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Hoofdstuk 1: Inleiding
A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader
In het decreet van 5.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)
(B.S. 3 juni 1995) wordt o.m. inhoud gegeven aan de milieubeleidsplanning op
3 verschillende niveaus : Vlaams, provinciaal en gemeentelijk.
Volgens dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten is milieubeleidsplanning enkel verplicht voor
het Vlaamse Gewest.
Aangezien milieubeleidsplanning pas zin heeft wanneer dit op meerdere niveaus gebeurt,
worden de provinciale en lokale overheden wel aangemoedigd ook aan milieubeleidsplanning te doen in het kader van het provinciaal en gemeentelijk convenant. Convenanten
zijn vrijwillige overeenkomsten met wederzijdse verplichtingen voor de betrokken partijen.

B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus
B.1. Gewestelijk milieubeleidsplan
Het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) bepaalt dat de Vlaamse overheid
om de vijf jaar een milieubeleidsplan moet opstellen. Sinds midden 2011 is het nieuwe
Vlaamse milieubeleidsplan, MINA – plan 4, van kracht. Dit milieubeleidsplan bepaalt de
hoofdlijnen van het milieubeleid van het Vlaamse Gewest en van de lokale besturen voor de
volgende 5 jaren. Het omvat naast kortetermijn- ook langetermijndoelstellingen met concrete
maatregelen om de beoogde resultaten te bereiken.
De bepalingen van het gewestelijk milieubeleidsplan zijn indicatief, met uitzondering van de
bepalingen van het actieplan die door de Vlaamse regering als bindend zijn aangeduid. Het
bindend karakter van het gewestelijk milieubeleidplan is op niveau van de doelstellingen
gelegd. De doelstellingen zijn zoveel mogelijk meetbaar en opvolgbaar geformuleerd.
Het bindend karakter van de doelstellingen betekent concreet dat de bindende
plandoelstellingen de richting aangeven van het milieubeleid dat door de provincie of
gemeente wordt gevoerd, maar dat de Vlaamse overheid moet instaan voor de vertaling van
de vooropgestelde doelstellingen naar uitvoeringsinstrumenten zoals wetgeving.
Voor de uitvoering van het gewestelijk milieubeleidsplan wordt er jaarlijks een
milieujaarprogramma opgesteld door de Vlaamse regering. Dit milieujaarprogramma geeft
aan welk deel van het milieubeleidsplan jaarlijks wordt uitgevoerd en bevat eventueel het
financieel plan dat bij het jaarlijkse begrotingsvoorstel van de regering wordt gevoegd.

B.2. Provinciaal milieubeleidsplan
Het provinciaal milieubeleidsplan geeft op het niveau van de provincie nadere uitwerking aan
het gewestelijk milieubeleidsplan. Het provinciaal milieubeleidsplan vult het gewestelijk
milieubeleidsplan aan, zij het binnen de perken van de provinciale bevoegdheden. Het
provinciaal milieubeleidsplan mag evenwel niet afwijken van de bindende bepalingen van het
gewestelijk milieubeleidsplan.
De bepalingen van het provinciaal milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen
van het actieplan die door de provincieraad als bindend zijn aangeduid.
Deze bepalingen zijn bindend voor de provincie, voor de gemeenten op haar grondgebied en
voor haar instellingen.
De provincie Antwerpen heeft haar provinciaal milieubeleidsplan 2008-2012 goedgekeurd op
18.12.2008.
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B.3. Gemeentelijk milieubeleidsplan
De gemeenten zijn sinds 2006 niet meer verplicht om over een gemeentelijk milieubeleidsplan
(GMBP) te beschikken. Indien de gemeente wel werkt met een GMBP, dan moet volgens het
gewijzigde decreet het plan beginnen het jaar na het begin van een nieuwe gemeentelijke
legislatuur en moet het een periode van 6 jaar overspannen.
Bij het van kracht worden van een nieuw provinciaal of gewestelijk milieubeleidsplan kan het
bestaande gemeentelijk milieubeleidsplan herzien worden. De bepalingen van het bestaande
gemeentelijk milieubeleidsplan die niet conform de bindende bepalingen van een nieuw
gewestelijk of provinciaal milieubeleidsplan zijn, verliezen van rechtswege hun geldigheid.
Het vorige milieubeleidsplan van de gemeente Schelle liep van 2000 tot 2009. Dit plan werd
met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25.11.2010 verlengd tot eind 2011 tenzij dit nieuwe
plan eerder goedgekeurd wordt. Op deze manier kon de gemeente Schelle het nieuwe
gemeentelijke milieubeleidsplan aftoetsen aan het nieuwe Vlaamse milieubeleidsplan
2011 - 2015.
a. Convenanten/Samenwerkingsovereenkomst
Om het gemeentelijk milieubeleid vanuit de Vlaamse overheid te ondersteunen, werd in de
loop van 1991 aan de gemeenten het eerste gemeentelijk milieuconvenant voorgelegd dat
een looptijd had van 1.01.1991 t.e.m. 31.12.1996. De huidige samenwerkingsovereenkomst
2008 – 2013 is al de zesde overeenkomst in rij. De Samenwerkingsovereenkomst is een
vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse Overheid op
vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties krijgt ze financiële en
inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De gemeente of provincie kan zelf
kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het onderscheidingsniveau.
Hiernaast bestaat de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te
voeren.
De gemeente Schelle heeft van in het begin ingetekend op de samenwerkingsovereenkomst.
Sindsdien werkt de gemeente op een meer planmatige manier rond milieu.
De samenwerkingsovereenkomst stimuleerde immers van in het begin de opmaak van
gemeentelijke milieubeleidsplannen.
Voor de opmaak van een milieubeleidsplan kan de gemeente binnen de huidige
samenwerkingsovereenkomst 3 punten verdienen voor het onderscheidingsniveau. Het
eerste milieubeleidsplan 2000 – 2009 werd door de gemeenteraad verlengd tot eind 2011
tenzij dit nieuwe milieubeleidsplan eerder wordt goedgekeurd. Dit milieubeleidsplan is
bijgevolg het derde milieubeleidsplan van de gemeente en dekt de planperiode 2011 – 2020.
De rapportering omtrent de samenwerkingsovereenkomst gebeurt via het milieujaarprogramma.
De beoordeling gebeurt in 1 ronde met eventueel een aanvullend terreinbezoek en/of
schriftelijke opvraag van bijkomende informatie.
b. Het decreet van 5.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(B.S. 3 juni 1995) en haar uitvoeringsbesluiten
Het gemeentelijk milieubeleidsplan geeft op niveau van de gemeente nadere uitwerking aan
het gewestelijk milieubeleidsplan en aan het provinciaal milieubeleidsplan. Binnen de perken
van haar bevoegdheden kan het gemeentelijk milieubeleidsplan deze plannen ook aanvullen.
Het mag er echter niet strijdig mee zijn.
De bepalingen van het gemeentelijk milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de
bepalingen van het actieplan die door de gemeenteraad als bindend zijn aangeduid.
Deze bepalingen zijn bindend voor de gemeente en voor de instellingen die eronder
ressorteren.
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Het decreet van 5.04.1995 voorziet de opmaak van een actieplan als onderdeel van het
gemeentelijk milieubeleidsplan en bepaalt de procedure tot opmaak van het gemeentelijk
milieubeleidsplan:
Actieplan
Het gemeentelijk milieubeleidsplan omvat een actieplan dat tenminste uit het volgende
bestaat :
- de in de betrokken periode beoogde kwaliteit van de onderscheiden onderdelen van het
milieu met name de vooropgestelde milieukwaliteitsnormen en de termijnen waarbinnen
ze dienen te worden bereikt
- de aanduiding van de gebieden waarin de kwaliteit van het milieu of van een of meer
onderdelen daarvan bijzondere beschermings- of beheersmaatregelen behoeft
- de daartoe vereiste beperking van milieubelasting, sanering of herstel van het milieu
- de maatregelen, de middelen en de termijnen die worden vooropgesteld om deze
doelstellingen te bereiken, alsmede de prioriteiten die daarbij gelden.
Concreet betekent dit dat de gemeente in het plan moet schrijven wat ze wil bereiken
(doelstellingen), op welke plaatsen, en hoe dit moet gebeuren.
De gemeenteraad kan bepalingen van het actieplan bindend verklaren, de overige
bepalingen zijn indicatief.
Procedure
De procedure voor de opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan is nauwkeurig
omschreven in het decreet.
1. Het college van burgemeester en schepenen stelt een ontwerpplan op, waarbij reeds de
meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties
worden betrokken.
2. Na de vaststelling van het ontwerpplan door het schepencollege wordt het openbaar
onderzoek voorbereid en de aanvangsdatum bepaald. Het openbaar onderzoek duurt
zestig dagen.
3. Na de vaststelling van het ontwerpplan en voor de opening van het openbaar onderzoek
wordt het ontwerpplan bekendgemaakt en meegedeeld. De bekendmaking gebeurt door
aanplakking en aankondiging in minimum twee dag- en/of weekbladen waarvan één met
regionaal karakter.
Het ontwerpplan wordt meegedeeld aan de Vlaamse regering, de gemeenteraadsleden,
de administraties vertegenwoordigd in de provinciale milieuvergunningcommissie, de
bestendige deputatie van de provincieraad en de door het schepencollege aangeduide
adviesorganen of organisaties.
4. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen schriftelijke opmerkingen worden bezorgd aan
het college van burgemeester en schepenen.
Tijdens het openbaar onderzoek brengen de in 3. bedoelde instellingen, organen of
organisaties een gemotiveerd advies uit.
De bestendige deputatie onderzoekt het ontwerpplan in het bijzonder op haar
verenigbaarheid met het gewestelijk en provinciaal milieubeleidsplan. Daarnaast waakt
ze over de coördinatie van de diverse gemeentelijke milieubeleidsplannen in de
provincie.
5. Binnen zestig dagen na het verstrijken van de inzageperiode (d.w.z. 120 dagen na de
opening van het openbaar onderzoek) onderzoekt de gemeenteraad de ingediende
adviezen en opmerkingen en stelt zij het plan vast in een gemotiveerd besluit, waarin ze
in het algemeen vermeldt wat ze omtrent deze adviezen en opmerkingen heeft
overwogen.
6. Na de vaststelling van het plan wordt het in twee exemplaren ter kennis gebracht van de
in 3. bedoelde instanties. Het plan wordt ter inzage gelegd in de gemeente. Het wordt
bekendgemaakt door aanplakking.
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7. De bestendige deputatie kan binnen drie maanden nadat het plan ter kennis werd
gebracht, de bepalingen van het plan die in strijd zijn met de bindende bepalingen van
het gewestelijk of provinciaal milieubeleidsplan vernietigen.
Opbouw plan
In dit milieubeleidsplan werd geopteerd voor de structuur van de samenwerkingsovereenkomst.
Binnen elke opdeling die in dit plan aan bod komt, wordt eerst een algemene inleiding van
het onderwerp gegeven.
Daarna komt de actuele toestand waarbij de meest recente gegevens worden verwerkt.
De actuele toestand wordt gevolgd door een algemene visie over het onderwerp.
Het is immers de bedoeling in dit milieubeleidsplan per onderwerp een visie te bepalen die
het gemeentelijk milieubeleid de volgende jaren zal sturen.
Vervolgens worden de knelpunten gedestilleerd en aan deze knelpunten worden acties
verbonden.
In dit milieubeleidsplan worden niet alle acties opgesomd die de gemeente de komende
jaren zal realiseren. Het is immers de bedoeling dat, op basis van de visie uit het
milieubeleidsplan, de acties jaarlijks, via het milieujaarprogramma, verder worden
geconcretiseerd.
In het milieujaarprogramma wordt tevens de uitvoering van de acties beschreven via de
rapportering en wordt de visie verder uitgewerkt en geactualiseerd.
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Hoofdstuk 2: Situering en korte schets van de gemeente
A. Algemeen
Geografisch gezien situeert Schelle zich ten zuiden van Hemiksem (grens Vliet), ten westen
van Aartselaar en ten noorden van Niel (grens Wullebeek) (zie kaart 1).
Aan de westkant vormen de Rupel en de Schelde de gemeentegrens. De woonkern van
Schelle situeert zich langs de Provinciale Steenweg naar Antwerpen en sluit aan bij deze van
Niel en Hemiksem. Er zijn geen deelgemeenten.
De gemeente Schelle situeert zich samen met Hemiksem, Niel, Boom en Rumst in de
Rupelstreek, een geografisch gebied dat zich door zijn industriële geschiedenis van alle
andere gebieden in Vlaanderen onderscheidt. De Rupelgemeenten bevinden zich op
bodems gevormd door de zgn. Rupelklei, een geschikt materiaal om bakstenen van te
maken. Dit oorspronkelijk reliëf is echter op vele plaatsen gewijzigd door het afgraven van
klei en later opnieuw door het terug opvullen van de vele putten met andere materialen.
Bovendien werden op het Gewestplan nog belangrijke uitbreidingsgebieden voor ontginning
voorzien.
Gezien de ligging van het gebied langs goed bereikbare waterwegen (Schelde, Rupel,
kanaal Brussel-Zeeschelde) tussen centra als Antwerpen en Brussel vestigden zich in de
Rupelstreek talrijke andere nijverheden zoals metaalverwerking, scheepsbouw,
betonindustrie e.d. De belangrijkste industriële vestiging te Schelle is de elektriciteitscentrale van Electrabel.

Figuur 1: Situering van de gemeente Schelle

B. Administratieve gegevens
Oppervlakte: 7,8 km²
Aantal inwoners: 8.104 (op 1 januari 2010)
Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²): 1.035
Leefruimte per inwoner (aantal m² per inwoner): 966,18
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Hoofdstuk 3: Instrumentarium
Algemene Inleiding
De gemeente ontwikkelt de nodige instrumenten voor het uitvoeren van een duurzaam,
lokaal milieubeleid. Aandachtspunten hierbij zijn de organisatie van de gemeentelijke
diensten, handhaving, inspraak en de ontwikkeling van een Milieu Management Informatie
Systeem. Verder wordt ook het planmatig werken gestimuleerd.

A. Gemeentelijke diensten
A.1 Milieudienst
a. Inleiding
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 engageert de
gemeente zich om haar gemeentelijke diensten dusdanig te organiseren dat ze in staat is
volgende taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren:
- milieu- en natuurklachtenbehandeling
- natuurbehoud
- ecologisch bermbeheer
- integraal waterbeleid
- toezicht op en verlenging van adviezen in verband met milieu- en natuurvergunningen
- afvalbeheer
- milieubeleidsplanning
- medewerking aan milieu- en natuuracties van gewestelijke of provinciale besturen
- sensibilisering en educatie rond natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema’s en bijscholing
i.v.m. hierboven vermelde thema’s
- andere verplichtingen uit de milieu- en natuurwetgeving
- andere verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle heeft een voltijdse milieuambtenaar in dienst, maar deze is preventief
geschorst. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door een duurzaamheidsambtenaar en
een administratief medewerkster, beiden in halftijds dienstverband. Zodra er opnieuw een
voltijdse milieuambtenaar ter beschikking is, wordt de administratief medewerkster ingezet
voor de opmaak van de inventaris van de risicogronden.
Een wervingsprocedure is lopende voor een tweede halftijds administratief medewerk(st)er.
c. Visie
De gemeente Schelle wenst de werking van de gemeentelijke diensten te optimaliseren met
de personen die ter beschikking zijn.
d. Knelpunten
- De werking van de milieudienst loopt niet optimaal door de preventieve schorsing van de
milieuambtenaar.
- De milieudienst wordt belast met steeds meer en steeds complexere taken.
De milieudienst beschikt niet altijd over voldoende middelen en personeel om deze taken
uit te voeren.
- Bepaalde milieuonderwerpen evolueren snel. De milieudienst moet bijgevolg haar
personeel regelmatig (laten) bijscholen.
e. Acties
De gemeente zal:
1. blijven middelen vrijmaken voor de bijscholing van het personeel.
2. voor een aantal taken beroep doen op IGEAN milieu & veiligheid om op deze manier over
een grotere kennis en efficiëntie in afvalbeheer te beschikken.
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A.2 Centraal meldpunt voor milieuklachten
a. Inleiding
De gemeente dient in het kader van de samenwerkingsovereenkomst te beschikken over
een centraal meldpunt voor milieuklachten en communiceert hierover aan de burgers.
b. Stand van zaken
De burgers kunnen tijdens de kantooruren steeds terecht bij de milieudienst via telefoon
(03/871.98.54) of aan de balie. Buiten de openingsuren kunnen ze terecht bij de politie die
een 24u permanentie (03/443.09.00) voorziet. Klachten kunnen ook geregistreerd worden
met een meldingskaart via het e-loket op de gemeentelijke website. Dit meldpunt wordt via
de gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad aan de bevolking bekendgemaakt.

A.3 Systematisch overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende
diensten
a. Inleiding
Om de samenwerking tussen de verschillende milieuklachten behandelende diensten te
verbeteren, voorziet de samenwerkingsovereenkomst systematisch overleg tussen de
verschillende diensten die belast zijn met de handhaving van milieuhinder en de behandeling
van milieuklachten.
b. Stand van zaken
Er is een vlotte samenwerking tussen de milieuhandhavende en milieuklachten
behandelende diensten. De milieudienst wordt bijgestaan door de politiezone Rupel. De
gemeente kon tot 1 juni 2011 ook op haar beroep doen voor een toezichthoudend persoon
met een Vlarem-bekwaamheidsbewijs.
De gemeente Schelle deed in mei 2011 bevoegdheidsoverdracht voor de handhaving aan
IGEAN milieu & veiligheid (zie punt B).
c. Visie
De goede samenwerking tussen de milieuadministratie en de politie is een essentiële pijler
van het milieuhandhavingsbeleid.
d. Knelpunten
- Het klachtensysteem van de politie is nog niet gelinkt aan het MKROS - systeem.
- Voor de politie is het niet evident om geluidsklachten te catalogeren. Vaak volgen deze
klachten uit burenruzies.
- Hinder is een complexe materie en hangt steeds samen met een subjectieve beleving.
Deze problematiek vraagt ook een zekere specialisatie van het personeel.
e. Acties
3. De politie zal vaker aan de gemeente doorgeven welke klachten zij ontvangen hebben.
4. Binnen het kader van het handhavingsdecreet zal er een lokaal toezichthouder worden
aangesteld.

B. Handhaving
a. Inleiding
De wettelijke basis voor de bestrijding van milieuverontreiniging door hinderlijke inrichtingen
in Vlaanderen wordt geleverd door Vlarem I en Vlarem II. Beiden zijn uitvoeringsbesluiten
van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de Milieuvergunning. Hinderlijke inrichtingen
worden ingedeeld in drie klassen naargelang de aard en de belangrijkheid van de milieueffecten die eraan verbonden zijn. Elke activiteit die een klasse 1 of 2 inrichting is, kan
slechts legaal worden geëxploiteerd wanneer voorafgaand de noodzakelijke vergunning is
bekomen van de bevoegde overheid. De vergunning voor klasse 1-inrichtingen wordt
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verleend door de bestendige deputatie, de vergunning voor een inrichting van 2de klasse
door het schepencollege. Een klasse 3-inrichting moet gemeld worden aan het
schepencollege van de gemeente waar de exploitatie gepland is.
In de praktijk komt het erop neer dat bijna elke activiteit onder één of meerdere rubrieken van
de indelingslijst van Vlarem I ressorteert en bijgevolg door de milieuvergunningsreglementering gevat wordt. Bij de exploitatie van deze inrichtingen moeten de algemene, sectorale en
bijzondere milieuvoorwaarden in acht genomen worden.
In het verleden diende elke gemeente te beschikken over minstens één persoon met een
Vlarem bekwaamheidsbewijs. Deze mensen waren enkel bevoegd voor de controle van
hinderlijke inrichtingen klasse 2 en 3 naar naleving van de Vlarem-regelgeving.
Volgens het besluit uitvoering titel XVI van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
(DABM), moest elke gemeente tegen mei 2010 beroep kunnen doen op minstens één
toezichthouder, hetzij een gemeentelijke toezichthouder, hetzij een toezichthouder van een
intergemeentelijke vereniging, hetzij een toezichthouder van een politiezone.
Tegen 1 mei 2011 moet een gemeente met meer dan driehonderd inrichtingen van klasse 2
minstens een beroep kunnen doen op twee gemeentelijke, intergemeentelijke toezichthouders of toezichthouders van politiezones.
Om aan deze bepalingen te kunnen voldoen, werd in het DABM gesteld dat de Vlarem
bekwaamheidsbewijzen tot 01.05.2012 blijven gelden. Dit Vlarembewijs kan ingeruild worden
voor een nieuw bekwaamheidsbewijs. Hiermee worden de bevoegdheden van de Vlarem
ambtenaar ook uitgebreid tot de bevoegdheden van een lokale toezichtshouder in het kader
van het DABM.
De lokale toezichthouders oefenen, voor de inrichtingen van klasse 2 en 3, voor de nietingedeelde inrichtingen en voor de vrije velddelicten, het toezicht uit op de toepassing van de
relevante milieuwetgeving1.
Bij de inrichtingen van klasse 1 kunnen zij, voor de bovenvermelde wetten, decreten en
verordeningen en hun uitvoeringsbesluiten, enkel vaststellingen doen.
In het DABM wordt een onderscheid gemaakt tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven.
Milieu-inbreuken worden administratief vervolgd, milieumisdrijven gerechtelijk. Als de
procureur des Konings beslist om een milieumisdrijf niet te vervolgen, kan dit alsnog
administratief beboet worden.
De lokaal toezichthouder heeft bij het vaststellen van een inbreuk en/of misdrijf ook de
mogelijkheid om volgende bestuurlijke maatregelen op te leggen: het beëindigen van de
overtreding, de stopzetting van de activiteiten of hij kan zelf handelingen uitvoeren om de
inbreuk of het misdrijf te stoppen.

