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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), F.Boels, E.Vercammen, K.Laureys, S.Bellens,  
W.Vanberghen, D.Adriaensen, J.Janssens, G.Tegenbos, L.Leenders, P.Verpoorten, T.VanderStraeten, 
K.Dierckx (milieuambtenaar),  
Verontschuldigd : L.VanSande, L.Embrechts, A.VanLoy, M.Van Olmen(schepen leefmilieu). 

1. Goedkeuring verslag vergadering 18 augustus 2011. 
G. Tegenbos was niet aanwezig maar verontschuldigd. 

2. Feedback agenda Bestuur   
Heet van de naald vanuit het Bestuur : de schepen geeft toelichting bij de evolutie van een aantal 
dossiers en bij een aantal nieuwe zaken. 
Niet behandeld wegens afwezigheid van de schepen. 

3. Milieuvergunningen.  

3.1 Nieuwe aanvragen 

3.1.1 Kempen Kris Broekhoven 27  klasse 1 

Wijziging en uitbreiding van een mestkalverenbedrijf. 

3.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

3.2.1 Houthandel Luyten Molenstraat 52 klasse 2 

Hier valt op de vraag  naar : 
• Opslag van maximaal 2000 liter corrosieve stoffen (impregneervloeistof) en maximaal 2000 liter 

schadelijke stoffen (drenkvloeistof) in verplaatsbare containers van 1000 liter. 
• Een houtdrenkingsinstallatie onder vacuüm en een drenkbak van 28.000 liter waarin het te 

behandelen hout wordt ondergedompeld. 
Kan hier voor de omwonenden geen hinder ontstaan door dampen of bodeminfiltratie? 
Het dossier is verder niet helemaal duidelijk. 
Voorwaardelijk advies. 

3.2.2 Henrad Herenthoutseweg 210 klasse 1 

Wijziging/aanvulling van de bijzondere lozingsnormen. 
Wat opvalt is een nieuwe lozingsnorm voor Molybdeen : van 0,03 mg/liter naar 3,5 mg/liter of 
honderdmaal meer. Dit is een kluif voor VMM. 
Men wijst nu ook op een eerste aanvraag voor een lozingsnorm voor cyaniden : 0,300 mg/liter.  

3.2.3 Plastic Omnium Automotive Grensstraat 10 Klasse 1 

Kunnen we weinig over zeggen. 

3.3 Drukkerij Bulckens BVBA Grensstraat klasse 2 

Vergund met enkele nieuwe voorwaarden. 

3.4 Kraft Foods Belgian Biscuits Production BVBA De Beukelaar-Pareinlaan klasse 1 

Verleend voor stalling van 15 vrachtwagens op een niet vergund perceel. 
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4. Feedback Gecoro 
De Gecoro vergaderde op 7 en 14 september. 
Behandelde dossiers : 

• Planologisch attest voor Algemene Industriële Schilderwerken  Dompel 19. 
Het bedrijf bevindt zich in het buffergebied gelegen tussen industriezone Wolfstee en de 
spoorwegberm.  Via dit planologisch attest wil het bedrijf een RUP verkrijgen waarbij het kan 
uitbreiden in het buffergebied.  Daarbij zal een van de laatste bosjes in dit buffergebied 
verdwijnen. 
Het openbaar onderzoek voor dit planologisch attest heeft geen bezwaren naar voor gebracht. 
De milieuadviesraad vindt dat de bufferzones niet kunnen aangetast worden. In ons advies van 
april 2008 over het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelden wij trouwens : “Geen 
aantasting maar opwaardering van de bufferzones tussen industrie en bewoning door beplanting.”   
Wij herinneren aan dit advies. 

• Onderzoek naar aanduiding als ankerplaats 1 van het gebied rond kasteel en Netebeemden 
van Grobbendonk, watermolen Grobbendonk, Vuilvoort, militair domein,.. 

Beetje onduidelijke situatie omdat gedeeltes van dit gebied geklasseerd zijn of onder een GRUP 
vallen ; het is niet duidelijk welke extra zaken dan moeten beschouwd worden bij een 
ankerplaats. 

• Stedenbouwkundige vergunning windturbine Honingstraat. 
Deze turbine wordt ingepland midden in een bosje ; 33 are moeten ontbost worden. 
Waarom niet in een maïsveld ?  

5. Opvolging vorige adviezen 

5.1 Advies 2008 jan : Heraanleg Helikopterpleintje. 

Vraag om bij een heraanleg van het Helikopterpleintje : 
• De verharde oppervlakte te reduceren. 
• Het historische tracé van de vesten op een of andere manier te accentueren. 

Er zijn geen plannen (meer) om in de nabije toekomst het pleintje her aan te leggen. 
We schrappen dit punt. 

5.2 Advies 2008 september : bufferzone Bornstraat.  

De bufferzone tussen de Bornstraat en de OCMW verkaveling zou overgedragen worden aan de 
gemeente zodat ze voldoende beschermd is. 
De bufferzone is fatsoenlijk aangeplant.  De stad zal de bufferzone overnemen als blijkt dat deze volledig 
in orde is. 
Hetzelfde antwoord als 6 maanden terug : De officiële overdracht van de zone is nog niet gebeurd want 
de werken zijn nog altijd niet opgeleverd. 

