Verslag van de installatievergadering - adviesraad voor milieu en natuur
Dinsdag 14 januari om 20u –raadzaal

Aanwezigen :

Verontschuldigd :

Stemgerechtigde leden
Michiel Callens
Lisette Van Humbeeck
Linda De Wit
Josephine Overeem
Lindsay De Prins
Kristel Andries
Steven De Prins (tot 21u10)
Jean-Paul Windelen
Marcel De Backer
Karen Van Campenhout
Freddy Van Santfoort
Kathleen Van Dorslaer
Tom Bosserez
Ria Turcksin

Leden zonder stemrecht
Eric Nagels
Dirk Gaudeus
Jessika Doms
Christian Loncke
Hilde De Stordeur (verslag)

Dagorde :
1.
2.
3.
4.

Verwelkoming door de schepen van leefmilieu Eric Nagels en korte voorstelling van de
aanwezige stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden – overzicht in bijlage 1
Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en secretaris uit en door de stemgerechtigde leden –
kandidaturen met motivatie in bijlage 2
Praktische afspraken rond installatie van de themawerkgroepen – voorlopig overzicht in
bijlage 3
Varia

Adviesaanvraag 11/12/2019 CBS ivm plaatsing tragewegennaamborden thv
veldwegen: hoogte palen

Adviesaanvraag CBS ivm het uitkleuren van jachtpercelen in eigendom van het
OCMW

Stand van zaken dossiers klimaat en duurzaamheid

Data volgende vergaderingen

1. Verwelkoming en voorstellingsronde
Schepen Nagels verwelkomt de milieuraadsleden en bedankt deze voor hun inzet en motivatie. De
aanwezige leden stellen zichzelf kort voor. Voor de vertegenwoordiging van de gemeente wordt er
gewerkt met een ‘vaste kern’ (= de schepen + Hilde) d.w.z. dat de overige afgevaardigen kunnen
wisselen i.f.v. de agendapunten.
Jessika is de contactpersoon binnen de milieudienst voor klimaat en duurzaamheid, Chris voor
omgevingsvergunningen en VLAREM.
2. Verkiezing voorzitter/ondervoorzitter
Er wordt overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter. De kandidaturen van
Michiel (kandidaat voorzitter) en Jean-Paul (kandidaat ondervoorzitter) werden meegestuurd met
de uitnodiging. De kandidaten lichten deze kort toe. Een lid betreurt het gebrek aan ambitie van de
vorige milieuraad tijdens de vorige legislatuur en de lage vergaderfrequentie.
Er wordt geantwoord dat de statuten hiervoor specifiek werden aangepast en dat het de bedoeling
is om met een soepele en dynamische structuur te werken van themawerkgroepen. Elke
themawerkgroep dient zelf te bepalen hoe ruim zij de aanpak zien en brengt thema’s/onderwerpen
aan. (Ter info: vier vergaderingen is de minimale vergaderfrequentie.)
Resultaten stemmingen:
 Michiel wordt verkozen als voorzitter met 13 stemmen voor en 1 stem tegen.

