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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

VERGADERING VAN 30 JANUARI 2018 
 

 
Aanwezig (stemgerechtigd): Verelst Ronald (Natuurpunt), Patci Beukelaer (ATA), Guido Giebens 
(burger), Luk Smets (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel&Industrie), Pierre Van Malder 
(burger), Pierre Collaert (Compostmeester (plaatsvervanger Nina)) 
Aanwezig (niet-stemgerechtigd): René Lauwers (schepen leefmilieu ), Tony Van Rompaye 
(omgevingsambtenaar) 
Verontschuldigd: Vanwonterghem Nina (compostmeesters), Maria Van Hissenhoven (land- en 
tuinbouw) 
Afwezig: - 
 

1. Actiepunten en post: 
 

Sensibilisatie-actie in de Vlaamse recyclageparken d.d. zaterdag 21 april 2018 om burgers aan te 
sporen tot pesticidenvrij tuinieren. 
 
Advies 1:  
 
De MAR adviseert het college in te gaan op de vraag van IGEAN milieu&veiligheid tot deelname aan 
de sensibilisatie-actie die door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de week van zaterdag 21 
april wordt georganiseerd, waarbij 
… op zaterdag i.s.m. Velt en Vlaco demonstraties worden gegeven rond pesticidenvrije 
onkruidbestrijding; 
… vanaf zaterdag en de daaropvolgende dagen de bevolking wordt opgeroepen om (resten) pesticiden  
in de recyclageparken binnen te brengen (KGA-stand), waarbij 100 door de VMM  geleverde 
voegenborstels worden overhandigd aan de eerste 100 personen. 
 
De VMM stelt alle communicatiemateriaal + voegenborstels ter beschikking. 
IGEAN schrijft alle door haar geëxploiteerde recyclageparken in (dus ook het Aartselaarse 
recyclagepark), zorgt voor een deel van de communicatie via de IGEAN-afvalkrant en organiseert de 
demo ’s op de recyclagparken. 
De deelnemende gemeenten worden gevraagd de campagne zo breed mogelijk bekend te maken 
(gemeentelijke nieuwsbrief, website, infoblad, sociale media…). 
De milieuraad, waarin de kringloopwerkers vertegenwoordigd zijn die de demo zullen geven, zorgt 
via de eigen website en sociale media eveneens voor de bekendmaking van deze actie. 
 

2. Financieel verslag 2017: 
 
Luk heeft het financieel verslag 2017 voorbereid, dat onder bijlage op dit verslag is toegevoegd en aan 
de gemeentelijke financieel beheerder wordt overgemaakt. Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. ISVAG 
 
Van het Departement Omgeving te Brussel werd vernomen dat op 29 januari 2018 de aanvraag 
omgevingsvergunning van ISVAG voor de verlenging van de milieuvergunning voor de bestaande 
oven, ingediend op 5 januari 2018, ontvankelijk werd verklaard. Op 30 januari zouden de diverse 
betrokken overheidsdiensten, w.o. ook onze gemeente, om advies worden gevraagd, nadat de 
gewestelijke omgevingsvergunningscommissie haar adviesvraag heeft bevestigd. Daarnaast zal ook  
onze gemeente worden gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren. 
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I.s.m. advocatenkantoor LDR uit Gent heeft de gemeentelijke dienst omgeving intussen een model van 
bezwaarschrift voorbereid, dat nog wel dient aangevuld te worden met informatie uit het voorlopig 
nog niet raadpleegbare aanvraagdossier. 
 
Advies 2:  
 
Gelet op het bijzonder grote belang van deze eerste ISVAG-aanvraag, nl.als deze aanvraag wordt 
ingewilligd, betekent dit automatisch dat onze bevolking voor eeuwig aan de emissies van een 
grootschalige afvalverbrandingsoven zal worden blootgesteld, daar de  tweede vergunning voor de 
bouw-exploitatie van een nieuwe oven op dezelfde site dan niet meer kan worden geweigerd. Immers, 
diverse grote bedrijven uit de industriezone Ter Beke Zuid zullen dan hebben aangetakt op het 
warmtenet dat ISVAG vanuit de bestaande oven zal uitrollen en deze bedrijven zullen dus door de 
ISVAG-activiteiten moeten blijven bevoorraad worden. 
 
