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Verslag Regiovergaderingen Milieu, 9 december 2019 

Aanwezigheidslijst  Kuurne, voormiddag  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Goussaert Filip Anzegem Omgevingsambtenaar - milieu 

Schoonbaert Chris Ardooie milieuambtenaar 

Vandereecken Erik Avelgem Schepen van milieu en natuur  

Boucquet Pieter Deerlijk Omgevingsambtenaar - milieu 

De Bel Evelien Departement Omgeving Teamverantwoordelijke directie 

Omgevingsprojecten  

Renard Frank  Hooglede Omgevingsambtenaar - milieu 

Ryelandt Patricia Ingelmunster Milieuambtenaar 

Decruy Marlies Izegem 
Omgevingsambtenaar – 
milieu/handhavingsambtenaar 

Valcke Lode  Kortrijk  Omgevingsambtenaar - milieu 

Vanden Bergh Mia Kortrijk Omgevingsambtenaar - milieu 

Ongenaert Jean-Marie  Kuurne Omgevingsambtenaar milieu  

Scheerlinck Jelle Leiedal   Milieudeskundige  

Verreu Stefaan Leiedal  Deskundige Landschap, milieu, 

natuur 

Quaghebeur Brenda Moorslede omgevingsambtenaar 

Couckuyt Carl Pittem omgevingsambtenaar 

Ameel Kaitlyn Politiezone Arro Ieper Waarnemend lokaal 

toezichthouder 

Cardoen Sybren PZ Arro Ieper  toezichthouder 

Delbecque Sylvie Politiezone Arro Ieper Lokaal milieutoezichthouder 

Vanseveren Lize PZ Arro Ieper Lokaal toezichthouder 

milieuhandhaving  
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NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Claeys Stijn politiezone Menen-Ledegem-

Wevelgem 

Hoofdinspecteur van politie 

Dejonghe Matty politiezone Menen-Ledegem-

Wevelgem 

Inspecteur van politie 

De Winter Marie Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa  

Debever Elly Provincie West-Vlaanderen Dienst Vergunningen  

Geerolf Dimitri PZ RIHO Inspecteur - Toezichthouder 

Vancoillie Mieke PZ RIHO Inspecteur – Toezichthouder in 

opleiding  

Bostoen Simon Roeselare Teamcoach Milieuvergunningen 

– GOA – Toezichthouder  

De Craemer Jan Tielt Omgevingsambtenaar - Milieu 

Van De Voorde Brecht Waregem  omgevingsambtenaar milieu 

Volckaert Conny Wervik omgevingsambtenaar milieu 

Adams Olivier Wielsbeke  omgevingsambtenaar milieu 

Taillieu Tine  WVI  Intergemeentelijk toezichthouder 

Van Ackere Ann WVI expert milieu 

Loosvelt Lies Zwevegem Omgevingsambtenaar - milieu 

 

VERONTSCHULDIGD  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Cloet Jonas Dentergem GA 

Marichael Rita Dentergem Milieudienst 

Declerck Wouter Harelbeke Deskundige milieu  

Watteeuw Francis Kuurne Schepen  

Vanysacker Elvire Lendelede Omgevingsambtenaar milieu 

Reynders Martijn Meulebeke Tijdelijk plaatsvervangend milieuambtenaar  

De Foer Hermien Oostrozebeke Milieuambtenaar  

Vermeersch Jeroen Staden Deskundige RO – milieu  

Doutreluingne Marc Zwevegem Burgemeester 
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Aanwezigheidslijst  Oostkamp, namiddag  

 

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Loobuyck Ann Beernem Omgevingsambtenaar  

