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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), L.VanSande, H.Puls (voorzitter), S.Bellens,  
W.Vanberghen, F.Leys, D.Adriaensen, J.Janssens, L.Leenders, Koen Dierckx (milieuambtenaar), 
M.Van Olmen(schepen leefmilieu). 
Verontschuldigd : A.VanLoy, G.Tegenbos, P.Verpoorten 

1. Goedkeuring verslag vergadering 17 november 2011 . 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Advies subsidie aankoop door Natuurpunt. 
Natuurpunt heeft twee percelen, voor een totale oppervlakte van iets meer dan 1 ha, aangekocht op 
Vuilvoort.  De percelen liggen in VEN gebied. 
Natuurpunt vraagt de stad subsidie voor het verschil tussen de aankoopprijs (ong. 25.000 € ) en de 
tussenkomst van het Vlaams Gewest (ong. 16.000 €), zijnde 9214 €. 
Positief advies.  

3. Rapport Gecoro 
Op de Gecoro is er een zeer interessante presentatie gehouden door mensen van het IOK met richtlijnen 
voor duurzamer bouwen : inplanting, energieverbruik, bouwwijze, flexibiliteit,… 
Het IOK gaat met deze richtlijnen de boer om het draagvlak ervoor te vergroten bij de gemeenten 
(Gecoro’s, stedenbouwkundigen) en verkavelaars. 
Bedoeling is dat de gemeenten bij beoordeling van verkavelingaanvragen deze richtlijnen in acht nemen.   
U vindt de presentatie binnenkort op de webstek van de stad als IOK hiervoor toestemming geeft. 
Naar aanleiding van dit punt kwam de geplande verkaveling (een honderdtal kavels) achter de 
Kapellenblok ter sprake.  De verkeersdrukte op de Lichtaartseweg richting centrum leidt nu reeds 
dikwijls, tengevolge van de knelpunten spoorwegovergang en “worst  van Wellens” tot een lange file. 
Dit is niet interessant voor het leefmilieu van de bewoners (uitlaatgassen, veiligheid). De geplande 
verkaveling zal het alleen maar erger maken.  Alvorens de verkaveling gerealiseerd wordt zou er eerst 
een oplossing voor de verkeerssituatie moeten uitgevoerd zijn.  Wij formuleren een advies. 

4. 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. 

• In 2012 wordt opnieuw deelgenomen aan “Met belgerinkel naar de winkel”. 
• De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest wordt in 2012 verder gezet. 
• Stedenbouw Antwerpen heeft de vergunning voor de bouw van 2 windturbines (een in Herentals 

en een in Olen) langs de Honingstraat, geweigerd op grond van landschappelijke bezwaren.  Het 
bedrijf Aspiravi gaat in beroep bij de minister. 
De stad Herentals had voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

• De Raad van State heeft de beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2009 (negatief besluit in 
verband met de weginfrastructuur) om procedureredenen vernietigd.  De gemeenteraad zal op 
zitting van 20 december het negatief besluit bevestigen. 
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5. Milieuvergunningen.  

5.1 Nieuwe aanvragen 

5.1.1 Heylen LV  Bertenheide 9  Varkenshouderij klasse 2. 

Uitbreiding van aantal varkens van 283 naar 990. 
Uitbreiding opslag mengmest met 409 m³ naar een totaal van 1474 m³ 

5.1.2  Laspro en Lastek Belgium Toekomstlaan 50  productie laselektroden klasse 2 

Nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting. 
Niets speciaal behalve dat voor een chemische stof de Franse naam wordt gebruikt.  

5.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

5.2.1 Kempen Kris Broekhoven 27  klasse 1 

Wijziging en uitbreiding van een mestkalverenbedrijf. 

5.2.2 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.  

5.2.3 Plastic Omnium Automotive Grensstraat 10 Klasse 1 

Kunnen we weinig over zeggen. 

5.2.4 GE Water & Process Technologies Toekomstlaan opslag gevaarlijke stoffen klasse 1 

De voorwaarden van Vlarem II gelden.  

5.2.5 Kraft Foods Belgium Biscuits Production De Beukelaer-Pareinlaan koekjesfabriek klasse 1 

Nieuwe lozingsvoorwaarden voor kobalt en AOX (organochloor verbindingen) 
Het bedrijf beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie en loost in de Vuilvoortloop. 
De gevraagde norm voor kobalt (2 microgram/liter) ligt onder de  reportagenorm (10 microgram/liter).  
De gevraagde norm blijft geldig zolang de reportagenorm soepeler is. 

