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Verslag West-Vlaams overlegplatform omgevingshandhaving  17 juni 2021 

Dit overlegplatform is een initiatief de Afdeling Handhaving van Vlaams Departement Omgeving, 

Provincie West-Vlaanderen, streekintercommunales WVI en Leiedal  met inbreng van parket,  lokale 

besturen en politiezones. Een tweede digitaal infomoment was er op donderdag 17 juni 2021.   

De presentaties zijn terug te vinden via de provinciale website  
Verslagen en presentaties van regio- en infovergaderingen.  | Provincie West-Vlaanderen (west-
vlaanderen.be) 
 
Verwelkoming door Wim Delaere,  Afdeling Handhaving van Departement Omgeving 

 

De Mestbank en toezicht op het mestdecreet door Tim Van Gheem, Mestbank  

Vragen 

• Vraag: Kunnen we vanuit de gemeente overtredingen van teeltvrije zone doorgeven?  

Antwoord Tim Van Gheem: Ja, maar wij hanteren natuurlijk wel een kader. VLM gaat niet op 

alle waterlopen handhaven. In overleg met Departement Landbouw en Visserij is er een 

specifieke lijst opgemaakt . Wij handhaven enkel op de categorieën 1, 2 en 3. 

Doorgeven mag steeds, maar wij handhaven dus niet alles.  

• Vraag: hoe kunnen we aan een overzicht van rode en oranje bedrijven in onze gemeenten 

geraken? Antwoord Tim Van Gheem: wij als mestbank hebben de lijst zelf niet.  

• Vraag: is er een compensatie voor de rode bedrijven?  

Antwoord: VLM heeft hier een flankerend beleid rond. Meer info bij els.goethals@vlm.be   

• Vraag: zijn er vanuit uw expertise aanbevelingen naar stedenbouwkundige aanpassingen van 

bv. mestverwerkingsinstallaties? Ik denk dan aan het overwaaien mest, overvullen van 

installaties,... dat zou toch eenvoudig op te lossen moeten zijn.  

Antwoord: wij leggen bij dergelijke problematiek de installatie van een windgaas/windnet op. 

Dat is een beperkte investering, maar lost het probleem vaak op. Ook een overvulbeveiliging 

leggen we soms op.  

 

Reliëfwijziging: vergunningsplicht door Tom De Roep, Afdeling Handhaving  

 
Vragen in de chat werden beantwoord door Lobke Dejonghe van de Afdeling handhaving, deel werd 
nadien aangevuld door Tom Deroep 
 
Vragen  

• Vraag: moet je een reliëfwijziging van een weide in een natuurgebied anders beoordelen dan 
in agrarisch gebied? ervan uitgaand dat het 2 keer identiek is, en er een functiewijziging is 
van natte weide naar droge weide?  
Afdeling Handhaving: volgens mij moet je die wel anders beoordelen, natuurgebied is immers 
veel kwetsbaarder dan agrarisch. Uiteraard ook rekening houden met de watertoets. Ik 
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verwijs naar wat Tom gezegd heeft dat een reliëfwijziging in natuurgebied van 1 cm al 
vergunningsplichtig zou kunnen zijn. 
Reactie: 1 cm aarde op een biologisch waardevol weiland in agrarisch gebied kan toch ook 
nefast zijn? 
Afdeling handhaving: ja, dat klopt.  

• Vraag: Is een reliëfwijziging in overstromingsgevoelig gebied sowieso vergunningsplichtig ? 
Gezien je dan overgaat van natte naar droge grond. 
Afdeling Handhaving: daar ga je inderdaad de aard en functie van het terrein wijzigen en is 
het sowieso vergunningsplichtig. 

• Vraag: er is toch ook vaak omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging nodig? 
Afdeling Handhaving: Een loutere vegetatiewijziging is niet vergunningsplichtig volgens 
VCRO. Wat wel vergunningsplichtig is, is door het wijzigen van het reliëf (waardoor de grond 
droger wordt) van nat grasland naar akkerbouw gaan. De functie van het terrein wordt 
hierdoor gewijzigd. Maar in deze is de vegetatiewijziging louter een gevolg van de 
vergunningsplichtige wijziging. 
Aanvulling Gemeente Wingene: De regelgeving rond reliëfwijziging is toch echt wel voor 
interpretatie vatbaar. Extreem moeilijk toch om aan aanpalende grondgebruikers toe te 
lichten als iets vergunningsplichtig is of niet. Wij hanteren daarom het principe: altijd 
vergunningsplichtig. Op die manier beschik je minstens over duidelijke plannen die impact op 
afwatering in kaart brengen. Biedt ook mogelijkheid om buffer met vertraagde afvoer op te 
leggen en waarborg te vestigen. 

• Vraag: hoe diep mag een veedrinkpoel zijn ? 
Afdeling Handhaving: Een veedrinkpoel moet volgens  “de regels van de kunst” aangelegd 
worden: deze kan niet zo diep zijn, anders zal dit niet veilig zijn voor de dieren. 

