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                 Advies aan het schepencollege 

 
 
Betreft :  Milieuvergunningsaanvraag NIMBY Projects Acacialaan klasse 1. 
 

 
De milieuraad in vergadering van 16 februari 2012 neemt kennis van de milieuvergunningsaanvraag van 
de firma NIMBY voor oprichting van 3 windturbines in Hoevereveld. 
De milieuadviesraad geeft volgend advies : 

• 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 
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 nieuwe voorwaarden vermeld in het recente 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.  
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