
Verslag cel landbouw woensdag 31/03/2021 (digitaal) 
 
Aanwezig : Christophe Decaigny, Filip Verlae, yvan Vandecasteele, Isabel Vanhoutte,    
Ann Depoorter, Rik Baert, Lisbet Bogaert, Sandra Verbrugghe 
 
Verontschuldigd : Jurgen Galle, Freddy Versavel, Johan Lombaert 
 
Afwezig : Luc Foulon, Decaigny Luc, Hans Vanackere, Sigfried Denys, Herman 
Vancompernolle 
 
 

1. Agendapunt 1  Goedkeuring vorig verslag  (zie bijlage)  
 Algemeen goedgekeurd 
 

2. Agendapunt 2 Burgemeestersconvenant en landbouw: carbonfarming   
 
        Toelichting door de voorzitter 

Voorzitter geeft het voorbeeld van Beernem. Aanpak daar is dat Beernem een 
aantal gronden die in eigendom zijn verhuren aan boeren. Overeenkomst is dat 
als de boeren een aantal inspanningen leveren om extra koolstof in de bodem 
op te slaan, ze dan in ruil geen huur moeten betalen 
Voorstel van voorzitter : we willen positief meewerken en de vraag is aan de 
raadsleden om zo’n project uit te werken. Vraag aan stad Izegem is als er dan 
een subsidie kan voorzien worden als ze een koolstofopslag voorzien in hun 
eigen grond. 
Eén manier is bijv. door extra groenbemesters in te zaaien.  Hierdoor kan 1 tot 
2 ton CO2 gerecupereerd worden, wat heel veel is. 
Opmerking : niet alleen boeren die in Izegem wonen maar ook boeren die grond 
in Izegem gebruiken. Hoe gaan we die bereiken? Persoonlijk aanspreken? 
Opmerking : men vraagt zich af of men daarvoor open staat? Zal best gebeuren 
in samenspraak met Inagro, die hebben kennis ter zake. 
Schepen geeft haar visie op het initiatief carbonfarming. Vanuit het 
stadsbestuur verwacht men dat er een voorstel komt van de 
landbouwraad/landbouwers en dit voorstel zal zeker bekeken worden. Er wordt 
zeker positief tegenaan gekeken en dan zal dit binnen de budgetmogelijkheden 
bekeken worden. 
Een interessante link : www.inagro.be/carbonfarming.be 
Eerst een korte samenvatting doorsturen naar de landbouwraad (voor de 
afwezigheden) 
 

3. Agendapunt 3 : Week van de korte keten : 15 mei tot 23 mei.  
 
Nadruk ligt op de markt. Ligt natuurlijk nog moeilijk want wat gaan de 
maatregelen zijn tegen dan? Graag een marktje op het Emelgemse Plein. Maar 
zal dat kunnen? 
Optie is mee te nemen in de Week van de Markt, in Izegem is dit op zaterdag 3 
juli, dan zijn er ook al meer verse producten ter beschikking. Maar  zal er dan 
geen reactie komen van de marktkramers? Schepen en secretaris denken van 
niet maar kunnen navragen indien nodig 
Ander voorstel is om meteen naar september of zelfs oktober te verschuiven 
maar dan zal er waarschijnlijk al veel te doen zijn. 

http://www.inagro.be/carbonfarming.be


Ikv Korte keten werd er ook gevraagd om een aantal fietslussen te maken met 
3 lokale producenten. De voorzitter is één van deze producenten waar er een 
stopplaats is.  Dit zal doorgegeven worden aan de dienst Toerisme om mee te 
nemen in hun promotie. 
Bevragen in omliggende steden wat zij gaan doen? 
 

 
4. Agendapunt 4 : Oproep klimaatscan (zie bijlage) :  

 Toelichting door Lisbet en Sandra 
 Zal nog eens opnieuw doorgemaild worden 
 

5. Varia 
 

- Bierblikjes in de gracht is een aandachtpunt 
- Voorzitter is niet akkoord met het feit dat er bepaalde punten niet op de 

agenda gezet worden. 
Repliek is dat dit een dossier is waar er geen advies in wordt gevraagd en 
de cel landbouw is ten slotte een adviesraad 

- Bosuitbreiding Wolvenhof/Wallemote : waar het bos zal komen, ligt de 
bestemming vast in het GRUP Bosmolens,en is omschreven als 
morfologisch landbouwgebied, d.w.z. dat dit open gebied moet blijven en 
landbouw moet blijven. Het ligt buiten het herbevestigd agrarisch gebied. 
Dit betekent concreet dat het GRUP moet gewijzigd worden. 
Achterliggende bezorgdheid hierin is, als dit zonder een wiiziging gebeurt, 
zal er dan elders ook herbebost worden zonder het GRUP te wijzigen? 
De cel land- en tuinbouw wil dan ook weten van het schepencollege of 
deze wijziging van het GRUP Bosmolens er komt. 

- Kennisgeving van de LinkedInpagina “Izegemse Bedrijven”  toelichting 
door Lisbet en Sandra 

 