• Vraag: Wat met een veedrinkpoel met een pomp die bediend wordt door het vee, de 
zogenaamde weidepomp? Dan moet het vee niet naar beneden, en kan een steile helling 
wel. 
Afdeling Handhaving:  Als het effectief enkel gebruikt wordt als functie veedrinkpoel, zou het 
onder de vrijstelling vallen, maar in de praktijk lijkt ons dit weinig haalbaar of geloofwaardig 
gezien het gevaar voor het vee om in de poel te vallen. 

• Vraag: Is er een vergunning nodig om de uitgegraven grond van een veedrinkpoel weg te 
voeren? 
Afdeling Handhaving: Voor het louter wegvoeren volgens de VCRO niet. Hoe ze opgeslagen of 
verspreid wordt, kan wel weer vergunningsplichtig zijn. Voor het wegvoeren zal er mogelijks 
andere regelgeving van toepassing zijn. 

• Vraag: Wat met landbouwpercelen die ingericht worden als crossterrein door een particulier 
om er te oefenen ? Is dit vrijgesteld ? 
Antwoord: inrichten als crossterrein om te oefenen is geen tijdelijke handeling en dus niet 
vrijgesteld. 

• Vraag: wat als er jaarlijks wordt opgehoogd onder vrijstelling ? 
Afdeling Handhaving: Het is niet zo dat je de vrijstelling moet interpreteren dat men dit 
jaarlijks kan doen... In principe zal het 1x 30 m³ per goed zijn.. 

• Vraag: Wat met systematische ophogingen van landbouwpercelen in de tijd ? Hoe kan hier 
tegen opgetreden worden ?  
Antwoord Afdeling Handhaving: Dit wordt een probleem vanaf het moment dat de aard of 
functie van het terrein wijzigen. Belangrijk hierbij is dat men probeert de opeenvolgende 
ophogingen vast te stellen om ernaar te kunnen verwijzen in een pv. De Afdeling Handhaving 
heeft zulke dossiers opgevolgd en vervolgd. Hierbij had de Afdeling wel het voordeel dat de 
overtreder steeds dezelfde periode van het jaar ophoogde. 
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• Vraag: In onze gemeente mag geen enkele ophoging van landbouwgrond. Kan dit? 
Afdeling handhaving: Volgens de VCRO niet. De gemeente kan natuurlijk wel best de lokale 
situatie op het terrein inschatten. (Waterproblematiek) 
Reactie van de deelnemers: misschien kan het via een gemeentelijke verordening ? 
Afdeling Handhaving: Een vrijstelling van vergunningsplicht volgens VCRO, kan door een 
gemeentelijke verordening enkel meldingsplichtig gemaakt worden. Niet vergunningsplichtig. 

• Vraag: Wat met historische ophogingen die telkens bij elkaar opgeteld worden? 
Afdeling Handhaving: Dit wordt een probleem vanaf het moment dat de aard of functie van 
het terrein wijzigen. Belangrijk hierbij is dat men probeert de opeenvolgende ophogingen vast 
te stellen om ernaar te kunnen verwijzen in een pv. De Afdeling Handhaving heeft zulke 
dossiers opgevolgd en vervolgt. Hierbij had de Afdeling wel het voordeel dat de overtreder 
steeds dezelfde periode van het jaar ophoogde. 

• Vraag: Aan ophogingen en dus grond vervoeren hangt er toch ook een groot milieuluik! 
Oorsprong grond en gebruiksbestemming grond? Wat met restaarde die landbouwers terug 
moeten nemen van de industrie? 
Afdeling Handhaving: inderdaad, zoals gezegd zal er andere regelgeving van toepassing zijn 
op vervoeren, maar vervoer vanuit VCRO is niet vergunningsplichtig.  

• Vraag: is er al controle op grond die afgegraven wordt waar exoten (bv. japanse 
duizendknoop) staat en die dan vervoerd worden ? 
Afdeling Handhaving: Dit wordt niet gedaan. De link met VCRO is hier niet direct te leggen 
 

Identificatie en regularisatie van onvergunde ingedeelde inrichtingen door professor Kurt 
Deketelaere  
 
De studie is terug te vinden via Studie Onvergunde ingedeelde inrichtingen (vlaanderen.be) 
 
Wim Delaere vult aan in dat Afdeling handhaving in kader van deklassering als gezamenlijke acties 
rond toezicht koelinstallaties en benzinestations.  
Momenteel loopt er ondersteuning controle op grondwaterwinning.  
Iedere lokaal toezichthouder kan geoloog Tine Soetens contacteren ( tine.soetens@vlaanderen.be) 
met vragen hierover.  
Afdeling handhaving bereidt aantal nieuwe acties voor 2022 voor ter ondersteuning van de lokale 
toezichthouders.  
 
Voor meer info kunt u contact nemen met  

• Provincie West-Vlaanderen: Marie De Winter, Dienst Minawa  
marie.dewinter@west-vlaanderen.be   T 050 40 34 90 

• Leiedal: Stefaan Verreu 
jelle.scheerlinck@leiedal.be    T 056 24 16 16 

• WVI: Ann Tack  
a.tack@wvi.be     T  050 36 71 71 

• Afdeling Handhaving West-Vlaanderen (Departement Omgeving, Vlaamse Overheid) :  
Wim Delaere   wim.delaere@vlaanderen.be   T 050 24 79 60 

 

Verslag: Tom Deroep/Marie De Winter  
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