GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE
Verslag van de vergadering nr. 16 d.d. 18/12/2008
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 20/11/2008.
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd.
Naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe penningmeester dienen nog verschillende
documenten in orde gebracht te worden bij de bank.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
Bouwaanvragen “De Ham” komt aan bod onder punt 11.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Het punt inzake collectief beheer van individuele zuiveringsinstallaties is goedgekeurd door de
gemeenteraad op 24/11/2008.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Vergunning voor het vellen van bomen
Aanvraag van de NV JOMA, Blijpoel 19, voor het vellen van 5 canadapopulieren in de Blijpoel.
Het openbaar onderzoek loopt van 29/12/2008 tot 29/01/2009.
Stedenbouwkundige aanvragen van Hubert Lejeune voor de NV LIMBRO
Zie punt 11.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
* GECORO
Pierre Bogaert deelt mee:
- Over de vorderingen van de RUP’s (functionele cluster, Zevergem Scheldedorp en
zonevreemde gebouwen):
Door de verplichting om elk RUP te onderwerpen aan een MER, zal voorafgaandelijk voor elk
RUP een screening uitgevoerd worden. De screeningsdossiers werden voor advies aan
verschillende instanties voorgelegd. De adviezen worden aan de commissie MER bezorgd.
Hierdoor zal de termijn verlengd worden.
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- Advies van de GECORO m.b.t. MER provinciaal RUP voor het bedrijventerrein te Eke:
1) De wegenis dient ingericht te worden comform de bepalingen van het gemeentelijk
structuurplan De Pinte en de bepalingen van het streefbeeld N60, teneinde de vlotte
verkeersafwikkeling van de recreatiezone en woonzone Moerkensheide/Nieuwstraat en
het lokale bedrijventerrein Heirweg te verwezenlijken. Zowel de verbinding tussen de
2 rotondes Rozenstraat en Zwartegat, Heirweg/Heerweg, als de Weefstraat dient
voorzien te worden van volwaardige afzonderlijke fietspaden.
2) De restgronden rond de toekomstige verkeerswisselaar E17 – N60 dienen beschouwd te
worden als bufferzone en ingericht als groenzone.
- Ingevolge versoepeling van de wetgeving op zonnepanelen, zou het volgens de GECORO
wenselijk zijn om een verordening op te maken m.b.t. de hoogte van de panelen op platte daken
en over de kleuren van de panelen.
- Voor het RUP “centrumbocht” werd het architectenbureau Van Acker & Partners uit Gent
aangesteld als ontwerper.
- De GECORO zal advies geven inzake het provinciaal beleidskader voor windturbines.
* Verkeersraad
Willy Dierckens deelt mee dat de Verkeersraad aan de gemeente vraagt om de signalisatie bij de
fietspaden aan ronde punten aan te passen.
8. Samenwerkingsovereenkomst – projecten 2009. Advies.
Mariska Samyn geeft toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie.
Het betreft 3 projecten m.n. bermbeheerplan, coaching van lokale verenigingen naar duurzame
werking en brochure duurzaamheid en milieu.
Mariska deelt mee dat het project ‘Trage wegen’ voorzien is in de begroting 2009 onder
mobiliteit. Als de begroting goedgekeurd wordt, zal de Singeldreef (tussen Geetschuren en Baron
de Gieylaan) heraangelegd worden.
Advies.
De gemeentelijke MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
9. Wijziging subsidiereglement zonne-energie. Advies.
Mariska Samyn geeft toelichting bij de wijziging aan het subsidiereglement inzake fotovoltaïsche
zonnepanelen:
De subsidie is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen:
- categorie 1: ≤ 23.705,66 € (basisbedrag): 10% op de kostprijs (inclusief plaatsing en B.T.W.)
met een maximum van 1.000 EUR per adres.
- categorie 2: > 23.705,66 € en ≤ 47.411,32 € (basisbedrag x2): 10% op de kostprijs (inclusief
plaatsing en B.T.W.) met een maximum van 500 EUR per adres.
- categorie 3: > 47.411,32 €: 10% op de kostprijs (inclusief plaatsing en B.T.W.) met een
maximum van 250 EUR per adres.
Voor categorie 1 en 2 wordt het inkomen vermeerderd met 10% per kind ten laste.
Het basisbedrag wordt jaarlijks, in december, geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.
Advies.
Aangezien het subsidiebedrag voor bepaalde categorieën verminderd wordt geeft de
gemeentelijke MINA-raad om principiële redenen negatief advies. De MINA-raad
benadrukt dat de plaatsing van zonnepanelen zoveel mogelijk moet gestimuleerd en
gesubsidieerd worden binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Voor het
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subsidiebedrag stelt men een percentage van de factuur voor, met een plafond van 1000
euro.
De MINA-raad vraagt het behoud van het huidige subsidiereglement dat slechts 1 jaar oud
is.
10. Provinciaal beleidskader windturbines. Kennisgeving openbaar onderzoek.
Ingrid Scheerlinck geeft toelichting.
Op 15/10/2008 stelde de provincieraad het provinciaal beleidskader windturbines (addendum aan
het provinciaal ruimtelijk structuurplan) vast. Het openbaar onderzoek loopt van 03/12/2008 tot
02/03/2009. De documenten liggen ter inzage op de dienst stedenbouw en kunnen ook
gedownload worden van www.oost-vlaanderen.be.
De Milieu- en Natuurraad Oost-Vlaanderen organiseert op 17/01 een busrondrit.
Geïnteresseerden kunnen een kopie van de folder bekomen tijdens de vergadering.
Aan de gemeentelijke MINA-raad zal advies gevraagd worden in februari.
11. Bouwaanvragen “De Ham”. Nota over de aanvragen.
Er werden recent twee aanvragen ingediend door Hubert Lejeune voor de NV LIMBRO voor
terreinaanlegwerken aan “De Ham” in Zevergem.
Carlos Vermeiren, hoofd dienst stedenbouw, maakte over beide aanvragen een nota. Deze nota’s
worden aan het verslag toegevoegd.
De eerste bouwaanvraag betreft het vellen van afgestorven, omgevallen en uitheemse
bomen, het plaatsen van een afsluiting en het afzetten/omvormen van een boom- en
struikaanplant tot hakhout.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft gunstig advies op voorwaarde dat eerst de
herstellingswerken worden uitgevoerd (o.a. exoten en zand verwijderen, …). Zie hiervoor
de opmerkingen van ANB opgenomen in de conclusies van het terreinbezoek aan de Ham
op 12 september 2008.
De tweede bouwaanvraag betreft het heraanleggen van een wandelpad en het herstellen van
oevers.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft negatief advies.
De leden vragen controle van de werken door de gemeente en door de politie.
Tevens vragen ze om de adviezen van ANB ter kennis te brengen van de MINA-raad.
12. Afbakening gebieden natuurlijke en agrarische structuur regio Leiestreek. Beslissing Vlaamse
Regering d.d. 24 oktober 2008. Kennisgeving.
Schepen F. Naessens geeft toelichting.
De gemeentelijke MINA-raad gaf hierover een advies op 24/04/2008.
Het tweede punt van het advies werd niet weerhouden. Er wordt een RUP over gemaakt.
Er zal overleg gepleegd worden met gemeenten en lokale belangengroepen en een openbaar
onderzoek zal georganiseerd worden.
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13. Varia.
De GECORO duidde Maarten Van Hoecke aan als afgevaardigde uit de GECORO in de
gemeentelijke MINA-raad.
De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag 15/01/2009
gevolgd door een nieuwjaarsdrink in de raadzaal van het gemeentehuis.

19/12/2008
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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