 Jean-Paul wordt verkozen als ondervoorzitter met 14 stemmen voor.
De schepen lanceert tot slot nog een oproep onder de leden om de verslaggeving over te nemen
van de milieuambtenaar. Josephine wil deze taak opnemen, maar niet alleen. Vanuit de leden
wordt gevraagd of er kan gewerkt worden met audio-opname (cfr. werkwijze gemeenteraad). Dit
zal nagevraagd worden, maar een verslag blijft noodzakelijk i.f.v. de kennisgeving en advisering
aan het schepencollege. Er wordt voorgesteld om het verslag kort en bondig te houden.
3. Praktische afspraken rond installatie van de themawerkgroepen
In bijlage 3 werd het voorlopige overzicht van de werkgroepen gevoegd. Een paar leden gaven zich
op voor zeer veel werkgroepen en zullen moeten een keuze maken. Bedoeling is om de
werkgroepen op te starten in januari/februari.
De voorzitter vraagt aan de effectieve leden wie bereid is om een werkgroep te trekken of op te
starten. De woordvoerder van deze werkgroep binnen de milieuraad hoeft niet noodzakelijk de
voorzitter (van de WG) te zijn. Het is aan de werkgroepen zelf om te brainstormen over hun inhoud
en opdracht en om aan domeinafbakening te doen. De werkgroepen mogen uitgebreid worden met
andere inwoners en experten. Deze laatste hoeven uiteraard niet woonachtig te zijn in onze
gemeente. De werkgroepen brengen onderwerpen aan op de plenaire vergadering en kunnen ook
sprekers voorstellen en uitnodigen. Ook bepaalde projecten kunnen door de gemeenteambtenaren
toegelicht worden bv. gemeentelijk zoneringsplan door de dienst Wegen
In functie van deze werking zal het huishoudelijk reglement worden herschreven. De milieudienst
zal een ontwerp aanleveren.
Kathleen geeft aan graag eerst meer info te willen ontvangen om zicht te krijgen op de
gemeentelijke projecten/beleidsplannen. Het thema water is momenteel zeer actueel en heeft
belangrijke raakvlakken met andere werkgroepen (landbouw, klimaat, natuur,…).
Ook Karen geeft aan dat het thema ‘Gezondheid’ afgetoetst moet worden bij de verschillende
werkgroepen, eerder dan een ‘alleenstaande’ werkgroep te vormen. Zij vraagt of er een werkgroep
verkeer en mobiliteit bestaat binnen de gemeente. De schepen en ondervoorzitter antwoorden dat
er een gemeenteraadscommissie Verkeer en Technische Commissie Verkeer bestaat.
Tom wil actief bijdragen tot de CO2-daling op het grondgebied Grimbergen. Hij zetelde in het
verleden in de Klankbordgroep, maar stelde vast dat deze aanpak niet werkte om tot resultaten te
komen.
Freddy laat zich uitschrijven als geïnteresseerde voor de werkgroep VLAREM. De aankondigingen
van de openbare onderzoeken worden steeds naar alle milieuraadsleden doorgestuurd.
Josephine is geen vragende partij om haar werkgroep uit te breiden. Zij wordt omringd door
deskundige personen zoals Hilde Wyckaert, dr. Marc Goethals, Roger vermeiren,…en werkt
intergemeentelijk om de belangen van de Noordrand in het luchthavendossier te verdedigen. Zij
werd door de vorige milieuraad aangesteld om samen (met Hilde Wijckaert) de belangen van de
inwoners van Grimbergen te verdedigen in de overlegcommissie Brussels Airport. In deze
commissie wordt zij gesteund door schepen Laeremans die de belangen van de gemeente
verdedigt.
Zij is wel vragende partij om op termijn een congres te organiseren over dit onderwerp en gebruik
te maken van de gemeentelijke infrastructuur.
Overzicht ‘trekkers/woordvoerders’ themawerkgroepen:
Landbouw
Natuur en biodiversiteit
Trage Wegen
Afval
Klimaat
Luchthavenhinder
Water
VLAREM

Lindsay
vragen of Ria dit wil opnemen?
Marcel
Marcel
Freddy
Josephine
Kathleen
nog niemand

Deze personen zullen van Hilde een mail ontvangen met de geïnteresseerde personen en gevraagd
worden om deze te contacteren voor een eerste kennismaking, brainstormsessie en
opdrachtafbakening. Voor de beschikbaarheid van de vergaderzalen (gemeentehuis,
Charleroyhoeve) mogen zij contact opnemen met de milieudienst. Uiteraard mogen de
vergaderingen ook in huiselijke kring georganiseerd worden. De eerstvolgende vergadering van de
milieuraad kunnen de woordvoerders dan verslag uitbrengen.

Advies: De milieuraad vraagt het schepencollege om op de commissies verkeer/mobiliteit bij grote
projecten ook de impact op de gezondheid te bekijken.