1

titel III van het decreet; de wet Luchtverontreiniging; de wet Oppervlaktewateren wat de lozing van
afvalwater en de opsporing van elke vorm van waterverontreiniging betreft; de wet Geluidshinder;
artikelen 11, 12, 13, 14, 17, 18 en 20 van het Afvalstoffendecreet; het Grondwaterdecreet; het
Milieuvergunningendecreet; het Mestdecreet; de uitvoeringbesluiten van de eerder genoemde wetten
en decreten; verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni
2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten; verordening (EG) nr. 850/2004 van het
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de persistente organische
verontreinigde stoffen en tot wijziging van richtlijn 97/117/EEG; verordening (EG) nr. 1013/2006 van
het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.
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b. Stand van zaken
De gemeente Schelle kon tot juni 2011 nog beroep doen op iemand van de politiezone Rupel
met een Vlarem-bekwaamheidsbewijs.
De gemeente ging in op het voorstel van de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu &
veiligheid, die twee mensen van hun eigen milieudienst aanstelt als intergemeentelijk
toezichthouders. Daarnaast wordt het team intergemeentelijke toezichthouders aangevuld
vanuit de gemeentelijke ambtenaren die voldoen aan de bepalingen van het
milieuhandhavingsdecreet en –uitvoeringsbesluit. Op termijn wenst IGEAN milieu &
veiligheid ook toezichthouders van de politiezones op te nemen in de intergemeentelijke
werking.
Deze werking zal geleidelijk aan opgebouwd worden en zich in de eerste plaats toeleggen op
het opstellen en voorbereiden van verschillende documenten, checklists, e.d. en het
begeleiden van de opmaak van de inventaris van hinderlijke inrichtingen klasse 2 en 3 tegen
1 december 2011.
Daarna kan een pro-actieve actie voorbereid en opgestart worden. Uiteraard zullen ook de
eventuele klachten in overleg met de betrokken gemeente behandeld en opgevolgd worden.
De gemeente kan na onderschrijving van een addendum over milieuhandhaving bij de
samenwerkingsovereenkomst subsidies bekomen per toezichtsopdracht. De gemeente
verbindt er zich dan wel toe jaarlijks een aantal inspecties uit te voeren:
- naar aanleiding van klachten en incidenten, als gerichte inspecties;
- om te onderzoeken of aan de vergunnings- of meldingsplicht, alsook aan de vergunningsen meldingsvoorwaarden werd voldaan;
- op vrije velddelicten, zoals overtredingen van het Veldwetboek.
Voor de uitvoering van het addendum zal er in 2011 een maximum bijkomend budget van
1.800.000 euro uitgetrokken worden. Dit budget wordt verdeeld over de gemeenten die dit
addendum ondertekenen, evenredig met:
- het aantal bedrijven van klasse 2 en 3
- het aantal inspecties dat zij in het gegeven jaar hebben uitgevoerd.
Ruw geschat gaat dit op een € 180,- per inspectie.
Daarnaast zijn er een hele reeks kleine hinderfeiten die niet onder titel XVI van het DABM
vallen, zoals het achterlaten van zwerfvuil, afsteken van vuurwerk, nachtlawaai, boomcars,
niet reinigen van de straat, graffiti spuiten, wildplakken, wildplassen,... . Deze feiten
verdwenen in 2005 ook uit de strafwet. De wet op de gemeentelijke administratieve
sancties, kortweg GAS genoemd, trad op dezelfde datum in werking. Deze wet maakt het
mogelijk voor steden en gemeenten om zelf boetes van maximaal 250 euro op te leggen
voor zaken die overlast veroorzaken of uit de strafwet verdwenen.
De gemeente Schelle werkte in samenwerking met de andere gemeenten uit de politiezone
een uniform politiereglement of GAS-reglement uit waarin ook bepalingen rond milieuhinder
worden opgenomen.
c. Visie
Toezicht en proactieve controles op de naleving van de wettelijke verplichtingen is belangrijk.
d. Knelpunten
Er wordt door tijdsgebrek bijna uitsluitend toezicht uitgeoefend op basis van klachten.
e. Acties
De gemeente zal:
5. meewerken aan initiatieven rond preventieve controles op provinciaal of Vlaams niveau.
6. binnen het kader van het handhavingsdecreet een intergemeentelijke toezichthoudend
ambtenaar aanstellen.
7. aan de intergemeentelijke toezichthouder van IGEAN milieu & veiligheid vragen om
proactieve controles uit te voeren.
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8. in het kader van het GAS-regelement op basis van de gedane vaststellingen een
geldboete opleggen in verhouding tot de gepleegde feiten en in verhouding tot de ernst
van de gevolgen van de overtreding.

C. Milieu Management Informatie Systeem
a. Inleiding
Het Vlaamse Gewest gebruikt voor het beheer en het ter beschikking stellen van milieuinformatie een Milieu Management Informatie systeem (MMIS).
Via dit MMIS worden alle beschikbare en relevante milieugegevens van alle
milieuoverheidsinstellingen via internet raadpleegbaar gesteld.
Het MMIS bestaat uit volgende databanken waaraan de gemeente een bijdrage moet
leveren:
- Inventaris van de gebruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het kader van het
pesticidenreductieprogramma: via deze inventaris rapporteren de gemeenten jaarlijks
over de door hen gebruikte bestrijdingsmiddelen.
- Het Milieuklachten, - registratie, en -opvolgingssysteem (MKROS): deze databank wordt
door verschillende klachtenbehandelende diensten gebruikt voor de registratie, opvolging
en analyse van milieuhinderklachten.
- Energieprestatiedatabank: deze databank zorgt ervoor dat een aantal procedures binnen
de energieprestatieregelgeving geautomatiseerd worden.
- Inventaris risicogronden: de gemeente stelt een gemeentelijke inventaris op van de
risicogronden en wisselt deze uit met de OVAM. Zo kent de OVAM de gronden waar er
eventueel een bodemonderzoek moet gebeuren.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle voert de gegevens in in de databanken van het MMIS die reeds
operationeel zijn.
-

Inventaris van de gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen: De gemeente
Schelle gebruikt geen pesticiden meer om onkruid te bestrijden. Er worden alternatieve
middelen ingezet zoals onkruidverbranders, onkruidborstels aan de veegmachine en een
externe firma om te borstelen. . Meer informatie rond pesticidenreductie vindt men in deel
A van hoofdstuk 6, Water.

-

MKROS: Alle meldingen van klachten over geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of
roethinder die bij de gemeente binnenkomen worden ingevoerd en opgevolgd in MKROS.
Milieuklachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden
aangetast worden eveneens in MKROS geregistreerd. Meer informatie rond MKROS
vindt men in hoofdstuk 7, hinder.

-

Energieprestatiedatabank: De gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening stuurt
maandelijks de gevraagde gegevens door naar de energieprestatiedatabank.

-

Milieuvergunningendatabank: De gemeente heeft een eigen digitale databank ROLL
waarin de milieuvergunningen worden ingegeven.

- Inventaris risicogronden: In het najaar van 2010 werd iemand aangesteld voor de
opmaak van een digitale databank van risicogronden in de gemeente. Momenteel bestaat
er wel al een papieren versie.
c. Visie
De gemeente wil de gegevens verder blijven invoeren in de verschillende databanken omdat
via deze databanken heel wat informatie efficiënt opgeslagen, verwerkt en opgezocht kan
worden.
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d. Knelpunten
- Hoewel het een meerwaarde zou zijn voor de gemeenten, kunnen ze de vergunningen die
door de provincie en het Vlaamse Gewest worden afgeleverd nog niet digitaal raadplegen.
- Het ingeven van gegevens in de databanken vergt veel tijd maar is noodzakelijk om te
kunnen rapporteren.
e. Acties
De gemeente zal:
9. zodra een databank van het Milieu Management Informatie Systeem actief en
beschikbaar is, hierop aansluiten

D. Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
a. Inleiding
De milieuraad brengt advies uit over het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan en
de begroting en meer in het algemeen kan zij advies uitbrengen over milieu- of
natuurdossiers die op de gemeente worden behandeld. Zij doet dit:
- ofwel op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de
gemeenteraad
- ofwel op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu
- ofwel op eigen initiatief.
Zij kan ook andere acties uitvoeren op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.
Deze milieuraad is een belangrijke speler in het creëren van een draagvlak voor het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van maatschappelijk overleg over
dit gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.
De samenwerkingsovereenkomst stelt aan de organisatie van de milieuraad specifieke eisen
m.b.t. de samenstelling, de werking, de statuten, de bevoegdheden, de procedure van
adviesvraag en –verlening, de ondersteuning en de samenwerking met andere adviesraden.
Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst dient de milieuraad jaarlijks een verslag
op te maken waarin ze rapporteert over haar werking.
Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op het onderscheidingsniveau
dient de gemeente Schelle ten minste 1 open milieuraad te houden. Hiervoor kan de
gemeente 1 punt verdienen.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle beschikt sinds 3 november 1992 over een MiNa-Raad die de
gemeente adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Minstens één keer per
jaar organiseert de MiNa-raad een open milieuraad waarbij één of meerdere thema’s m.b.t.
milieu- en natuurbeleid verder toegelicht worden aan haar leden en aan de inwoners van de
gemeente. De Schelse milieuraad beperkt zich niet louter tot het geven van adviezen aan het
gemeentebestuur, maar het is een dynamische milieuraad die diverse initiatieven neemt.
De MiNa-raad bestaat zowel uit de leden van verschillende milieu & natuurverenigingen als
uit geïnteresseerde burgers. Secretaris van de MiNa-raad is Alex Jacques, de gemeentelijke
duurzaamheidsambtenaar.
De gemeentelijke adviesraad kan altijd beroep doen op een deskundige om een
welbepaalde materie toe te lichten. Deze deskundige neemt zonder stemrecht deel aan de
vergadering.
Sommige leden van de milieuraad zetelen ook in andere gemeentelijke adviesraden
(verkeersadviesraad, jeugdraad, seniorenraad), waardoor wisselwerking op verschillende
vlakken voorzien is.
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c. Visie
De milieuraad is een belangrijk en volwaardig adviesorgaan en moet zeker behouden te
blijven. Jaarlijks wordt minstens één adviesraad opengesteld voor geïnteresseerde inwoners.
d. Knelpunten
- Er is nog steeds geen voorzitter gevonden desondanks de verschillende oproepen in het
gemeentelijk infoblad, op de digitale borden, … .
- De juiste verhouding tussen milieu- en natuurverenigingen nastreven is niet eenvoudig.
e. Acties
De gemeente zal:
10. blijven op zoek gaan naar een voorzitter
11. de milieu- en natuurverenigingen die actief zijn in Schelle blijven betrekken bij de
minaraad.

E. Gemeentelijk milieubeleid
a. Inleiding
Indien in het algemeen beleidsplan geen substantieel en herkenbaar luik “leefmilieu” werd
voorzien, en indien geen gemeentelijk milieubeleidsplan werd opgesteld, dient voor het
basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst een visienota “Leefmilieu” te worden
opgesteld. Op onderscheidingsniveau kan de gemeente, voor elk jaar dat ze intekent,
3 punten verdienen wanneer er een milieubeleidsplan is dat slaat op dat betreffende jaar.
b. Stand van zaken
Schelle beschikt over een goedgekeurd milieubeleidsplan 2000-2009. Dit werd verlengd tot
eind 2011.
Voor de uitvoering van het milieubeleidsplan wordt er jaarlijks een milieujaarprogramma
opgesteld door de gemeente. Dit milieujaarprogramma bevat een verslag van het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid van het afgelopen jaar en een planning voor het
volgende jaar. Het bevat een overzicht van de concrete acties om de doelstellingen te
behalen. Het milieujaarprogramma is het centrale opvolgingsdocument voor de
samenwerkingsovereenkomst. De rapportering over de uitvoering ervan gebeurt via het
milieujaarprogramma.
Daarnaast bevat de algemene beleidsnota van de gemeente een substantieel luik
“leefmilieu”.
c. Visie
De gemeente Schelle wenst te blijven werken aan milieubeleidsplanning.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
12. zorgen voor de opmaak van een milieubeleidsplan.

F. Duurzaamheidsambtenaar
a. Inleiding
In de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 wordt het inzetten van een
duurzaamheidsambtenaar voorzien. Voor de gemeenten die het basisniveau ondertekenen
van het instrumentarium is dit facultatief. De gemeente Schelle, die het
onderscheidingsniveau van het instrumentarium heeft onderschreven, is verplicht een
duurzaamheidsambtenaar in te zetten.
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De duurzaamheidsambtenaar heeft volgend takenpakket:
- ervoor zorgen dat de principes die met duurzame ontwikkeling te maken hebben,
voldoende worden geïmplementeerd in het gemeentelijke milieubeleid.
- oog hebben voor integratie tussen de verschillende onderdelen van deze overeenkomst
en tussen de diverse beleidsdomeinen.
- het nodige overleg opstarten en opvolgen tussen verschillende diensten
- het aanspreekpunt zijn binnen de gemeente met betrekking tot duurzaam lokaal
milieubeleid.
- instaan voor communicatie, informatie, sensibilisatie en educatie m.b.t. deze
overeenkomst en duurzame ontwikkeling.
- het actieplan opvolgen voor de realisatie van een intern milieuzorgsysteem, onder meer
met betrekking tot het gemeentelijk energiebeleid.
b. Stand van zaken
De gemeente heeft sinds 1 juli 2004 een duurzaamheidsambtenaar in dienst.
Hij is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de implementatie, het voeren en uitbouwen van een
duurzaam gemeentelijk milieubeleid, inclusief sensibilisering.
De afgelopen jaren werd er door de respectievelijke duurzaamheidsambtenaren gewerkt
rond verschillende acties op het vlak van o.a. : interne milieuzorg, energiezorg,
milieuverantwoord productgebruik, …
c. Visie
De gemeente wenst de taken van duurzaamheidsambtenaar als structurele functie in te
bouwen binnen het gemeentelijke organigram.
De duurzaamheidsambtenaar zal duurzame ontwikkeling opvolgen en stimuleren binnen het
gemeentebestuur.
d. Knelpunten
- Duurzame ontwikkeling heeft betrekking op vele domeinen maar vele diensten hebben
nog niet de reflex om beslissingen te toetsen aan de criteria van duurzame ontwikkeling.
- Er is veel verloop op de positie van duurzaamheidsambtenaar doordat het contract voor
duurzaamheidsambtenaar op B-niveau is en de gemeente telkens de “luxe” heeft gehad
deze functie tijdelijk met A-niveaus te kunnen invullen. Deze A-niveaus kiezen
logischerwijs na verloop van tijd voor een job waarbij hun diploma werd gevalideerd.
e. Acties
De gemeente zal:
13. het structureel overleg tussen de verschillende diensten verder uitbouwen.
14. andere diensten en het college aanzetten om de principes van duurzame
ontwikkeling mee te nemen in de gemeentelijke besluitvorming.

G. Milieubarometer
a. Inleiding
De milieubarometer is een handig instrument om na te gaan hoe het gesteld is met
verschillende aspecten van het duurzaam beleid. Met behulp van een aantal milieuindicatoren wordt de toestand van het milieu opgevolgd.
De milieubarometer is een leer- en communicatie-instrument bestemd voor iedereen die bij
het duurzaam gemeentelijk milieubeleid betrokken is.
Het toont jaarlijks via de geselecteerde milieu-indicatoren de evoluties en geeft zo input voor
planning en beleidsprogramma’s zodat het duurzaam milieubeleid beter onderbouwd wordt.
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b. Stand van zaken
Momenteel beschikt de gemeente Schelle nog niet over een milieubarometer.
c. Visie
De milieubarometer zal ingezet worden als beleidsondersteunend en communicatief
instrument. Door het meten en interpreteren van evoluties en afwijkingen zal de
milieubarometer input geven aan de milieuplanning, -acties en –projecten van de gemeente.
d. Knelpunten
Het ontbreken van een milieubarometer waarmee de efficiëntie van het milieubeleid
opgevolgd kan worden.
e. Acties
De gemeente zal:
15. nog voor eind 2011 een milieubarometer opstarten door selectie van de indicatoren en
vanaf dan de trends opvolgen. De resultaten zullen dienen om het beleid te
ondersteunen en waar nodig aan te passen.
16. jaarlijks rapporteren over de (evolutie van de) indicatoren in het milieujaarprogramma.
17. de resultaten van de milieubarometer jaarlijks bekend maken aan haar inwoners.
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Hoofdstuk 4: Afval
Algemene Inleiding
Het begrip "afval" wordt als volgt omschreven: "elke stof of elk voorwerp waarvan de houder
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen".
De gemeente werkt, samen met de hogere overheid, het Vlaamse afvalstoffenbeleid uit
binnen de eigen gemeentelijke diensten. De gemeente streeft hierbij naar een
afvalstoffenbeleid met aandacht voor afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, het
voorkomen van illegaal ontwijkgedrag, en ook handhaving.
Daarnaast neemt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame
gedragsveranderingen op vlak van afval veroorzaken.

A. Afvalpreventie en hergebruik
a. Inleiding
Het belangrijkste doel in het afvalstoffenbeleid is het voorkomen van afvalstoffen (preventie).
De afvalstoffen die ontstaan moeten zoveel mogelijk worden gerecupereerd (recyclage,
compostering). Afvalstoffen die niet voorkomen of gerecupereerd kunnen worden, moeten op
de meest milieuvriendelijke manier worden verwijderd, waarbij verbranding (met
energierecuperatie) van afval de voorkeur verdient boven storten. Deze methode waarbij de
voorkeur wordt gegeven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen, heet de Ladder
van Lansink.

Figuur 2: De Ladder van Lansink

De gemeente Schelle dient voor het thema afval volgende acties te ondernemen om te
voldoen aan het basisniveau:
- aanbieden van compostvaten voor thuiscomposteren tegen gereduceerde prijs
- aanbieden van anti-reclamestickers + sensibiliseren
- hergebruik van afvalstoffen stimuleren door samenwerking met een erkend
kringloopcentra
- een passieve2 sensibilisatieactie voeren om afvalpreventie te stimuleren voor minstens
1 afvalstof.

2

Passieve sensibilisatie: Passieve sensibilisatie omvat het verspreiden van informatie via de
gemeentelijke informatiekanalen (bv. artikel in het gemeentelijke infoblad, folder, affiche, webstek,
e.d.).
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Om punten te behalen op onderscheidingsniveau heeft de gemeente keuze uit volgende
acties en maatregelen:
- De gemeente ondersteunt de compostmeesterwerking in haar gemeente overeenkomstig
het vigerende Uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen.
- De gemeente richt een demonstratieplaats thuiscomposteren in en ondersteunt de
uitbating.
- De gemeente voert een actieve3 sensibilisatieactie uit om afvalpreventie te stimuleren
voor minstens 1 afvalstof.
- De gemeente stelt een reglement herbruikbare luiers op en voert dit uit.
- De gemeente stelt een reglement afvalarme evenementen op en voert dit uit.
- De gemeente voert een brooddozen- of drinkbussenactie uit.
- De gemeente voert een afvalarm winkelen campagne uit.
- De gemeente stimuleert het gebruik van herbruikbare bekers.
b. Stand van zaken
Doelgroepwerking in eigen diensten
De gemeente heeft in het gemeentehuis een waterfilter geplaatst op de waterleiding zodat
het kraantjeswater drinkbaar water is zodat er geen of minder flessen water aangekocht
moeten worden.
Eénzijdig bedrukt papier wordt gebruikt als kladpapier, om berichten aan te nemen, enz.
Voor verzendingen worden kartonnen dozen zoveel mogelijk hergebruikt.
Doelgroepwerking inwoners
Op het containerpark worden compostvaten, compost- en wormenbakken te koop
aangeboden. De bakken en vaten worden door de intergemeentelijke vereniging IGEAN
aangekocht en door de gemeente verkocht tegen aankoopprijs. Tevens voorziet de
gemeente een subsidie van 20% op de aankoopprijs als mensen elders een compostvat of –
bak aankopen.
Voor een mulcher, combimaaier, mulchkit, hakselaar en kippen wordt een subsidie gegeven.
De intercommuncale Igean beschikt in Brecht over 2 composteringsinstallaties. Op
de groencompostering wordt groenafval omgezet in groencompost en in de vergistingsinstallaties wordt GFT+-afval gecomposteerd tot humotex-compost. De productie van zowel
het groencompost als het humotex-compost wordt opgevolgd door Vlaco, de Vlaamse
Compostorganisatie vzw. Schelse inwoners en de gemeente kunnen op de site in Brecht
compost kopen.
Hoewel de gemeente Schelle jaarlijks de compostcursus en tweejaarlijks de
compostmeesteropleiding, georganiseerd door Vlaco en IGEAN milieu & veiligheid, promoot
via het gemeentelijk infoblad volgden slechts 2 inwoners van de gemeente ooit de opleiding
tot compostmeester. Eén van beide is actief via VELT, maar een actieve compostmeesterwerking binnen Schelle is er nog niet.
Op de milieudienst kan iedere inwoner van Schelle gratis een antireclame sticker bekomen.
Er zijn twee soorten beschikbaar:
- Regionale pers ja / folders neen
- Regionale pers neen / folders neen
De gemeente heeft een overeenkomst met het kringloopcentrum WRAK dat in Schelle is
gevestigd. Hier kunnen de inwoners hun herbruikbare goederen kwijt.
3

