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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
____

GEMEENTE
1745 OPWIJK

ZITTING van DINSDAG 27 OKTOBER 2015.
_____________________________________________________
Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid – voorzitter;
Albert Beerens, burgemeester
Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,
Mevr. Vera De Koster, Mevr. Inez De Coninck, schepenen;
Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter/lid van het College;
Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert,
Mevr. Anja Haverals, Louis Van Lembergen, William Engels,
Mevr. Marijke De Vis, Mevr. Ineke Robijns, Mevr. Arianne De
Bondt, Mevr. Els Van Buggenhout, Willy Segers, Mevr. Inge De
Nil, Jeroen Eenens, Mevr. Magda Vandeputte, Luc De Ridder,
Mevr. Marieke De Medts en Wouter Van Driessche,
raadsleden
en Mevr. Katleen Biesemans, gemeentesecretaris
_________________________________________________
Punt … :

Beslissing houdende:

-

Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van
17.03.1999, houdende goedkeuring van een gemeentelijke
toelage aan landbouwers woonachtig in de gemeente
Opwijk voor groenbemesting op landbouwpercelen
gelegen in Opwijk.

-

Opheffing van de beslissing van de gemeenteraad van
21.06.2000, houdende wijziging van de beslissing van
17.03.1999.

-

Opheffing van artikel 3 van de beslissing van de
gemeenteraad van 28.03.2002, houdende goedkeuring van
de wijziging van het subsidiebedrag van het bestaande
subsidiereglement met betrekking tot groenbemesting op
landbouwgronden.

-

Goedkeuring van een gemeentelijke subsidie aan
landbouwers voor groenbemesting op landbouwpercelen
gelegen in Opwijk.
____________________________________________________________________________

De Raad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en
met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van
15 juli 2005 ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17.03.1999, houdende goedkeuring van
een gemeentelijke toelage aan landbouwers woonachtig in de gemeente Opwijk, voor
groenbemesting op landbouwpercelen gelegen in Opwijk;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21.06.2000, houdende wijziging van de
beslissing van de gemeenteraad van 17.03.1999 met betrekking tot de toekenning van
een gemeentelijke toekenning aan landbouwers voor groenbemesting op
landbouwpercelen gelegen in Opwijk, waarbij de subsidie wordt toegekend voor elke
toepassing van groenbemesters op het grondgebied van Opwijk en ongeacht of de
landbouwer in Opwijk woonachtig is;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28.03.2002, houdende goedkeuring van
de wijziging van het subsidiebedrag van het bestaande subsidiereglement met
betrekking tot de plaatsing van regenwaterputten, de aanplanting/onderhoud van
kleine landschapselementen (KLE), en groenbemesting op landbouwpercelen, waarbij
het bedrag wordt vastgesteld op € 12,5/ha;
Overwegende dat de gemeentelijke milieuraad in vergadering van 9.12.2014 het
bestaande gemeentelijk subsidiereglement voor kleine landschapselementen (KLE) en
voor groenbemesting heeft geëvalueerd en van oordeel is dat het bestaande
gemeentelijk reglement mbt. groenbemesting niet meer aangepast is aan de stijgende
evolutie van de prijs van zaadmengsels voor groenbemesting en aldus een herziening
van het bestaande reglement voor groenbemesting wenselijk is;

Gelet op de volgende directe voordelen van het inzaaien van groenbemesters op
landbouwpercelen:
 Vochtverdamping in de herfst.
 Bescherming van mineralen tegen uitspoeling.
 Bescherming tegen bodemerosie en bodemverstuiving (cfr. wind).
 Bescherming tegen het dichtslaan van slempgevoelige gronden.
 Geen bemestingsrisico’s voor de landbouwgrond.
 Stikstofopname – en vrijstelling door groenbemester.
 Remming van onkruidenontwikkeling.

Gelet op de volgende indirecte voordelen van het inzaaien van groenbemesters op
landbouwgronden:






Betere bodemstructuur.
Betere mineralenhuishouding.
Activering van het bodemleven.
Biologische aaltjesbestrijding.
Hogere opbrengsten bij de volggewassen.

Gelet op het advies van de gemeentelijke landbouwraad dd. 24.01.2015 voor de
herziening van het gemeentelijk subsidiereglement voor groenbemesting;
Gelet op het advies van de gemeentelijke milieuraad dd. 22.06.2015 waarbij het voorstel
van de gemeentelijke landbouwraad werd besproken en de gemeentelijke milieuraad
voorstelt om het bestaande gemeentelijk reglement voor groenbemesting te wijzigen
door:


Verhoging van het aantal ha landbouwgrond dat in aanmerking komt voor een
gemeentelijke subsidie voor groenbemesting tot 20 ha.



