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

1. Goedkeuring verslag vergadering 19 januari  2012 . 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

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. 
Er zijn niet direct belangrijke collegebesluiten en hangende dossiers buiten een aantal punten 
(windmolens Klein Gent ; verkaveling Peerstbosstraat) die verder in verslag aan bod komen. 
In verband met de verkaveling aan de Peertsbosstraat is bij de vrederechter de procedure opgestart voor 
de bepaling van de grenzen van het eigendom van de verkavelaar. 

3. Rapport Gecoro. 
Er is geen toelating bekomen van het IOK om hun presentatie rond nieuwe richtlijnen voor duurzamer 
bouwen op de webstek van de stad te plaatsen. Ook op webstek van het IOK zelf is er hiervan geen spoor 
te vinden. Wij vinden dit vreemd voor een initiatief waarbij men een draagvlak voor vernieuwing wil 
creëren.  Wij schrijven het IOK hierover aan. 
Ondertussen zijn een tweetal verkavelingen in Morkhoven op de GECORO voorgelegd die helemaal niet 
aan deze nieuwe richtlijnen beantwoorden. 

4. Milieuvergunningen.  

4.1 Nieuwe aanvragen 

4.1.1 NIMBY projects Acacialaan (Hoevereveld) klasse I. 

Aanvraag tot het plaatsen van 3 windturbines van 3 MW. 
Deze aanvraag leidt tot wat commotie bij de omwonenden en vooral de bewoners van de wijk de 
Molekens (what’s in a name?). 
Na discussie komt de milieuadviesraad tot volgend besluit : 
• Het zou interessant zijn mocht de gemeente een plan opstellen met gebieden in Herentals waar, 

volgens de criteria in de recentste omzendbrief van het Vlaams Gewest, de oprichting van 
windturbines nog mogelijk is.  Voor aanvragen buiten deze gebieden zou het advies van de gemeente 
negatief zijn.  Hoewel elke aanvraag op zijn merites moet worden beoordeeld en de uiteindelijke 
beslissing bij de Provincie ligt zou een dergelijk kadaster al veel discussie kunnen vermijden en 
overbodige aanvragen kunnen voorkomen. 

• Een deel van de commotie komt voort uit onvoldoende informatie voor de burger.  Het zou 
interessant zijn op de webstek van de gemeente voor milieuvergunningsaanvragen een bondige 
samenvatting van de aanvraag op te nemen.  Nu beperkt de informatie zich tot een soms weinig 
zeggende omschrijving en opsomming van Vlarem artikels (in geval van de NIMBY aanvraag zijn 
slechts enkele zinnen relevant).  De burger die meer wil weten moet naar het administratief centrum 
trekken. De informatie online verstrekt bij de aanvraag staat in schril contrast met deze bij aflevering 
van de vergunning, waar wel het volledige dossier ter beschikking is, maar het kalf gebeurlijk al 
verdronken is. 

• De milieuadviesraad is niet gelukkig met de  wijze waarop de voorafgaande informatieverstrekking 
over de aanvraag is gebeurd.  In dergelijk gevoelige dossiers is de wettelijk procedure een strikt 
minimum.  De aanvrager heeft weliswaar op eigen houtje een info-moment georganiseerd voor de 
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eigenaars van gronden en gebouwen gelegen in een straal van 100 m. rond het betreffende perceel, 
maar dit heeft weinig omwonenden en gebruikers bereikt.  Het zou best zijn dat de gemeente in 
samenwerking met de aanvrager een ruime infovergadering belegt. 

• Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 
december 2011 met met betrekking tot geluid, slagschaduw, veiligheid,… dan heeft de 
milieuadviesraad geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.  

4.1.2 Decor Art Creations Diamantstraat 5 klasse 2 

Hernieuwing van een vergunning voor een drukkerij en glasdecoratie. 
Omvat 4 ovens voor thermische behandeling van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen. 
Geen opmerkingen. 

4.1.3 Durt-Ceysens bvba Bosdreef 5 klasse 2 

Installatie van een warmtepomp. 
Warmtepomp werkt met grondwater.  Er zijn twee systemen : een op basis van een gesloten kringloop en 
een op basis van oppompen en terugvoeren van grondwater.  Beide hebben voor- en nadelen. 
Geen opmerkingen 

4.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

4.2.1 Aspiravi Vennen klasse 1 

Vergunning is verleend door de Provincie voor oprichting van 2 windturbines.  De gehanteerde 
voorwaarden zijn dezelfde als die worden opgelegd in het nieuwe (23/12/2011) besluit van het Vlaams 
Gewest. 
Herentals adviseerde gunstig, Olen negatief. 
Stedenbouw gaf geen bouwvergunning, daartegen is beroep aangetekend. 