Actieve sensibilisatie: Een actieve sensibilisatie gebeurt door het verspreiden van informatie via een
ondersteunende campagne (bijvoorbeeld adviesverlening, milieueducatie, opleiding, technische
ondersteuning, workshops, evenementen, stand op een beurs, e.d.) of door participatieve
sensibilisatieprojecten.
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Jaarlijks wordt een bedrag in de begroting voorzien voor het afhalen en verwerken van
herbruikbare goederen.
De gemeente promoot het gebruik van herbruikbare luiers via een subsidiereglement. De
gemeenteraad verleent een premie voor de aankoop of huur van een pakket herbruikbare
luiers met bijhorende benodigdheden
De inwoners van Schelle worden langs verschillende kanalen geïnformeerd over
afvalpreventie: de gemeentelijke infokanalen, de afvalkalender, … . Schelle verspreidt en
werkt mee aan de afvalkrant van IGEAN rond afvalpreventie.
Doelgroepwerking in scholen
Scholen krijgen een gratis rondleiding op het containerpark. De kinderen mogen dan zelf
een zakje met afval meenemen om op het containerpark juist te sorteren.
De gemeentelijke basisschool De Klim en de Sint-Lutgardisschool streven naar een
milieuvriendelijk gedrag van hun leerlingen. In beide reglementen is er opgenomen dat
brikverpakkingen en zilverpapier niet toegelaten zijn. Het gebruik van brooddozen en
drinkbussen wordt hierbij gepromoot.
c. Visie
Het belangrijkste doel in het afvalstoffenbeleid is het voorkomen van afvalstoffen (preventie).
De gemeente zal hiervoor acties blijven ondernemen, zowel binnen de eigen gemeentelijke
diensten als naar haar inwoners, scholen en verenigingen.
d. Knelpunten
- doelgroepenwerking in eigen diensten ontbreekt (enkel papier wordt apart gehouden
binnen de diensten)
- Compostmeersterwerking: weinig respons, gemeente wil via een extra stimulans
(aankoopcheque bij tuincenter in ruil voor 3 demo’s) aan de mensen geven die starten
met deze cursus
e. Acties
De gemeente zal:
18. in de toekomst zoveel mogelijk drank en voedingsmiddelen in grootverpakking
aankopen.
19. compostvaten en compostbakken aan een voordelig tarief blijven verdelen onder haar
inwoners.
20. de compostmeesterwerking nieuw leven proberen in te blazen door de cursussen van
IGEAN milieu & veiligheid te blijven promoten en door actieve compostmeesters te
bedanken via een kleine attentie.
21. het gebruik van een antireclame sticker blijven promoten via artikels in het gemeentelijk
infoblad en in de afvalkalender.
22. haar overeenkomst met de kringwinkel indien nodig hernieuwen.
23. de scholen en verenigingen blijven ondersteunen m.b.t. afvalpreventie en haar
ondersteuning indien nodig uitbreiden.
24. blijven sensibiliseren rond afvalpreventie

B. Selectieve inzameling en restafval
a. Inleiding
De kerndoelstellingen en –uitgangspunten van het afvalbeleid staan in het Afvaldecreet en in
het Vlaamse milieubeleidsplan. Zogenaamde ‘sectorale’ uitvoeringsplannen hernemen deze
doelstellingen en werken ze uit tot concretere maatregelen en acties. Het belangrijkste
afvalplan voor de gemeenten is het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van
Huishoudelijke Afvalstoffen, kortweg ‘UMBHA’. Dit plan gaat over het afval dat voortkomt uit
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de normale werking van een particuliere huishouding en over gemeentevuil dat ontstaat bij
gemeentelijke activiteiten. Het UMBHA schuift volgende doelstellingen naar voor:
- het geproduceerde afval tot een minimum beperken.
- wat we aan afval produceren, zoveel mogelijk recycleren, zodat het te verwijderen afval
minimaal is. De concrete doelstelling daarbij is de hoeveelheid te verwijderen afval te
verminderen tot gemiddeld 150 kg per inwoner op Vlaams niveau.
- wat we niet recycleren zo optimaal mogelijk volgens de best beschikbare principes
verwijderen.
De gemeente dient voor het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst voor het
thema afval volgende acties te ondernemen i.v.m. de selectieve inzameling en restafval:
- Het uitbouwen van de selectieve inzameling door het uitbaten van een vergund
containerpark overeenkomstig de minimum uitbatingsvoorwaarden van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen (eigen containerpark of overeenkomst met
naburige gemeente).
- De selectieve inzameling van GFT+ of groenafval, papier en karton, glas, PMD, KGA en
grofvuil voorzien overeenkomstig de minimale inzamelvoorwaarden opgelegd door het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen.
- De selectieve inzameling aanbieden van hechtgebonden asbesthoudend afval op het
containerpark overeenkomstig de minimale inzamelvoorwaarden opgelegd door het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen.
- Sensibiliseringsacties organiseren over de inzameling van bestrijdingsmiddelen van
burgers binnen het kader van de selectieve inzameling van KGA.
- Het verwerken van het bermmaaisel in een vergunde inrichting overeenkomstig het
VLAREA.
- Passief sensibiliseren over selectief slopen en sorteren aan de bron overeenkomstig het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw.
Deze acties zouden er moeten toe leiden dat de hoeveelheid restafval daalt tot max. 150 kg/
inwoner. Wanneer de gemeente Schelle een reductie realiseert van de hoeveelheid restafval
tot 165 kg per inwoner kan zij hiervoor in het kader van de samenwerkingsovereenkomst
2008-2013 1 punt krijgen. Het realiseren van een restafvalproductie van 150 kg per inwoner
of minder, levert de gemeente 3 punten op.
De gemeente Schelle kan ook door uitvoeren van de volgende acties en maatregelen met
betrekking tot selectieve inzameling punten verdienen voor het onderscheidingsniveau:
- De gemeente sluit een overeenkomst met een of meerdere erkende overbrengers in
verband met de inzameling van textielafval op haar grondgebied.
- De gemeente laat de ruimingsspecie, die niet voldoet aan de voorwaarden voor
hergebruik, verwerken in een vergunde inrichting en toont dit aan met
verwerkingsattesten.
- De gemeente stelt een bermbeheerplan op met minstens een luik “afval” waarin de
afvoer en verwerking van het bermmaaisel duidelijk omschreven worden.
- De gemeente rapporteert aan de OVAM de afgevoerde hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen
afkomstig van de eigen gemeentelijke diensten, in het bijzonder bermmaaisel,
ruimingsspecie, veegvuil, steenpuin, grond en rioolkolkenslib.
- De gemeente richt een centrale inzamelplaats in voor dierlijk afval afkomstig van
particulieren en zorgt voor de uitbating ervan.
- De gemeente sensibiliseert de bedrijven gevestigd in de gemeente over de
sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen.
- De gemeente aanvaardt de gesorteerde vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het
containerpark onder marktconforme voorwaarden.
- De gemeente organiseert de selectieve inzameling van wegwerpluiers overeenkomstig
de bepalingen van het vigerende Uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen en
voert het luierafval af voor recyclage.
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-

De gemeente sensibiliseert de inwoners om hen beter te laten sorteren. Nadien worden
er eventueel controles uitgevoerd.

b. Stand van zaken
Inzamelfrequentie van de afvalfracties:
De inzameling van afval georganiseerd door de gemeente is volledig afgestemd op het
Uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen.
In de gemeente Schelle verloopt de inzameling als volgt:
Afvalfractie
KGA
Wit en gekleurd glas
Restafval
GFT+
Grofvuil
Papier en karton
PMD
Textiel
Afgedankte elektrische en
elektronische toestellen
Asbesthoudende materialen
Autobanden
Autobatterijen
Frituurolie- en vet
Harde kunststoffen
Kringloopmaterialen
Metalen
Motorolie
Piepschuim
Plastic bloempotjes en
plantentrays
Plastic folies
Vlak glas
Tl-lampen
Afvalhout
Beton
Groenafval
Grond
Cellenbeton en kalplaten
Zuiver steenpuin
Gemengd bouw- en sloopafval
Kaarsresten
Kurken stoppen

Methode
containerpark
glasbollen + containerpark
huis-aan-huis
huis-aan-huis
huis-aan-huis
containerpark - betalend
huis-aan-huis
containerpark
huis-aan-huis
containerpark
containers in de gemeente
+ containerpark
containerpark

Frequentie
maandelijks
doorlopend
wekelijks
om de 2 weken
maandelijks
doorlopend
maandelijks
doorlopend
om de 2 weken
doorlopend
doorlopend

containerpark
containerpark
containerpark
containerpark
containerpark
containerpark
containerpark
containerpark
containerpark
containerpark

doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend

containerpark
containerpark
containerpark
containerpark – betalend
containerpark – betalend
containerpark – betalend
containerpark – betalend
containerpark – betalend
containerpark – betalend
containerpark – betalend
Containerpark
Conatinerpark

doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend
doorlopend

doorlopend

Elk gezin (3 personen) krijgt op het containerpark een vrijstelling van 50 kg per jaar voor de
betalende fracties en 10 kg extra per bijkomend gezinslid per jaar. Voor het groenafval is er
een jaarlijkse vrijstelling van 125 kg per gezin.
De vrijstellingen worden éénmaal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend. Vrijstellingen
kunnen niet opgebouwd worden. Dit betekent dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar
niet opgebruikt is, vervalt.
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Deze informatie in verband met selectieve inzameling is opgenomen in de afvalkalender die
naar alle inwoners van de gemeente wordt verspreid. Zowel de ophaling als de inzameling in
het containerpark (zoals asbesthoudend afval) voldoen aan de minimale bepalingen van het
uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen.
Gesorteerde vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
De intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu & veiligheid startte in mei 2011 met een
KMO-project waarbij de KMO’s van Schelle op woensdagvoormiddag onder marktconforme
voorwaarden hun vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen onder marktconforme voorwaarden
kunnen achterlaten op het containerpark van Aartselaar. De KMO’s betalen ter plaatse
volgende tarieven en ontvangen hiervoor een factuur:
Afvalstof
Grofvuil
Gemengd bouw- en sloopafval
Harde kunststoffen
Bloempotjes en plantentrays
KGA
Asbesthoudend afval
Cellenbeton en kalkplaten
Vlak glas
Groenafval
Boomstronken
Zuiver steenpuin
Grond
Hout
Papier en karton
PMD
Glas
Metalen
Afgedankte AEEA
Textiel
Kaarsresten en kurken
Piepschuim (zak 1 m3)
Zuivere plastic folie (zak 300 l)
Autobanden
Tractorbanden
Vrachtwagenbanden
Afvalolie
Frituurolie
TL-lampen
Toners, cartridges
Droge batterijen
Accu’s

Tarief KMO (euro/kg)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 euro / zak
4 euro / zak
0,00
15 euro / stuk
15 euro / stuk
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Selectief slopen
De gemeente Schelle sensibiliseert jaarlijks over selectief slopen via het gemeentelijk
infoblad of via de afvalkrant van IGEAN milieu & veiligheid.
De gemeente legt het selectief slopen en bouwen op in stedenbouwkundige vergunningen.
Bermbeheer
Het maaien van wegbermen en grachten wordt uitgevoerd door de firma Cocquyt.
Zwerfvuil wordt vooraf verwijderd. Het zwerfvuil wordt afgevoerd naar het containerpark.
Sluikstorting wordt gemeld aan de milieudienst.
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Het maaisel wordt opgezogen en binnen de 10 dagen afgevoerd en op het containerpark
gedeponeerd. Desgevallend kan opdracht gegeven worden om het maaisel af te voeren naar
een erkend verwerker. Hiervoor wordt steeds en vooraf een schriftelijke opdracht gegeven
door het bestuur. Het maaisel wordt naar de intercommunale Igean (vergunde verwerker)
vervoerd, waar het verwerkt wordt.
Overzicht van de ingezamelde hoeveelheden
Jaar
2002
2003
2004
Kg/inwoner 152,45 148,34 154,19

2005
2006
2007
155,75 173,79 168,98

2008
2009
2010
157,06 100,78 98,92

Bovenstaande tabel geeft de evolutie van de hoeveelheid restafval die jaarlijks per
Schellenaar werd ingezameld. In 2009 dook Schelle ver onder de Vlaamse doelstelling van
150 kg/inwoner restafval per jaar. In 2010 zakte het restafvalcijfer zelfs nog verder.
c. Visie
Wanneer er nieuwe mogelijkheden voor selectieve inzameling worden ontwikkeld, zal de
gemeente telkens onderzoeken of dit binnen het gemeentelijke afvalbeleid kan kaderen.
De gemeente wil doorgedreven selectief inzamelen om de hoeveelheid restafval die moet
worden gestort of verbrand zoveel mogelijk te beperken.
d. Knelpunten
Doordat de luiers sinds 1 januari 2010 mee in de restafvalzak moeten gestoken worden en
het restafval slechts om de twee weken wordt opgehaald, ontstaat de vrees voor geurhinder.
e. Acties
De gemeente zal:
25. het restafvalcijfer onder de 150 kg/inwoner/jaar proberen te houden.
26. het proefproject van IGEAN milieu & veiligheid m.b.t. de toegang van KMO’s op het
containerpark mee evalueren en beslissen of dit project verlengd wordt.

C. Illegaal ontwijkgedrag
a. Inleiding
Afvalverwerking is duur. Iedereen betaalt hier aan mee, volgens het principe van de vervuiler
betaalt. Er zijn helaas steeds mensen die zich goedkoper van hun afval willen ontdoen door
dit op te stoken of langs de rand van de weg te dumpen. Het gemeentebestuur tracht hier
samen met de politie tegen op te treden.
b. Stand van zaken
De gemeentelijke gemeenschapswacht heeft als taak om sluikstorten e.d. te doorzoeken.
De gemeenschapswacht werkt samen met de politiezone Rupel. De gemeenschapswacht
doorzoekt sluikstort en indien hij een aanwijzing vindt naar een adres of persoon geeft hij dit
door aan de politie. Deze stelt dan een proces-verbaal op.
Om inwoners te sensibiliseren rond sluikstort en zwerfvuil worden elk jaar zwerfvuilacties
georganiseerd in samenwerking met scholen/wijken/verenigingen. Hierbij leren de leerlingen
op een ludieke wijze met afval omgaan.
De technische dienst is verantwoordelijk voor de opkuis van zwerfvuil. Hiervoor hebben zij
een zwerfvuilfiets ter beschikking. Dit is een bakfiets met verschillende vuilbakjes voor de
verschillende afvalfracties zodat het zwerfvuil onmiddellijk gesorteerd kan worden en
gesorteerd naar het containerpark kan afgevoerd worden.
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De gemeenteraad van Schelle keurde 25 november 2010 het uniforme politiereglement
goed. Het bestaande politiereglement werd aangepast zodat binnen de gemeenten binnen
de politiezone Rupel over een gelijkaardig politiereglement en zodat door de aanpassingen
wordt voorzien in een betere politie rond: zuiverheid van de openbare weg, onderhoud van
terreinen, dieren, de inzameling van afval, afval op evenementen, geurhinder en
luchtverontreiniging, lawaaihinder, het gebruik van vuurwerk, kamperen, lichthinder en
lichtvervuiling. Het uniform politiereglement verbiedt het om afval op te stoken.
c. Visie
De gemeente streeft ernaar om het openbaar domein een net uitzicht te bezorgen.
d. Knelpunten
- Zwerfvuil in het algemeen
- Hondenpoep.
e. Acties
De gemeente zal:
27. de bevolking blijven sensibiliseren in verband met de problematiek van zwerfvuil en
afvalverbranding.
28. blijven acties ontwikkelen om samen met scholen, verenigingen het zwerfvuil aan te
pakken.
29. de zwerfvuilfiets blijven inzetten voor het opruimen van zwerfvuil.
30. GAS-sancties uitschrijven bij het vaststellen van overtredingen van het uniform
politiereglement
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Hoofdstuk 5: Milieuverantwoord productgebruik
Algemene Inleiding
Milieuverantwoord productbeleid is het efficiënt inzetten van producten en een keuze maken
voor producten die de minste milieuschade veroorzaken in hun volledige levensloop (van
grondstoffase over de productie- en gebruiksfase tot en met de afvalfase). Het gebruik van
milieuverantwoorde producten is helemaal niet moeilijk. Tegenwoordig zijn ze alom
verkrijgbaar en vaak zijn ze ook niet meer duurder dan 'gewone producten'.
Milieuverantwoord productgebruik moet in de eigen diensten worden toegepast, maar ook de
inwoners moeten worden gestimuleerd om duurzame producten te gebruiken.

A. Implementatie binnen de eigen diensten
a. Inleiding
De gemeente wil dat milieuverantwoord productgebruik bij haar inwoners een gewoonte
wordt en heeft hier in de eerste plaats een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen.
Om te voldoen aan het basisniveau dient de gemeente Schelle, in de werking van de eigen
gemeentelijke diensten, het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout te implementeren. De
gemeente neemt hiertoe in elk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten het
standaard bestekvoorschrift duurzaam geëxploiteerd hout van de Vlaamse Overheid op. De
gemeente neemt ook het gebruik van gekeurd breekpuin op in de bestekken.
Om te voldoen aan het onderscheidingsniveau kan de gemeente kiezen uit volgende acties
en maatregelen:
- De gemeente gebruikt compost met Vlaco-label of gelijkwaardig.
- De gemeente gebruikt gekeurd breekpuin ter vervanging van nieuwe materialen.
- De gemeente gebruikt milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen.
- De gemeente gebruikt milieuverantwoorde kantoormaterialen.
- De gemeente gebruikt milieuverantwoorde cateringproducten.
- De gemeente gebruikt biologische producten.
- De gemeente gebruikt milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen.
- De gemeente gebruikt milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen.
- De gemeente gebruikt milieuverantwoorde verven en vernissen.
- De gemeente gebruikt producten uit erkende kringloopcentra.
Voor elke uitgevoerde actie kan de gemeente 1 punt verdienen.
b. Stand van zaken
De gemeente implementeert het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en Copro
gekeurd breekpuin in de werking van de gemeentelijke diensten.
Er werd een standaardbestekvoorschrift opgemaakt voor zowel duurzaam geëxploiteerd hout
als voor COPRO-gekeurd breekpuin. Dit werd op 28 juli 2008 door het college goedgekeurd.
In elk bestek voor de aankoop van hout of breekpuin wordt er een uittreksel opgenomen.
Alle compost die door de gemeente wordt gebruikt, wordt afgenomen van de DRANCOinstallatie van IGEAN milieu & veiligheid en heeft het Vlaco-label. Om dit Vlaco-label te
bekomen moeten alle stappen van het productieproces aan strenge eisen voldoen. Meer
bepaald gaat het dan om de kwaliteit van het selectief ingezamelde groen- of GFT-afval dat
als ingangsmateriaal gebruikt wordt, het verwerkingsproces en de kwaliteit van het
eindproduct.
De gemeente biedt aan haar inwoners compostbakken aan in gerecycleerde kunststof.
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De gemeente Schelle let ook bij de aankoop of de huur van kantoormateriaal op de milieuimpact van de materialen gedurende hun ganse levensduur. Zo worden er printers en
kopieertoestellen gehuurd die beschikken over het “Blaue Engel” logo. De lege tonerbussen
worden teruggenomen om te worden gerecycleerd.
Sinds 2010 wordt milieuvriendelijk papier aangekocht voor al het kopieer- en drukwerk.
.
Sinds 2006 is Schelle een Fairtrade gemeente. Een FairTradeGemeente wil op een heel
concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de
duurzame producent in het Noorden. Via een aantal criteria wordt ingespeeld op de vraag
naar en het aanbod van eerlijke, lokale en duurzame producten.
De gemeente Schelle past bijgevolg ook bij de aankoop voor cateringsproducten en
schoonmaakmiddelen milieuverantwoord productgebruik toe. Voor het personeel koopt de
gemeente fairtrade fruitsap, koffie, thee en suiker aan. Voor recepties en andere feesten
wordt er ook fruitsap en wijn van fairtrade aangekocht.
Enkele schoonmaakmiddelen zijn producten van Ecover. Ecover volgt de Fair Trade markt
op de voet op en schakelt over op Fair Trade ingrediënten zodra deze ter beschikking zijn en
financieel en technisch bruikbaar zijn.
Het gebruiken van FairTrade producten is nog niet voldoende om de titel
FairTradeGemeente te mogen dragen. Ook aan volgende criteria moet worden voldaan:
- minstens 2 fairtradeproducten worden zijn beschikbaar in de plaatselijke winkels en ze
worden geserveerd in de lokale horeca.
- lokale scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten en helpen de
kennis en betrokkenheid vergroten.
- de initiatieven worden via de media bekend gemaakt.
- een lokale groep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt voor de continuïteit.
- met een nieuw initiatief promoot de gemeente lokale consumptie en productie van
duurzame voedingsproducten.
c. Visie
De gemeente streeft ernaar om op korte termijn het gebruik van duurzame en
milieuverantwoorde producten te bestendigen. Het moet binnen alle diensten een reflex
worden om duurzaamheid mee te nemen in de bestekken.
d. Knelpunten
Het is niet eenvoudig de gewoontes van mensen en diensten te veranderen.
e. Acties
De gemeente zal:
31. in elk bestek voor de aankoop van hout- en houtproducten een standaardbestekvoorschrift duurzaam geëxploiteerd hout opnemen.
32. in elk bestek voor ‘werken’ (definitie volgens Vlarea) het gebruik van Copro gekeurd
breekpuin opnemen.
33. blijven werken rond het behoud van de titel ‘Fair Trade gemeente’ waarbij
milieuverantwoord productgebruik een essentiële rol speelt.