Het college wordt verzocht om thans alle registers open te trekken om de verlenging van de 
vergunning voor de bestaande afvaloven te verhinderen, waarbij o.a. volgende stappen aangewezen 
zijn: 
 Het opstellen van een model van bezwaarschrift i.s.m. advocatenkantoor LDR. 
 Het zo breed mogelijk via alle beschikbare communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, 

social-media, persmailings…) verspreiden van het openbaar onderzoek alsook van de oproep 
aan alle inwoners, politieke verenigingen, socio-culturele verenigingen e.d. om effectief 
(persoonlijk of gezamenlijk) tegen de aanvraag beroep aan te tekenen, waarbij een 
gebruiksvriendelijk model van bezwaarschrift mee wordt verspreid. 

 Omwille van het feit dat het openbaar onderzoek moet worden gestart binnen de 10 dagen na 
de kennisgeving van de ontvankelijkheidsverklaring, in de gemeenteraad van februari een 
voorstel van motie ter stemming voorbrengen, waarin de toekomstplannen van ISVAG in het 
algemeen en de eerste omgevingsvergunningsaanvraag van ISVAG in het bijzonder formeel en 
op gemotiveerde wijze (cfr. de argumenten van het model van bezwaarschrift) van de hand 
worden gewezen, met inbegrip ook van de afwijzing van de ontwikkeling die de stad 
Antwerpen voorneemt in de RUP-gebieden Ter Beke Zuid en Oudebaan, waarin naast de 
inplanting van de nieuwe afvaloven, ook bijkomende verkeersgenererende grootschalige 
detailhandelszaken à-la IKEA worden gepland, waarbij de planmakers erkennen dat dit op 
zaterdag zou resulteren in een toename van de verkeersdruk met factor 7 in de momenteel 
reeds oververzadigde omgeving. Hieromtrent heeft het college op 29 januari 2018 reeds een 
ongunstig advies verleend. 

 
4. Adopteer een berm: 

 
Chiro Toppers Echo wordt door de gemeente niet uitbetaald voor haar bijdrage aan de campagne 2017 
omwille van het niet-naleven van de contractuele afspraken. Of deze jeugdvereniging alsnog instapt in 
de campagne 2018 is onzeker. Ronny gaat beide Chiro-verenigingen hierover nogmaals bevragen. 
 

5. Vergaderdata voorjaar 2018: 
 
Dinsdagen 27 maart, 8 mei en 26 juni. 
 

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2018: 
 
Overeenkomstig art. 3 van de statuten (gemeenteraad 25 februari 2013) valt de duurtijd van de 
milieuraad samen met de legislatuur, maar blijft de raad in functie tijdens de eerste maanden van de 
daaropvolgende legislatuur. De MAR-leden worden daarom gevraagd hun achterban te bevragen of de 
bereidheid bestaat de eerste maanden van 2019 hun lid naar de MAR te blijven afvaardigen, tot op het 
ogenblik dat het duidelijk wordt dat het nieuwe gemeentebestuur de MAR al of niet zal consolideren. 
 

7. Varia: 
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-Op zondag 11 maart tussen 10 en 15 uur vindt in de Reukens een boomplantactie plaats (1.800 
boompjes) i.s.m. de gemeente, ANB, de plaatselijke scholen en Landschapspark Zuidrand, waarbij ook 
Velt en Natuurpunt hun medewerking hebben toegezegd. Iedereen is van harte welkom en concrete 
informatie volgt nog. 
 
-Door de 6 Rupelgemeenten en Aartselaar wordt op een nog nader te bepalen tijdstip een 
intergemeentelijke ‘herfstschoonmaakactie’ georganiseerd rond het thema ‘Plastic op drift in de 
Rupelstreek’, dit i.s.m. Mooimakers. Terzelfdertijd zal een charter worden opgemaakt voor een 
afvalvrije omgeving en wereld, waarbij de Vlaamse overheid wordt opgeroepen om onverwijld een 
statiegeldsysteem op wegwerpverpakkingen in voege te laten treden. Nadere info volgt na het tweede 
overleg van de stuurgroep d.d. 20 februari. 
 
-Guido en Patci geven aan dat nog maar weinig personen, eigenaars van zonnepanelen, zijn ingegaan 
op de oproep om hun installatie via de MAR-website aan te melden. Het is aangewezen op een nieuwe 
oproep te doen via de gemeentelijke website, nieuwsbrief en infoblad. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 27 maart 2018 – 20 u – collegezaal. 
 
De omgevingsambtenaar, 
 
Tony Van Rompaye 
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