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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN 7 NOVEMBER

Opmerking p5 onderaan ‘gaat akkoord’ vervangen door ‘neemt akte’.
02

STAND VAN ZAKEN BURGEMEESTER CONVENANT

De duurzaamheidsambtenaar geeft een stand van zaken via een PowerPoint presentatie.
Deze presentatie zal ter beschikking gesteld worden van de raadsleden.
Korte samenvatting van de presentatie:
Doel van de Burgemeester Convenant (COM) is het reduceren van CO2- uitstoot op het
grondgebied van Londerzeel met 20% tegen 2020.
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4 redenen waarom de gemeente Londerzeel zou intekenen:
1. Energie- onafhankelijkheid. 77% van de energieconsumptie in België is
afkomstig van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie. Hiervan wordt bijna
100% ingevoerd uit het buiteland, Rusland, OPEC, Noorwegen, Nederland en Qatar.
Voor de regio Pajottenland vertaald zich dat in €266.000.000 dat er per jaar naar
het buitenland vloeit en verloren gaat voor onze economie.
2. Piekolie. Dit wil niet zeggen dat er geen olie meer zal zijn, maar wel dat het
economisch hoogtepunt van de productie bereikt is. Door de moeilijkere ontginning
is de netto- energie winst kleiner en zal de prijs stijgen. Wat we nu reeds merken.
3. Klimaatverandering. Door een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de
atmosfeer wordt er een serre- effect gecreëerd met de aarde als lijdend voorwerp.
Gegevens uit ijskernen tonen aan dat reeds miljoenen jaren de curven van
temperatuur en de concentratie van CO2 in de atmosfeer hand in hand gaan. In
2013 bereikte we een record concentraties CO2 van 400ppm, de gevolgen hiervan
zullen pas een decennia later zichtbaar zijn. De klimaatproblemen die zich nu uiten
zijn het gevolg van de concentratie broeikasgassen in de jaren 80 en 90 van vorige
eeuw.
4. Voorbeeldfunctie. Het is voor een gemeentebestuur noodzakelijk om zelf het
goede voorbeeld te geven. Men kan geen engagement vragen van je inwoners en
bedrijven als men zelf niet in orde bent. Door zelf initiatieven te nemen voor eigen
gebouwen en wagenpark wordt er kennis rond het onderwerp opgebouwd en wordt
er een netwerk in het leven geroepen waar inwoners, bedrijven, enz. beroep op
kunnen doen.
De realisatie van de COM bestaat uit 5 stappen:
1. Ondertekening op 25 juni 2014. Op de provincie zal het officiële engagement
ondertekend worden door de burgemeester, behoudens dat dit wordt goedgekeurd
in de gemeenteraad van mei.
2. Opstellen van een 0- meting. Dit zal gebeuren op basis van de energiegegevens
van 2011. Voor het opstellen van een werkdocument in Excel heeft het VITO
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; www.vito.be ) samengewerkt met
Eandis, VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij; www.vmm.be ), VEA (Vlaams Energie
Agentschap; www.vea.be ) en het verkeerscentrum Vlaanderen.
3. Opstellen van een SEAP (sustainable energy action plan): energieactieplan. Om van dit plan een actieplan te maken en geen passief document
zullen er werkgroepen worden opgericht binnen verschillende sectoren van onze
samenleving. Zo zal de gemeente het initiatief nemen om vertegenwoordigers van
bedrijven, zelfstandigen, OCMW, middenveldorganisaties, verenigingen, scholen en
enz. te organiseren in werkgroepen die eerst binnen hun gebied van expertise
opzoek gaan naar mogelijkheden om een CO2 reductie te bewerkstellingen, maar
nadien ook met elkaar in interactie kunnen gaan. Het document is terug te vinden
op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/cijfers_beleidsplannen.html
4. Uitvoeren van het actieplan. Binnen de sectoren gaat men aan de slag met de in
het actieplan opgenomen werkpunten met als doel 20% Co2 reductie.
5. 2 jaarlijkse rapportering aan Europa. De gemeente stelt 2 jaarlijks een
vooruitgangsrapport op dat wordt geëvalueerd door de Europese administratie
bevoegd voor de COM. Zij zullen suggesties geven om het actieplan meer haalbaar
te maken en realistisch te houden.
Beschikbare middelen om de COM te realiseren:
1. Geldelijke middelen. De gemeente heeft budget voorzien voor een aantal
sensibilisatieacties en projecten. Het is echter niet de bedoeling dat de gemeente al
de in het actieplan opgenomen initiatieven bekostigd. De reductie van CO2 is niet
enkel de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van heel de gemeenschap
en zo ook de eventuele kosten die voor de realisatie zullen gemaakt worden. Het is
echter wel zo dat de meeste maatregelingen zichzelf zullen terugverdienen.
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2. Subsidies. De provincie en Europa voorzien subsidies voor projecten die werken
rond klimaat. Meer informatie http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-ennatuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/subsidie-duurzame-milieu-en-klimaatprojecten/index.jsp De
Europese calls zijn logger van structuur om op in te tekenen, hier zal nog verder
onderzoek naar gebeuren naarmate de werkgroepen vorderen.
3. Kennis. Er is heel wat kennis aanwezig binnen de gemeentelijke administratie,
instanties van de hoger overheid, kenniscentra, inwoners en bedrijven van onze
gemeente. Het leggen van de linken tussen al deze informatiebronnen om
opgenomen actie uit te werken en te realiseren kan een taak zijn van de
milieudienst. Daarnaast is het van belang om projecten op te zetten om ook van
daaruit kennis te kunnen opbouwen die men later kan gebruiken om initiatieven
efficiënter of doeltreffender te maken.
Vraag en antwoord:
Is het 20% CO2 reductie ten opzichten van de data van 2011 of de data van de voorspelde
CO2 uitstoot voor 2020?
Het gaat om het realiseren van 20% reductie tegenover de data gebruikt in de 0meting zijnde de energiecijfers van 2011.
Wordt er in de voorspellingen van het energiegebruik in 2020 (geraamde uitstoot cijfers
als er geen acties ondernomen worden) rekening gehouden met de bevolkingsaangroei?
Hier wordt rekening mee gehouden
Wordt het plaatsen van een windmolen weergeven in de cijfers?
Als deze geplaatst is na 2011 zal dit zichtbaar worden uit de cijfergegevens.
Zal de gemeente blijvend belang hechten aan het realiseren van energiebesparing en
ander duurzaamheidsinitiatieven ook al zou de gemeenteraad van mei beslissen om de
COM niet te ondertekenen?
De gemeenteraad heeft in de meerjarenplanning initiatieven opgenomen die met
duurzame onderwerpen te maken hebben. Ook zonder de ondertekening zal de
gemeente blijven inzetten op sensibiliseren en informeren van inwoners. Ook
binnen het eigen patrimonium zal er zonder ondertekening gezocht worden naar
manieren om een sterke reductie van het energieverbruik te realiseren.
Hangen de subsidies van Europa en de provincie samen met het ondertekenen van de
convenant?
Nee, deze staan los van het feit of we al dan niet het engagement zullen aangaan.
Besluit
De mina- raad neemt akte van de stand van zaken van de burgemeester convenant.
03