B. Sensibilisatie
a. Inleiding
Consumenten zijn niet altijd weigerachtig om zelf duurzaam aan te kopen of duurzame
materialen te gebruiken. Onbekend is echter vaak onbemind. Kennis overbrengen,
aanmoedigen, sensibiliseren,…blijft daarom belangrijk.
De gemeente Schelle moet voor het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst
passieve sensibilisatie voeren over het milieuverantwoord productgebruik van één of meer
van de volgende producten: duurzaam geëxploiteerd hout, compost, breekpuin, materialen
uit gerecycleerde kunststoffen, kantoormaterialen, cateringproducten, biologische producten,
schoonmaakmiddelen, verven en vernissen.
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Om te voldoen aan het onderscheidingsniveau kan de gemeente kiezen uit volgende acties
en maatregelen:
- De gemeente voert een actieve sensibilisatie over het milieuverantwoord productgebruik
van een of meerdere van de volgende producten: duurzaam geëxploiteerd hout, compost,
breekpuin, materialen uit gerecycleerde kunststoffen, kantoormaterialen, cateringproducten, biologische producten, schoonmaakmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen,
verven en vernissen.
- De gemeente stimuleert via actieve sensibilisatie het milieuverantwoord materiaalgebruik
voor meerdere producten bij de bouw of renovatie van gebouwen.
- De gemeente stimuleert via actieve sensibilisatie het milieuverantwoord productgebruik
van cateringproducten en biologische producten bij (groot)keukens in instellingen zoals
scholen, rusthuizen, ziekenhuizen, OCMW’s en andere sociale centra.
- De gemeente stimuleert bij de uitvoering van de gemeentelijke werken met duurzaam
geëxploiteerd hout de aannemers/onderaannemers/leveranciers om een Chain of
Custody certificering aan te vragen. Het voornaamste doel van CoC-certificering is te
verzekeren dat het FSC-gecertificeerde materiaal gevolgd wordt in de productieketen.
FSC Chain of Custody certificering heeft betrekking op 5 gebieden, die aan bod komen in
deze handleiding: eisen aan het kwaliteitssysteem, eisen aan de inkoop van hout, eisen
aan controle van het productieproces en documentatie, eisen aan labeling van FSCproducten en eisen aan de documentatie.
b. Stand van zaken
Jaarlijks wordt via de afvalkrant van IGEAN milieu & veiligheid gesensibiliseerd rond het
gebruik van compost. Ook via het gemeentelijk infoblad worden de inwoners geïnformeerd
over milieuverantwoord productgebruik.
De gemeente organiseert jaarlijks één of meerdere demonstratiedagen rond composteren,
biologische producten, …
De gemeente stimuleert duurzaam bouwen en duurzaam leven via de premies. Zo
subsidieert de gemeente volgende zaken:
- het plaatsen van superisolerende beglazing
- het plaatsen van een condensatieketel op aardgas
- het plaatsen van een warmtepomp
- het plaatsen van dakisolatie en buitenmuurisolatie
- het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water
- het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen voor de productie van elektriciteit
- de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers en herbruikbaar
incontinentiemateriaal en bijhorende benodigdheden (luiers, inleggers, overbroekjes)
- de aanleg van een groendak
- de aanleg van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
De subsidies en de gestelde voorwaarden zijn terug te vinden op de gemeentelijke website.
c. Visie
De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldrol te vervullen wat betreft milieuverantwoord
productgebruik. Deze voorbeeldfunctie werkt tevens sensibiliserend naar de inwoners.
d. Knelpunten
De inwoners nemen nog te weinig ecologische criteria in overweging bij de keuze van hun
aankopen.
e. Acties
De gemeente zal:
34. blijven sensibiliseren over het thema milieuverantwoord productgebruik.
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Hoofdstuk 6: Water
Algemene Inleiding
Waterlopen hebben verschillende functies: drinkwater, irrigatiewater, waterberging,
energieleverancier, transport, recreatie, habitat- en verbindingsstructuur, biodiversiteit in en
naast de waterloop, enz. Het is dan ook belangrijk om de kwaliteit van het water te bewaken.
Niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van water vormt een probleem: steeds meer
verharde oppervlakten en een te snelle afvoer van hemelwater zorgen ervoor dat het water
minder in de bodem dringt, wat kan leiden tot verdroging, en doordat het water veel te snel
weg vloeit met overstromingen tot gevolg.
Oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en de planten en dieren in en rondom
het water vormen één functioneel geheel. Dit noemt men het watersysteem. Alles binnen dit
watersysteem is met elkaar in een ‘dynamisch evenwicht’. Veranderingen of een verstoring
op één plaats in het systeem, hebben meestal gevolgen op een andere plaats in het
systeem. Het is daarom belangrijk steeds naar het hele watersysteem te kijken en de
natuurlijke kenmerken van het watersysteem te respecteren, m.a.w. om een integraal
waterbeleid uit te stippelen en uit te voeren.
Op internationaal vlak vertaalde dit besef zich in een Europese kaderrichtlijn water. De
richtlijn wil de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veiligstellen en de negatieve
gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Als belangrijkste
doelstelling wenst men tegen 2015 de Europese wateren terug op peil te hebben. Dit wil
zeggen dat de oppervlaktewateren zich in een goede ecologische en een goede chemische
toestand bevinden en dat het waterpeil en de chemische toestand van het grondwater goed
is.
De doelstellingen van deze richtlijn werden in Vlaanderen vertaald in een decreet integraal
waterbeleid. Het decreet Integraal Waterbeleid:
- legt de doelstellingen en beginselen van integraal waterbeleid vast;
- introduceert de watertoets, de oeverzones, de overstromingsgebieden en de financiële
instrumenten voor het integraal waterbeleid;
- bepaalt hoe de watersystemen ingedeeld worden in stroomgebieden en
stroomgebiedsdistricten, bekkens en deelbekkens;
- schrijft voor hoe de overlegstructuren er moeten uitzien en hoe het waterbeleid moet
worden voorbereid en opgevolgd;
- vertaalt de bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten vanuit de Europese
kaderrichtlijn Water.
De waterlopen worden verdeeld in 3 categorieën. Deze categorieën bepalen wie de
beheerder is van een waterloop. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de
waterlopen van categorie III op haar grondgebied. Waterlopen van categorie II worden
beheerd door de provincie en waterlopen categorie I worden beheerd door de Vlaamse
overheid. De beheerder van een waterloop staat onder meer in voor het onderhoud, de
aanleg of heraanleg van overstromingsgebieden of het herstel van waterlopen.
De gemeente is een belangrijke actor binnen het waterbeleid. De taken van een gemeente
m.b.t. water zijn dan ook zeer divers. De gemeenten beschikken bijgevolg over heel wat
kansen om het theoretische begrip ‘duurzaam waterbeleid’ in de praktijk te brengen.
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A. Pesticidenreductie
a. Inleiding
In Vlaanderen worden nog al te vaak pesticiden gebruikt om onkruid of plagen te lijf te gaan.
Helaas komt maar 20% van het product terecht waar het bedoeld is. En als het regent
spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in. Of ze komen in het
oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht waar ze schadelijke effecten
veroorzaken en een bedreiging vormen voor drinkwaterwinning. Ook voor de mens zijn
sommige pesticiden gevaarlijk. Nadelige neveneffecten van chemische bestrijdingsmiddelen
zijn onder andere ecotoxiciteit, bioaccumulerende eigenschappen en hormoonverstorende
effecten. Nochtans zijn er alternatieven beschikbaar.
Het Vlaamse Parlement besliste in 2001 om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
voor het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Er kon gekozen worden
voor een nulgebruik vanaf 2004 of een stapsgewijze afbouw. Hier is ook de voorbeeldfunctie
van de openbare diensten belangrijk. Zij kunnen door hun vernieuwde aanpak, ook aan
privé-terreinbeheerders, landbouwers en particulieren tonen dat bestrijdingsmiddelen kunnen
vermeden worden.
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst dient de gemeente een risico-evaluatie te
laten uitvoeren aan de hand van de lijst met gedoogde producten die door de Vlaamse
overheid beschikbaar gesteld wordt op www.zonderisgezonder.be. Bij heraanleg of
omvorming van het openbaar domein moet ook telkens de pesticidentoets toegepast
worden. Om te voldoen aan de samenwerkingsovereenkomst moet de gemeente ook
passieve sensibilisatie voeren rond rationeel watergebruik en/of bestrijdingsmiddelen.
b. Stand van zaken
In Schelle geldt een nultolerantie voor bestrijdingsmiddelen. In plaats van
bestrijdingsmiddelen worden er alternatieve middelen gebruikt zoals onkruidverbranders,
houtsnippers en onkruidwerende matten. Voor de onkruidbestrijding wordt beroep gedaan op
een externe bedrijf en op de eigen machines. De gemeente vult de pesticidendatabank in via
de internettoepassing op www.zonderisgezonder.be.
Bij heraanleg of omvorming van het openbaar domein zal ook telkens de pesticidentoets
toegepast worden. De pesticidentoets is in het leven geroepen via het uitvoeringsbesluit van
19 december 2008. Zo gebeurt de omvorming met het oog op onkruidpreventie zodanig dat
een efficiëntere bestrijding met bestaande niet-chemische methoden mogelijk wordt. Dit
bijvoorbeeld door het aanplanten van bodembedekkers.
De gemeente voert ook sensibilisatiecampagnes rond bestrijdingsmiddelen. Zo zijn er aan
de balie van de milieudienst folders beschikbaar over de campagne “zonder is gezonder” of
er wordt een artikel rond dit thema in het gemeentelijk infoblad gepubliceerd.
c. Visie
De gemeente Schelle engageert zich om, nu binnen de gemeentediensten een nultolerantie
geldt, ook het particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
35. de huidige werking rond pesticidenreductie verder zetten.
36. bij de heraanleg of omvorming van openbaar domein telkens de pesticidentoets
toepassen.
37. de inwoners blijven sensibiliseren rond bestrijdingsmiddelen.
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B. Rationeel watergebruik
a. Inleiding
Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. Toch is de voorraad water die
geschikt is voor menselijke consumptie niet in overvloed aanwezig. Integendeel.
Wetenschappers waarschuwen dat watertekorten in de toekomst een ernstige bedreiging
zullen vormen. Daarom is het belangrijk dat er doordacht (rationeel) wordt omgegaan met
onze watervoorraad.
b. Stand van zaken
Het waterverbruik van de gemeenteschool wordt opgevolgd omdat dit soms de pan uitswingt
doordat bijvoorbeeld lekkende toiletten niet gemeld worden.
Bij de verbouwing van de gemeenteschool zal daarom een buffering van 30.000 l voorzien
worden voor de recuperatie van regenwater om de wc’s door te spoelen.
De gemeente beschikt over een subsidiereglement voor de aanleg van hemelwaterputten
en infiltratievoorzieningen. Het subsidiereglement is beschikbaar op de milieudienst en kan
digitaal geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.
De gemeente Schelle stimuleert de aanleg van groendaken door dit op te nemen als
suggestie in de stedenbouwkundige vergunningen en via milieusubsidies voor het aanleggen
van een groendak.
c. Visie
Omdat water een schaars en kostbaar product is, engageert de gemeente zich om binnen
haar gemeentelijke gebouwen rationeel om te springen met water. Via deze voorbeeldfunctie
en via allerlei sensibilisatiecampagnes probeert ze het principe van duurzaam watergebruik
ook bij haar inwoners ingeburgerd te krijgen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
38. bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten en verbouwingen steeds nagaan welke principes
van rationeel watergebruik toegepast kunnen worden.
39. het gemeentepersoneel en de leerlingen van de gemeenteschool sensibiliseren rond
rationeel waterverbruik.
40. haar inwoners blijven sensibiliseren rond rationeel watergebruik.

C. Deelbekkenbeheerplannen
a. Inleiding
Om wateroverlast en –verontreiniging op een planmatige manier te kunnen aanpakken is
Vlaanderen ingedeeld in vier stroomgebieden. Een stroomgebied is het landoppervlak,
waarvan het regenwater naar een bepaalde waterloop afstroomt en via die waterloop naar
zee wordt afgevoerd. In het Vlaamse Gewest liggen vier stroomgebieden: het stroomgebied
van de Schelde, de Maas, de IJzer en de Brugse Polders.
Deze gebieden worden verder ingedeeld in deelstroomgebieden, wat in Vlaanderen
overeenkomt met de 11 feitelijk afgebakende rivierbekkens. In een bekken stroomt elke
druppel water naar dezelfde rivier, die een zijtak is van de waterlopen die het water naar zee
voeren.
Binnen deze rivierbekkens worden op analoge wijze deelbekkens afgebakend. Dat is
noodzakelijk met het oog op het specifieke lokale beleid dat in een deelbekken moet worden
gevoerd.
Steden en gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de overlegstructuren
op deelbekkenniveau. De concrete oplossingen voor knelpunten en het uitwerken van
mogelijkheden zijn immers zeer lokaal gebonden. De gemeentebesturen moeten de visie
van integraal waterbeleid immers ook vertalen naar hun andere beleidsdomeinen. Voor elk
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deelbekken werd een deelbekkenbeheerplan opgemaakt. Voor het thema Water worden
daarom op onderscheidingsniveau geen acties voorzien in de samenwerkingsovereenkomst.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle behoort tot het deelbekken De Beneden Vliet. De afbakening wordt
gevormd door de Rupel en de Schelde. De bestaande deelbekkenbeheerplannen bevatten
acties die problemen rond wateroverlast en waterverontreiniging zo veel mogelijk aan de
bron proberen aan te pakken. De gemeente werkt de acties uit het deelbekkenbeheerplan uit
zodat tegen 2015 een goede toestand van het oppervlaktewater bekomen kan worden
c. Visie
De gemeente Schelle zal ten volle meewerken aan de implementatie van een integraal
waterbeleid via de diverse initiatieven die momenteel zijn opgestart.
d. Acties
De gemeente zal:
41. uitvoering geven aan de prioritaire projecten van bovenstaande plannen.
42. bijzondere aandacht besteden aan de initiatieven van de provincie en deze voorleggen
aan de milieuraad.

D. Waterverontreiniging en -overlast
a. Inleiding
Onder waterverontreiniging wordt een verandering in de kwaliteit van het water verstaan met
een schadelijk effect voor mensen, dieren of planten die met het water in contact komen.
Waterverontreiniging kan zowel het gevolg zijn van menselijke als van natuurlijke activiteiten.
Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen hinder ondervinden als
gevolg van te veel water. Hierbij kan het gaan om overlast van regenwater of overlast als
gevolg van het grondwater.
b. Stand van zaken
waterkwaliteit in Schelle
De kwaliteit van het water wordt opgevolgd via de verschillende meetnetten en
meetdatabanken van de VMM. Op de website van de VMM vindt men voor de gemeente
Schelle de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodems terug.
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt o.a. opgevolgd via de Prati-index (PIO). Deze
index is een maat voor de kwaliteit van de zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater. De
zuurstofhuishouding is van cruciaal belang voor de leefbaarheid en het herstel van een
biotoop. Hoe hoger de index hoe slechter de kwaliteit.
Zwaar verontreinigde oppervlaktewateren komen over gans Vlaanderen nog maar uiterst
zelden voor (in 2009: 5 op een totaal van 1.683 meetplaatsen, of 0,3%). In 1991 scoorde nog
12% van de meetplaatsen slecht.
Binnen de gemeente Schelle is er één meetpunt waar de waterkwaliteit bepaald wordt,
namelijk voor de Vliet. De Vliet is matig verontreinigd.
De Triade Klasse Beoordeling geeft dan weer een beeld van de kwaliteit van de
waterbodem. De triade doet een kwaliteitsbepaling van de waterbodem op basis van zowel
de fysico-chemische, de ecotoxicologische als de biologische toestand van de waterbodem.
Op die manier wordt een ecologisch oordeel over de kwaliteit van de waterbodem gevormd.
Daardoor kan de triade gebruikt worden om waterbodems te rangschikken in functie van
toenemende prioriteit voor saneringsonderzoek in het kader van het ecologisch herstel van
rivieren/beken.
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Binnen de gemeente Schelle wordt de waterbodemkwaliteit bepaald voor de Vliet en de
Wullebeek. Beiden hebben een 1ste prioriteit voor saneringsonderzoek.
Wateroverlast
Sommige mensen bouwen op een terrein dat regelmatig overstroomt. Als ze hun terrein
ophogen om zichzelf te beveiligen, zoekt het overstromingswater op een andere plaats een
weg en kan het daar schade aanrichten. Ook andere wijzigingen van het reliëf of van het
bodemgebruik beïnvloeden de toestand van het water.
In 2010 waren er op verschillende plaatsen in de gemeente problemen door de overvloedige
regenval. Zo kon bijvoorbeeld de Maeyebeek niet voldoende afwateren naar de
Benedenvliet, waardoor deze lokaal overstroomde. Extra berging is noodzakelijk. Tussen de
Maeyebeek en de Schelde situeert zich nog een vrij grote zone die momenteel braak ligt.
Om de kans op wateroverlast zoveel mogelijk terug te dringen en te voorkomen moet sinds
24 november 2003 elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een
stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een andere) en elk plan of programma, vóór
de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden.
De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke
effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het
oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur.
Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men
op zoek naar alternatieven of compenserende maatregelen. Is er, in uitzonderlijke gevallen,
geen aanvaardbaar alternatief of remediëring mogelijk, dan wordt de vergunning of de
goedkeuring voor het plan of programma geweigerd.
c. Visie
De gemeente zal al het mogelijke doen om waterverontreiniging en wateroverlast op haar
grondgebied terug te dringen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
43. de kwaliteit van het water blijven opvolgen via de meetnetten van de VMM.
44. onderzoeken of zij de opvolging van de waterkwaliteit kan uitbreiden met eigen
meetpunten.
45. extra berging langs de Maeyebeek voorzien in combinatie met natuurontwikkeling.
46. bij vergunningsaanvragen steeds de watertoets controleren om na te gaan of de
geplande werken een negatieve invloed kunnen hebben op de waterhuishouding.
47. stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot de aanleg van groendaken
opstellen. Groendaken hebben een dubbele invloed op de regenwaterhuishouding:
ze reduceren de totale hoeveelheid afgevoerd water en beperken het piekdebiet van
stortbuien waardoor het afwateringsnetwerk ontlast wordt.
48. stedenbouwkundige verordeningen opmaken m.b.t. het niet verharden van voortuinen.
49. knotwilgen aanplanten in de waterrijke omgevingen (langs grachten).
50. de grachten regelmatig onderhouden.
51. de riolering verder ontdubbelen.
52. het regenwater afvoeren naar beken en rivieren om vermenging van regenwater met
afvalwater te voorkomen en om de wateroverlast in het centrum te verminderen bij
hevige regenbuien.
53. de grachten die in het verleden onnodig werden ingebuisd opnieuw open maken.
54. overbodige verhardingen wegnemen tijdens vernieuwingswerken langs straten zodat
regenwater weer de grond kan indringen.
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Hoofdstuk 7: Hinder
Algemene Inleiding
Hinder kan beschreven worden als een onaangenaam zintuiglijk gevoel met zowel een
objectief als een subjectief karakter. In tegenstelling tot andere milieuvervuilingen waar de
mens zich meestal niet dadelijk van bewust is, is hinder onmiddellijk merkbaar. Dit zorgt voor
een aantasting van de levenskwaliteit op geestelijk en lichamelijk vlak.
Geluidshinder
Geluidshinder is één van de belangrijkste milieuproblemen van deze tijd en bovendien vaak
een lokaal probleem. De voornaamste bronnen van geluidshinder komen van het verkeer,
industrie, luidruchtige recreatie en burenlawaai. Het hindergevoel is afhankelijk van
objectieve factoren zoals: het geluidsniveau, de frequentie, de duur, de variabiliteit van het
geluid, het tijdstip en de plaats waarop het geluid zich voordoet, maar ook van subjectieve
factoren zoals persoonlijke gevoeligheid.
Lawaai kan leiden tot slaapverstoring, stress en zelfs hart- en vaatziekten.
Lichthinder
Lichthinder is de overlast die mens en milieu ondervinden van kunstlicht in open lucht.
Mensen ondervinden overlast in de vorm van verblinding en onbehagen. Ook de fauna en
flora ondervinden negatieve effecten. Bij dieren bijvoorbeeld door aanrijdingen door
lichtaantrekking, het vroegtijdig uit de winterslaap komen, desoriëntatie,...
Bij planten kunnen processen als zaadkieming, bloei en bladval ontregeld worden.
Men spreekt van lichtvervuiling als er een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving
door kunstlicht is. De belangrijkste oorzaak van lichtvervuiling in Vlaanderen is de openbare
verlichting en dan vooral de straatverlichting.
Geurhinder
Geur begint met de emissie van vluchtige verbindingen die zich in de lucht verspreiden en
waargenomen worden met de menselijke neus. Stank treedt op wanneer het waarnemen van
geuren als hinderlijk wordt ervaren. Verkeer en buren blijken de meest hinderlijke
geurbronnen te zijn. Het hindergevoel is afhankelijk van de frequentie, de duur en intensiteit
van de geur, maar ook van de aard van de geur en de persoonlijke gevoeligheid.
Geurhinder kan leiden tot o.a. hoofdpijn, stress en braakneigingen.
Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging kan worden omschreven als door de mens in de lucht geloosde vaste,
vloeibare of gasvormige stoffen die, alleen of samen met andere stoffen, nadelig zijn voor de
menselijke gezondheid of schadelijk zijn voor dieren, milieu maar ook bijvoorbeeld
gebouwen.
De verschillende bronnen van luchtverontreiniging zijn: natuurlijke bronnen, energieproductie
en gebouwenverwarming, gemotoriseerd verkeer en industriële processen.