5.2.6 Fluxys Gareelmakersstraat ontspanningsstation aardgas klasse 1. 

Verleend 

6. Opvolging vorige adviezen 

6.1 Advies 2007 mei : budgettering en uitvoering ac tiepunten bekkenbeheersplan. 

Overzicht bezorgd door Kris Boers met de toestand van de nog niet afgeronde punten in Herentals eind 
2011, wijzigingen ten opzichte van eind 2010 (zie verslag vergadering 16 december 2010). 

• DB 10-07-09 ; Vuilvoortloop oeverherstel : werken uitgesteld tot 2012. 
• DB 10-07-13 ; Meerdere waterlopen oeverherstel: 1-meterzone vrijwaren : geen evolutie. 
• DB 10-07-18 ; Kleine Nete : afkoppeling verharde oppervlakte parkings van rioleringsstelsels.  In 

de bouwvergunning voor nieuwe parking Alma is volledige afkoppeling van de riolering 
voorzien. 

• DB 10-07-25 ; Hellekensloop herstel : uitvoering stilgelegd, probleem met afvoer grond. 
Opdrachtgever: Vlaamse overheid 

• DB 10-08-1 ; Oeverherstel: 1-meterzone vrijwaren : geen evolutie. 
• DB 10-08-09 ; Herwaarderen grachtenstelsel: Broekhoven : de bestaande gracht is 

geherwaardeerd en terug uitgediept naar het oorspronkelijk peil, en een beetje uitgebreid. 
• DB 10-08-10; oplossen vismigratieknelpunten ; geen evolutie. 

6.2 Advies 2011 april : Aanleg geluidsscherm speelp leintje Kleerroos. 

Geen evolutie 

6.3 Advies 2011 april : Afbakening fietsstalling pa rking Bovenkerk. 

Geen evolutie ; vereist nochtans slechts de plaatsing van enkele paaltjes.  
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6.4 Advies 2011 november : Behoud eikendreef Roest aan de Peertsbosstraat. 

Er is discussie tussen de stad en de verkavelaar over de precieze grens van het terrein.  Volgens plannen 
van de verkavelaar staan de eiken op zijn grondgebied en kan hij die kappen in het kader van de 
verkregen bouwvergunning.  Volgens de stad staan de eiken op terrein van de Roest. 
De stad heeft de verkavelaar aangemaand de eiken niet te kappen daar ze eigendom van de stad 
(zouden) zijn.   
Dit dispuut moet uitgeklaard worden. 
De milieuadviesraad betreurt dat het bestuur niet is ingegaan op ons advies om een bredere buffer te 
voorzien tussen de bebouwing en de Roest.  Dan was de bomenrij sowieso veilig geweest. 

7. Varia 

7.1 Parkeren op de Nonnenvest. 

Er wordt volop geparkeerd op de Nonnenvest tussen de bomen. 
De paaltjes die dit moesten verhinderen zijn grotendeels verdwenen en/of omver gereden. 
We vragen het OCMW (eigenaar Nonnenvest) om maatregelen te nemen. 

7.2 Info-avond Milieuadviesraad : vrijdag 27 januar i 2012 in de Lakenhal. 

Thema : berging van radioactief afval. 
Sprekers van het NIRAS en Greenpeace zijn uitgenodigd. 

7.3 Subsidies voor regenwaterinfiltratie en –hergeb ruik. 

Vraag naar informatie over eventuele subsidies. 
De milieuambtenaar verwijst naar de webstek van de stad (reglement, aanvraagformulier) :  

De stad Herentals geeft een subsidie voor het hergebruik van hemelwater.  
Ook voor de aanleg van een infiltratievoorziening krijgt u subsidies van de stad. Een 
infiltratievoorziening is een plaats waar het hemelwater in de grond kan dringen. 
De gemeentelijke subsidie voor het hergebruik van hemelwater bedraagt maximaal 625 euro. 
Hetzelfde geldt voor de subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening. 

7.4  Data vergaderingen milieuadviesraad 2012. 

We blijven houden aan de derde donderdag van de maand.  Voor de maanden mei en november wordt 
dit de vierde donderdag omdat de derde donderdag een feestdag is. 
 
16 januari 
16 februari 
15 maart 

19 april 
24 mei 
21 juni 

16 augustus 
20 september 
 

18 oktober 
22 november 
20 december 
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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 2011 dec 2012 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 okt 2012 maart 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011nov Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat  Schepencollege 2011 dec 2012 maart 
Advies 2011 nov Behoud van paadje aan de Rankenstraat Schepencollege 2011 nov 2012 maart 
Advies 2011 dec Verkaveling aan Kapelleblok  : oplossing ontsluiting Schepencollege 2011 dec 2012 april 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2011 aug 2012 feb 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 okt 2012 maart 
     
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 
 
 
  
 


