GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 14 d.d. 16/10/2008

Aanwezigen: zie lijst.
John Van Den Bossche is verontschuldigd.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 18/09/2008.
De adviezen geformuleerd in de vorige vergadering zullen bekrachtigd worden onder punt 5 van
de agenda.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Verkiezing van de penningmeester.
Bij de uitnodiging voor deze vergadering werd een tweede oproep gedaan voor kandidaten voor
de functie van penningmeester.
Jos Dekeukeleire heeft zich via mail d.d. 07/10/2008 kandidaat gesteld. Hij is de enige kandidaat.
Hij stelt zichzelf voor.
Zijn kandidatuur wordt unaniem met handgeklap aanvaard.
Jos Dekeukeleire, wonende te De Pinte, Polderdreef 37, is de nieuwe penningmeester van de
gemeentelijke MINA-raad.
4. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd.
5. Opvolging punten vorige vergadering.
- Punt 9 van de vorige vergadering m.b.t. het advies over het gemeentelijk subsidiereglement
voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen.
De voorzitter overloopt het voorlopig advies.
Er zijn geen leden die niet akkoord gaan.
Het advies wordt bekrachtigd.
- Punt 10 van de vorige vergadering m.b.t. het advies over de aanvraag subsidiëring MINAwerkers 2009.
De voorzitter overloopt het voorlopig advies.
Er zijn geen leden die niet akkoord gaan.
Het advies wordt bekrachtigd.

6. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
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De gemeenteraad keurde op 13/10/2008 het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en
infiltratievoorzieningen goed. Het subsidiebedrag werd niet aangepast zoals gevraagd was door
de gemeentelijke MINA-raad. Het schepencollege zal bekijken om het bedrag in 2009 aan te
passen.
7. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
- Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 voor een paardenfokkerij in de Ceulebroeckdreef in
Zevergem. Het schepencollege weigerde op 29/09 de milieuvergunning omdat de
gevraagde exploitatie niet verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige
voorschriften. De termijn van de bekendmaking van de beslissing loopt van 08 oktober tot
en met 6 november.
- Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 voor het houden en fokken van paarden in de
Hemelrijkstraat 6. Op 28 mei 2001 weigerde het schepencollege de milieuvergunning. De
betrokkene ging in beroep. Na vernietiging door de Raad van State verleende de deputatie
op 25 september 2008 de milieuvergunning. De termijn van de bekendmaking van de
beslissing loopt van 11 oktober tot en met 10 november.
- Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 voor het hernieuwen van de milieuvergunning en het
veranderen van de gemengde veehouderij gelegen Landuitstraat 1. Deze aanvraag is
onvolledig verklaard.
8. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
- Verkeersraad
Er wordt meegedeeld mee dat een startnota opgemaakt is inzake de fietspaden in de Veldstraat.
Er komen aan beide zijden afgescheiden fietspaden.
De startnota wordt behandeld door de gemeentelijke begeleidingscommissie op 23/10/2008.
9. Collectief beheer van individuele zuiveringsinstallaties. Advies.
Schepen Frans Naessens licht dit punt toe.
Vroeger gold een individuele aanpak.
Van toepassing bij toekenning van bouwvergunning of bij herbouw.
Als een particulier een IBA koopt, krijgt hij een subsidie van 500 euro van het Vlaamse gewest
en 500 euro van de gemeente. De particulier is verantwoordelijk voor de goede werking en
onderhoud ervan.
Hierbij kunnen volgende problemen ontstaan:
- Is de goede werking verzekerd?
- Wat met het onderhoud van de IBA?
- Wie controleert de kwaliteit van de lozing in de gracht?
Met de goedkeuring van de zoneringsplannen van De Pinte (van kracht vanaf 7 september 2008)
komt er verandering.
Er zijn 34 rode clusters met 49 woningen waar een IBA moet geplaatst worden. Tegen 2015 moet
alle afvalwater zuiver zijn.
Voor individueel geplaatste IBA’s zullen er geen subsidies meer zijn.
Vanaf 01/01/2008 krijgt de gemeente van het Vlaamse gewest een subsidie van 2250 euro als de
IBA’s collectief worden aangelegd.
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De financiële gevolgen hiervan worden geregeld via het exploitatiebudget van Aquario (TMVW)
en het investeringsbudget.
Concreet:
De gemeente/TMVW verzekert de investering, onderhoud en controle van de IBA’s.
De gemeente ondersteunt de afkoppelingswerken (cfr. gescheiden riolering op privaat terrein).
De burger betaalt:
- aansluitingsbijdrage
- aangepaste saneringsbijdrage: wettelijk max. 2,4 maal bovengemeentelijke
saneringsbijdrage
- de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (0,85 euro) valt weg
- voorstel in het kader van gelijke behandeling: 2 maal de bovengemeentelijke
saneringsbijdrage = 1,7 euro.
De gemeente kan de reeds bestaande IBA’s overnemen.
Aan de MINA-raad wordt advies gevraagd over het principe van het collectieve beheer van de
individuele zuiveringsinstallaties door de gemeente.
Schepen Naessens stelt voor een spreker uit te nodigen om te informeren over IBA’s.
Advies:
De MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
10. Conclusies betreffende het terreinbezoek aan de Ham d.d. 12/09/2008. Kennisgeving.
Ingrid Scheerlinck licht dit punt toe. Zij overloopt hogervermelde conclusies (gevoegd bij de
uitnodiging voor de vergadering).
Via mail d.d. 16/10 laat Econnection weten: “De conclusies betreffende het overleg en het
terreinbezoek aan de Ham werden door ons aan de eigenaar overgemaakt. Hij kan in grote lijnen
akkoord gaan hiermee met uitzondering van de punten 5 en 6 die het herstel van een doorgang
langsheen de meander en het herstel van de oevers betreft. (…)”.
Jos Dekeukeleire wil niet dat er met quads of andere gelijksoortige voertuigen door het gebied
gereden wordt.
Walter Galle pleit voor een statusquo van het gebied en het herstel van hetgeen vernietigd werd.
De voorzitter vraagt om dit dossier goed op te volgen, alsook dat de eigenaar zich aan de
afspraken houdt.
Luc Degryse van de lokale politie Schelde-Leie informeert bij Patrick Carlier welke stappen
reeds ondernomen zijn.

11. Varia.
- Pierre Bogaert informeert wie de inventarisatie van de trage wegen zal opmaken. Dit zal door
Carlos gebeuren. De atlas der trage wegen kan geraadpleegd worden op de technische dienst.
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De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag 20/11/2008
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

03/11/2008

Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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