A. Digitaal opvolgen van milieuhinderklachten
a. Inleiding
Onder milieuhinderklachten worden klachten verstaan die het gevolg zijn van een probleem
van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, water- of bodemverontreiniging,
al dan niet gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit.
Milieuklachten worden via handhaving (zie hoofdstuk 3 punt B) zo veel mogelijk voorkomen.
Als er toch hinderklachten zijn moeten die, na melding via het centraal meldpunt, op een
correcte en gestructureerde manier behandeld worden.
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Voor de samenwerkingsovereenkomst dient de gemeente Schelle de klachten over
milieuhinder op te volgen via MKROS of via een eigen digitaal dossieropvolgingssysteem.
De stappen die worden ondernomen in de loop van de behandeling van een klacht, worden
gestructureerd geregistreerd. Klagers en vermoedelijke veroorzakers worden op de hoogte
gehouden van de ondernomen stappen; andere belanghebbende diensten worden in kennis
gesteld; klachten worden doorgestuurd voor verdere behandeling naar de bevoegde
instantie. In MKROS is hiertoe een opvolgingsmodule voorzien.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle kiest ervoor om voor de registratie en opvolging van haar klachten
over milieuhinder gebruik te maken van MKROS, het milieuklachten registratie- en
opvolgingsysteem en van een eigen digitaal opvolgingssysteem. Via deze
internettoepassingen worden klachten geregistreerd in een centrale databank en kan zo de
opvolging ervan gestructureerd aangepakt worden.
De gemeente wil de klachten die zich voordoen op haar grondgebied op deze manier zo
goed mogelijk afhandelen, maar blijft het voorkomen van klachten steeds als hoofddoel
behouden. Hiertoe registreert en behandelt de gemeente niet enkel de klachten, maar zal ze
ook jaarlijks de klachten analyseren. MKROS bevat hiervoor een aparte opvolgingsmodule.
c. Visie
De gemeente Schelle wil via haar beleid de milieuklachten op haar grondgebied in eerste
instantie voorkomen. Wanneer er toch klachten voorkomen worden deze genoteerd,
geïnventariseerd, opgelost en geanalyseerd. De gemeente vindt het belangrijk dat haar
inwoners hun klachten 24u/24u kunnen bekendmaken en dat deze op een
gestandaardiseerde manier geregistreerd worden. Dit maakt het immers mogelijk om de
gegevens te kunnen verwerken en om er de nodige conclusies uit te trekken. Uit de
verwerking moet duidelijk worden of het gevoerde beleid rond milieuklachten al dan niet
moet aangepast worden zodat gelijkaardige klachten in de toekomst sneller afgehandeld of
zelfs vermeden kunnen worden.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
55. de huidige werkwijze rond klachtenregistratie, opvolging en analyse verder zetten.

B. Sensibilisatie
a. Inleiding
Door het direct merkbare karakter van milieuhinder is het belangrijk dat de inwoners zich
bewust zijn van de hinderproblematiek. Daarvoor voert de gemeente sensibilisatie rond de
verschillende hinderthema’s.
De gemeente moet voor het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks
passieve sensibilisatie voeren over minstens twee verschillende milieuhinderthema’s. Om
punten te verdienen op het onderscheidingsniveau onderneemt de gemeente een
doelgerichte actieve sensibilisatiecampagne in verband met de bestrijding van milieuhinder.
b. Stand van zaken
Doelgroep inwoners
- De gemeente sensibiliseert jaarlijks via het gemeentelijk infoblad over minstens twee
hinderthema’s zoals:
- slimmer stoken: verbranden van afval in open lucht en stoken in kachels
- geluidshinder: burenhinder door klusjes in de tuin
- lichthinder
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- Geregeld organiseert de gemeente een activiteit gerelateerd aan de Nacht van de
Duisternis. De gemeente dooft dan haar klemtoonverlichting en een deel van de openbare
verlichting. Daarnaast wordt bijvoorbeeld een avondwandeling georganiseerd waarbij
onder leiding van volkssterrenwacht Urania naar de sterren gekeken wordt.
- Sinds mei 2009 loopt er in Schelle een sterilisatie- en castratiecampagne voor zwerfkatten
in samenwerking met een dierenarts. De gesteriliseerde/gecastreerde zwerfkatten krijgen
een knip in hun oor zodat duidelijk is dat ze reeds werden onderzocht. Daarna worden ze
teruggeplaatst door vrijwilligers. Bij de sensibilisatie naar de burgers toe wordt de overlast
die de zwerfkatten veroorzaken vermeld (geurhinder door het sproeien van katers,
lawaaihinder van verliefde katers, uitwerpselen).
c. Visie
De gemeente heeft zich geëngageerd een beleid te voeren dat erop gericht is om de
milieuhinder die zich voordoet op haar grondgebied te beheersen en zoveel mogelijk in te
perken door acties en maatregelen te ondernemen die haar inwoners ertoe aanzetten om
een gelijkaardig gedrag te stimuleren.
d. Knelpunten
Het bestaande wettelijk kader rond hinder is versnipperd en bijgevolg onvoldoende bekend
bij de inwoners.
e. Acties
De gemeente zal:
56. jaarlijks blijven sensibiliseren rond hinderthema’s.
57. regelmatig deelnemen aan de nacht van de duisternis.
58. gerichte thema’s rond specifieke hinder uitwerken.

C. Beleidskader
a. Inleiding
De gemeente Schelle kan op onderscheidingsniveau van de samenwerkingsovereenkomst
volgende acties ondernemen rond het opstellen van een beleidskader voor het voorkomen
van milieuhinder:
- i.v.m. geluidshinder:
- De gemeente Schelle stelt een politiereglement op betreffende de bestrijding van
geluidshinder of neemt de bepalingen uit het typereglement i.v.m. de bestrijding van
geluidshinder dat door de Vlaamse Overheid wordt ter beschikking gesteld op in het
algemeen politiereglement.
- Tenminste één gemeentelijke ambtenaar die instaat voor de behandeling van
geluidsklachten volgt een erkende opleiding voor het uitvoeren van geluidsmetingen en
de beoordeling van de geluidsniveaus.
- i.v.m. geurhinder:
- De gemeente Schelle stelt een politiereglement op betreffende de bestrijding van
geurhinder of neemt de bepalingen uit het typereglement i.v.m. de bestrijding van
geurhinder dat door de Vlaamse Overheid wordt ter beschikking gesteld op in het
algemeen politiereglement.
- Tenminste één gemeentelijke ambtenaar die instaat voor de behandeling van
geluidsklachten volgt een erkende opleiding voor het uitvoeren van geurmetingen en
de beoordeling van geurwaarnemingen.
- i.v.m. lichthinder:
- De gemeente Schelle stelt een politiereglement op betreffende de bestrijding van
lichthinder of neemt de bepalingen uit het typereglement i.v.m. de bestrijding van
lichthinder dat door de Vlaamse Overheid wordt ter beschikking gesteld op in het
algemeen politiereglement.
- De gemeente ontwikkelt een beleid voor de handhaving van milieuhinder die niet is
gerelateerd aan als hinderlijk ingedeelde inrichtingen.
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b. Stand van zaken
Welke regelgeving van toepassing is in een concrete situatie, is afhankelijk van het type bron
dat de geluidshinder veroorzaakt.
De geluidshinder vanwege ingedeelde, industriële en sommige recreatieve inrichtingen wordt
geregeld via de milieuvergunning. De voorwaarden waaraan deze bedrijven moeten voldoen
op het vlak van geluidshinder staan opgesomd in VLAREM.
Sommige vliegvelden dienen eveneens te voldoen aan voorwaarden vastgesteld in
VLAREM. Voor bouwmachines, auto’s , motors enz. zijn Europese en federale
productnormen van toepassing. Dit zijn emissienormen: ze bepalen het maximaal
geluidsniveau waaraan elk individueel product moet voldoen zonder een uitspraak te doen
over het totale toegelaten geluidsniveau, bijvoorbeeld vanwege een autoweg.
Het geluid vanwege horeca-zaken, feestzalen of muziekevenementen wordt op basis van de
aard van de zaak ofwel gereglementeerd in VLAREM ofwel via het KB van 24/02/1977.
Aanvullend kan lokaal een gemeentelijk politiereglement van kracht zijn.
In het uniform verklaard politiereglement van de gemeente Schelle vermeldt artikel 2.7.1:
“Onverminderd de bepalingen over de geluidshinder die veroorzaakt wordt door elektronisch
versterkte muziekemissie, opgenomen in het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977
houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen,
wordt in het algemeen verboden: bij dag en nacht, het maken en laten maken van elk
gerucht of rumoer dat van aard is de rust van de inwoners te storen, wanneer dit zonder
noodzaak veroorzaakt wordt.“Ook het lawaai van buren (grasmaaiers, glascontainers,
dieren, vogelschrikkanonnen, ...) wordt gereglementeerd in het politiereglement. Daarnaast
is ook steeds het KB van 24/02/1977 van toepassing op elektronisch versterkte muziek.
Ook enkele bepalingen in verband met het voorkomen van geurhinder werden opgenomen in
het uniforme politiereglement. Zo stelt artikel 2.6.1: “Wanneer iemand door zijn handelingen
rook, geur, stof of roet veroorzaakt, dient de veroorzaker alle mogelijke maatregelen te
nemen om de hinder naar omwonenden te vermijden of zo klein mogelijk te houden.”
Het uniform politiereglement werd door de gemeente Schelle goedgekeurd in de
gemeenteraad van 25 november 2010 en bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
c. Visie
De gemeente Schelle wil via haar beleid de milieuklachten op haar grondgebied in eerste
instantie voorkomen. Hier draagt ook het uniform politiereglement toe bij. Hierin staan
duidelijke regels waarmee de gemeenten paal en perk willen stellen aan allerlei vormen van
openbare overlast zoals bijvoorbeeld vervuiling, verloedering, lawaai,….
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
59. regelmatig sensibiliseren rond het uniform politiereglement zodat burgers weten wat kan
en niet kan en welke consequenties er aan verbonden zijn.
60. een goede controle uitoefenen op het politiereglement en bij overtredingen adequaat
optreden.
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Hoofdstuk 8: Energie
Algemene inleiding
Verwarmen, verlichten, koken, koelen, wassen, … het vraagt allemaal een pak energie. In
ons dagelijks leven gebruiken we stookolie, gas, steenkool en elektriciteit. Elektriciteit wordt
voornamelijk opgewekt door de verbranding van steenkool of gas of via kernenergie. De
reserves aan steenkool, aardolie en aardgas zijn echter beperkt. Daarnaast komt bij de
verbranding van fossiele brandstoffen koolstofdioxide (CO2) vrij dat in belangrijke mate
bijdraagt tot het broeikaseffect.
We moeten dus verantwoord omgaan met onze energiebronnen. In de eerste plaats door
minder te verbruiken: isolatie, thermostaat een graadje lager, de auto langs de kant laten
staan en kiezen voor het openbaar vervoer. Maar daar mag het niet bij blijven. Voor de
resterende behoefte moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame energie
zoals wind- en zonne-energie. Daar waar duurzame energie niet volstaat, moet zuinig en
efficiënt gebruik gemaakt worden van de fossiele bronnen. Dit kan bijvoorbeeld door
optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie.
Dit driestappenplan om stap voor stap klimaatneutraal te worden heet Trias Energetica.

Figuur 3: Trias Energetica -driestappenplan om stap voor stap klimaatneutraal te worden.

De gemeente wil het milieu zo weinig mogelijk belasten en tegelijkertijd acties en
maatregelen nemen die haar inwoners ertoe aanzetten om een gelijkaardig gedrag aan te
nemen.

A. Implementatie van de energieprestatieregelgeving
a. Inleiding
De gemeente dient om te voldoen aan de basis van de samenwerkingsovereenkomst mee te
werken aan de implementatie van de energieprestatieregelgeving door aan te sluiten op het
elektronische opvolgsysteem voor bouwaanvragen. De energieprestatiebank heeft als doel
de gegevens van de stedenbouwkundige vergunningen van bouwprojecten, elektronisch
door te sturen naar en centraal te laten beheren door het Vlaams Energieagentschap. Dit
agentschap heeft als belangrijkste taken: het stimuleren van rationeel energiegebruik en
milieuvriendelijke energieproductie en het bijdragen tot beleidsuitvoering en -ondersteuning.
Het doel van de energieprestatieregelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen
te realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Alle gebouwen waarvoor vanaf
1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een
bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige
verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.
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b. Stand van zaken
De stedenbouwkundige dienst voert stedenbouwkundige vergunningen in in een eigen
digitaal systeem, ROLL. Afhankelijk van criteria die aangevinkt worden, wordt een bestand
gemaakt voor de energieprestatiedatabank met daarin een aantal administratieve gegevens
en energieprestatiedossiernummers van:
- de werkzaamheden die in de afgelopen maand vergund werden
- de werkzaamheden die de afgelopen maand geschorst, geweigerd of vernietigd werden.
c. Visie
De energieprestatieregelgeving is een goed instrument van de Vlaamse overheid om de
bouwers en verbouwers te laten stilstaan bij hun energieverbruik.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
61. de geldende energieprestatieregelgeving verder uitvoeren.

B. Uitvoeren van een energieboekhouding en het opstellen van
energieprestatiecertificaten
a. Inleiding
De gemeente zet om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst
een energieboekhouding op voor gemeentelijke gebouwen.
Deze energieboekhouding omvat:
- Alle publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000 m2 waarvoor een
energieprestatiecertificaat moet worden opgesteld.
- Minimum 1 entiteit per aangesneden schijf van 6000 inwoners. Voor de gemeente Schelle
betekent dit dat een energieboekhouding moet worden bijgehouden voor 2 gebouwen.
Wanneer de gemeente de energieboekhouding uitbreidt met een minimum van 1 entiteit per
aangesneden schijf van 6000 inwoners kan ze hiervoor punten krijgen in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst (onderscheidingsniveau).
Door middel van een energieboekhouding wordt het energieverbruik van de gemeentelijke
gebouwen in kaart gebracht en worden eventuele lekkages opgespoord.
Ook het opstellen van een energieprestatiecertificaat voor gebouwen die niet onder de
energieprestatieregelgeving vallen, levert punten op voor het onderscheidingsniveau. Hierbij
wordt voorrang gegeven aan publieke gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht.
De gemeente stelt minimum 1 energieprestatiecertificaat op per aangesneden schijf van
6000 inwoners.
Het energieprestatiecertificaat vermeldt o.a. een reeks energiebesparende aanbevelingen.
Deze aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren.
Na het uitvoeren van de aanbevelingen zou de gepresteerde energiebesparing af te lezen
moeten zijn in de energieboekhouding. De gemeente krijgt punten voor het
onderscheidingsniveau wanneer het energieverbruik in een gebouw waarvoor een
energieboekhouding wordt bijgehouden daalt met minstens 1%.
b. Stand van zaken
Energieboekhouding
De gemeente houdt een energieboekhouding bij van drie gemeentelijke gebouwen
(oppervlakte groter dan 1000 m²):
- Gemeentehuis: energieboekhouding Comeet (Eandis)
- Gemeentelijke basisschool: energieboekhouding Enerlution Vision (Electrabel) en
energieboekhouding Comeet (Eandis)
- Sporthal: energieboekhouding Enerlution Vision (Electrabel)

Gemeente Schelle: milieubeleidsplan 2011 - 2020

40

Energieprestatiecertificaten
In 2008 werden er energieprestatiecertificaten opgemaakt voor de volgende gebouwen:
- Gemeentehuis (zie bijlage vorig jaar: bijlage 2009_EN_EPC gemeentehuis)
- Sporthal (zie bijlage vorig jaar: bijlage 2009_EN_EPC sporthal)
- Gemeentelijke basisschool (zie bijlage vorig jaar: bijlage 2009_EN_gemeentelijke
basisschool)
Op het EPC staat een kengetal (score). Deze score wordt berekend op basis van de
eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van
muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water. Het
kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten
opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw. Hoe hoger het kengetal, hoe
hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is.
In onderstaande tabel worden de kengetallen van de gemeentelijke gebouwen naast deze
van de vergelijkbare gebouwen geplaatst.
Gebouw

Gemeentehuis
Sporthal
Gemeentelijke
basisschool

2

Kengetal gebouw (kWh/m )

Kengetal vergelijkbaar gebouw
2
(kWh/m )

284,2
178,26
320,45

386,11
369,44
305,56

Hieruit kan worden afgeleid dat het gemeentehuis en de sporthal beter scoren dan een
gemiddeld vergelijkbaar gebouw. De gemeentelijke basisschool scoort slechter.
Naast deze 'score' bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende
aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren. Voor de gemeentelijke
basisschool zijn deze aanbevelingen vooral gericht op isolatie, ventilatie, verwarming en
verlichting.
Na het uitvoeren van de aanbevelingen zou de gepresteerde energiebesparing af te lezen
moeten zijn in de energieboekhouding.
Lager energieverbruik
Het gemeentehuis heeft in 2008 4,31% minder energie verbruikt tegenover 2007.
De gemeentelijke basisschool verbruikte 4,27% minder elektriciteit in 2009 tegenover 2008.
De gemeentelijke basisschool verwarmt enkel op elektriciteit en niet op gas.
Eind 2011 wordt gestart met de renovatie van de gemeentelijke basisschool. Hierbij zal de
school ook een pak energie-efficiënter gemaakt worden. Zo zal de elektrische verwarming
vervangen worden door gasgestookte verwarming om zo te komen tot een E-peil4 of
kengetal van E-60.
De dubbele beglazing zal bovendien vervangen worden door superisolerend glas. Hierdoor
zal de U-waarde5 van de ramen zakken tot 0,6 W/(m².K).
Daarna zal de school langs de buitenzijde volledig geïsoleerd worden en zal overgegaan
worden tot het plaatsen van zonnepanelen.

4

Het kengetal of E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan

in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.
5

De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m² en per graad
temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten wordt. De
waarde geeft de mate van isolatie van de constructie aan: een hoge U-waarde betekent een slecht
geïsoleerd gebouw.
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c. Visie
De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen in het verminderen van het
energieverbruik. Daarom zal de gemeente via haar beleid het duurzaam en efficiënte gebruik
van energie zoveel mogelijk toepassen binnen de eigen werking en de inwoners ook over de
ondernomen acties informeren.
d. Knelpunten
- Het bijhouden en opvolgen van de energieboekhouding is heel tijdrovend.
- Het is niet altijd gemakkelijk conclusies te trekken uit de cijfergegevens.
e. Acties
De gemeente zal:
62. de huidige energieboekhouding van de drie grote gebouwen blijven bijhouden.
63. de energieboekhouding verder uitbreiden naar andere gemeentelijke gebouwen.
64. de nodige maatregelen blijven nemen om het energieverbruik terug te dringen.

C. Sensibilisatie en stimulatie van kleine energiebesparende maatregelen
a. Inleiding
Investeren in energiebesparing brengt heel wat voordelen met zich mee en niet enkel voor
het milieu. Volgens schatting kan een gezin gemiddeld 30% energie, en dus geld besparen,
door een combinatie van zeer eenvoudige (spaarlampen, tochtstrips, thermostatische
kranen) en complexere ingrepen (energie-audits, plaatsen dakisolatie, plaatsen van dubbele
beglazing, plaatsen muurisolatie).
Om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst onderneemt de
gemeente een passieve sensibilisatieactie naar de burgers of andere doelgroepen toe over
duurzaam energiegebruik.
Om punten te verdienen voor het onderscheidingsniveau van de
samenwerkingsovereenkomst onderneemt de gemeente een doelgerichte sensibilisatie naar
de burgers in verband met rationeel energiegebruik en meer specifiek onder één of
meerdere van volgende energiebesparende investeringen:
- het plaatsen van dakisolatie in bestaande gebouwen
- het vervangen van oude verwarmingsinstallaties
- het vervangen van enkel of dubbel glas door superisolerende beglazing
- hernieuwbare energie
Daarnaast krijgt de gemeente Schelle op het onderscheidingsniveau van de
samenwerkingsovereenkomst punten voor de realisatie en/of stimulatie van de uitvoering
van kleine energiebesparende maatregelen bij burgers of specifieke doelgroepen. De
gemeente formuleert hiervoor minstens bepalingen over de sensibilisatie, de uit te voeren
kleine energiebesparende maatregelen en, indien van toepassing, over de doelgroepen bij
wie deze dienstverlening wordt aangehouden.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle sensibiliseert rond rationeel energieverbruik.
Ze publiceert jaarlijks verschillende artikels over duurzaam energiegebruik rond:
energiescans, premies, isoleren van daken, Dikke-truiendag, de energiekalender, de
thermografische kaart, enz.
Jaarlijks voert de gemeente Schelle ook actieve sensibilisatiecampagnes.
- Zo neemt de gemeente regelmatig deel aan de Dikke Truiendag.
- De gemeente heeft een subsidiereglement voor hoogrendementsglas,
hoogrendementsketel, warmtepomp, dakisolatie, zonnepanelen en een zonneboiler.
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Het reglement werd bekendgemaakt in het gemeentelijk infoblad van maart-april, in de
duurzaamheidskrant en op de website.
- Om een idee te krijgen van het warmteverlies in de gemeente liet Schelle in 2009 samen
met 20 andere steden en gemeenten in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen een
thermografische foto maken van haar grondgebied. Het resultaat hiervan kan bekeken
worden op www.antwerpen.be/zoominopuwdak. Hier kan iedere inwoner van Schelle
inzoomen op zijn eigen dak en zo op eenvoudige wijze te weten komen hoeveel warmte
er uit het dak ontsnapt.
Met de thermografische kaart wordt de nadruk gelegd op het belang van dakisolatie. Via
het dak ontsnapt er namelijk veel energie, en bijgevolg ook veel geld. Het dak is de
grootste verliespost van energie in de woning. Een goede dakisolatie is dus de eerste
stap naar een energiezuinige woning. De gemeente Schelle wil haar inwoners daarom
ondersteunen bij de aankoop van dakisolatie. De gemeente organiseerde een
samenaankoop van dakisolatie (enkel voor hellende daken) zodat de inwoners een
voordelige aankoopprijs kunnen bekomen.
Om de geïnteresseerde inwoners voldoende in te lichten over de samenaankoop van
dakisolatie, werden een informatieavond en verschillende investeringsavonden
georganiseerd.
- In 2007 ging het project Zonneschakel van start. Het project beoogt de prijzen van
zonnepanelen en zonneboilers te verlagen door een samenaankoop. In oktober 2009
werd een informatieavond georganiseerd. De gemeente plaatste in 2009 op de sporthal
en op de gemeentelijke werkplaatsen zonnepanelen. Op de Schellebel staan sinds 2005
zonnepanelen. Op de sporthal staat sinds 1999 een zonneboiler.
c. Visie
Het gemeentelijk beleid zal erop gericht zijn om het duurzame en efficiënte gebruik van
energie maximaal te stimuleren en te promoten naar haar inwoners toe.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
65. de inwoners jaarlijks informeren en sensibiliseren over duurzaam energiegebruik.
66. verder communiceren over de thermografische kaart en het belang van een goede
isolatie.
67. het project Zonneschakel blijven promoten.
68. voor nieuwe verkavelingsprojecten in stedenbouwkundige verordeningen de bouw van
lage energiewoningen of passief woningen opleggen.

