van het subsidiebedrag kosten en zouden eveneens de plaatselijke biodiversiteit compleet verstoren.
Het project wordt gefinancierd met verschillende middelen, zo gaat men op zoek naar sponsors en dragen ook heel wat
particulieren (buurtbewoners) hun steentje bij. Om het resterende deel te kunnen financieren wordt er steun van de lokale overheid
gevraagd.
De milieuraad vraagt aan het schepencollege om in overleg te gaan met de lokale kern van Natuurpunt vzw ten einde een gepaste
oplossing uit te werken die garanties biedt op het behoud van de biodiversiteit, de belevingswaarde en de veiligheid.
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SUBSIDIES KLE
Er wordt gevraagd om hogere budgetten te voorzien, aangezien het voorziene budget niet toereikend is en daardoor aanvragen
dienden te worden doorgeschoven naar het volgende jaar.
HANDHAVING
De handhaving is op dit moment ontoereikend in de gemeente. Het is belangrijk om de politiezone te motiveren om acties te
ondernemen en een beleid uit te stippelen m.b.t. milieuhandhaving. Een essentieel punt hierbij is om op regelmatige basis
structureel overleg in te plannen met een aantal mensen van de politiezone en de milieuambtenaren om de milieuhinderdossiers te
bespreken.

advies:
De milieuraad geeft een gunstig advies over het milieujaarprogramma 2013, maar doet het uitdrukkelijke verzoek om het
natuurinrichtingsproject op te nemen in het rapport en de bijlage en verder de nodige toelagen te behouden voor het beheer van het
natuurgebied. Aansluitend is het aangewezen om rekening te houden met de budgettaire overdrachten van te besteden bedragen
voor KLE. De milieuraad vraagt ook uitdrukkelijk om het handhavingsbeleid reeds in 2013 te dynamiseren.

Gedaan te Sint-Martens-Latem, 21 maart 2013
Namens de Gemeentelijke adviesraad Milieu- en Natuurraad
De secretaris
Jana Verlinde

De voorzitter
Bruno Claeys
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