4. Varia


Adviesaanvraag 11/12/2019 CBS ivm plaatsing tragewegennaamborden thv veldwegen: hoogte
palen:
De vorige legislaturen werd door de werkgroep TW werk gemaakt van de (her)inventarisatie
van de trage wegen in Grimbergen. Op 1 september 2019 trad het nieuwe
gemeentewegendecreet in werking met als doel de structuur, samenhang en de
toegankelijkheid van deze gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren. Een eerste logische
stap is deze trage wegen voorzien van een naambordje. De milieudienst bereidde dit
aankoopdossier voor. Het gaat over 78 tragewegennaamborden en 24 palen d.w.z. dat er
zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande palen of afsluitingen. De draaicirkels en
terreinsporen werden ter plaatse gecontroleerd. Het college vroeg de milieudienst om hier het
advies van de milieuraad, WG landbouw over de wenselijke hoogte van de palen. Het gaat over
2 palen die geplaatst moeten worden thv de inrit van veldwegen.
Advies: De milieuraad adviseert om hoge palen (2m) te plaatsen om de zichtbaarheid ter
plaatse te verhogen. Lage paaltjes kunnen de voertuigen en machines beschadigen.
De eigenlijke plaatsing zal, indien nodig, ter plaatse bekeken worden met de
vertegenwoordigers voor de landbouw binnen de milieuraad. De voorzitter van de werkgroep
trage wegen zal hiervoor zelf contact opnemen met de werkgroep landbouw.



Adviesaanvraag CBS ivm het uitkleuren van jachtpercelen in eigendom van het OCMW:
In het verleden werden particuliere, gemeente- en OCMW-gronden zonder schriftelijke
toestemming opgenomen in een jachtplan. Om te kunnen jagen, moet een terrein immers 40
ha groot zijn. Een overzichtskaart wordt getoond (zie kaart in bijlage). De gemeente- en AGBpercelen werden ondertussen geschrapt (= oranje op kaart).
Het college vraagt aan de milieuraad advies voor de uitkleuring van de OCMW-percelen,
verspreid over de gemeente (= gele percelen op kaart in bijlage).
Ook na schrapping kan bestrijding nog steeds op basis van artikel 22 van het jachtdecreet (het
hele jaar door in functie van schade door wild aan gewassen, teelten, bossen of
eigendommen).
Advies: De milieuraad heeft geen bezwaar tegen de schrapping van deze percelen omdat ze
niet conform de regelgeving werden ingekleurd en de inkleuring daarom niet rechtsgeldig is.
Voor de toekenning van het jachtrecht kan door de wildbeheerseenheid steeds een officiële
procedure opgestart worden.



Stand van zaken dossiers klimaat en duurzaamheid (toelichting door Jessika)
 Onderhouds-en energieprestatiecontract (OEPC Grimbergen):
 Wattson is gestart op 01/06/2019.
 Reeds heel wat energiebesparende maatregelen uitgevoerd in de betreffende
gebouwen (gemeentehuis, gemeenteloods, GBS De Negensprong, sporthal
Verbrande Brug, sporthal Prinsenbos, GBS Mozaïek, sporthal Soens,
Cultuurcentrum)
 Verschillende subsidies toegekend voor dit project:
o Subsidie ‘lokale klimaatprojecten: €187.500
o Subsidie ‘Fonds Culturele Infrastructuur’: €306.133,82

o

Subsidie call lokale energieprojecten: €37.355,00



Mobiel Energiehuis:
 Opvolger ‘Kyoto in de wijk’
 GR op 18/12/2019 akkoord gegaan met ondertekening
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2022
 Acties Mobiel Energiehuis:
o Sensibiliseren inwoners over duurzaam energiegebruik
o Individuele begeleiding voor bewoners van de gemeente:
 Per werkingsjaar 2 weken warmtescans in de gemeente
 Aangevuld met BENOvatietrajecten – voor benovatietraject dient
bewoner waarborg van 100 euro te betalen die wordt terugbetaald
indien renovatiewerken worden uitgevoerd
 2 weken aanwezigheid voorzien van het Mobiel Energiehuis



Opmaak klimaatactieplan:
o Lastenboek in opmaak voor het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak
van een nieuw klimaatactieplan
= mitigatie- + adaptatiemaatregelen, incl. evaluatie van huidig KAP
Kathleen vraagt of een apart onderdeel voor water voorzien wordt of dat dit apart plan bv.
hemelwaterplan wordt (= visie op wateropvang en transport) en dan liefst direct in de
praktijkgericht, bv. Mechelen is hier volop mee bezig. Voorlopig niet. De gemeente voorzag
wel een budget voor de uitwerking van de visie op ontharding/ingroening. Eventueel kan
dit gekoppeld worden?



