
 
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

VERGADERING VAN 28 MAART 2017 
 

 
Aanwezig (stemgerechtigd): Patci Beukelaer (ATA),Verelst Ronald (Natuurpunt), Smets Luk 
(Natuurpunt), Guido Giebens (burger), Van De Weyer Rina (land- en tuinbouw), Pierre Van Malder 
(burger).  
Aanwezig (niet-stemgerechtigd): Van Rompaye (milieuambtenaar), René Lauwers (schepen 
leefmilieu ). 
Verontschuldigd: Vanwonterghem Nina (compostmeesters), Mark Van Hemelrijk 
(Handel&Industrie). 
 
1.Bespreking actiepunten en post: Nihil.  
 
2. Project zonne-energiedragers: 
 
Kris Mees, inwoner van onze gemeente en als stafmedewerker energie van de provincie Antwerpen 
tevens coördinator van de jaarlijkse provinciale samenaankoopcampagnes ‘groene stroom’ en 
‘zonnepanelen’, werd voor dit punt gevraagd om toelichting te komen geven over wat op dit ogenblik 
op dit vlak de markt biedt en wat er in de pijplijn zit. 
 
-De Vlaamse overheid heeft onlangs het project ‘Zonnekaarten’ gelanceerd, te raadplegen op volgende 
website: http://www.energiesparen.be/zonnekaart 
Op basis van een analyse van hoogtemetingen werden in gans Vlaanderen de oppervlakte, oriëntatie en 
hellingshoek van elk van de meer dan 2,5 miljoen daken bepaald. Door dit te combineren met 
gedetailleerde informatie van het KMI werden de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones 
(veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere gebouwen of bomen) in kaart gebracht en 
gekwoteerd. Voor gebouwen met een goede score wordt automatisch berekend wat zonnepanelen en 
een zonneboiler op het dak kunnen kosten en wat ze kunnen opbrengen.  
 
-De energie-intercommunales Infrax en Eandis bieden zogenaamde ‘benovatiecoaches’ aan. Zie de 
volgende website voor de nodige informatie en praktische aanpak: https://www.infrax.be/nl/Mijn-
premies/burenpremie/benovatiecoach 
 
-De bevoegde Vlaamse energieminister denkt momenteel volop na over een wijziging van de 
regelgeving voor de particuliere exploitanten van zonnepanelen, die momenteel het teveel aan 
geproduceerde stroom gratis aan het net moeten afstaan. Hierdoor worden installaties voorlopig zoveel 
mogelijk gedimensioneerd op het reële of verwachte stroomverbruik en remt men dus eigenlijk de 
productie van groene stroom af. 
 
-Verder heeft Vlaanderen beslist om gradueel vanaf 2019 het systeem van slimme energiemeters in te 
voeren. Zie hiervoor https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-
verwarming/de-slimme-energiemeter 
Met een slimme energiemeter kan de gebruiker op elk moment zien hoeveel elektriciteit en aardgas hij 
precies verbruikt, en de netbeheerder kan ze van op afstand aflezen. 
 
-Tot slot blijft de provincie Antwerpen haar jaarlijkse samenaankoopcampagnes ‘groene stroom’ en 
‘zonnepanelen’ organiseren, die intussen genoegzaam zijn gekend en een groot succes kennen. Ook dit 
jaar zullen zij breedvoerig via de media en de gemeenten worden gecommuniceerd. 
  
-Voor bijkomende info over energie kan men steeds bij Kris terecht: T +32 3 240 56 69, M +32 470 20 
18 95. Email: kris.mees@provincieantwerpen.be 
 



 
3. Aanvraag milieuvergunning klasse 1 van transportbedrijf H. Essers, Terbekehofdreef 19 B te 
2610 Wilrijk.  
 
Door de voorzitter van de wijkraad De Buerstede werd dit punt aangebracht. 
 
H. Essers heeft het voornemen om in de KMO-zone Terbekehof aanzienlijk te gaan uitbreiden met 
magazijnen waarin bijzonder grote hoeveelheden (tienduizenden tonnen) gevaarlijke producten zullen 
worden opgeslagen, die de inrichting blijkbaar zelfs als Seveso-bedrijf doen aanmerken. Of een 
Seveso-bedrijf zonaal verenigbaar is met een zone voor KMO, valt zeer te betwijfelen. Het openbaar 
onderzoek is helaas sinds 15 maart 2017 afgelopen. De enige manier op hiertegen te reageren is via de 
media, tenzij het gemeentebestuur nog een andere mogelijkheid ziet. 
 
4. Overtredingen Belcar-Beerens-Depage in het eigendom Zinkvalstraat tussen huisnrs. 22 en 36 
(sectie A perceelnr. 329). 
 
Door de voorzitter van de wijkraad De Buerstede werd dit punt aangebracht. 
 
Willy Depage n.v. heeft onlangs dit terrein met stedenbouwkundige vergunning verhard met gebroken 
steenpuin, waarbij wordt vastgesteld dat de Kloosterbeek, een officiële waterloop van 2de categorie, 
die aan de rechterkant van dit perceel stroomt, wordt bedreigd door de plaatsing over de waterloop van 
een hekken. Tevens blijken de verplichte groenvoorzieningen (5 meter breed groenscherm tegen de 
Zinkvalstraat en 3 meter breed groenscherm tegen de linkerperceelsgrens) niet te zijn aangebracht; 
integendeel, de verharding werd tot tegen de perceelsgrenzen aangebracht. 
 
Omdat recent door de n.v. Willy Depage een nieuwe aanvraag stedenbouwkundige vergunning werd 
ingediend om op dit terrein een parkeergebouw met een hoogte van meer dan 10 meter op te richten, 
zal de MAR thans aan het een college een gemotiveerd ongunstig advies verlenen. Ronny werkt dit 
advies uit en zal dit vervolgens rondsturen, alvorens het aan het college over te maken. 
 
5. ISVAG: 
 
Vrijdagen 24 maart en 31 maart 2017 vinden de richtlijnenvergaderingen plaats, waarbij de i.k.v. de 
kennisgevingsprocedures ontvangen opmerkingen worden besproken i.f.v. de opmaak of bijstelling 
van de richtlijnen voor de opmaak van beide project-MER ‘s (enerzijds beperkte verlenging 
exploitatietermijn bestaande oven, anderzijds bouw/exploitatie van een nieuwe, grotere oven). 
 
Eens de richtlijnen vast liggen, zullen de MER-deskundigen de beide project-MER ’s finaliseren, 
waarna de dienst MER ten gronde uitspraak zal doen. In de veronderstelling dat de project-MER ’s 
worden goedgekeurd, zullen vervolgens de omgevingsvergunningen worden aangevraagd, waarin de 
goedgekeurde project-MER ’s worden geïntegreerd. 
      
6. Varia: 
 

- Er zal naar analogie met vorig jaar een nieuwe campagne worden georganiseerd rond “anti-
pesticiden”, waarbij inwoners tegen voordelige prijs een onkruidgasbrander of onkruidborstel 
kunnen aanschaffen. Patci zal dit project trekken en, gelet op het late tijdstip, het nodige 
digitaal communiceren. 

   
De volgende MAR-vergadering vindt plaats op dinsdag 9 mei 2017 – 20 uur – collegezaal. 
 
Gedaan te Aartselaar, op 30 maart 2017. 
 
De verslaggever, 
 



Tony Van Rompaye 
 