Van Thournout Isabelle Beernem Duurzaamheidsambtenaar  

Mengé Alain  Blankenberge Omgevingsambtenaar 

Kerckhove Elke Brugge lokaal toezichthouder  

Hendrickx Dave De Haan Milieuambtenaar  

Hautekeur Krista  De Panne milieuambtenaar 

De Bel Evelien Departement Omgeving Teamverantwoordelijke directie 

Omgevingsprojecten  

Willaert Silke Diksmuide Omgevingsambtenaar milieu 

Meersseman Gertjan Ichtegem Milieuambtenaar  

Croene Nikolaas Jabbeke Milieubeleidscoördinator 

Hindryckx Robrecht Koekelare Milieuambtenaar  

Vergote Adelien  Langemark-Poelkapelle Milieu- en 
duurzaamheidsambtenaar 

Scheerlinck Jelle Leiedal  Milieudeskundige 

Vandenberghe Wendy Middelkerke milieuambtenaar 

Devloo An-Sofie Nieuwpoort milieuambtenaar 

De Clerck Peter Oostende Sectiechef SPN Oostende  

Dereu Jacky Oostende Milieuambtenaar  GOA 

Vanhooren Heidi Oostende GOA 

Keirsebilck Patrick Oostkamp Omgevingsambtenaar milieu 

Roelof Els Oostkamp Schepen omgeving-beleid  

De Winter  Marie Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa 

Van Keirsbulck Kurt PZ Damme –Knokke-Heist Verantwoordelijke milieu en 
ruimtelijke ordening  

Neirynck Pascal   Pz Het Houtsche Toezichthouder 

Tailler Ophélie Pz Het Houtsche Toezichthouder 

Steen Filip PZ Spoorkin Lokaal toezichthouder 

Taillieu Tine  WVI  Intergemeentelijk toezichthouder 

Van Ackere Ann WVI expert milieu 
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NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Dobbelaere Hilde Zedelgem Omgevingsambtenaar milieu 

 

VERONTSCHULDIGD  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Lust Kaat Damme  Deskundige milieu 

Vanhove Henk  Houthulst Omgevingsambtenaar milieu 

Marrecau Erik Ieper Deskundige milieuzorg 

Galle Sabine Langemark-Poelkapelle Dienst Omgeving  

Albers Jan Wingene milieuambtenaar 

Presentaties 
De presentaties zijn beschikbaar opwww.west-

vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx  

 
 

Vragen per onderdeel 
 
VLAREM trein 2017 

 Contact voor verdere vragen: omgevingsprojecten@vlaanderen.be 
 
VRAGEN VOORMIDDAGVERGADERING  

 Vraag Zwevegem  ivm kinderboerderij: Voor kinderboerderijen geldt een overgangstermijn 
tot 01/10/22 indien ze reeds vergund werden vóór 01/10/2019. Betekent dit dat een 
kinderboerderij een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag moet indienen voor 01/10/22? 
Door de wijziging zullen een aantal boerderijen die klasse 3 waren nu klasse 2 worden.  
Evelien De Bel: ja, maar dit is geen  volledige aanvraag indien de reden van klasseverandering 
is doordat een rubriek is gewijzigd. 

 Vraag Kuurne ivm paintball en airsoft: valt dit onder schietstand? Er wordt immers niet 
gewerkt met vuurwapens, maar met andere “wapens”. Zijn deze ingedeeld? 
Evelien De Bel: paintball is een aparte rubriek.  
Lode Valcke van stad Kortrijk vult aan dat lasershooting valt onder speelautomaten bij het  
hoofdstuk lunaparken.  

 De verkorting van de meldingsprocedure van 30 naar 20 dagen, hoe zit het daarmee? 
Evelien De Bel: deze zit niet in de VLAREMtrein. Dit wordt opgenomen in het besluit over de 
verandering van het omgevingsvergunningendecreet. Dit is beslist, maar nog niet in voege; in 
de navigator vind je ook nog de termijn van 30 dagen  

 Vraag ivm nieuwe aanpak van VMM voor de advisering bij de lozing van verontreinigd 
hemelwater. Er wordt voortaan ook rekening gehouden met piekdebieten bij regenweer. 
Dit is al een tijde in voege, meer info vind je terug via  
www.vmm.be/water/afvalwater/lozing_verontreinigd_regenwater_tw.pdf/view 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx
mailto:omgevingsprojecten@vlaanderen.be
http://www.vmm.be/water/afvalwater/lozing_verontreinigd_regenwater_tw.pdf/view
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 Vraag ivm aanvraag dierenwinkel in Kuurne voor het hebben/verkopen van schorpioenen: 
moeten alle dieren opgenomen worden in de vergunning of is verwijzen naar de aanvraag 
voldoende? Kuurne zou graag een aantal diersoorten weigeren, vandaar de vraag.  
Evelien De Bel: dieren die op de positieve lijst staan, moeten zeker niet apart vermeld 
worden.  Je zou kunnen werken met volgende omschrijving in de vergunning “gelijkaardige 
dieren met gelijkaardige kenmerken.” 