4.2.2 Verreydt LV Lankem Klasse 2 

Nieuwe inrichting voor grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 11.250 m³/jaar 

4.2.3 Nike Europe Holding Atealaan 34 klasse 2 

Overslag en behandeling van sportartikelen. 
Het bedrijf vraagt de opslag van diverse gevaarlijke stoffen in kleinverpakking met een maximale 
opslag van 5000 kg.  Volgens de milieuambtenaar is dit een standaard vraag voor dergelijke bedrijven : 
het gaat om de opslag van onderhoudsproducten en gebruiksproducten in een magazijn. 

4.2.4 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 

4.2.5  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.  

4.2.6 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.  

4.2.7 Plastic Omnium Automotive Grensstraat 10 Klasse 1 

Kunnen we weinig over zeggen. 

5. Opvolging vorige adviezen/knelpunten 

5.1 Advies 2008 apr : Sanering “Stort Van Ouytsel” Ri etbroek. 

Toestand dezelfde als twee jaar terug : 
De sanering van dit “black point” is blijkbaar bij OVAM geen prioriteit.  Het is de verantwoordelijkheid 
van OVAM om dit te laten opruimen. Zij hebben blijkbaar belangrijker knelpunten op te lossen.  Verder 
aandringen heeft niet veel zin.  Binnen 2 jaar nog eens bekijken. 
Ondertussen constateren we dat vuil vuil aantrekt ; er wordt af en toe afval bijgestort. 
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5.2 Knelpunt 1998 : Inpalming groene bufferstrook N oordervaart. 

Toestand dezelfde als half jaar terug : 
• De toegangsweg is nog niet definitief opgeleverd ; dit wordt verwacht in juni 2012. 
• Nog geen bouwaanvraag ingediend voor aanleg van achterliggende parking.  De 

milieuadviesraad vraagt dat de voorwaarde, dat de als parking gebruikte bufferstrook zou 
worden hersteld en heraangeplant, wordt opgelegd bij de behandeling van een bouwaanvraag 
voor aanleg van het achterliggende parkeerterrein. 

6. Varia 

6.1 Evaluatie info-avond “radioactief afval”. 

Minder volk dan andere jaren.  Mogelijke oorzaken : 
• We waren te laat voor een aankondiging in de stadskrant van januari. 
• De gemeente heeft de aankondiging niet opgenomen in de nieuwsbrieven van januari hoewel dit 

was gevraagd. 
• Onderwerp te technisch voor grote belangstelling, men ligt daar niet direct van wakker.  

6.2 Zwerfvuil. 

Regelmatig wordt zwerfvuil aangetroffen langs het Alberkanaal op plaatsen waar de gemeente het 
nochtans dikwijls komt ophalen. 
Een adres voor melding zwerfvuil : milieu@herentals.be 

6.3 Woonwagenpark Heirenbroek. 

Ondanks het feit dat op het woonwagenpark ruime sanitaire voorzieningen zijn aangelegd verkiest een 
deel van de bewoners zijn gevoeg te doen in de omliggende bosjes.  Dit is onhygiënisch en zeer 
onaangenaam voor de wandelaars. 

6.4 Bomenkap langs Kempisch kanaal. 

Men meldt een kaalslag, tot en met de hoogstammen langs het jaagpad, op een perceel aan de 
rechterkant van het Kempisch kanaal, voorbij bedrijf Van Peer.  Wat is men daar van plan ? 

6.5 Bedrijventerrein Zavelheide. 

Op het nieuwe terrein heeft een eerste bedrijf zich langs het kanaal gevestigd.  Een hoogbouw met zicht 
op het kanaal werd opgetrokken.  Alle bomen en struiken in de bufferzone van 8 meter tussen jaagpad 
en bebouwing werden verwijderd !! 
Volgens toelichting van de milieuambtenaar op vergadering van maart 2010 voorzien de 
verkavelingsvoorschriften in : 

• Een bufferzone van 8 meter langs het kanaal waarin geen doorgangen kunnen worden aangelegd.   
• Een ruimingszone langs de grensbeek van 5 meter breed plus een bufferzone van 10 meter breed. 

In de bufferzones mogen geen constructies worden opgericht.  Over de volledige breedte van de buffer 
moet een dicht groenscherm, van streekeigen hoogstammen in combinatie met onderbegroeiing, 
aangepast aan de plaatselijke bodemgesteldheid en de microklimatologische omstandigheden worden 
gerealiseerd en als dusdanig gehandhaafd. 
 

6.6 Paddentrek begonnen. 

Het scherm op grondgebied Herentals is geplaatst.  Dat op grondgebied Kasterlee wordt maandag 20 
februari geplaatst. 
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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 2012 feb 2014 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sep 2012 sep 
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 Kapellenblok  : oplossing ontsluiting Schepencollege 2011 dec 2012 april 
     
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 feb 2012 sep 
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 
2012 jan 2013 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
 
 
 