D. Aankoop van een minimum percentage aan groene stroom
a. Inleiding
Groene stroom is een synoniem voor hernieuwbare energie. Dit is energie die gewonnen
wordt uit onuitputtelijke bronnen. Vormen van hernieuwbare energie zijn: bio-energie
(biomassa), geothermische energie, zonne-energie, energie uit water en windenergie.
Wanneer 20% van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik bestaat uit groene
elektriciteit, krijgt de gemeente hiervoor 1 punt voor het onderscheidingsniveau van de
samenwerkingsovereenkomst. Per bijkomende verhoging van het minimum aandeel groene
elektriciteit met 10% van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik kan de gemeente een
bijkomend punt verdienen.
b. Stand van zaken
groene stroom
Groene energie is milieuvriendelijker, omdat bij de productie van groene stroom minder
koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies vrijkomen dan bij de verbranding van
fossiele brandstoffen.
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De gemeente Schelle en het Autonoom Gemeentebedrijf hebben een contract met Electrabel
Customer Solutions om 100% groene stroom te leveren. De contracten gelden van 1 januari
2009 tot en met 31 december 2013.
De gemeente staat ook achter de plaatsing van windmolens op haar grondgebied.
c. Visie
De aankoop van groene stroom en het investeren in hernieuwbare energie kadert in het
verminderen van de CO2 productie van de gemeente. De gemeente vervult hierdoor haar
voorbeeldrol in de strijd tegen de klimaatsopwarming.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
69. 100% groene stroom blijven aankopen.
70. de realisatie van de bouw van bijkomende windmolens op haar grondgebied actief
ondersteunen.

E. Energie-efficiëntie bij overheidsopdrachten
a. Inleiding
De gemeente neemt initiatieven om energie-efficiëntie op te nemen als evaluatiecriterium bij
overheidsopdrachten. De gemeente kan hiervoor, om punten te verkrijgen op
onderscheidingsniveau, voorschriften opstellen voor:
- het gebruik van financiële instrumenten voor energiebesparing, zoals:
energieprestatiecontracten, waarin wordt vastgelegd welke meetbare en vooraf bepaalde
energiebesparing moet worden gehaald.
- de aankoop van apparatuur op basis van lijsten van energie-efficiënte productspecificaties
van verschillende categorieën apparatuur, indien van toepassing, gebruikt wordt gemaakt
van analyse van de minimale kosten van de levenscyclus of vergelijkbare methoden om
de kosteneffectiviteit te waarborgen.
- de aankoop van apparatuur die in alle modi een efficiënt energieverbruik heeft, ook in de
standby-modus, waarbij, indien van toepassing, gebruik wordt gemaakt van analyse van
de minimale kosten van de levenscyclus of vergelijkbare methoden om de
kosteneffectiviteit te waarborgen.
- het vervangen van bestaande apparatuur door de onder b en c opgesomde apparatuur, of
deze achteraf in te bouwen.
- het gebruik van energieaudits en de uitvoering van de daaruit resulterende aanbevelingen
voor kosteneffectiviteit.
- de aankoop of huur van energie-efficiënte gebouwen of delen van gebouwen of om
aangekochte of gehuurde gebouwen of delen van gebouwen te vervangen of aan te
passen, om ze energie-efficiënter te maken.
b. Stand van zaken
Momenteel onderneemt de gemeente nog geen acties om energie-efficiëntie op te nemen
als evaluatiecriterium bij overheidsopdrachten, maar ze wenst hier in de toekomst zeker werk
van te maken.
c. Visie
De gemeente wil systematisch energie-efficiëntie in alle aankopen (computers,
kopieerapparaten, ijskasten, enz.) laten meespelen om zo het energieverbruik van de
gemeente te verminderen.
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d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
71. bij haar toekomstige aanbestedingen energie-efficiëntie als criterium opnemen.
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Hoofdstuk 9: Mobiliteit
Algemene inleiding
Ook voor mobiliteit moet het beleid duurzaam zijn. Ruimte, milieu en mobiliteit grijpen op
elkaar in en komen met elkaar in botsing. Het verkeer en de verkeersinfrastructuur zorgen
voor tal van problemen met impact op milieu zoals: luchtverontreiniging, geluidsoverlast (link
met thema hinder) en versnippering van de natuur (link met thema natuur). Een duurzaam
mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat voorrang geeft aan
voetgangers, fietsers en collectief vervoer. Pas als de eerste drie alternatieven onmogelijk
zijn is het gebruik van de auto te verantwoorden. Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit
dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.
De gemeente wil een beleid voeren dat integratie van milieu, mobiliteit en ruimtelijke
ordening bevordert. Zo tracht de gemeente bij te dragen tot een vermindering van de druk op
het leefmilieu, uitgeoefend door de sector verkeer en vervoer.

A. Sensibilisatie
a. Inleiding
Er is een mentaliteitswijziging nodig bij vele inwoners en bij het gemeentepersoneel, die
maar al te gemakkelijk kiezen voor de auto. Om deze mentaliteitswijziging te bekomen en
om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst, voert de gemeente
sensibilisatiecampagnes uit waarbij een duidelijke milieulink aanwezig is.
Op het onderscheidingsniveau kan de gemeente Schelle punten verdienen door het
ondernemen van doelgerichte actieve sensibilisatie.
b. Stand van zaken
Doelgroep inwoners
De gemeente sensibiliseert haar inwoners via haar communicatiekanalen over de
verschillende thema’s van mobiliteit en milieu zoals autodelen, milieuvriendelijk rijden,… .
Ze organiseert ook acties zoals “Met belgerinkel naar de winkel” om het fietsen te
bevorderen, autoloze zondag om de voordelen van alternatieve vervoerswijzen onder de
aandacht te brengen en educatieve modules rond mobiliteit.
De gemeente nam deel aan “Duurzaam Naar School”. Dit is een actieplan op Vlaams niveau
om leerlingen uit het basisonderwijs zoveel mogelijk met de fiets en te voet naar school te
laten gaan. De Vlaamse gemeenten konden onder bepaalde voorwaarden gebruik maken
van subsidies ‘Duurzaam naar school’. De acties die de gemeente en de scholen onder
andere hebben ondernomen zijn:
- Aankoop fietskoffer
- Aankoop fluorescerend materiaal
- Verkeersweek met o.a. een verkeerspark in de parkwijk
- Aanleg van fietspaden
Jaarlijks wordt er naar het gemeentepersoneel en naar de scholen toe ook gesensibiliseerd
in het kader van de Week van de Mobiliteit.
Doelgroep gemeentepersoneel
Ook het gemeentepersoneel wordt in het kader van interne milieuzorg rond het effect van
mobiliteit op het milieu gesensibiliseerd.
De gemeente geeft reeds jaren een fietsvergoeding van 0,20 euro per afgelegde km aan het
gemeentepersoneel. De gemeente heeft ook dienstfietsen ter beschikking gesteld. In de
gemeente is voor het gemeentepersoneel een overdekte fietsenstalling voorzien. De mensen
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van de gemeentelijke werkplaatsen die met de fiets naar het werk komen kunnen ook
gebruik maken van douches en kleedruimtes.
Gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer wordt gestimuleerd via een
terugbetaling van abonnementen.
c. Visie
De gemeente wil er voor zorgen dat inwoners en gemeentepersoneel zoveel mogelijk kiezen
voor de fiets en het openbaar vervoer om zo de uitstoot van schadelijke stoffen te
verminderen.
d. Knelpunten
- Dit soort sensibilisatiecampagnes moet regelmatig terug herhaald worden omdat mensen
snel vervallen in hun oude gewoontes.
- Met dienstvoertuigen wordt minder naar verbruik gekeken dan met eigen voertuigen.
e. Acties
De gemeente zal:
72. haar inwoners en het eigen gemeentepersoneel blijven sensibiliseren over het effect van
mobiliteit op het milieu.
73. het woon-werkverkeer met de fiets en het openbaar vervoer blijven stimuleren.

B. Gemeentelijke Begeleidingscommissie
a. Inleiding
Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk
mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende
mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Verkeersveiligheid,
fietsnetwerk, parkeerbeleid en openbaar vervoer zijn enkele van de thema’s die in het
mobiliteitsplan aan bod komen.
De sneltoets heeft als doel het gemeentelijk mobiliteitsplan te toetsen op zijn
actualiteitswaarden en zo richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk
mobiliteitsbeleid.
Via de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) wordt de uitvoering van het mobiliteitsplan opgevolgd. Om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst
dient de milieuschepen / milieuambtenaar/ duurzaamheidsambtenaar deel te nemen aan het
overleg van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie GBC.
Als het resultaat van de sneltoets het herzien, verbeteren of verdiepen van het
mobiliteitsplan is, geeft de milieuschepen / milieuambtenaar/ duurzaamheidsambtenaar per
werkdomein aan welke milieuthema’s bij welke werkdomeinen aanleunen en bijgevolg bij
voorkeur worden meegenomen in verder onderzoek. Hiervoor kunnen punten worden
verdiend in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.
b. Stand van zaken
De burgemeester neemt als mandataris bevoegd voor duurzaamheid deel aan de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie indien er relevante onderwerpen voor deze thematiek
te bespreken zijn.
De Rupelgemeenten en Aartselaar beschikken over een uniform verklaard intergemeentelijk
mobiliteitsplan. De sneltoets werd op 31 januari 2008 goedgekeurd door de Provinciale
Auditcommissie Antwerpen. Het werd gunstig geadviseerd. Zowel de gemeentelijke
mobiliteitsstudie als de intergemeentelijke mobiliteitsstudie is ondertussen door de
provinciale auditcommissie conform verklaard. Dit plan zal verbreed en verdiept worden voor
de gemeente Schelle.
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c. Visie
De gemeente Schelle zal een duurzaam mobiliteitsbeleid voeren, dit wil zeggen maatregelen
nemen waarbij een vrijwaring van het milieu voor het welzijn van de toekomstige generaties
prioritair is.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
74. een regelmatige milieutoetsing van het mobiliteitsplan uitvoeren.
75. bij het uitwerken van mobiliteitsprojecten telkens rekening houden met de impact op het
milieu.
76. de mandataris bevoegd voor duurzaamheid de uitvoering van het mobiliteitsplan laten
opvolgen door deelname aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).

C. Milieuvriendelijke voertuigen
a. Inleiding
Het gemeentepersoneel milieuvriendelijk leren rijden is een eerste stap om de uitstoot van
schadelijke polluenten van de gemeente te verminderen, maar ook het wagenpark op zich
moet voldoende milieuvriendelijk zijn.
Om dit te realiseren moet het gemeentelijk wagenpark worden geïnventariseerd en
geanalyseerd. Als objectief instrument om de milieuvriendelijkheid van de voertuigen te
bekijken kan de ecoscore gebruikt worden op www.ecoscore.be. In de ecoscore worden
verschillende factoren mee in rekening gebracht: de emissie van broeikasgassen die aan de
basis liggen van het broeikaseffect, de emissies die een rechtstreekse negatieve impact
hebben op de gezondheid van de mensen, emissies op de ecosystemen en de
geluidsproductie. De ecoscore bedraagt een waarde tussen 0 en 100. Hoe dichter een
voertuig bij 100 komt, hoe milieuvriendelijker het is.
Op basis van de evaluatie kan dan een actieplan worden opgemaakt om te komen tot een
milieuvriendelijk voertuigenpark. De gemeente kan hiervoor ook punten krijgen voor het
onderscheidingsniveau van de samenwerkingsovereenkomst, evenals voor de organisatie
van een opleiding milieuvriendelijk rijgedrag voor het personeel.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle heeft twee dienstwagens ter beschikking van het gemeentepersoneel
om naar vergaderingen buiten de gemeente te gaan. Deze wagentjes worden buiten de
diensturen via Autopia ter beschikking gesteld van haar inwoners. De kilometerprijs bedraagt
0,3€. In deze prijs zitten alle kosten vervat (het gebruik van de wagen, de benzine,
verzekering, enz... ). Autopia is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen en heeft als
doel duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, meer bepaald via het
particulier autodelen.
c. Visie
De gemeente heeft een voorbeeldrol te vervullen in de strijd tegen de klimaatsopwarming.
Een milieuvriendelijk wagenpark moet de uitstoot van schadelijke stoffen door de gemeente
verminderen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
77. bij de aankoop van nieuwe voertuigen rekening houden met de ecoscore van de wagen
en nagaan of alternatieven zoals elektrische of hybride wagens of wagens op aardgas
voordeliger zijn op vlak van milieuvriendelijkheid.
78. haar auto’s via Autopia ter beschikking blijven stellen voor autodelen.
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D. Bedrijfsvervoersplan
a. Inleiding
De bedrijfsvervoerplannen moeten het woon-werkverkeer efficiënter helpen verlopen. Het
realiseren van een bedrijfsvervoerplan kan aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel
werknemer als werkgever.
De werkgever kan gemakkelijker de juiste werknemers aantrekken en behouden, moet
minder parkeerplaatsen voorzien en heeft minder te kampen met ziekteverzuim. De
werknemers hebben immers minder stress (openbaar vervoer i.p.v. de file bijvoorbeeld) en
zijn fitter (als ze fietsen of stappen). Meestal wordt de werknemer er ook financieel beter van
(tussenkomst openbaar vervoer, fietsvergoeding en minder brandstofkosten). Het beperken
van het wagengebruik heeft ook een vermindering van schadelijke emissies zoals fijn stof en
broeikasgassen tot gevolg en een verhoging van de levenskwaliteit. Naast het verplaatsingsgedrag van haar eigen personeel brengt het bedrijfsvervoerplan ook andere vormen van
mobiliteit door de gemeentelijke diensten veroorzaakt in kaart. Hierbij wordt in de eerste
plaats gedacht aan de verplaatsing van bezoekers en leveranciers.
Om te voldoen aan het onderscheidingsniveau kan de gemeente aan de hand van een
evaluatie van het woon-werkverkeer van haar personeel en de dienstverplaatsingen een
actieplan opstellen om het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen op een meer
milieuvriendelijke manier te laten verlopen.
Naast het verplaatsingsgedrag van haar eigen personeel brengt het mobiliteitsprofiel ook
andere vormen van mobiliteit door de gemeentelijke diensten veroorzaakt in kaart. Hierbij
wordt in de eerste plaats gedacht aan de verplaatsing van bezoekers en leveranciers.
Het bereikbaarheidsprofiel geeft een overzicht van het geheel aan bestaande faciliteiten om
de gemeentelijke diensten te bereiken.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle heeft nog geen bedrijfsvervoerplan laten opmaken. Zij kiest er wel voor
om, binnen de planperiode van dit milieubeleidsplan, een mobiscan te laten uitvoeren via het
Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen. Deze mobiscan is te beschouwen als een “light
versie” van een bedrijfsvervoerplan. Op basis van opgevraagde gegevens, in verband met
woonplaatsen van werknemers, mobiliteitsgegevens, bestaande maatregelen om duurzame
mobiliteit te stimuleren, wordt een mobiliteitsprofiel en een bereikbaarheidsprofiel
opgemaakt. Op basis hiervan formuleert het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen
duurzamere alternatieven. Deze mobiscan is gratis, maar niet vrijblijvend. In ruil hiervoor
dient de gemeente minstens 2 voorgestelde maatregelen uitvoeren.
c. Visie
Een duurzaam woon-werkverkeer moet de uitstoot van schadelijke stoffen door de gemeente
verminderen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
79. minstens 2 maatregelen uitvoeren die na de mobiscan geformuleerd worden door het
Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen.
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Hoofdstuk 10: Natuur
Algemene inleiding
De laatste decennia kenmerken zich door een toenemende aantasting van de open
ruimte, natuur- en bosgebieden en een zeer sterke achteruitgang van de biodiversiteit.
In Vlaanderen zijn in de loop van deze eeuw honderden inheemse planten en diersoorten
uitgestorven, en meer dan één derde van de inheemse fauna is bedreigd.
Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst verbindt de gemeente zich
ertoe een beleid te voeren dat gericht is op de zorgplicht voor de natuur en het stopzetten
van het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, door
instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het
duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten.

A. Bermbeheer
a. Inleiding
Bermen vormen vaak de laatste wijkplaats voor bepaalde dieren en planten. In sterk
verstedelijkte gebieden en op plaatsen waar akkerland intensief bewerkt wordt, is de ruimte
immers krap. Er is vaak geen plaats meer om kruiden spontaan te laten groeien en de
bijhorende fauna te laten overleven. Dankzij een doordacht ecologisch bermbeleid kan die
specifieke fauna en flora wel blijven bestaan en zich verder ontwikkelen in de wegbermen.
Daarenboven doorbreekt de variatie in vorm, kleur en structuur de monotonie van de weg en
fleurt de omgeving op.
Het bermbesluit is van toepassing op bermen langs zowel wegen als waterlopen waarvan
het beheer toebehoort aan o.a. de openbare besturen, en beoogt een natuurvriendelijk
bermbeheer te stimuleren via een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en
een verbod tot gebruik van biociden.
De gemeente is bevoegd voor het onderhoud van bermen langs de gemeentewegen.
Om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst dient de gemeente
het bermbesluit op te volgen.
b. Stand van zaken
Het maaien van wegbermen en grachten wordt uitgevoerd door een externe firma. Het
opvolgen van het bermbesluit wordt vermeld in het lastenboek.
Het maaien gebeurt vanaf de aangelande weg (het voetpad of fietspad) alsook het afmaaien
van de beide taluds van de grachten, dit zonder de ondergrondse plantendelen te
beschadigen. Het afkorten van de bermkruiden wordt zodanig uitgevoerd dat over de hele
berm en/of talud een gelijkmatige hoogte van 10 à 12 cm wordt verkregen. Het maaiveld en
de voorkomende bomen, heesters, palen, kopmuren, meubilair,… worden niet beschadigd.
Het maaisel wordt opgezogen en binnen de 10 dagen afgevoerd en op het containerpark
gedeponeerd. Desgevallend kan opdracht gegeven worden om het maaisel af te voeren naar
een erkend verwerker. Hiervoor wordt steeds en vooraf een schriftelijke opdracht gegeven
door het bestuur.
De eerste maaibeurt vat aan na 15 juni, de tweede maaibeurt na 15 september. De werken
moeten telkens binnen een termijn van 15 kalenderdagen voltooid zijn.
Er wordt een totale oppervlakte van 41.696 m² gemaaid. In de begroting wordt een budget
vastgelegd van 40.000 euro inclusief BTW per jaar.
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c. Visie
Een goed onderbouwd natuurbeleid is vooral gericht op verhoging van de biodiversiteit.
Dit betekent dat het gemeentelijk natuurbeleid moet worden toegespitst op behoud van
soorten en overgangsgebieden waarbij o.a. verantwoord bermbeheer een primaire functie
heeft.
d. Knelpunten
Particulieren maaien, op plaatsen waar eigenlijk volgens het besluit gemaaid moet worden,
vaak zelf de bermen voor of nabij hun woonst buiten de in het bermbesluit toegelaten
periode.
e. Acties
De gemeente zal:
80. het gevoerde maaibeleid verder zetten.

B. Streekeigen soorten
a. Inleiding
Streekeigen soorten hebben talrijke voordelen: ze groeien sneller, hebben een langere
levensduur en zijn beter bestand tegen plaatselijke weersgrillen, ziekten en (insecten)plagen.
Streekeigen bomen en struiken sluiten aan op het omringende landschap. De plaatselijke
dierenwereld (vlinders, vogels, egels, ...) komt er schuilen, eten en verblijven. Streekeigen
plantgoed kan soms autochtoon zijn. Dat zijn plantensoorten die rechtstreeks afstammen van
hun voorouders die na de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden, het landschap “veroverden”.
Hun genen zijn dus van onschatbare waarde omdat deze planten perfect afgestemd zijn op
hun leefomgeving. Ze zorgen voor een evenwicht in de natuur.
Op het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst promoot de gemeente het gebruik
van streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal. Indien de gemeente uitsluitend
streekeigen soorten - en indien beschikbaar autochtoon plantmateriaal – voor aanplantingen
in ten minste landbouw-, natuur-, bosgebied en bufferzones gebruikt, en dit met
herkomstbewijzen kan aantonen, krijgt zij hiervoor punten op het onderscheidingsniveau.
b. Stand van zaken
Natuurpunt en het gemeentebestuur organiseren elk jaar “Behaag Natuurlijk”, waarbij
streekeigen groen wordt gepromoot.
Natuurpunt selecteert het plantenmateriaal en zorgt voor folders. De gemeente kondigt de
actie uitgebreid aan in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke infoborden. De
milieudienst ontvangt de bestellingen en geeft ze door aan Natuurpunt. De gemeente stelt de
garage ter beschikking voor het uitdelen van de bestellingen.
De gemeente Schelle organiseerde in 2009 een gemeenschappelijke aanplanting van de
levensbomen voor de kinderen geboren in de jaren 2004 tot en met 2008 (per levensjaar
werd er een haagbeuk geplant = streekeigen groen).
Er werd tevens een opvolging voorzien om voor de volgende jaren bij elke geboorte een bon
voor een levensboom uit te reiken. Het aankoopbedrag van de boom of struik wordt
terugbetaald met een maximum van 20 euro. Streekeigen groen wordt gepromoot. Er mag
gekozen worden bij welke handelszaak de boom of struik wordt aangekocht. Een factuur of
gedetailleerd kasticket wordt voorgelegd aan de gemeente als bewijs van de aankoop.
In 2008 organiseerde de cultuurdienst het project Gardening Schelle. Dit project bracht
cultuur en natuur bij elkaar. Er werden zaaidagen georganiseerd waarbij overal in de
gemeenten streekeigen planten, bomen en bloemen werden geplant.
Een gemeentelijke kapvergunning wordt enkel toegestaan wanneer er ter vervanging
streekeigen groen geplant wordt.
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c. Visie
Bij het ‘openbaar groen’-beleid dient de aandacht vooral te gaan naar het gebruik van
inheemse soorten, de aanwezige natuurwaarden en een uitdoving van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
d. Knelpunten
Er is meer sensibilisering i.v.m. kappen en aanplanten (wetgeving-subsidie) nodig.
e. Acties
De gemeente zal:
81. de natuurlijke behaagactie blijven organiseren.
82. sensibiliseren i.v.m. kappen en aanplanten.
83. de gesaneerde stortplaats aan de Tuinlei bebossen.
84. een levensboomaanplantingsactie organiseren.

