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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), L. Van Sand, W. Vanberghen, L. Geerts, J. Janssens (secretaris),  

D. Adriaensen, A. Van Cauwenbergh,   M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel.. 

Verontschuldigd : Y. Helsen, S. Bellens, S. Pelsmaekers, K. Schoonaert, E. Wagemans, L. 

Snauwaert.  

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 
Er waren geen opmerkingen over het verslag van de milieuadviesraadvergadering van oktober. 

Het optreden van incidentele geurhinder bij het bedrijf ‘Kemin’ werd correct geformuleerd. 

      

    2. Feedback Agenda Bestuur   

 
    2.1. Aandacht voor onze bijen  

De stad wil meer aandacht besteden aan een bij-vriendelijk beleid, bij voorbeeld bij de 

aanplantingen. Ook bij de voortuintjeswedstrijd zou de bij-vriendelijkheid een item kunnen zijn (met 

als thema bij voorbeeld : ‘Geuren en kleuren’ (in de voortuin).  

 

2.2. Onderhoud en instandhouding ‘trage wegen’ 

De stad heeft een budget van 55 tot 60000 euro voorzien voor het onderhoud en het in standhouden 

van de gekende (of vergeten?) trage wegen. 

 

2.3. Nieuws vanuit het Burgemeestersconvenant 

Volgende acties staan op stapel : 

- Werken rond duurzaam bouwen; 

- Warmwaterbronnen valoriseerbaar in het Netepark (verwarming zwembad…)? Een studie rond 

geothermie door de Vito is momenteel in opmaak. 

 

2.4. Hoge bomen 

De schepen deelt mee, dat het snoeien van ‘moeilijke’ bomen‘ (oa park Le Paige) niet gegund is dit 

jaar omdat dit praktisch gesproken niet meer realiseerbaar is. De werken worden verschoven naar 

2016.  

 

2.5. Compensatiefonds voor bossen 

De gouverneur heeft een vraag gesteld aan het OCMW naar de werking/storting van fondsen in het 

compensatiefonds voor bossen. 

 

2.6 Personeelswissel   

M. Vanuytsel verlaat de stadsdiensten per 1/1/16 en gaat mee werken op het bedrijf van haar     

echtgenoot. Er zal een vervanger/ster worden gezocht. 

De milieuadviesraad dankt Mw Vanuytsel voor haar inzet en het verzette werk het voorbije jaar. 

 

2.6. Lichthinder 

Een lid signaleert ernstige lichthinder aan de Poederleesesteenweg (thv de Quadro). Dit zal aan de 

bevoegde stadsdiensten worden doorgegeven. 
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3. Geluidsoverlast en afvalproblematiek bij publieke evenementen in het 

centrum 

 
Op verzoek van de milieuadviesraad komen B. Veris en een collega toelichting geven bij de eerder 

geformuleerde opmerkingen in verband met geluidsoverlast en zwerfvuil bij publieke evenementen 

in het stadscentrum. 

 

3.1. Geluidsoverlast in open lucht  

 

De geluidsintensiteit bij evenementen in open lucht is officieel beperkt tot 100 dBA (voor een 

langere periode, typisch 1 uur) en tot 102 dBA voor piekmomenten (maximaal 15 minuten). Dit 

wordt effectief gemeten. 

Momenteel wordt er met een nieuw systeem gewerkt, waarbij meer geluidsboxen worden gebruikt, 

zodat er minder geluid moet worden geproduceerd (om eenzelfde effect te bekomen). 

Voor jongeren- en kinderevenementen worden aparte, strengere normen nagestreefd namelijk 95 

dBA (volwassen jongeren) en 85 dBA (kinderen). Bedenk hierbij, dat de dBA-schaal een 

exponentiële is, en dat enkele dBA meer of minder wel een serieus geluidsverschil maakt! 

 

De milieuadviesraad zou graag de geluidsmetingen van de vorige activiteiten willen inkijken. 

 

De meetapparatuur van de Herentalse politie is niet geijkt en bijgevolg aanvechtbaar. Bovendien 

zijn er slecht 2 personen opgeleid en bevoegd om deze te gebruiken. 

 

Verder weigeren sommige (rock)groepen op te treden als ze niet meer dan 100 dBA mogen 

produceren.  

 

Voorgesteld wordt, om een visuele dBA-meter aan te schaffen, eventueel met kleuralarm, zodat het 

aanwezige publiek kan zien wanneer een bepaalde geluidsgrens wordt overschreden en eventueel 

oordopjes kunnen worden opgezet. 