 Vraag Wervik: bij slangen is het als niet-kenner niet evident om volwassen dieren van jonge 
slangen te onderscheiden.  
Evelien De Bel: Dat klopt. Belangrijk om weten is dat als er 1 dier op de negatieve lijst staat, 
gaat het al om een klasse 2 vergunning.  

 
VRAGEN NAMIDDAGVERGADERING  

 Vraag ivm Schietstanden 
Oostende: E2k is de kinetische energie die in een schot zit, hoe kan je weten wat het Ek is?  
Evelien De Bel: deze informatie moet de aanvrager meegeven. 

 Vraag Ann van WVI: hoe zit het met de accumulatoren voor heftrucks.  
Evelien De Bel: deze zijn wel indelingsplichtig.  

 
Handhaving in de praktijk  

 Contact voor verdere vragen: t.taillieu@wvi.be  
 
VRAGEN VOORMIDDAGVERGADERING  

 Vraag Wevelgem: zit het in de pijplijn dat de politie wel toegang kan krijgen tot het 
omgevingsloket?  Feit dat de interventiedienst soms telefoons aanneemt en niet altijd even 
goed op de hoogte is als de toezichthouder bij de politie zorgt nogal eens voor 
misverstanden.  
Evelien De Bel: geen idee, maar exploitant moet zelf ook de vergunning kunnen voorleggen 
als de politie daarom zou vragen.  

 Kan de intergemeentelijke handhavingsambtenaar ook inbreuken op GAS vaststellen? 
Tine Taillieu: neen  

 Parket vraagt aan Tine aparte pv’s voor milieu en stedenbouw.  
Reden hiervoor is dat verhoren apart moeten gebeuren. Als de politie dit doet, mag dit wel in 
1 pv. Politie doet verhoren vanuit de bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie. 

 Doe je ook aan proactieve controles of enkel reactief? / in hoeverre bepaal je waar je gaat 
controleren”. 
Tine: controles zijn hoofdzakelijk reactief, maar indien er tijd beschikbaar is, doe ik ook aan 
proactieve handhaving. Het kader is het handhavingsprogramma, dat bepaalt dus waar de 
controles gebeuren.  

 Handhaving is gevoelige materie, wie neemt verantwoordelijkheid bij vragen of problemen?  
Tine: Aanmaningen worden ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur. 

 Gaat Tine alleen op controle? 
Tine Taillieu: de proactieve controles doe ik inderdaad alleen. Als het gaat om het opleggen 
van een staking of als er een pv moet worden opgemaakt, vraag ik de wijkagent mee.  
Vraag: doe je een staalname ook alleen?  
Tine: ik doe dit samen met de laborant en iemand van het bedrijf. 
De politie merkt om dat er volgens de VLAREM een onafhankelijke getuige bij moet zijn en 
dat dit zo op het pv moet vermeld staan. Deze onafhankelijke getuige moet ook zien dat er 
controlestalen op het bedrijf worden achtergelaten.  
 
 
 

mailto:t.taillieu@wvi.be
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RONDVRAAG HANDHAVING  

 Wielsbeke geeft aan dat de gemeente nog niet is aangesloten bij WVI voor 
intergemeentelijke handhaving. Voorstel van het prioriteitenkader voor milieu en 
stedenbouw wordt nu voorgelegd aan college alsook het voorstel op bij klachten beroep te 
doen op de intergemeentelijke handhavingsambtenaar.  

 
VRAGEN NAMIDDAGVERGADERING 

 Vraag Zedelgem: hoeveel tijd spendeer je aan RO en hoeveel aan milieu? 
Tine: dit hangt af van de gemeente. In Pittem bv. is dit meer milieu dan RO door veel dossiers 
met aantal milieuklachten.  

 De gemeenten die aangesloten zijn, welk inwoneraantal hebben zij zoal? 
Tine: grotendeels gelijkaardige gemeenten, landelijk karakter, enige stad is Tielt, maar dat is 
ook kleine stad. Inwonersaantal tussen 7.000 en 20.000 
Wat betekent dit voor het thema RO in de  prioriteitennota? 
Tine: voor de 5 gemeenten die dit goedkeurden, is dit het zelfde, het gaat o.a. over 
reliëfwijzigingen, een typisch probleem in landelijke gemeenten. We hebben ook geen 
gemeente met een bos of natuurgebied. 