C. Code goede natuurpraktijk
a. Inleiding
De natuur in Vlaanderen is beperkt en mag daarom niet verder achteruitgaan (= stand-still).
De code voor goede natuurpraktijk geeft richtlijnen voor het goed beheer van waterlopen,
houtkanten, holle wegen, … zodanig dat bij het beheer de natuurwaarden niet achteruitgaan.
Zo legt de code de vergunningsplicht vast voor het wijzigen van vegetatie en kleine
landschapselementen.
De gemeente dient om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst
de code van goede natuurpraktijk, opgesteld door het Vlaamse Gewest, toe te passen.
b. Stand van zaken
De milieuambtenaar is verantwoordelijk voor de opvolging en de controle van
natuurvergunningen, eventueel in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos.
c. Visie
De gemeente vindt het toepassen van de code van goede natuurpraktijk belangrijk.
d. Acties
De gemeente zal:
85. de code van goede natuurpraktijk blijven toepassen.
86. het aanplanten van Kleine Landschapselementen blijven stimuleren.

D. Subsidiereglement
a. Inleiding
Indien de gemeente een subsidiereglement voor onderhoud en/of aanleg van kleine
landschapselementen (KLE), streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal,
gevelbegroening en/of ondersteuning van natuurverenigingen uitwerkt, krijgt zij hiervoor
punten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. De gemeente past het reglement
actief toe en promoot het naar de subsidiebegunstigden.
b. Stand van zaken
De gemeente promoot sinds 2004 via het subsidiereglement de aanplanting van Kleine
Landschapselementen (KLE). Voor het planten van knotbomen geeft de gemeente een
subsidiebedrag van 3 euro per stuk en voor het knotten van knotbomen 13 euro per stuk. Er
wordt maximum 186 euro uitgekeerd per subsidieaanvraag.
De gemeente Schelle heeft een subsidiereglement voor extensieve groendaken. Er wordt
een subsidie gegeven van 31 euro/m². Op 29 december 2008 keurde de gemeenteraad een
nieuw reglement goed, aangepast aan de lopende samenwerkingsovereenkomst.
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De gemeente ondersteunt Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu met een jaarlijkse subsidie
van 50 euro.
Op 29 december 2008 keurde de gemeenteraad een subsidiereglement voor het behoud van
zwaluwkolonies goed. De controle gebeurt door Natuurpunt.
c. Visie
De gemeente geeft subsidies om een gedragswijziging bij de inwoners te verkrijgen door ze
aan te zetten tot niet ingeburgerde maatregelen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
87. samen met het Regionaal Landschap Schelde Durme proberen de verschillende KLE
subsidiereglementen op elkaar af te stemmen.

E. Deelname Dag van het Park
a. Inleiding
Als de gemeente deelneemt aan de Dag van het Park of Dag van de Natuur maakt ze
aanspraak op extra punten in het kader van het onderscheidingsniveau.
b. Stand van zaken
De gemeente Schelle heeft in het verleden verschillende malen deelgenomen aan de Dag
van het Park.
c. Visie
De gemeente vindt de Dag van het Park een ideale gelegenheid om bezoekers op een
speelse manier kennis te laten maken met het aanwezige openbaar groen in hun stad of
gemeente.
d. Knelpunten
De dag van het park wordt niet georaniseerd in een jaar dat ook de Schevetorenfeesten
worden georganiseerd (zijnde 2011).
e. Acties
De gemeente zal:
88. blijven deelnemen aan de Dag van het Park.
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Hoofdstuk 11: Bodem
Algemene Inleiding
De bodem is de bovenste laag van de aardkorst met de zich daarin bevindende vaste,
vloeibare en gasvormige bestanddelen en levende organismen. Tot de bodem worden ook
de waterbodems gerekend.
Bij bodemverontreiniging komt door activiteiten van de mens milieugevaarlijke stoffen op of
in de bodem terecht waardoor de bodemkwaliteit vermindert. Dit kan het gebruik van de
bodem aanzienlijk beperken. In sommige gevallen is sanering nodig en zelfs dringend omdat
de gezondheidsrisico’s voor de mens (bijvoorbeeld via het drinkwater of de voedselketen),
de risico’s voor ecosystemen of de verspreidingsrisico’s te groot zijn.
Enkele oorzaken van bodemverontreiniging zijn: industriële activiteiten, ongelukken, infiltratie
van afvalwater vanuit lekkende tanks en pijpleidingen of vanuit plaatselijke grachten,
immissie van gasvormige componenten of stof (bv. via de schoorsteen), opslag van vaste of
vloeibare (koelwater, afvalwater,...) afvalstoffen in de bodem, het ophogen van terreinen met
verontreinigde stoffen, ...
In Vlaanderen worden meestal de volgende verontreinigde stoffen teruggevonden:
petroleumproducten (benzine en oliën);
- oplosmiddelen zoals aceton, ethanol, terpentijn, …;
- zware metalen;
- pesticiden;
- cyaniden, een stof die voorkomt in veel dierenbestrijdingsmiddelen;
- fenolen, vaak gebruikt als bestrijdingsmiddel;
- verontreiniging door zouten.

A. Acties en maatregelen binnen het Vlaamse bodembeleid
a. Inleiding
Het Vlaamse bodembeleid wordt vastgelegd in het decreet van 27 oktober 2006 betreffende
de bodemsanering en de bodembescherming. Het beleid rond bodemsanering heeft als doel
om zoveel mogelijk de richtwaarden voor bodemkwaliteit te realiseren. Het beleid rond
bodembescherming is erop gericht de bodem te beschermen tegen verontreiniging en
verstoring en de waardevolle bodems te vrijwaren. Het decreet bevat: een regeling voor de
identificatie van verontreinigde gronden, een register van bodems, een regeling voor nieuwe
en historische verontreiniging en administratieve verplichtingen in geval van overdracht in de
meest ruime betekenis van het woord.
Het decreet werd uitgewerkt in het Vlarebo (Vlaams Reglement betreffende de
Bodemsanering). Hierin kan men ook een lijst vinden van zogenaamde Vlarebo-plichtige
activiteiten, die gekoppeld is aan de indelingslijst van Vlarem I. Vlarebo-plichtige activiteiten
zijn verplicht om op regelmatige basis een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.
Ook Vlarem II bevat voor vergunningsplichtige en meldingsplichtige (en enkele niet
ingedeelde) activiteiten enkele voorwaarden om bodemverontreiniging te voorkomen.
De gemeente die de basis van de samenwerkingsovereenkomst ondertekent:
- kan aanspraak maken op een financiële ondersteuning van de OVAM voor het
inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige, wanneer er zich situaties
voordoen waarbij plotseling een bodemverontreiniging wordt vastgesteld (vb. lekkages
brandstofverdeelinstallaties, overvullingen en tankbreuken).
- moet zich baseren op de code van goede praktijk, opgesteld door de OVAM voor het
vergunnen van tijdelijke grondopslagplaatsen.
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Voor het onderscheidingsniveau kan de gemeente opteren om één of meerdere van de
volgende acties of maatregelen uit te voeren:
- De gemeente voert een inventarisatiestudie uit voor een bepaalde woonzone gelegen op
potentieel verontreinigde grond.
- De gemeente richt een inzamelplaats in voor het verzamelen van kleine partijen
verontreinigde grond voornamelijk afkomstig van schadegevallen bij particulieren en baat
deze inzamelplaats uit.
- De gemeente voert een oplijsting uit van alle gronden waarvan zij eigenaar is en waarop
een historische risico-activiteit plaatsvond.
- De gemeente voert een inventarisatie uit inzake andere bodemproblemen, bijv.
bodemverdichting.
b. Stand van zaken
Eigen gemeentelijke diensten
De gemeente Schelle respecteert de regelgeving rond grondverzet bij gemeentelijke werken.
In het geval van acute bodemverontreiniging stelt de gemeente een bodemsaneringsdeskundige aan om verdere maatregelen te treffen zoals voorgeschreven in het
bodemsaneringsdecreet.
Tijdelijke opslagplaats bodem (TOP)
De gemeente baseert zich voor het vergunnen van TOP’s op de code van goede praktijk
opgesteld door de OVAM. De TOP’s zijn via de milieuvergunning ook gebonden aan de
Vlarem voorwaarden die als doel hebben om verspreiding van bodemverontreiniging te
voorkomen.
Samenwerkingsverband voor ambtshalve sanering
De gemeente Schelle is in een samenwerkingsverband gestapt voor de ambtshalve sanering
van asbestcementdraailingen op particuliere percelen, bedrijfsterreinen en categorie 1
gemeentegronden.
Binnen het samenwerkingsverband coördineert de OVAM de inventarisatie en de
onderzoeksfase en voert de ambthalve verwijdering van de asbestcementdraailingen uit.
In een gecoördineerde aanpak in samenwerking met de OVAM en de gemeenten zal het
project uit drie herkenbare fasen bestaan:
In een grootschalige inventarisatiefase melden particulieren, bedrijven en gemeenten het
vermoeden van de aanwezigheid van asbestcementdraailingen op hun perceel aan de
respectievelijke gemeenten/ OVAM. Daarna volgt een onderzoeksfase waarbij een door de
OVAM aangestelde erkend bodemsaneringsdeskundige een onderzoek ter plaatse uitvoert
en het risico bepaalt. In een saneringsfase worden op de risicovolle percelen, de
asbestcementdraailingen ambtshalve door de OVAM weggenomen en gecontroleerd
geborgen.
De onderzoeks- en saneringskosten worden gedragen door de OVAM. Omwille van
bugettaire en praktische redenen wordt tijdens de inventarisatiefase enkel een bus-aan-bus
bedeling van de oproepbrochure en de aanmeldingsbrief voorzien indien de gemeente
hiervoor zelf kan instaan.
c. Visie
De gemeente Schelle vindt het, vanuit haar voorbeeldfunctie, belangrijk om het Vlaamse
bodembeleid binnen de eigen gemeentelijke werken toe te passen. De gemeente streeft
hierbij naar een duurzaam bodembeleid waarbij de bodem zodanig beheerd wordt dat de
bodemkwaliteit wordt beschermd voor mens en milieu en er tegelijk ruimte is voor
maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen toekomstige generaties de bodem blijven
gebruiken voor landbouw, natuur, drinkwater en woningbouw.
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d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
89. de heersende regelgeving respecteren bij gemeentelijke werken om verspreiding van
bodemverontreiniging tegen te gaan.
90. indien zich er een acuut geval van bodemverontreiniging voordoet, een
bodemsaneringsdeskundige aanstellen om verdere maatregelen te treffen zoals
voorgeschreven in het bodemsaneringsdecreet.
91. meewerken aan en opvolgen van onderzoek rond bodemverontreiniging van zones op
het grondgebied van de gemeente.
92. enkel een vergunning afleveren voor het inrichten van een tijdelijke opslagplaats (TOP)
indien de betrokken persoon de TOP heeft voorzien volgens de code van goede praktijk,
opgesteld door de OVAM.

B. Register van verontreinigde gronden
a. Inleiding
Het bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo bepalen dat bij elke overdracht van een grond
een bodemattest afgeleverd moet worden. Hierop staan gegevens over onder meer: het al
dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging, het feit of er ingedeelde rubrieken op het
perceel werden uitgevoerd en of er saneringen zijn gebeurd. Meestal zijn de overgeleverde
attesten blanco, wat nog niet wil zeggen dat het desbetreffende perceel vrij is van bodemverontreiniging.
Het is vaak moeilijk te achterhalen welke vroegere activiteiten op een bepaald terrein hebben
plaatsgevonden. Daarom moet de gemeente volgens het decreet betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming een inventaris van risicogronden die op haar
grondgebied gelegen zijn (gemeentelijke inventaris) aanleggen.
Gronden kunnen in dit register opgenomen worden op basis van:
- relevante gegevens over risico-inrichtingen in de gemeente;
- gegevens die in het bezit zijn van de gemeente of die haar worden bezorgd door
bodemsaneringsdeskundigen, bevoegde instanties en politiediensten.
In het Vlarebo staat bijgevolg ook letterlijk vermeld: “De gemeente staat niet in voor de
juistheid van de gegevens die haar overeenkomstig dit besluit rechtstreeks of onrechtstreeks
worden verstrekt.”
Het register bevat per risicogrond minstens volgende gegevens:
- De ligging van de grond: de kadastrale gegevens of een duidelijke ruimtelijke afbakening
van de grond op basis van het in het Vlaamse Gewest gehanteerde coördinatiestelsel;
- De risico-inrichtingen die op de grond gevestigd zijn of waren met: nummer, beschrijving
en categorie van de risico-inrichting, zoals ingedeeld in de lijst van de risico-inrichtingen,
de start- en einddatum van de exploitatie en de identiteit van de eigenaar.
Bij opname van een grond in het gemeentelijk register worden de nodige gegevens ook aan
de OVAM bezorgd.
b. Stand van zaken
Op gronden waarop bodemverontreinigende activiteiten worden of werden uitgevoerd moet
in de volgende gevallen een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden:
- bij overdracht
- bij sluiting en stopzetting van de risico-inrichtingen
- bij faillissement en vereffening van de exploitant
- bij onteigening
- bij de opstart en daarna volgens een bepaalde periodiciteit (zie indelingslijst Vlarem I
kolom 8)
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Brengt het oriënterend onderzoek een verontreiniging aan het licht dan zal in een aantal
gevallen een beschrijvend bodemonderzoek moeten gebeuren. Uit het beschrijvend
bodemonderzoek blijkt of een bodemsaneringsproject nodig is. Wanneer na de sanering de
doelstellingen worden bereikt, levert OVAM een eindverklaring af. Onderstaande kaarten
geven respectievelijk weer waar in de gemeente Schelle reeds een oriënterend, een
beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsaneringsproject werden uitgevoerd. De laatste
kaart geeft die projecten weer waarvoor reeds een eindverklaring werd afgeleverd.

Figuur 4: Overzichtskaart met plaatsen in Schelle en omgeving waar reeds een oriënterend
bodemonderzoek is uitgevoerd.

Figuur 5: Overzichtskaart met plaatsen in Schelle en omgeving waar reeds een beschrijvend
bodemonderzoek is uitgevoerd.
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Figuur 6: Overzichtskaart met plaatsen in Schelle en omgeving waar reeds een bodemsanering
werd uitgevoerd.

Figuur 7: Overzichtskaart met plaatsen in Schelle en omgeving waarvoor een eindverklaring
van de sanering werd afgeleverd.
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Het register, zoals onder punt a beschreven, zal opgezet worden zodra hiervoor personeel
ter beschikking is.
Ook de gronden in eigendom van de gemeente en waarop risico-activiteiten plaatsvinden
worden opgenomen in het register.
Verder houdt de gemeente de bodemattesten, afgeleverd door OVAM, alfabetisch
gerangschikt bij in een register.
c. Visie
De gemeente streeft naar een duurzaam bodembeleid. De volledige registratie van risicoactiviteiten vormt hier de basis van.
d. Knelpunten
Door de preventieve schorsing van de milieuambtenaar is er niet voldoende personeel ter
beschikking op de inventaris op te maken.
e. Acties
De gemeente zal:
93. indien er zich een acuut geval van bodemverontreiniging voordoet, een
bodemsaneringsdeskundige aanstellen om verdere maatregelen te treffen zoals
voorgeschreven in het bodemsaneringsdecreet.
94. een inventaris risicogronden opzetten.

C. Stookolietanks
a. Inleiding
Bodemverontreiniging hoeft niet altijd spectaculaire vormen aan te nemen. Lekkage bij
verouderde of, erger nog, vergeten brandstofopslagtanks, kan ernstige lokale
bodemverontreiniging veroorzaken. In stookolietanks blijft er steeds een hoeveelheid
stookolie achter. Wanneer een ondergrondse tank gaat roesten komt die rest stookolie
immers in de bodem en in het grondwater terecht. Vandaar dat de milieuwetgeving oplegt
dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld, eerst leeg gemaakt, gereinigd en
uiteindelijk verwijderd moet worden of, als verwijderen technisch onmogelijk is, moet worden
opgevuld met een inert materiaal.
b. Stand van zaken
De gemeente moedigt het saneren en verwijderen via het project Tankslag, georganiseerd
door IGEAN milieu & Veiligheid zodat houders van oude of ongebruikte stookolietanks voor
een voordelige prijs en met zo weinig mogelijk papierwerk hun tank kunnen laten saneren of
verwijderen.
c. Visie
Het saneren of verwijderen van buiten gebruik gestelde stookolietanks is een wettelijke
verplichting. Toch is dit voor veel inwoners een zware financiële last. Omdat de gemeente
veel belang hecht aan een duurzame omgang met de bodem blijft zij haar inwoners
ondersteunen bij het saneren van de stookolietanks.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
95. jaarlijks samen met IGEAN milieu & veiligheid evalueren of er nog voldoende vraag is
voor een nieuwe tankslagactie.
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Hoofdstuk 12: Duurzame ontwikkeling
Algemene inleiding
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in
gevaar te brengen.” (Our common future – Brundtland rapport 1987)
Duurzame ontwikkeling heeft in essentie betrekking op de samenhang tussen milieukwaliteit
en maatschappelijke ontwikkelingen. Socio-economische ontwikkelingen putten het milieu uit
en omgekeerd tasten milieuproblemen de maatschappelijke en economische functies van
het milieu aan. De socio-economische ontwikkeling is dus op lange termijn afhankelijk van
een goede milieukwaliteit. In die optiek vormt milieubeleid een essentiële schakel in het
globale beleid en levert het een belangrijke bijdrage tot de oriëntatie van de maatschappij
naar duurzame ontwikkeling. Hierdoor is het thema duurzame ontwikkeling opgenomen in de
grondwet en dient het principe als basis voor zowat alle hogere wetgeving.
Duurzame ontwikkeling is in de eerste plaats sterk verbonden met milieuzorg: we moeten de
grenzen die het milieu ons stelt erkennen. Zowel de opvangcapaciteit als de bronfunctie van
ons milieu zijn immers beperkt. “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de
behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” (Our common future – Brundtland rapport 1987)
Duurzame ontwikkeling gaat om de belangen van toekomstige generaties. Het milieubeleid
tracht dan ook oog te hebben voor de langetermijndimensie door het opnemen van
langetermijndoelstellingen en indicatoren in het milieubeleidsplan.
Maar duurzame ontwikkeling is veel meer dan dat. Ze rust ook op economische en sociale
pijlers en kan pas slagen als ze vertrekt van een bestuurlijke en een democratische
invalshoek. Het milieubeleid is echter niet hetzelfde als het beleid duurzame ontwikkeling.
Duurzame ontwikkeling is wel het referentiekader voor het milieubeleid.
Een nauwe verwevenheid tussen de ecologische, de sociale en de economische dimensie
van duurzame ontwikkeling vraagt om een geïntegreerde aanpak en een geïntegreerd
beleid, waarbij deze dimensies aan bod komen.
Dit komt tot uiting in de verschillende milieuthema’s van dit milieubeleidsplan. De meeste van
de eerder vernoemde acties geven dan op één of andere wijze uitvoering aan de duurzame
beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur. In dit hoofdstuk worden enkele bijkomende
beleidsacties op een rijtje gezet die in de overige hoofdstukken geen of minder aandacht
kregen.

A. Sensibilisatie
a. Inleiding
De gemeente Schelle voert een duurzaam beleid zodat ook de toekomstige generaties in
hun eigen behoeftes kunnen voorzien. De gemeente probeert niet alleen binnen de eigen
gemeentelijke diensten te werken volgens duurzame principes, maar probeert deze principes
ook bij haar inwoners ingeburgerd te krijgen.
Om te voldoen aan het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst onderneemt de
gemeente passieve sensibilisatie m.b.t. duurzame ontwikkeling.
b. Stand van zaken
Aan de balie van de milieudienst zijn er brochures beschikbaar van de federale overheid, “De
transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen”. Deze brochure geeft meer uitleg over
het 4de Federale rapport inzake duurzame ontwikkeling.
Daarnaast zijn er brochures beschikbaar over VIBE en duurzaam bouwen.
Ook de brochure “indicatoren, doelstellen en visies van duurzame ontwikkeling. Federaal
rapport 2009” wordt aan de balie ter beschikking gesteld.
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In de gemeente Schelle is er een plukboerderij. Een plukboerderij is een boerderij waar je
zelf je groenten en/of fruit kan oogsten. Een plukboerderij past onder de noemer van
Community Supported Agriculture (CSA), initiatieven waarbij boer en verbruiker naar elkaar
toegroeien en zo een gezonde, lokale samenwerking tot stand brengen. De gemeente
maakte in het verleden promotie voor deze boerderij.
Om het aanbod van Fairtrade producten structureel te vergroten in de catering en op het
werk startte Stichting Max Havelaar de Fairtrade@Work Campagne. Bedrijven en cateraars
werden opgeroepen om op dinsdag 26 oktober een activiteit te organiseren waarbij Fairtrade
producten centraal stonden. De gemeente Schelle organiseerde in 2010 een bio-ontbijt voor
haar personeelsleden.
c. Visie
De gemeente vindt duurzame ontwikkeling belangrijk. Het blijvend sensibiliseren van de
burgers is een voorname taak van de gemeente.
d. Knelpunten
Passieve sensibilisatie heeft niet altijd het gewenste effect.
e. Acties
De gemeente zal:
96. blijven sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling.