Verhoging van het gemeentelijk subsidiebedrag:
€ 25/ha voor het inzaaien van niet bloeiende groenbemesters (o.a. luzerne,
raaigras, Japanse haver, (snij)rogge,…).
€ 45/ha voor het inzaaien van bloeiende groenbemesters (o.a. gele/witte
mosterd (Sinapis alba), bijenbrood/bijenvoer (Phacelia tanacetifolia), raapzaad,
(Brassica rapa), koolzaad (Brassia napus), rode klaver (Trifolium pratense),
rolklaver(Lotus corniculatus), witte klaver (Trifolium repers), Luzerne
(Medicago sativa), Esparcette (Onobrychis viccifolia), heggewike
(Vicia sepium,…);

Overwegende dat het in het kader van erosiebestrijding van landbouwgronden
belangrijk is om het inzaaien van landbouwgronden op het grondgebied van Opwijk te
blijven promoten en het bedrag van de gemeentelijke subsidie aan te passen rekening
houdende met de stijgende prijs van specifieke zaadmengels voor groenbemesting;
Overwegende dat het nodige krediet zal worden voorzien in de gemeentebegroting
onder actie 74/0340-00/6491000;
Gehoord het college van burgemeester en schepenen;

Met … ja-stemmen tegen… neen-stemmen bij … onthoudingen.

BESLUIT
Artikel 1 :
Een gemeentelijke subsidie goed te keuren voor het inzaaien van groenbemesters op
landbouwgronden in Opwijk:


€ 25/ha voor het inzaaien van niet bloeiende groenbemesters (o.a. luzerne,
raaigras, Japanse haver, (snij)rogge,…).
€ 45/ha voor het inzaaien van bloeiende groenbemesters (o.a. gele/witte
mosterd (Sinapis alba), bijenbrood/bijenvoer (Phacelia tanacetifolia), raapzaad,
(Brassica rapa), koolzaad (Brassia napus), rode klaver (Trifolium pratense),
rolklaver(Lotus corniculatus), witte klaver (Trifolium repers), Luzerne
(Medicago sativa), Esparcette (Onobrychis viccifolia), heggewike
(Vicia sepium,…);

De gemeentelijke subsidie wordt toegekend voor maximum 20 ha
per landbouwbedrijf.

Artikel 2 :
De aanvraag voor het bekomen van een gemeentelijke subsidie voor groenbemesting
moet uiterlijk op 30.11 van het dienstjaar ingediend worden bij de Cel Leefmilieu
(grondgebiedzaken) – GAC I – Marktstraat 55 te 1745 Opwijk door middel van
bijgevoegd aanvraagformulier, vergezeld van een kopie van de factuur tot staving van de
aankoop van zaadmengsel(s) voor groenbemesting.

Artikel 3 :
De uitbetaling van de respectievelijke gemeentelijke subsidie zal pas gebeuren na
controle op het terrein en goedkeuring van de aanvraag door de milieuambtenaar.
Artikel 4 :
De gemeentelijke subsidie wordt toegekend voor zover voldoende financiële middelen
voorzien zijn op de gemeentebegroting van het dienstjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft.

Artikel 5 :
Volgende beslissingen van de gemeenteraad op te heffen:
•

De beslissing van de gemeenteraad van 17.03.1999, houdende goedkeuring van een
gemeentelijke toelage aan landbouwers woonachtig in de gemeente Opwijk voor
groenbemesting op landbouwpercelen gelegen in Opwijk.

•

De beslissing van de gemeenteraad van 28.03.2002, houdende goedkeuring van de
wijziging van het subsidiebedrag van het bestaande subsidiereglement met betrekking
tot groenbemesting op landbouwgronden.

•

Artikel 3 van de beslissing van de gemeenteraad van 28.03.2002, houdende goedkeuring
van de wijziging van het subsidiebedrag van het bestaande subsidiereglement met
betrekking tot groenbemesting op landbouwgronden.

Artikel 6 :
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
• de gemeentelijke landbouwraad – p/a Bolstraat 87 – 1745 Opwijk.
• de gemeentelijke milieuraad – p/a Eeksken 134 – 1745 Opwijk.
de heer Bart Verdoodt, gemeentelijk financieel beheerder.
de heer Eric Roelands, milieuambtenaar.
en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, ………………….
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

