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ADVIES OVER
ONKRUIDBEHEERSING

De milieuraad organiseerde op 2 maart 2015 een open milieuraad voor de milieuraad, de sportraad, de golfclub, het
schepencollege en de gemeenteraad. Deskundigen van de VMM en van FARYS namen het pesticidengebruik op
sport- en recreatiedomeinen onder de loep. Er werd ingegaan op de inspanningen die het gemeentebestuur al deed
om het pesticidengebruik af te bouwen, de nieuwe wetgeving, op de milieu-impact van pesticiden en de
mogelijkheden op sport- en recreatiedomeinen.
Aanleiding van de open milieuraad is het Decreet Duurzaam Pesticidengebruik, waardoor de vanaf 1 januari 2015
nieuwe regels van toepassing zijn. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden
kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure.
Ook voor ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om
pesticiden te gebruiken. Voortaan is een openbare dienst namelijk “een dienst uitgevoerd door een rechtspersoon in
het kader van een taak van algemeen belang”. Deze aangepaste definitie zorgt voor een extra garantie dat de meest
kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden
Ook voor bv. bedrijventerreinen, parkings, sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speeltuinen zijn sinds 1
januari 2015 nieuwe regels van toepassing. Het nieuwe Decreet Duurzaam Pesticidengebruik bepaalt dat
pesticidengebruik moet worden vermeden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. Deze
nieuwe regelgeving richt zich tot alle terreinbeheerders, dus ook tot commerciële bedrijven en niet-commerciële
verenigingen. Dit betekent dat pesticidenvrij beheer voortaan ook nodig is op bv. bedrijventerreinen, parkings,
sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speeltuinen.
Omdat pesticiden vaak schadelijk zijn voor mens en het milieu op korte én lange termijn, is dit voor de milieuraad
een belangrijk thema. Ze spoelen met het regenwater mee naar de riolen en komen in onze waterlopen terecht. Of
ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo de watervoorraden en dus ook het
water waaruit drinkwater gemaakt wordt.
Het gemeentebestuur Sint-Martens-Latem heeft reeds een lange traditie om voor het beheer van het openbaar
domein geen chemische bestrijdingsmiddelen – pesticiden – meer te gebruiken. Dit bracht een belangrijke
mentaliteitswijziging bij de technische uitvoeringsdienst met zich mee. Bij heraanleg van het openbaar domein is
alternatief onkruidbeheer een evidente randvoorwaarde geworden. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor
gestabiliseerd graspad bij de heraanleg van trage wegen. Ook het aangepast maaibeheer op grotere stukken
openbaar domein, zoals het gemeentehuis, aan de molen en aan Gevaert Minne is een mooi voorbeeld.
Er zijn dus al heel veel inspanningen geleverd.
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Voor de sportdomeinen in eigendom van het gemeentebestuur echter is er wel nog pesticidengebruik. Dit gaat dan
over het voetbalterrein (zowel kunst- als natuurgras) en de tennisterreinen. Op het niveau van de sportsector is nog
weinig ervaring over pesticidenvrij beheer. Hier kunnen enkel nog pesticiden gebruikt worden mits een afwijking
verkregen wordt bij de VMM. Deze moet jaarlijks opnieuw verkregen worden en enkel mits er een goedkeuring van
het gemeentebestuur is.
Na bespreking komt de milieuraad tot volgend advies:
-

-

-

Het is zeer positief dat de technische dienst voor het beheer van het openbaar domein geen pesticiden meer
gebruikt. De wetgeving houdt ook in dat ook particulieren geen pesticiden mogen gebruiken voor het onderhoud
van bijvoorbeeld het voetpad, de wegberm, de begraafplaats, de zes-meterstrook rond waterlopen en grachten,
… een goed uitgewerkt communicatie- en handhavingsplan is nodig.
De gemeente kan aandringen bij Farys, om als grote speler in het beheer van sportdomein, een voortrekkersrol
te spelen bij het onderzoek naar alternatief onkruidbeheer op sportdomeinen. Dit zou bij de bespreking van
een eventuele afwijkingsaanvraag in 2016, een belangrijk element moeten zijn.
Een derde punt is het opzetten van een goede communicatie naar particulieren over alternatieven. Dit gaat dan
enerzijds over pesticidenvrij beheer en anderzijds over welke producten dan een minimale milieubelasting
hebben en het belang van een correcte dosering. Naast communicatie via het dorpsmagazine kan de milieuraad
hier in het najaar (oktober/november) een infoavond over organiseren.
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