
 
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

VERGADERING VAN 31 JANUARI 2017 
 

 
Aanwezig (stemgerechtigd): Patci Beukelaer (ATA),Verelst Ronald (Natuurpunt), Smets Luk 
(Natuurpunt), Guido Giebens (burger), Vanwonterghem Nina (compostmeesters), Pierre Van Malder 
(burger), Mark Van Hemelrijk (Handel&Industrie).  
Aanwezig (niet-stemgerechtigd): Van Rompaye (milieuambtenaar). 
Verontschuldigd: Van De Weyer Rina (land- en tuinbouw), René Lauwers (schepen leefmilieu ). 
 
1.Bespreking actiepunten en post: Nihil.  
 
2. Project zonne-energiedragers: 
 
Guido licht a.h.v. bijgevoegd document zijn voorstel nader toe, nl. een gratis lokaal energieforum voor 
inwoners en bedrijven, die milieubewust met energie omgaan en ervaringen en ideeën over (rationeel) 
energiegebruik wensen te delen en uit te wisselen. Omdat er reeds een interessant forum bestaat 
https://www.zonstraal.be/ waar individuele personen of bedrijven die eigenaar zijn van een zonne-
energieinstallatie met vragen en voor informatie terecht kunnen, gaat de MAR akkoord om,  
complementair aan dit forum, onder de verantwoordelijkheid van Rina en Guido, een facebookgroep 
van en voor lokale eigenaars van zonne-energiedragers op te richten. Er wordt eveneens contact 
opgenomen met Kris Mees, inwoner van onze gemeente en energieconsulent van de provincie 
Antwerpen, tevens coördinator van de jaarlijkse provinciale campagnes “Samenaankoop groene 
stroom” en “Samenaankoop zonnepanelen”. De coördinaten van Kris zijn: 
Kris Mees, Consulent energie - Stafdienst Leefmilieu, T +32 3 240 56 69, M +32 470 20 18 95, 
Bezoekersadres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen. Postadres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 
Antwerpen. Email: kris.mees@provincieantwerpen.be 
 
3. Adopteer een berm: 
 
-Ronny neemt i.f.v. de uitbetaling van de subsidie 2016 aan de verenigingen contact op met de 
gemeentelijke financiedienst. 
-Een inwoner van onze gemeente, die werkzaam is voor een sociale inrichting waar o.a. personen met 
autisme worden tewerk gesteld, stelt de vraag of er geen ruimte is voor een bijkomende vereniging. 
Aangezien deze vereniging niet in onze gemeente is gevestigd en de zwerfvuilcampagne door de 
gemeente Aartselaar wordt gefinancierd, is het helaas niet mogelijk om positief op deze vraag in te 
gaan. 
-Nog 3 gemeentelijke verenigingen moeten een contract voor de campagne 2017 ondertekenen.  
 
4. ISVAG: 
 
Het eerste kennisgevingsdocument project-MER, dat in functie staat van het na de vervaldatum van de 
lopende milieuvergunning (november 2020) gedurende beperkte tijd verder exploiteren van de 
bestaande afvaloven, dit in afwachting van de bouw op de bestaande locatie van een volledig nieuwe 
oven tegen het jaar 2023, ligt ter inzage van 23 januari tot en met 23 februari 2017. De MAR verleent 
in dit verband aan het college het onder bijlage, door de milieuambtenaar voorbereide advies. Deze 
opmerkingen worden ook rechtstreeks aan de dienst MER te Brussel overgemaakt. 
       
5. Varia: 
 

- Milieuvergunningsaanvraag L. Ruytjens, Halfstraat 84 t/g (omvorming rundveebedrijf naar 
gemengd rundveebedrijf en biologische kippenteelt): Het college heeft in zijn zitting van 16 



januari 2017 de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning klasse 2 m.i.v. de 
omvorming van het voorwerp van de exploitatie integraal geweigerd. 

- Er wordt binnen de afdeling grondgebiedzaken een omgevingsambtenaar (milieu) 
aangeworven, die eerlang de (eenmans)milieudienst komt versterken. 

   
De volgende MAR-vergadering vindt plaats op dinsdag 28 maart 2017 – 20 uur – collegezaal. 
 
Gedaan te Aartselaar, op 2 februari 2017. 
 
De verslaggever, 
 
Tony Van Rompaye 
 


