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

1. Goedkeuring verslag vergadering 20 september 2012. 
Aanplantingen Krakelaarsveld :  In tegenstelling tot wat in het verslag is vermeld is de keuze voor de 
bomen (perelaar) en voor de hoekbeplanting reeds gemaakt.  Alleen voor de bermen dient nog een 
beslissing genomen. 

2. Begrotingswijziging 3/2012. 
De milieuambtenaar geeft toelichting bij de wijzigingen voor zaken die het milieu aanbelangen : 

• Een stijging van de kosten voor afvalverwerking met 50.000 €.  De gemeente zelf heeft meer 
veegvuil, grachtenslib en vervuilde grond moeten laten verwerken.  En dan is er nog de keldering 
van de papierprijs. 

• Stijging van de kosten voor de bestrijding van de processierups tot 43.500 €.  Het budget was 
optimistisch geraamd omdat de gemeente ook niet langer particuliere bomen zou behandelen.  
Maar de processierups heeft dit jaar lelijk thuisgehouden.  De gespecialiseerde privé firma is 
meer dan gepland moeten uitrukken.  Preventieve bestrijding ligt moeilijk omdat dit ofwel op 
geschikte periode met geschikt weer moet gebeuren of omdat men risico loopt ander leven in de 
boom te doden. 

• Het geld voor het onderhoudscontract voor de IBA’s  is dit jaar nog niet nodig. 
• Extra 5000 € te voorzien voor energiekosten voor één locatie.  De ramingen zijn verder goed 

gebeurd omdat we nu (eindelijk) beschikken over goede verbruikscijfers per locatie. 
Positief advies. 

3. 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 : 

• De gemeente heeft zich administratief in orde gesteld door indienen van 
milieuvergunningsaanvragen voor de stedelijke gebouwen. 

• Een opmeting van de kwaliteit van de fietspaden in Herentals met een gesofistikeerde fiets is 
gepland.  Voor de fietspaden langs de gewestwegen is dit gratis, voor gemeentewegen moet 
betaald worden. 

• De gemeente is niet ingegaan op volgende aanbiedingen van IOK : 
o Voorzien van zakken voor proper houden van de groene container. 
o Inzameling van autobanden op receyclagepark : er is een  terugnameplicht door de 

garages (tegen betaling) ook als men geen nieuwe banden koopt.  Er is ook weinig 
vraag naar deze dienstverlening. 

o Inzameling injectienaalden : kan men kwijt bij de apotheker. 
In verband hiermee wordt gemeld dat het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2013 meer uniforme 
prijzen zal opleggen aan de gemeenten voor gebruik van recyclagepark en huis aan huis ophaling 
(dus ook Diftar).  De bijdragen door Herentals aangerekend dekken nu (slechts) 76% van de 
verwerkingskosten. 
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4. Afscheid duurzaamheidsambtenaar Kris Boers; 
De milieuadviesraad dank Kris voor de jarenlange goede samenwerking en voor het resultaten die hij 
behaalde.  Kris trad in dienst in september 2002. 
Zelf maakt hij een positieve balans op van de evolutie op gebied van duurzaamheidsbeleid.  We komen 
van heel ver.  Maar er is ook nog een hele weg af te leggen voor er een totaalvisie op duurzaamheid in 
de verschillende beleidsdomeinen zal zijn tot stand gebracht.  Kris geeft als voorbeeld de inrichting van 
de straten. 
Wij wensen Kris een interessante en aangename nieuwe werkkring en geven hem een klein 
afscheidsgeschenk mee. 
De procedure voor de aanwerving van een opvolger is ingezet 

5. Rapport Gecoro 
Niet behandeld. 

6. Milieuvergunningen.  

6.1 Nieuwe aanvragen. 

6.1.1 Stad Herentals ’t Hof Grote Markt 41 klasse 2. 

Een feestzaal met opp. 300 m² 
De geluidsnorm in de feestzaal wordt 95 dbA. 

6.1.2 Stad Herentals Stedelijke Werkplaats Hemeldonk 8 klasse 2. 

Een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door uitbreiding. 

6.1.3 Van Asbroeck rundveehouderij Schransstraat 12 klasse 2 

Vermeldenswaard : opslag van 5000 liter melk.  Melk wordt om de twee dagen opgehaald.  