GOEDKEURING RAPPORTERING SAMENWERKINGSOVEERNKOMST
Korte samenvatting van de presentatie:

De duurzaamheidsambtenaar somt de gerapporteerde acties op aan de hand van een
Excel overzicht (zie bijlage). De samenwerkingsovereenkomst zal door de Vlaamse
Overheid niet vernieuwd worden. 2013 is het laatste jaar waarover de gemeente een
rapportering dient in te dienen. De rapportering bestaat uit 3 niveaus. Het eerste niveau is
het basisniveau waar acties zijn in opgenomen die veelal wettelijk verplicht zijn. Zo is er
de rapportering van de energieprestatiecertificaten voor nieuwbouw en grote
verbouwingen en de rapportering van de hoeveelheid gebruikte pesticide. Na goedkeuring
is dit gedeelte € 30.000 waard. Het tweede deel is het onderscheidingsniveau. Dit gedeelte
bestaat voornamelijk uit informatie en sensibilisatie acties. Zo is er de ondersteuning
voord de compostmeesters, milieuverantwoord aankopen (gelabeld hout, poetsproducten,
cateringproducten), Belgrinkel, actief opvolgen muziekactiviteiten om geluidshinder te

Verslag MINA-raad

datum: 29 april 2014

-3-

voorkomen, woonloket, autoloze zondag, week van de natuur, enz. In een laatste gedeelte
was de mogelijkheid voorzien om projecten in te dienen. Vanaf 2012 was het budget
echter op en kon de gemeente geen aanvragen meer indienen bij de Vlaamse overheid.
Vraag en antwoord:
Gaan de acties van 2013 ook uitgevoerd worden in 2014?
Een aantal acties zullen ook plaatvinden in 2014. Het invoeren van klachten in
MKROS zal bijvoorbeeld niet worden verdergezet omdat dit systeem synkroon loop
met het klachtenregistratiesysteem dat de gemeente wettelijk dient bij te houden.
De actie Belgrinkel zal waarschijnlijk in 2015 onder een andere vorm terugkomen,
na 7 jaren was de rek uit de campagnes en werden de doelstellingen niet meer
bereikt.
Besluit
De MINA-raad geeft haar unanieme goedkeuring aan de rapportering van 2013.
04 GOEDKEURING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MINA-RAAD.
De duurzaamheidsambtenaar overloopt samen met de leden het reglement.
Opmerkingen
In het verleden was er nauwelijks of geen spontane terugkoppeling van wat er met de
adviezen van de raad gedaan werd. De voorzitter en een aantal leden van de raad hopen
dat dit naar de toekomst zal verbeteren.
Voorzitter merkt op dat er in het verleden vaak problemen optraden bij het onwettige
afwezig zijn van raadleden, waardoor de werking van de raad in gedrang kwam. De vraag
wordt gesteld aan de raad om akkoord te gaan met het effectief uitvoeren van artikel 13.
De overige raadleden gaan hiermee akkoord.
Een raadslid maakt de kanttekening dat een aantal werknemers van bedrijven waarvan de
maatschappelijk zetel gevestigd is in Londerzeel graag hun kandidatuur hadden gesteld.
Omdat de personen niet woonachtig zijn in Londerzeel is dit volgens het
gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2013 echter niet mogelijk, wat spijtig is.
Besluit
Het reglement wordt unaniem door de mina-raad goedgekeurd. Er zal extra aandacht
gegeven worden aan onwettige aanwezigheden en het terugkoppelen van de acties die
ondernomen zijn op basis van de gegeven adviezen.
05

