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Uittreksel uit de notulen van het college van 
burgemeester en schepenen

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Openstelling Vroente van 26 april 2021 tot en met 15 november 2021

Feiten en context
Gezien de Vroente een gemeentelijke vrijgeweide is, waarbij in het verleden iedereen die dit wenste een aantal 
dieren mocht laten grazen tegen een financiële vergoeding;
Gezien het wenselijk is om het eeuwenoud gebruik als vrijgeweide in stand te houden; dat de gemeente Herk-de-
Stad wellicht de enige overblijvende gemeente is waar dit van oorsprong Middeleeuws gebruik nog in voege is;

Inhoudelijke motivering
Gelet op de aanwezigheid van het zeldzame Kruipend Moerasscherm (Apium repens), hetgeen in stand werd 
gehouden door het beheer van de Vroente als vrijgeweide; overwegende dat de Vroente een belangrijke 
broedplaats is voor weidevogels (o.a. de Grutto);
Gezien de achteruitgang van het Kruipend Moerasscherm te wijten is aan de te lage begrazingsdruk, maar ook aan 
de verlaging van de grondwatertafel en het frequent overstorten van de collector (Aquafin); Gelet op de volgende 
aanbevelingen :
-  zorgen voor een hogere begrazingsdruk over het hele gebied, streven naar in totaal 2 tot 3 GVE/ha.
-  eind juli maaien met afvoer van maaisel om de ruige probleemsoorten te overwinnen
-  maaien in het late najaar met afvoer van maaisel indien de vegetatie niet kort genoeg begraasd is zodat de 
vegetatie kort de winter ingaat
Overwegende dat de Vroente zeker als vrijgeweide verder dient beheerd te worden; dat het beheer kan aangepast 
worden door de paarden vrij te laten begrazen en de gewenste begrazingsdruk tot 2 à 3 GVE wordt aangevuld met 
runderen;
Overwegende dat de Vroente in de winterperiode best niet begraasd wordt en bijgevolg de dieren dan dienen 
verwijderd te worden;
Overwegende dat er dient gewaakt te worden over de gezondheid van de dieren die in de Vroente worden 
geplaatst; dat hiervoor moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:
-  de paarden/runderen moeten identificeerbaar zijn en voldoen aan alle wettelijk verplichtingen (FAVV)
-  de paarden/runderen worden goed verzorgd zijn en mogen niet verwaarloosd worden
-  bij problemen wordt de eigenaar verwittigd; indien deze niet of onvolkomen optreedt, zal de gemeente in de plaats 
van de eigenaar maatregelen kunnen nemen en deze later terugvorderen.

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

Financiële impact
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015, waarbij de kostprijs per dier werd bepaald op 20 euro;

Beslissing
Artikel 1.
De Vroente wordt vanaf 26 april 2021 opengesteld.  De Vroente wordt opnieuw volledig gesloten uiterlijk op 15 
november 2021 of eerder indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.
 
Artikel 2.
Het begrip 'vrijgeweide' in de mate van het mogelijke te laten voortbestaan, gezien de jarenlange traditie en gezien 
dit nog op zeer weinig plaatsen voorkomt.
 
Artikel 3.
De jaarprijs per dier wordt vastgesteld op 20 euro, zoals bepaald bij beslissing van de gemeenteraad dd. 
20/04/2015.  
 
Artikel 4.
Voor de instandhouding van het Kruipend Moerasscherm worden volgende maatregelen genomen :
-         er wordt gestreefd naar een totale begrazingsdruk van 2  à 3 GVE/ha.  Indien hieraan niet wordt voldaan door 
de normale begrazing, dient dit aangevuld te worden met een hoger aantal runderen;
-         er worden geen schapen toegelaten tot de vrijgeweide;
-         eind juli maaien met afvoer van maaisel om de ruige probleemsoorten te overwinnen
-         indien nodig wordt de weide in het late najaar gemaaid met afvoer van maaisel, zodat de vegetatie kort de 
winter ingaat;
 
Artikel 5.
De eigenaars van de dieren dienen te voldoen aan het volgende:
-         de paarden/runderen moeten identificeerbaar zijn en voldoen aan alle wettelijk verplichtingen; de eigenaar 
deelt alle relevante gegevens over de dieren mee bij de inschrijving
-         de dieren moeten goed verzorgd zijn en mogen niet verwaarloosd worden
-         bij problemen wordt de eigenaar verwittigd; indien deze niet of onvolkomen optreedt, zal de gemeente in de 
plaats van de eigenaar maatregelen kunnen nemen en deze eventueel later terugvorderen
-         zij dienen hun dieren ten laatste op 15 november 2021 vrijwillig terug weg te halen uit de Vroente, tenzij dit 
tijdstip wordt vervroegd omwille van de weersomstandigheden
 
Artikel 6.
Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
-         het Afdelingshoofd Technische Dienst
-         de Dienst Financiën
-         de Dienst Leefmilieu

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
In opdracht:

Bart Bastijns
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Bert Moyaers
W.g. Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 12 april 2021
In opdracht:

Bart Bastijns
Plaatsvervangend Algemeen 
Directeur

Bert Moyaers
Burgemeester
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