6.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief aangegeven. 

6.2.1 Garage Van Houdt Lierseweg 308 klasse 2 

Handel in auto’s ; onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. 
Opvallend is de aanvraag voor “lozen van 0,5 m³/u van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat 
in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen”. 
Volgens milieudienst is dit geen probleem. 
Verleend. 

6.2.2 Wasserij Droogkuis VanEnde&Roxy Lierseweg 315 klasse 1. 

Vragen verdubbeling van lozing op riolering maar er wordt wel op een gracht geloosd. 
Volgens milieudienst wordt de gracht als open riolering beschouwd omdat hij verderop is aangesloten 
op de riolering. 

6.2.3 Stad Herentals sporthal Markgravenstraat 93 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

6.2.4 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. 
De Bestendige Deputatie verleende een vergunning maar deze is nu door de minister vernietigd na 
klacht van de heer Van Hemeldonck uit Olen. 
De vernietiging is gebeurd op basis van overwegingen van ruimtelijke ordening :  

• De turbines dienen gebundeld te worden met  de lijninfrastructuur van het Albertkanaal. 
• De gevraagde locaties zijn in tegenspraak met de structuurplannen van Olen en Herentals die 

bepalen dat het gebied open ruimte moet blijven. 
Men vraagt zich af hoe de stad Herentals dan ooit positief advies heeft kunnen geven.  
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6.2.5 Stad Herentals Academie voor beeldende kunsten Markgravenstraat 77 klasse 2 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

6.2.6 Stad Herentals Administratief Centrum Augustijnenlaan 30 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning (voor offsetdrukkerij) en in ordestelling voor 
verwarmingsinstallatie. 

6.2.7 Kemin Toekomstlaan 42 Klasse 1 

De Bestendige Deputatie heeft een vergunning verleend voor een inrichting voor onderzoek en 
ontwikkeling van antimicrobiële famaceutische producten. 
De uitbreiding met een microbiologielabo voor pathogene organismen en de verplaatsing van het 
laboratorium voor pathogene organismen van maximaal risiconiveau 2 moet apart aangevraagd. 

7. Opvolging vorige adviezen/knelpunten/acties. 

7.1 Knelpunt 1998 : Inpalming groene bufferstrook Noordervaart. 

Toestand dezelfde als een jaar terug : 
• De toegangsweg is nog niet definitief opgeleverd ; dit werd wel verwacht in in juni 2012. 
• Nog altijd 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. 

Ondertussen zijn ook andere bedrijven overgegaan tot het gebruik van de groenstrook als parkeerzone, 
sommige zelf met naamplaatjes. 

7.2 Actie april 2012 : Project ecologisch beheer bermen industriepark Klein Gent 

Voorstel was een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van milieuraad, Natuurpunt en 
parkmanagement Klein Gent.  Volgende zaken kunnen bekeken :  

• Men zou een inventaris moeten opmaken van de bermen : lengte, breedte, ligging,… 
• De bermen zijn nu in beheer door de gemeente ; eventuele herinrichting mag niet (veel) meer 

werk bijbrengen. 
Er is niets gebeurd. 
Ondertussen is er wel een project van zelfde strekking lopend bij Boskat. Moeten wij dan nog iets doen ?  
De voorzitter zal informeren. 

7.3 Advies 2011 nov : Behoud eikendreef van de Roest aan de Peerstbosstraat. 

Betwisting over waar de perceelgrens ligt tussen verkaveling en de Roest ligt voor bij de vrederechter die 
een beslissing zal nemen. 
Volgens de schepen ziet het er goed uit.  Hoewel er nog geen definitieve beslissing is, is het dossier van 
de stad zeer sterk.  