B. De gemeente stimuleert of ondersteunt duurzaam bouwen en wonen
a. Inleiding
De aangroei van het aantal woningen voor steeds kleinere gezinnen en de toename van het
aantal huishoudens, de vernieuwing van de bestaande woningen en de steeds hogere eisen
rond wooncomfort zorgen ervoor dat we steeds meer natuurlijke bronnen onder de vorm van
grondstoffen, water en energie gebruiken. Dat is dan weer de oorzaak van emissies in lucht,
water en bodem en een verhoogde productie van afvalstoffen. Daarom moeten we duurzaam
bouwen.
Duurzaam bouwen is bouwen met respect voor mens en milieu. Het steunt op drie principes:
- beperk de vraag tot het noodzakelijke, tot de werkelijke behoeften;
- gebruik zoveel mogelijk duurzame materialen en bronnen;
- ga zo efficiënt mogelijk om met ruimte, energie, water en materialen.
Volgende acties komen in aanmerking om punten te verzamelen op het
onderscheidingsniveau:
- de gemeente organiseert of ondersteunt een campagne die bouwers en verbouwers
sensibiliseert duurzaam te bouwen en verbouwen
- de gemeente neemt criteria met betrekking tot duurzaam bouwen en wonen op in haar
vergunningenbeleid of in een stedenbouwkundige verordening
- de gemeente heeft een informatiepunt op het vlak van Duurzaam Bouwen en wonen waar
informatie kan bekomen worden over sociale en ecologische premies of reducties.
b. Stand van zaken
Eurosense maakte een thermografische kaart van de stad Antwerpen en 22 omliggende
gemeenten. De resultaten werden ook in Schelle bekend gemaakt. De inwoners konden
tijdens de uiteenzetting informatie over dakisolatie krijgen.
Het personeel van de gemeente kreeg in 2009 op dikke-truiendag een inleiding rond
ecologisch bouwen en verbouwen van VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch
Bouwen en Wonen). VIBE vzw is een onafhankelijke vzw op het kruispunt van de
milieubeweging en de bouwsector die verschillende doelgroepen informeert over gezond en
milieuverantwoord bouwen en wonen.
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Om de twee jaar vindt een bedeling van gratis vuilzakken plaats. Alle inwoners van Schelle
krijgen dan een bepaalde hoeveelheid huisvuilzakken gratis, afhankelijk van de
samenstelling van het gezin. Hieraan wordt telkens een milieugerelateerde activiteit
aangekoppeld. In 2010 werd gekozen om een milieubeurs rond “duurzaam (ver)bouwen en
consumeren” op te stellen. Op de milieubeurs stonden er standjes van bedrijven van
zonnepanelen, zonneboiler, groendaken, verwarming op houtpellets en leemisolatie. Er werd
een infostand opgebouwd rond FSC-hout met als inhoud: staaltjes van verschillende soorten
FSC-hout, folders en brochures. Daarnaast kregen de Schelse inwoners meer informatie
over REG-subsidies, renovatiepremie, …
De gemeente heeft plannen om een nieuw gemeentehuis te bouwen of het bestaande
gemeentehuis te verbouwen. Er zal worden nagegaan hoe dit duurzaam kan gebeuren.
De gemeente plaatste in 2009 op de sporthal en op de gemeentelijke werkplaatsen
zonnepanelen. Op de Schellebel staan sinds 2005 zonnepanelen. Op de sporthal staat sinds
2005 een zonneboiler.
c. Visie
De gemeente vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en stimuleert daarom duurzaam
bouwen en wonen bij haar inwoners maar ook bij verbouwingen of nieuwbouw van
gemeentelijke gebouwen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal:
97. bij verbouwingen of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen de principes van
duurzaam bouwen toepassen.

C. De gemeente stimuleert of ondersteunt het maatschappelijk
verantwoord ondernemen
a. Inleiding
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op
economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de
ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P benadering. Bij maatschappelijk
verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en
profit.
De gemeente Schelle komt met volgende acties in aanmerking voor punten op het
onderscheidingsniveau:
- de gemeente organiseert een participatief initiatief waaraan bedrijven en omwonenden
deelnemen met betrekking tot de ecologische en sociale rol van de deelnemende
bedrijven
- de gemeente houdt in haar aankoopbeleid naast milieuaspecten ook rekening met sociale
aspecten (vb. Schone Kleren, Fair Trade, …)
b. Stand van zaken
De gemeente wil aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen en houdt hiervoor in
haar aankoopbeleid naast milieuaspecten ook rekening met sociale aspecten.
Sinds 2006 is Schelle een Fairtrade gemeente. Een FairTradeGemeente wil op een heel
concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de
duurzame producent in het Noorden. Via een aantal criteria wordt ingespeeld op de vraag
naar en het aanbod van eerlijke, lokale en duurzame producten.
De gemeente Schelle koopt voor het personeel fairtrade fruitsap, koffie, thee en suiker aan.
Voor recepties en andere feesten wordt er ook fruitsap en wijn van fairtrade aangekocht.
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In diverse winkels in Schelle worden Fairtradeproducten aangeboden onder andere in de
oxfam-wereldwinkel.
c. Visie
De gemeente vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en stimuleert daarom het
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
d. Knelpunten
e. Acties
De gemeente zal
98. een actie ondernemen om bioproducten en Fair Trade producten beter bekend te
maken.
99. in haar aankoopbeleid naast milieuaspecten ook rekening houden met sociale aspecten.

D. De gemeente organiseert of ondersteunt projecten in verband met
educatie voor duurzame ontwikkeling
a. Inleiding
Wanneer de gemeente vormingen organiseert of ondersteunt voor adviesraden in verband
met een thema gelieerd aan duurzame ontwikkeling kan zij hiervoor punten verdienen voor
de samenwerkingsovereenkomst.
b. Stand van zaken
Op woensdag 22 oktober 2008 werd er een open milieuraad georganiseerd waarbij de
vereniging Tandem werd uitgenodigd. Tandem is een verenigingensteunpunt voor duurzaam
lokaal milieubeleid. Ze steunt op allerlei manieren de samenwerking tussen lokale
verenigingen, besturen en milieuraden bij het opzetten van duurzame projecten en
activiteiten rond milieu en natuur.
Tandem stelde de organisatie en de tandemkoffer voor. De tandemkoffer bevat kant-en-klare
projectideeën en hulpmiddelen om natuur- en milieuprojecten op te starten.
c. Visie
De gemeente vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en organiseert en ondersteunt daarom
projecten in verband met educatie voor duurzame ontwikkeling.
d. Knelpunten
Voor dergelijke activiteiten vindt men moeilijk publiek.
e. Acties
De gemeente zal:
100. regelmatig vormingen over duurzame ontwikkeling organiseren voor haar
adviesraden.
101. inventief blijven in acties om toch een degelijke opkomst te hebben.
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Bijlage 1: Samenvattende actielijst
THEMA 3: INSTRUMENTARIUM
actienummer actie
1.
De gemeente zal blijven middelen vrijmaken voor de bijscholing van het
personeel.
2.
De gemeente zal voor een aantal taken beroep doen op IGEAN milieu &
veiligheid om op deze manier over een grotere kennis en efficiëntie in
afvalbeheer te beschikken.
3.
De politie zal vaker aan de gemeente doorgeven welke klachten zij
ontvangen hebben.
4.
Binnen het kader van het handhavingsdecreet zal er een lokaal
toezichthouder worden aangesteld.
5.
De gemeente zal meewerken aan initiatieven rond preventieve controles op
provinciaal of Vlaams niveau.
6.
De gemeente zal binnen het kader van het handhavingsdecreet een
intergemeentelijke toezichthoudend ambtenaar aanstellen.
7.
De gemeente zal aan de intergemeentelijke toezichthouder van IGEAN milieu
& veiligheid vragen om proactieve controles uit te voeren.
8.
De gemeente zal in het kader van het GAS-regelement op basis van de
gedane vaststellingen een geldboete opleggen in verhouding tot de
gepleegde feiten en in verhouding tot de ernst van de gevolgen van de
overtreding.
9.
De gemeente zal zodra een databank van het Milieu Management Informatie
Systeem actief en beschikbaar is, hierop aansluiten.
10.
De gemeente zal blijven op zoek gaan naar een voorzitter.
11.
De gemeente zal de milieu- en natuurverenigingen die actief zijn in Schelle
blijven betrekken bij de minaraad.
12.
De gemeente zal zorgen voor de opmaak van een milieubeleidsplan.
13.
De gemeente zal het structureel overleg tussen de verschillende diensten
verder uitbouwen.
14.
De gemeente zal andere diensten en het college aanzetten om de principes
van duurzame ontwikkeling mee te nemen in de gemeentelijke
besluitvorming.
15.
De gemeente zal nog voor eind 2011 een milieubarometer opstarten door
selectie van de indicatoren en vanaf dan de trends opvolgen. De resultaten
zullen dienen om het beleid te ondersteunen en waar nodig aan te passen.
16.
De gemeente zal jaarlijks rapporteren over de (evolutie van de) indicatoren in
het milieujaarprogramma.
17.
De gemeente zal de resultaten van de milieubarometer jaarlijks bekend
maken aan haar inwoners.
THEMA 4: AFVAL
18.
De gemeente zal in de toekomst zoveel mogelijk drank en voedingsmiddelen
in grootverpakking aankopen.
19.
De gemeente zal compostvaten en compostbakken aan een voordelig tarief
blijven verdelen onder haar inwoners.
20.
De gemeente zal de compostmeesterwerking nieuw leven proberen in te
blazen door de cursussen van IGEAN milieu & veiligheid te blijven promoten
en door actieve compostmeesters te bedanken via een kleine attentie.
21.
De gemeente zal het gebruik van een antireclame sticker blijven promoten via
artikels in het gemeentelijk infoblad en in de afvalkalender.
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22.

De gemeente zal haar overeenkomst met de kringwinkel indien nodig
hernieuwen.
23.
De gemeente zal de scholen en verenigingen blijven ondersteunen m.b.t.
afvalpreventie en haar ondersteuning indien nodig uitbreiden.
24.
De gemeente zal blijven sensibiliseren rond afvalpreventie.
25.
De gemeente zal het restafvalcijfer onder de 150 kg/inwoner/jaar proberen te
houden.
26.
De gemeente zal het proefproject van IGEAN milieu & veiligheid m.b.t. de
toegang van KMO’s op het containerpark mee evalueren en beslissen of dit
project verlengd wordt.
27.
De gemeente zal de bevolking blijven sensibiliseren in verband met de
problematiek van zwerfvuil en afvalverbranding.
28.
De gemeente zal blijven acties ontwikkelen om samen met scholen,
verenigingen het zwerfvuil aan te pakken.
29.
De gemeente zal de zwerfvuilfiets blijven inzetten voor het opruimen van
zwerfvuil.
30.
De gemeente zal GAS-sancties uitschrijven bij het vaststellen van
overtredingen van het uniform politiereglement.
THEMA 5: MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK
31.
De gemeente zal in elk bestek voor de aankoop van hout- en houtproducten
een standaardbestek-voorschrift duurzaam geëxploiteerd hout opnemen.
32.
De gemeente zal in elk bestek voor ‘werken’ (definitie volgens Vlarea) het
gebruik van Copro gekeurd breekpuin opnemen.
33.
De gemeente zal blijven werken rond het behoud van de titel ‘Fair Trade
gemeente’ waarbij milieuverantwoord productgebruik een essentiele rol
speelt.
34.
De gemeente zal blijven sensibiliseren over het thema milieuverantwoord
productgebruik.
THEMA 6: WATER
35.
De gemeente zal de huidige werking rond pesticidenreductie verder zetten.
36.
De gemeente zal bij de heraanleg of omvorming van openbaar domein
telkens de pesticidentoets toepassen.
37.
De gemeente zal de inwoners blijven sensibiliseren rond
bestrijdingsmiddelen.
38.
De gemeente zal bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten en verbouwingen
steeds nagaan welke principes van rationeel watergebruik toegepast kunnen
worden.
39.
De gemeente zal het gemeentepersoneel en de leerlingen van de
gemeenteschool sensibiliseren rond rationeel waterverbruik.
40.
De gemeente zal haar inwoners blijven sensibiliseren rond rationeel
watergebruik.
41.
De gemeente zal uitvoering geven aan de prioritaire projecten van
bovenstaande plannen.
42.
bijzondere aandacht besteden aan de initiatieven van de provincie en deze
voorleggen aan de milieuraad.
43.
De gemeente zal de kwaliteit van het water blijven opvolgen via de
meetnetten van de VMM.
44.
De gemeente zal onderzoeken of zij de opvolging van de waterkwaliteit kan
uitbreiden met eigen meetpunten.
45.
De gemeente zal extra berging langs de Maeyebeek in combinatie met
natuurontwikkeling.
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46.

De gemeente zal bij vergunningsaanvragen steeds de watertoets controleren
om na te gaan of de geplande werken een negatieve invloed kunnen hebben
op de waterhuishouding.
47.
De gemeente zal stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot de
aanleg van groendaken opstellen. Groendaken hebben een dubbele invloed
op de regenwaterhuishouding:
ze reduceren de totale hoeveelheid afgevoerd water en beperken het
piekdebiet van stortbuien waardoor het afwateringsnetwerk ontlast wordt.
48.
De gemeente zal stedenbouwkundige verordeningen opmaken m.b.t. het niet
verharden van voortuinen.
49.
De gemeente zal knotwilgen aanplanten in de waterrijke omgevingen (langs
grachten).
50.
De gemeente zal de grachten regelmatig onderhouden.
51.
De gemeente zal de riolering verder ontdubbelen.
52.
De gemeente zal het regenwater afvoeren naar beken en rivieren om
vermenging van regenwater met afvalwater te voorkomen en om de
wateroverlast in het centrum te verminderen bij hevige regenbuien.
53.
De gemeente zal de grachten die in het verleden onnodig werden ingebuisd
opnieuw open maken.
54.
De gemeente zal overbodige verhardingen wegnemen tijdens
vernieuwingswerken langs straten zodat regenwater weer de grond kan
indringen.
THEMA 7: HINDER
55.
De gemeente zal de huidige werkwijze rond klachtenregistratie, opvolging en
analyse verder zetten.
56.
De gemeente zal jaarlijks blijven sensibiliseren rond hinderthema’s.
57.
De gemeente zal regelmatig deelnemen aan de nacht van de duisternis.
58.
De gemeente zal gerichte thema’s rond specifieke hinder uitwerken.
59.
De gemeente zal regelmatig sensibiliseren rond het uniform politiereglement
zodat burgers weten wat kan en niet kan en welke consequenties er aan
verbonden zijn.
60.
De gemeente zal een goede controle uitoefenen op het politiereglement en bij
overtredingen adequaat optreden.
THEMA 8: ENERGIE
61.
De gemeente zal de geldende energieprestatieregelgeving verder uitvoeren.
62.
De gemeente zal de huidige energieboekhouding van de drie grote
gebouwen blijven bijhouden.
63.
De gemeente zal de energieboekhouding verder uitbreiden naar andere
gemeentelijke gebouwen.
64.
De gemeente zal de nodige maatregelen blijven nemen om het
energieverbruik terug te dringen.
65.
De gemeente zal de inwoners jaarlijks informeren en sensibiliseren over
duurzaam energiegebruik.
66.
De gemeente zal verder communiceren over de thermografische kaart en het
belang van een goede isolatie.
67.
De gemeente zal het project Zonneschakel blijven promoten.
68.
De gemeente zal voor nieuwe verkavelingsprojecten in stedenbouwkundige
verordeningen de bouw van lage energiewoningen of passief woningen
opleggen.
69.
De gemeente zal 100% groene stroom blijven aankopen.
70.
De gemeente zal de realisatie van de bouw van bijkomende windmolens op
haar grondgebied actief ondersteunen.
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71.

De gemeente zal bij haar toekomstige aanbestedingen energie-efficiëntie als
criterium opnemen.
THEMA 9: MOBILITEIT
72.
De gemeente zal haar inwoners en het eigen gemeentepersoneel blijven
sensibiliseren over het effect van mobiliteit op het milieu.
73.
De gemeente zal het woonwerkverkeer met de fiets en het openbaar vervoer
blijven stimuleren.
74.
De gemeente zal een regelmatige milieutoetsing van het mobiliteitsplan
uitvoeren.
75.
De gemeente zal bij het uitwerken van mobiliteitsprojecten telkens rekening
houden met de impact op het milieu.
76.
De gemeente zal de mandataris bevoegd voor duurzaamheid de uitvoering
van het mobiliteitsplan laten opvolgen door deelname aan de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC).
77.
De gemeente zal bij de aankoop van nieuwe voertuigen rekening houden met
de ecoscore van de wagen en nagaan of alternatieven zoals elektrische of
hybride wagens of wagens op aardgas voordeliger zijn op vlak van
milieuvriendelijkheid.
78.
De gemeente zal haar auto’s via Autopia ter beschikking blijven stellen voor
autodelen.
79.
De gemeente zal minstens 2 maatregelen uitvoeren die na de mobiscan
geformuleerd worden door het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen.
THEMA 10: NATUUR
80.
De gemeente zal het gevoerde maaibeleid verder zetten.
81.
De gemeente zal de natuurlijke behaagactie blijven organiseren.
82.
De gemeente zal sensibiliseren i.v.m. kappen en aanplanten.
83.
De gemeente zal de gesaneerde stortplaats aan de Tuinlei bebossen.
84.
De gemeente zal een levensboomaanplantingsactie organiseren.
85.
De gemeente zal de code van goede natuurpraktijk blijven toepassen.
86.
De gemeente zal het aanplanten van Kleine Landschapselementen blijven
stimuleren.
87.
De gemeente zal samen met het Regionaal Landschap Schelde Durme
proberen de verschillende KLE subsidiereglementen op elkaar af te
stemmen.
88.
De gemeente zal blijven deelnemen aan de Dag van het Park.
THEMA 11: BODEM
89.
De gemeente zal de heersende regelgeving respecteren bij gemeentelijke
werken om verspreiding van bodemverontreiniging tegen te gaan.
90.
De gemeente zal indien zich er een acuut geval van bodemverontreiniging
voordoet, een bodemsaneringsdeskundige aanstellen om verdere
maatregelen te treffen zoals voorgeschreven in het bodemsaneringsdecreet.
91.
De gemeente zal meewerken aan en opvolgen van onderzoek rond
bodemverontreiniging van zones op het grondgebied van de gemeente.
92.
De gemeente zal enkel een vergunning afleveren voor het inrichten van een
tijdelijke opslagplaats (TOP) indien de betrokken persoon de TOP heeft
voorzien volgens de code van goede praktijk, opgesteld door de OVAM.
93.
De gemeente zal indien er zich een acuut geval van bodemverontreiniging
voordoet, een bodemsaneringsdeskundige aanstellen om verdere
maatregelen te treffen zoals voorgeschreven in het bodemsaneringsdecreet.
94.
De gemeente zal een inventaris risicogronden opzetten.
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95.

De gemeente zal jaarlijks samen met IGEAN milieu & veiligheid evalueren of
er nog voldoende vraag is voor een nieuwe tankslagactie.
HOOFDSTUK 12: DUURZAME ONTWIKKELING
96.
De gemeente zal blijven sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling.
97.
De gemeente zal bij verbouwingen of nieuwbouw van gemeentelijke
gebouwen de principes van duurzaam bouwen toepassen.
98.
De gemeente zal een actie ondernemen om bioproducten en Fair Trade
producten beter bekend te maken.
99.
De gemeente zal in haar aankoopbeleid naast milieuaspecten ook rekening
houden met sociale aspecten.
100.
De gemeente zal regelmatig vormingen over duurzame ontwikkeling
organiseren voor haar adviesraden.
101.
De gemeente zal inventief blijven in acties om toch een degelijke opkomst te
hebben.
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Bijlage 2: Gebruikte afkortingen
AEEA
B.S.
COPRO
d.w.z.
DABM
DE –scan
EPC
FSC – hout
GBC
GFT+
GMBP
i.v.m.
IGEAN
KB
KGA
KLE
km
KMO
m.b.t.
MB
MINA – plan 4
MKROS
MMIS
MOS
OCMW
OVAM
OXFAM
PMD
U – waarde
VIBE
VLACO
VLAREA
Vlarem
W

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
Belgisch Staatsblad
Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten
dit wil zeggen
Decreet houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid
Duurzame energiescan
Energie Prestatie Certificaat
Hout uit goed beheerde bossen (volgens maatstaven van de
internationale onafhankelijke organisatie Forest Stewardship Council)
Gemeentelijke Begeleidingscommissie
Groente, fruit- en tuinafval en niet-recycleerbaar papier
Gemeentelijk milieubeleidsplan
in verband met
intergemeentelijke vereniging die werkzaam is in het arrondissement
Antwerpen
Koninklijk Besluit
Klein Gevaarlijk Afval
Kleine LandschapsElementen
kilometer
Kleine en middelgrote ondernemingen
met betrekking tot
Ministerieel besluit
Vlaams Milieubeleidsplan 2011 – 2015
Milieuklachten, - registratie en opvolgingssysteem
Milieu Management Informatie Systeem
Milieueducatie Op School
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Oxford Committee for Famine Relief
Plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m² en per graad
temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een
constructie doorgelaten wordt
Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen
de Vlaamse Compostorganisatie
Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en –beheer
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
Warmte
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