5.3 Advies 2011 april : aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos. 

Het verkeer op de Ring veroorzaakt een hoog en erg storend geluidsniveau op het speelpleintje.  Langs 
de Ring is over geruime afstand op de berm voldoende plaats voor een geluidsscherm. 
Wij adviseren de gemeente bij het Vlaams Gewest aan te dringen op aanleg van een geluidsscherm. 
Volgens milieudienst zou het gebied tussen Ring en Kleerroos worden opgenomen in een van de  RUP’s 
die de komende 5 jaar moeten behandeld worden.  Aanleg zou daarin kunnen worden opgenomen. 
Wij denken echter dat het scherm niet moet komen op het gebied maar wel op de strook langs het 
fietspad en dat dit dus een kluif is voor Agentschap Wegen en Verkeer.  Gemeente moet deze onder druk 
zetten.  
Een geluidsscherm op het lagergelegen gebied zou ook niet effectief zijn. 

                                                        
1 Ankerplaatsen zijn ensembles van samenhangende relicten. Het beleid voor de verschillende relictelementen blijft 
geldig. Het beleid voor de ankerplaats is gericht op het behoud van de verschillende elementen en het herstel van 
hun onderlinge samenhang. De aanduiding als ankerplaats is de eerste stap in de erkenning van het gebied als 
erfgoedlandschap. De aanduiding als ankerplaats heeft geen gevolgen voor particulieren. Na de definitieve 
aanduiding geldt voor openbare besturen wel een zorgplicht, wat inhoudt dat zo zorgvuldig mogelijk moet worden 
omgegaan met de aanwezige erfgoedwaarden in de ankerplaats. 
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5.4 Advies 2011 april : afbakening fietsstalling parking Bovenkerk. 

De fietsstalling aan de Bovenkerk, langs de gevel van de kerk, is dikwijls onbruikbaar omdat wagens 
zich stationeren tot tegen de fietsrekken. Wij vragen afpaling van de plaats voorzien voor fietsen. 
De parking in eigendom van de kerkfabriek maar het beheer ervan gebeurt door de gemeente. 
Nog geen antwoord. 

6. Varia 

6.1 Samenaankoop groene stroom. 

Op de webstek van de gemeente is geen informatie te vinden over de mogelijkheid aan te sluiten bij een 
gezamenlijke aankoop van groene stroom. 
Dit is geen gemeentelijk initiatief maar een van de Provincie. 
De informatieavonden hierover worden niet door de gemeente ingericht maar door een sociaal-culturele 
organisatie. 
Er zal een link voorzien worden op de webstek van de gemeente. 

6.2 Gemeenteraadsverkiezingen. 

Natuurpunt heeft ten behoeve van de partijen een nota klaar met voorstellen en desiderata voor de 
volgende legislatuur.  Het zou interessant zijn deze nota eens te bespreken op de milieuadviesraad. 
Wordt op agenda van volgende vergadering geplaatst. 

6.3 Belasting watergebruik : knelpunt voor grootgebruikers. 

Voor industriële grootgebruikers zoals wasserijen, loopt de waterfactuur 2 behoorlijk op. 
Kan daar iets aan gedaan worden door bv. volumekortingen toe te staan ?? 
Milieudienst verwijst naar de regelgeving vanuit het Vlaams Gewest. 

6.4 Motorcross Noorderwijk. 

De motorcross in Noorderwijk op 11 september 2011 bracht enorme geluidsoverlast mee. 
Volgens milieudienst was alles wettelijk in orde. 

6.5 Toestand kleiduifschietstand Peeters Noorderwijk. 

Vraag hoe het nu zit met de uitbating van deze schietstand ? 
De uitbater is zich aan het aanpassen aan de opgelegde voorwaarden :  

• aanvraag van nodige bouwvergunningen 
• groenbuffer is aangeplant. 

De milieuvergunning zou nageleefd worden. 
Iedere 5 jaar moet een geluidsstudie opgemaakt worden waarbij de gebruikte technieken om de 
geluidshinder te beperken worden opgelijst. 
 
 
 

                                                        
2 De waterfactuur bestaat uit drie componenten : 

• Vergoeding voor Pidpa : 1,3452 € / m³ voor huishoudens ; 1,06 €/m³ voor bedrijven. 
• Bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor zuivering afvalwater : de modaliteiten worden door het Vlaams 

Gewest bepaald.  Er zijn geen kortingen voor grootverbruikers voorzien.  De bijdrage bedraagt 0,9506 €/m³. 
• Gemeentelijk saneringsbijdrage voor afvoer afvalwater : hier heeft de gemeente een zekere autonomie 

zolang het principe “de vervuiler betaalt” wordt toegepast.   Het tarief dat de gemeente kan toepassen is 
geplafonneerd op 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.  Herentals kent geen degressieve 
bijdrage en rekent het hoogst wettelijk toegestane tarief van 1,3308 €/m³ aan.  Dit is het hoogste tarief van 
alle omliggende gemeenten. 
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Overzichtstabel hangende punten. 
 
 
Item Beschrijving Actie van Laatst 

 behandeld 
Te behandelen 

Advies 2007 mei Budgettering en uitvoering actiepunten bekkenbeheersplan Netebekken schepencollege 2010 dec 2011 dec 
Advies 2007 apr 
Advies 2005 okt 

Voetpaden Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan  Technische dienst 2011 mei 2012 mei 

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2010 feb 2012 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sept 2012 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2011 juni 2011 okt 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 sept 2011 dec 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 sept 2011 dec 
Advies 2011 apr Mogelijke bouwovertreding in landbouwgebied aan Lenteheide Schepencollege 2011 aug 2011 okt 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2011 aug 2012 feb 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 juni 2011 okt 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2011 jan 2012 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


