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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand,W. Vanberghen,  L. Geerts, S. 

Pelsmaekers, H. Vanooteghem, K. Schoonaert, J. Janssens (secretaris), E. Wagemans, A. Van 

Cauwenbergh, M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel . 

 

Verontschuldigd:  

 

     1. Goedkeuring verslag vergadering van 12 februari 2015  

      
    Bij punt 7.3 : Inplanting AVEVE in de Netevallei 

 

Het is niet VMM die de vergunning verleend heeft, maar wel de provincie. Voor het overige waren er 

geen opmerkingen.  

 

2. Gemeenteverslag ‘Behaag onze Kempen’  
  

Ter kennisgeving werden het aantal en de soort bestelde bomen en struiken meegedeeld : 21 inwoners 

bestelden meer dan 1100 stuks. 

 

 

3. Stroomgebiedsbeheersplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 
 
De uitgebreide presentatie zal worden bezorgd aan de leden van de milieuadviesraad. Voor publicaties 

in verband met dit onderwerp kan je terecht op www.integraalwaterbeleid.be .  

 

Het Kleine Netebekken wordt een ‘speerpuntgebied’, wat inhoudt dat er extra-kwaliteitseisen zijn, die 

uiteraard extra kosten inhouden (riolering bvb).  

 

 

4. Feedback Agenda Bestuur   

 
4.1. De gemeentelijke subsidie voor de aankoop van een stuk natuurgebied aan de Vuilvoort werd 

goedgekeurd. 

 

4.2. Het burgemeestersconvenant werd goedgekeurd. 

  

4.3. De maatregelen in het beheersplan ‘Kleine Nete’ werden goedgekeurd. 

  

4.4. In het kader van het burgemeestersconvenant werd een eerste actie gestart : het gebruik van de 

fiets als vervoermiddel door het stadspersoneel wordt gepromoot. Een aantal verzamelde ‘verloren’ 

fietsen werd gerecupereerd en op Hemeldonk samengebracht, met de bedoeling deze te gebruiken bij 

voorbeeld voor dienstverplaatsingen.  
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5. Milieuvergunningen  
 

5.1. Openbaar Onderzoek ‘Tomassy’ (Pollet), Aarschotseweg : een bestaand tankstation uitbreiden tot 

22 verdeelslangen. 

  

5.2. Elia, Atealaan, klasse II : wil 5 extra transfo’s plaatsen. 

 

5.3. Van Eynde en Roxy, klasse I : wil op 2 percelen compressoren en airco’s verplaatsen. Deze 

aanvraag is nog niet op het college geweest. 

Vragen ook een versoepeling van de lozingsvoorwaarden. De milieuraad merkt op, dat dit bedrijf niet 

is aangesloten op de riolering en dat toezicht door de gemeentediensten dan ook wenselijk is! De 

rioleringswerken aan de Lierseweg zijn gepland (samen met de verbetering van het fietspad), maar de 

voorziene termijn is nog niet geweten. 

 

5.4. Pluimveebedrijf Vosters (Doornestraat) vraagt de schrapping van de bijzondere voorwaarde voor 

de opvang van regenwater. De gemeente heeft hierop een negatief advies gegeven. De aanvrager 

betoogt dat er salmonellagevaar is bij (her)gebruik van dit water.  

  
  

6. Varia 
 

6.1. Nacht van de geschiedenis 

 

Het Davidsfonds organiseert op 25/3 ek om 20 u in de Lakenhal een avond over de transformatie van 

de Kleine Nete tussen Kasterlee en Herentals : eertijds werd het gebied omgevormd van natuur- naar 

landbouwgebied, nu is de trend omgekeerd. Sprekers zijn G. Vervisch (VLM) en M. Florus (VMM).  

 

       6.2. Stikstofproblematiek landbouwbedrijven  

 

Landbouwbedrijven die in of bij beschermde zones (natuurgebieden, habitatgebieden) liggen worden 

verplicht om hun stikstofemissies te beperken. Heel wat bedrijven staan op de ‘rode’ of ‘oranje’ lijst. 

ANB adviseert, VLM zorgt voor een flankerend beleid. De gemeentes zijn niet op de hoogte, het is 

ANB dat de situatie zal opvolgen en adviseren. Nieuwe vergunningen kunnen niet meer worden 

afgeleverd tot eind 2015. 

  

6.3. Voorstel voordracht  

 

Het voorstel wordt gelanceerd om in juni-begin juli een voordracht te organiseren door de ‘Low 

Impact Man’.  

 

6.4. Jaarverslag werking milieuadviesraad 2014 

       

De secretaris wordt verzocht om een jaarverslag van de werking van de milieuadviesraad in 2014 op 

te maken.  