 Vraag: is het hebben van een prioriteitennota verplicht? 
Tine: het is niet verplicht, maar het is belangrijk voor de dossiers RO die het parket 
doorstuurt naar de Afdeling handhaving.  

 Vraag: hoe zit het met omgevingsvergunningen met voorwaarden zoals bv. 
heraanplantingen?  
Tine volgt dit op, tenminste de nieuwe dossiers die binnengekomen zijn sinds haar 
aanstelling als IHA. Tine verwijst naar een initiatief van Inagro hierrond, dit is momenteel in 
voorbereiding, zij bekijken of landbouwers via bestuursdwang kunnen aangezet worden tot 
het aanleggen van groenschermen.  
 

Vuurwerk 

 Contact voor verdere vragen: jelle.scheerlinck@leiedal.be  
 
VRAGEN VOORMIDDAGVERGADERING  

 Vraag Wevelgem: hoe kan je dit handhaven? Bij ons is vuurwerk al lang verboden via het 
politiereglement. Met oudjaar zitten we elk jaar aan zo’n 500-1000 overtredingen.  
Jelle: Handhaving is inderdaad lastig. Er wordt best ingezet op een structurele sensibilisatie 
m.b.t. het verbod, indien men dit wenst te behouden tijdens de feestdagen. 

 Kuurne: wij formuleren voorstel naar college om enkel met oudjaar vuurwerk door 
particulieren toe te staan. We bieden de rest van het jaar de optie om via een professional te 
laten doen.  

 Kortrijk: hoe zit het met vuurwerkopslag? In het verleden kregen heel wat gemeenten 
vergunningsaanvraag van bv. Lidl hiervoor. 
Kuurne: de opslag gebeurt in een bunker en in de winkel liggen enkel dummies. 
 

VRAGEN NAMIDDAGVERGADERING 

 Vraag Oostende: wie is gemandateerd om afwijking toe te staan? 
Jelle: dat is de burgemeester. 

 Vraag: de categorieën F1-2-3-4 waar naar verwezen wordt, staat dat op de verpakking? 
Jelle: neen.  

 Vraag : wat met vervallen vuurwerkproducten? Kan je daarmee terecht op je containerpark? 
Bij klein gevaarlijk afval 
Na navraag bij de afvalintercommunales:  

mailto:jelle.scheerlinck@leiedal.be
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IMOG: Vervallen vuurwerk of niet afgegaan vuurwerk wordt  aanvaard op de 
recyclageparken. De resten worden in een ton met water en Sylvex geneutraliseerd. Dit 
wordt daarna gecontroleerd rechtstreeks verbrand. 
MIROM Menen: Bij ons kan het aangeleverd worden op de recyclageparken, maar we gaan 
hier wel niet actief over communiceren naar de burgers toe. Het is niet de bedoeling dat we 
grote hoeveelheden stockeren. 
IVVO: Al dan niet vervallen vuurwerk mag op dit moment in de recyclageparken 
binnengebracht worden (onze procedure is dan om ze gedurende lange tijd in water onder te 
dompelen zodat ze veilig zijn). 
MIROM Roeselare: De wetgeving is gewijzigd, waardoor we restanten van vuurwerk moeten 
aanvaarden, maar we maken hiervoor geen promotie omdat dit zeer veel risico’s inhoudt. 

 
Varia: 
Bekendmaking van Tersana, het fonds voor bodemsaneringen in de garage-, carrosserie- en 
landbouwmachine sector: 
Tersana heeft gevraagd of de gemeenten de adressen van de bedrijven uit de garage-, carrosserie- en 
landbouwmachine sector kunnen ter beschikking stellen aan Tersana. Tersana wil alle bedrijven uit 
de sector aanschrijven om zijn werking bekend te maken. 
Gemeenten merken op dat het om privacy-redenen niet mogelijk is om deze gegevens ter 
beschikking te stellen, voor zoveel het al mogelijk is om deze gemeentelijke inventaris van 
risicogronden te halen. Het is wel mogelijk om Tersana bekend te maken via een artikel in 
bijvoorbeeld het gemeentelijk infoblad. Een voorbeeldartikel wordt mee ter beschikking gesteld met 
dit verslag. 
 
Verslag: Marie De Winter/Jelle Scheerlinck  