VARIA

1. Vraag om veldwegen beter te onderhouden en de bermen tijdige te maaien om een
betere zichtbaarheid te garanderen.
De duurzaamheidsambtenaar geeft aan dat de aannemer is aangeduid en deze de
komende weken de bermen aan de kruispunten zal maaien. Veldwegen worden
vanaf dit jaar in eigen regie onderhouden, het is echter nog wachten op de
zitmaaier en de smalspoortrekker (deze zijn toegewezen, maar dienen nog
geleverd te worden).
Daarnaast heeft de werkgroep Trage Wegen samen met de gemeente de
veldwegen op het grondgebied van Londerzeel in kaart gebracht en deze
vergeleken met de wegen opgenomen in de atlas der buurtwegen. In een tweede
fase van het project zijn de mogelijke gebruikers van deze wegen geconsulteerd
om op basis daarvan een prioriteitenlijst op te stellen naar herstel en onderhoud
toe. De gemeentelijke administratie is nog volop deze gegevens aan het verwerken
om een voorstel naar het beleid te kunnen formuleren. Wegen die onderhoud nodig
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hebben, maar waarvan dit op het ogenblik nog niet gebeurd of nog niet mag
gebeuren, mogen steeds aan de milieudienst gemeld worden.
2. Vaststelling dat het zwerfvuil toeneemt. Is er nog steeds een zwerfvuilactie?
De zwerfvuilactie is net afgelopen als was het dit jaar wel onder een ander vorm
dan voorbije jaren. Vorige jaren werd er beroep gedaan op de jeugdbewegingen om
de straten van hun (deel)gemeente proper te maken. Dit jaar werd er een oproep
gelanceerd naar iedereen die in zijn buurt/wijk het zwerfvuil wou ophalen. De
gemeente stelde afvalzakken, prikkers en fluo vestjes ter beschikking.
De voorzitter merkt op dat het wel spijtig was dat je enkel in de gemeentediensten
in Malderen terecht kon om materiaal op te halen. De duurzaamheidsambtenaar
legt uit dat dit gedaan is om geen overlapping te hebben van straten.
Voorstel vanuit de raad ivm zwerfvuilactie: om na te gaan of de straten niet in een
gedeeld document kunnen worden opgenomen zodat een aantal locaties toegang
hebben tot het document en dit ook automatisch overal wordt aangepast. Dit kan
normaal door een snelkoppeling te maken. Daarnaast geeft de
duurzaamheidsambtenaar mee dat er een netheidsbarometer wordt bijgehouden
door Ronny op basis van tellingen die Jeroen en Filip uitvoeren (technische dienst).
Voorstel vanuit de raad ivm zwerfvuil: nagaan of het op sommige plaatsen niet
wenselijk is om vuilbakjes bij te plaatsen.
Vraag vanuit de raad: vaak wordt de overlast van zwerfvuil gegenereerd door
schoolgaande jeugd, wandelaars en fietsers. Zou het mogelijk zijn om hiervoor een
sensibilisatie en informatie campagne op te starten?
3. Vaak wordt er gras gesluikstort in grachten, op landbouwpercelen of in de natuur
dit leidt tot verstopping van de waterafvoer en verontreinig van de bodem, kan hier
iets aan gedaan worden?
De duurzaamheidsambtenaar merkt op dat het geen eenvoudige taak is omdat
deze sluikstorten vaak ’s nachts of in het weekend gebeuren.
Voorstel vanuit de raad: via de communicatiekanalen van de gemeente een
sensibiliserende tekst verspreiden die mensen wijst op de gevolgen van het
sluikstorten van gras: slechte waterafvoer, bevorder netelgroei en ander
stikstofrijke planten die vaak ongewenst zijn en kan schadelijk gevolgen hebben
voor de weidebodem.
Voorstel vanuit de raad aan Incovo: zou het mogelijk zijn om 1 dag per week het
gras gratis naar het recyclagepark te brengen.
4. Stand van zaken pompput Bontstraat. Na navraag op 29/04/2014 deelt het
afdelingshoofd grondgebiedszaken mee dat de vraag aan Aquafin gesteld is
waarom de overstort zo veel maal in werking treedt. Zij gingen dit verder
onderzoeken, tot op heden hebben we nog geen antwoord ontvangen.
5. Er wordt nog eens het belang aangehaald van het terugkoppelen opvolging van de
adviezen door het college.
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Verslag opgemaakt door Liselotte Vandoorne
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