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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van donderdag 3 juli
2014
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd.

2. Lawaaihinder luchthaven
Discussie in de milieuraad rond: wat is belangrijk voor de leefbaarheid rond de luchthaven
 Aantal vluchten ’s nachts mag niet toenemen.
 Overheid moet een wettelijk stabiel kader creëren. Dat creëert rechtszekerheid.
 Grondlawaai wordt steeds vergeten als hinder: grote hinder in Steenokkerzeel.
 De Vlaamse overheid moet een humaan onteigeningsbeleid voeren.
 Duurzaamheid van de oplossingen.
 Spreiding of concentratie moet goed bestudeerd worden: moet duidelijk zijn!
 Luchthaven is een bedrijf. Ze moeten zich houden aan de regels.
 Verlenging 25 links: heeft voor en nadelen.
 Nacht: regels moeten overal in Europa gelijk getrokken worden.

3. Evaluatie van het milieubeleid en de werking van de MAR.
Korte discussie over milieubeleid met als leidraad het memorandum van juli 2013.
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4. Varia
Samenwerking met Interza.
In het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en Interza
werden er een aantal onderwerpen gesproken. Men wenst o.a. een uniforme restafvalzak in te
voeren i.p.v. afvalzak per gemeente. Dieuambtenaar vraagt aan de milieuraad om hierover
advies te geven.
Voordeel van de uniforme restafvalzak is dat de oplage groter is en dat de kostprijs zal dalen.
De prijzen zijn al uniform tussen de verschillende gemeenten en bijgevolg is er geen
probleem meer om overal dezelfde restafvalzak te gebruiken.
Er is een deel bestuursautonomie van de gemeente dat verdwijnt door deze actie.
Gedreven door het beheersen van de kosten tracht men om meer en meer samen te werken
met verschillende gemeenten. Voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten:
intercommunales en politiezones. De gemeenten zijn dus te klein geworden om dat zelf te
organiseren.
Een nieuwe samenvoegingsoperatie van verschillende gemeenten dringt zich op met tegelijk
een decentralisatie zoals de districten in Antwerpen.
Ons advies:
In dat verband verwijzen wij naar ons memorandum (Memorandum van de milieuadviesraad,
dd. 4 juli 2013). Daarin stelden wij: “Een samenwerking en/of fusie tussen de
afvalintercommunales is een te volgen piste die zeker verder moet onderzocht worden maar
die ook nog concreter moet gemaakt worden, alvorens tot implementatie kan overgegaan
worden. Ondertussen moet de intercommunale verder kunnen werken. Om die reden lijkt het
dan ook aangewezen om de levensduur van Interza te verlengen met één legislatuur.”
Thans ligt de verlenging van de overeenkomst met Interza op de tafel. De voorgestelde
verlenging tot 2026 (zelfde levensduur als Incovo en Interrand) werd blijkbaar door de
meeste gemeenten reeds goedgekeurd.
Toch stelt de milieuadviesraad zich wat terughoudend op voor die lange periode. Geleidelijk
dreigt immers een verschuiving van bevoegdheden van de gemeentes naar de
intercommunales, de autonomie van de gemeente te ondergraven. Vooral voor specifieke
punten rond de afvalproblematiek is het duidelijk dat die autonomie veilig dient gesteld te
worden. Ook heeft men geen zicht over de toekomst van de gemeenten zelf en de mogelijke
invloed op de samenwerking met de intercommunales op langere termijn (fusies en
bevoegdheidsafbakening bvb.).
Om die redenen adviseert de milieuadviesraad om zeker de nodige garanties in te bouwen om
de gemeentelijke autonomie veilig te stellen.
Intussen werden de tarieven voor de restafvalzak tussen de gemeentes gelijkgeschakeld. Daar
adviseerde de milieuadviesraad positief over: “Wat de ophaling en verwerking van restafval
betreft, kan de milieuadviesraad instemmen met het voorstel om de prijs volledig
kostendekkend te maken. De milieuadviesraad kan instemmen met de verhoging tot € 2 per
zak.”
Door die gelijkschakeling wordt de invoering van een uniforme zak mogelijk. Naar logistiek
is dit een winstpunt voor de gemeenten en een vereenvoudiging voor de consumenten. Maar
ook daar moet gelet worden dat de inning van de retributies kan gebeuren zonder de huidige
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evenwichten te doorbreken (herverdeling naar gewicht per gemeente, zodat de correcte
inkomstenstroom van de zakken gegarandeerd blijft).
Reeds meermaals werd door de milieuadviesraad de aandacht gericht op de problematiek van
het zwerfvuil. Samen met de gemeenten en met de intercommunale kan gezocht worden naar
een beleidsmatige en efficiënte aanpak van deze problematiek. Interza kan daar een
belangrijke rol in spelen.

5. Volgende vergaderingen
2 okt: vergadering in de sporthal
6 nov: vergadering in de sporthal
4 dec: cafetaria De Corren

oooOOOooo
Einde vergadering : 22h00
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