 

3.2. Afval  

 

Om veiligheidsredenen mogen er in geen geval glazen recipiënten gebruikt worden op het openbaar 

terrein. Het enige alternatief zijn kunststof bekers. Kunnen deze gerecycleerd worden na sortering? 

Neen, zo blijkt : afwassen en sorteren blijkt duurder uit te vallen dan wegwerpbekers te gebruiken.  

Bio-degradeerbare bekers op basis van zetmeel (zoals op Scandinavische festivals worden gebruikt) 

kunnen een alternatief vormen. Ook zou PET te verkiezen zijn boven blik, omdat dit  op een meer 

duurzame wijze kan worden gerecycleerd. 

 

Een ander probleem vormt het wildplassen : de stad voorziet meer sanitair (oa plaszuilen) bij de 

komende evenementen. 

 

Tenslotte zouden de bezoekers moeten worden gesensibiliseerd naar meer properheid, bij voorbeeld 

door extra (selectieve) vuilverzamelpunten te voorzien.    

 

 

4. Milieuvergunningen  

 
4.1. Center Beton 

A. Van Cauwenbergh betreurt dat de milieuadviesraad in dit heikel dossier (er werden bijna 250 

bezwaarschriften ondertekend, het bedrijf is gevestigd vlak bij het centrum en een 

scholengemeenschap en heeft in het verleden ook al voor overlast gezorgd) niet op de adviesraad 

kon besproken worden omdat de vergadering van november afgelast werd. 

  

K. Schoonaert (vandaag verontschuldigd) nuanceert het advies. 

Dit dossier is momenteel in beroep in Brussel, er zal dus een nieuw besluit komen van de minister. 

* Er is niet bepaald welke maatregelen zullen genomen worden als door het bedrijf aan de 

opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt.  
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Dit hoeft niet bepaald te worden in een milieuvergunningenbesluit. Er wordt verondersteld dat de 

milieuvergunning met inbegrip van de voorwaarden wordt nageleefd. Het is aan de 

toezichthoudende overheid (Milieu-inspectie voor klasse 1) om op eigen initiatief of naar aanleiding 

van klachten op te treden. Milieu-inspectie kan aanmaningen, PV’s,… opstellen indien niet volgens 

de voorwaarden wordt geëxploiteerd. Het is niet de taak van de vergunningverlenende overheid om 

na te gaan of de voorwaarden worden nageleefd.  

* Wat als aan de opgelegde voorwaarden qua inrichting van de installatie en het terrein voldaan is 

en de geluidsmeting toch nog een overschrijding van de norm zou opleveren?  

In de voorwaarde staat dat bijkomende maatregelen genomen moeten worden wanneer blijkt uit de 

metingen dat niet aan de normen wordt voldaan. De resultaten van de geluidsmeting moeten aan de 

provincie doorgestuurd worden die de documenten ter evaluatie aan de Afdeling 

Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-inspectie. De metingen worden met andere woorden nog 

geëvalueerd zodat bijsturing mogelijk is, desnoods door ambtshalve gebruik te maken van artikel 45 

van titel I van het VLAREM, zijnde wijziging van de exploitatievoorwaarden.  

* Er is niet bepaald hoe en waar bij het breken de trillingen zullen gemeten worden.   

Volgens mij is er niet specifiek opgelegd dat de trillingen gemeten moeten worden. In de 

stedenbouwkundige vergunning zou er al een voorwaarde opgenomen zijn die stelt dat de 

breekinstallatie op een constructie moet worden geplaatst die de trillingen opvangt. Men gaat er in 

het besluit blijkbaar vanuit dat dit volstaat. Ik begrijp niet helemaal waarom dit niet is meegenomen 

in de milieuvergunning. Waarschijnlijk omdat de aanvrager in zijn dossier al aangeeft dit te zullen 

doen. In dat geval moet de exploitant dit uitvoeren ongeacht of dit in de bijzondere voorwaarde is 

opgenomen of niet. Het aanvraagdossier is namelijk deel van de milieuvergunning.  

* Een omgevingsmeting op stofdepositie (vliegas) is ook niet voorzien. Waarschijnlijk is deze niet 

voorzien omdat men ervan uitgaat dat er door besproeiing geen onaanvaardbare stofhinder zal zijn. 

Sproei-installaties kunnen een goede maatregel zijn indien deze correct worden toegepast. Het is 

opnieuw aan Milieu-inspectie om toe te zien op de naleving van de voorwaarde over het vochtig 

houden van de opslag. 