8. Varia 

8.1 Bouwaanvraag aanleg parking binnengebied. 

De stad plant de aanleg van een (tijdelijke) parking in het binnengebied achter ’t Hof.  De parking komt 
in de tuin ten noorden van de huidige parking achter het ‘t Hof en wordt via deze parking bereikt. 
In deze  tuin bevinden zich twee mooie parkbomen : een fijnspar (stamomtrek 150 cm) en een tamme 
kastanje (stamomtrek 220cm).  De bouwaanvraag voorziet de velling van deze bomen. 
De milieuadviesraad adviseert om deze bomen in het binnengebied te behouden wegens hun esthetische 
en ecologische waarde.  De inrichting van de parking dient rekening te houden met het bestaan van deze 
bomen ; bij herziening van het plan moeten waarschijnlijk geen en anders slechts enkele parkeerplaatsen 
verdwijnen.  We moeten vermijden dat alle bomen in het centrum moeten wijken voor koning auto. 
Dat de stad een dergelijke bouwaanvraag lanceert duidt nogmaals op de geringe gevoeligheid van het 
beleid voor openbaar en waardevol groen.  Blijkbaar ook wordt bij bouwaanvragen door openbare 
besturen niet vooraf gecheckt door milieudienst en milieuschepen of men zorgvuldig met groen 
omspringt (zie bv. aanleg toegangweg aan Augustijnenlaan).  De stad geeft hier het slechte voorbeeld 
aan privé-verkavelaars ( zie bv. verkaveling Poederkot).  
Noteer dat ook de monumentale ceder (diameter meer dan 1 meter) op de Delhaize parking, die 
helemaal  niet in de weg stond, via de bouwvergunning voor de parking “stoemelings” is verdwenen. 
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8.2  Kappen eiken toegangsweg Delhaize aan Augustijnenlaan. 

Een discussie ontspint zich waarbij wordt gepeild naar het waarom en het hoe van de velling van de 
bomen.  Volgende elementen komen aan bod : 

• Het bestuur heeft wel degelijk bekeken of de parallelle servitudeweg kon ingeschakeld worden 
maar dat bleek door verzet van de omwonenden niet mogelijk.  Wettelijk kan de gemeente de 
servitude niet verzwaren. 

• Hoewel de bouwvergunning specificeert dat de voorwaarden opgelegd in het advies van het 
Agentschap Natuur en Bos strikt moeten worden, werden ALLE bomen gekapt, ook degene op de 
3 meter brede groenstrook tussen de servitudeweg en de nieuwe weg.  Het advies voorzag dat 
bijkomende kappingen alleen konden worden uitgevoerd na advies van het Agentschap. 

• De bomen die op het plan gevoegd bij de bouwvergunning als te bewaren zijn opgegeven werden 
dus ook gekapt.  Er was blijkbaar een verschil tussen dit plan en het uitvoeringsplan van de 
aannemer. 

• De  twee  gekapte monumentale eiken stonden 7 meter van elkaar en konden dus door een kleine 
versmalling van de weg worden gered. 

• Het advies van het college van burgemeester en schepenen bepaalde dat bomen maximaal 
moesten behouden blijven, “tenzij ze ziek zijn”. 

• De schepen verwijst naar het feit dat alle beslissingen reeds ongeveer een jaar oud zijn en dat het 
niet opgaat dan te proberen de zaken te wijzigen als aan de uitvoering wordt begonnen.  Men had 
het maar veel eerder moeten zien.  De milieuadviesraad vindt dat de stad (bouwdienst, 
milieudienst, schepen van milieu) meer preventief moet optreden. 

Na discussie blijft het onduidelijk wie er nu verantwoordelijk is voor de velling van de bomen. 
Een voorstel wordt gedaan om de verkoopprijs van de zeer waardevolle eiken te besteden aan versterken 
van de natuurwaarden in de stad.  Wij zullen de aanbesteding voor de velling opvragen om te kijken of 
dit nog mogelijk is. 

8.3 Velling van boom op openbaar domein. 

Als een boom op openbaar domein door de gemeente wordt gekapt is het gebruikelijk dat het hout, via 
een beurtsysteem, te koop wordt aangeboden aan het personeel van de gemeente. 
Verkoop aan particulieren zou vereisen dat de gemeente een openbare procedure volgt. 
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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 2014 mei 

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2012 feb 2014 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2012 sept 2013 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbo.  Schepencollege 2012 sept 2013 feb 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2012 mei 2012 dec 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2012 mei 2012 dec 
Advies 2011nov Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat  Schepencollege 2012 mar 2012 juni 
     
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 okt 2013 apr 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2012 mar 2012 nov 
     
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 
Actie 2012 april Ecologisch bermbeheer industriepark Klein Gent Milieuraad, Natuurpunt, 

parkmanagement 
2012 okt  2013 feb 

 