Opmaak autodeelactieplan:
o Gratis aanbod van de provincie
o In samenwerking met Autodelen.net
o Doel: lange termijn visie opstellen m.b.t. het inburgeren van autodelen in de
gemeente
o September: start opmaak omgevingsanalyse ikv autodeelactieplan door
Autodelen.net
o Verschillende werkgroepen voor bespreking ontwerpversies;



Laadpalen elektrische voertuigen Eandis:
o In 2020 wordt laadpaal bijgeplaatst op:
 Sint-Amandsplein (Strombeek-Bever);
 Parking Onze-Lieve-Vrouwstraat (Grimbergen);
 Omgeving Verbrande Brug.



Campagne Stroomversnellers:
o Goedkeuring subsidie voor project rond elektrische deelmobiliteit
o Doel: plaatsing elektrische deelwagen aan sporthal Prinsenbos + plaatsing PVinstallatie op WZC Ter Biest
Freddy merkt op dat beide niet fysiek gekoppeld zijn. Dit klopt en toestemming
werd hiervoor bekomen van het Vlaams Energieagentschap.
o Wachtend op voorstelling aanbod Haviland – gaan raamcontract afsluiten met
autodeelpartner + burgercoöperatie voor plaatsing PV-panelen
o Aanbod Haviland vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan CBS
o Er kon op 2 projecten gestemd worden: relightingproject Ter Wilgen en project rond
elektrische deelmobiliteit.



Relightingproject Ter Wilgen:
o In 2019 werd door Vlaamse Overheid nieuwe projectoproep ‘lokale
energieprojecten’ gelanceerd. Binnen deze oproep werd subsidie (37.355€ => 2,2
ton CO2 besparing) aangevraagd en verkregen voor relightingproject Ter Wilgen.



Samen Energiek voortzetting
o Verderzetting project warmtescans
o Momenteel 46 aanvragen







Groepsaankoop Klimaatnetwerk
o Inwoners kunnen nog permanent inschrijven
o Momenteel groepsaankoop voor
dakisolatie/muurisolatie/hoogrendementsbeglazing/PV-panelen/warmtepompen



Zet je woning op de kaart
o Online tool die een korte vragenlijst bevat die eigenaars of bewoners van een
woning inzicht geeft in besparings- en verbetermogelijkheden qua energieverbruik.
o Inwoners kunnen aangeven in welke maatregelen ze interesse hebben en of ze
interesse hebben in de begeleiding van een BENOvatiecoach.
o Gemeentebestuur heeft toegang tot de tool ‘Cityportal’ die toelaat om statistieken
op te maken op basis van de ingevoerde gegevens. Kan helpen om gemeentelijk
renovatiebeleid gerichter vorm te geven.



Herbruikbare bekers
o Werkgroep opgericht rond de organisatie van duurzame evenementen, met in
eerste instantie de focus op herbruikbare bekers.
o Dit jaar zullen we ook ondersteuning ontvangen van de provincie bij het
organiseren van duurzame evenementen.

Divers:

Linda vraagt of de naamswijziging van de Veldkantkapel vast staat: Ja, het betreft hier
de uitvoering van een officiële collegebeslissing.

Josephine is geïnteresseerd om te vernemen wie het terrein aangekocht heeft waar de
nieuwe geluidsmeter staat in Grimbergen. Zij zal de vraag stellen via schepen
Laeremans.
Data volgende vergaderingen: de voorzitter informeert welke dagen en uren best schikken. Er
zal gewisseld worden tussen dinsdagen en woensdagen. De eerstvolgende vergadering zal eind
maart doorgaan. De data zullen doorgemaild worden (minstens maart, september, juni en
dec.).

Datum volgende vergadering: 1 april 2020, 19u30.