 

4.2. Dijk en Duin  

(zie ook antwoord VMM, verslag vorige vergadering). 

 

A. Van Cauwenberghe formuleert een aantal bedenkingen bij dit dossier. 

Ook in dit dossier nuanceert K. Schoonaert het gegeven advies. 

De beoordeling door VMM van de mogelijke effecten van deze grondwaterwinning voor 

warmtepompen en thermische opslag als beperkt is allicht correct. Maar met de multiplicatie van 

dergelijke projecten in Herentals wordt een “diepgaandere” studie van mogelijke gecombineerde 

effecten hiervan toch een noodzaak. Wat wordt in het advies van VMM bedoeld met “schadelijk 

effect op grondwatersysteem is bestaand” (!)  

VMM heeft ongetwijfeld dezelfde bezorgdheid voor wat betreft de cumulatieve effecten van 

verschillende grondwaterwinningen in elkaars buurt. Zij houden daar bij hun advisering  rekening 

mee. VMM beschikt dan ook over een databank van alle geregistreerde grondwaterwinningen (zie 

ook databank DOV: https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html). 

Ik heb het advies van VMM niet en stel me dan ook vragen bij “schadelijk effect op 

grondwatersysteem is bestaand”. 

 

4.3. Nieuwe vergunningen 

- Pakiva, Toekomstlaan 47 : uitbreiding wagenpark, opslag gevaarlijke producten (300 kg, kleine 

verpakkingen, sanitaire toepassingen), airco, stookinstallatie, weinig op aan te merken. 
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5. Openbare onderzoeken  

 
5.1. Van Dijk en Duin 

5.2. Pidpa 

5.3. K. Kempen (mestkalverbedrijf) 

5.4. Mondelez (koekjes) : F. Van Cauwenbergh ziet dit na 

 

          6. Varia 
 

6.1. Kippenboerderij Hulsen 

Vraagt opschorting MER-plicht. De (mega-)stal (15000 biokippen) is ingeplant op 220 m van het 

Lavendelven. Het aantal gehouden kippen maakt de aanvrager niet MER-plichtig, maar hij wil 

eveneens 4 ha ‘waardeloos’ bos rooien. Deze zaak wordt doorverwezen en opgevolgd door de MER-

comissie. 

 

6.2. Subsidies 

Voor 2015 komende volgende activiteiten van de milieuadviesraad in aanmerking voor subsidiëring 

: 

- De nieuwjaarsactiviteit, rond alternatieve stadsontwikkeling; 

- De voortuintjeswedstrijd; 

- De milieuboot. 

 

6.3. Info-avond 2016 

Op vrijdag 29/01 zullen Dirk Wouters en Jos Gysels een tipje van de sluier oplichten van de plannen 

voor de Roest. Plaats en uur : 20 u, Lakenhal. Afsluiten doen we met een receptie, aangeboden door 

het stadsbestuur.  

 

6.4. Voortuintjeswedstrijd/tegeltuintjes 2016 

Er wordt gevraagd om een reglement op te stellen, initiatieven te nemen om een en ander te 

stimuleren (bij-vriendelijk bvb). Kan vanuit de milieudienst enige input worden gegeven? Voor 

tegeltuintjes blijft het een probleem, dat er op stoepen een vrije doorgangruimte van 1.5 m moet 

blijven bestaan, en vele stoepen zijn niet eens zo breed. 

 

6.5.Voortuintjeswedstrijd 2016 

Voorgesteld wordt, om te werken rond het thema ‘Geuren en Kleuren’, dit in het kader van 

insectvriendelijke initiatieven. 

 

6.6 Behaag de Kempen 

24 personen (wo 21 Herentalsenaren) bestelden via ‘Behaag de Kempen’ een groot aantal inheemse 

boom- en struikplanten.  

 

6.7. Data vergaderingen 2016 

Opnieuw worden de vergaderingen van de milieuadviesraad op de 2
e
 donderdag van de maand 

gepland. Het bestuur zou het aantal vergaderingen willen beperken tot een 6-tal per jaar. Indien 

praktisch realiseerbaar pleit de vergadering om toch maandelijks te vergadern, al is het op eigen 

initiatief. Wordt nog vervolgd en bekeken. 

 

6.8. Herentals Bomenstad meldt een zieke olm in het park van Hilst (zie ook fatale olmenziekte 

enkele verslagen terug). 


