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De MINA-raad nam op de vergadering van 8 februari 2011 kennis van de adviesvraag van het gemeentebestuur
over het gemeentelijk milieujaarprogramma 2011 – rapportering 2010. Het milieujaarprogramma is een verplicht
instrument in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente en het Vlaams
Gewest. Het voorliggend ontwerp is echter breder opgevat en bevat meer elementen dan strikt nodig teneinde
een bruikbaar werkinstrument te hebben.
Gelet op het voorliggend ontwerp, voorlopig vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen van 24
januari 2011.
Gelet op de toelichting door de milieuambtenaar over het principe van de Samenwerkingsovereenkomst 20082013 en over het voorliggende ontwerp.
Overwegende dat het gemeentebestuur reeds heel wat stappen in de goede richting heeft gezet, zoals de
personeelsuitbreiding, het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst en hieraan verbonden het opmaken
van het milieujaarprogramma.
Gelet op de bespreking van het volledige plan en het oordeel van de leden van de milieuraad dat bijsturing
noodzakelijk is bij volgende hoofdstukken:
Voor wat betreft hoofdstuk 1.2 handhaving
Gelet dat er in 2010 een project is opgestart voor het uitvoeren van proactieve controles zoals toegelicht in het
ontwerp MJP en dat dit project geïnspireerd is op ervaringen van andere milieudiensten, waaronder de cel
milieutoezicht van Stad Gent. Daarnaast worden zo nodig ook controles uitgevoerd bij klachten en ikv
milieuvergunningen;
Gelet dat de milieudienst werk maakt van het digitaliseren van de milieuvergunningendatabank, waarbij men
uiteindelijk vlot een zicht zal kunnen krijgen over het aantal ingedeelde inrichtingen in de gemeente;
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Overwegende dat een proactieve controle ook een meerwaarde kan zijn voor het gecontroleerde bedrijf zelf
gezien de complexiteit van de milieu- en andere wetgeving; dat de wetgeving vaak verandert en kleinere
bedrijven niet altijd over de middelen beschikken hier geschikt personeel voor aan te werven.
Overwegende dat een proactieve controle evenwel een relatief grote tijdsbesteding inhoudt voor de milieudienst
indien deze grondig gebeurt; dat handhaving ook een taak is van de lokale politiezone en dat ook op dit niveau
specialisatie vereist is;
Er wordt voorgesteld het volgende toe te voegen aan het MJP:
Hoofdstuk 1.2.1. Toezichthoudend ambtenaar
Toevoegen ACTIE 2011:
“Verdere inspanningen doen om binnen de politiezone een milieudeskundige aan te stellen zodoende
milieutoezicht verder kan verzekerd worden.”
Hoofdstuk 1.2.3. Proactieve controles:
Toevoegen bij ACTIE 2011:
“Naar aanleiding van het digitaliseren van de milieuvergunningen nagaan of de gevoerde
handhavingscampagne voldoende is en zo mogelijk het aantal controles verhogen.”

Voor wat betreft hoofdstuk 4.3.2. Monitoring oppervlaktewaterkwaliteit
Gelet op de studie die werd uitgevoerd door de provincie naar de waterkwaliteit van de Hooglatembeek, de
Nazarethbeek en de Meersbeek, gelet op de toelichting door de wetenschappelijk medewerker dd 12.10.2010 aan
de raad over dit rapport;
Overwegende dat het rapport over het bijkomend onderzoek (biologisch wateronderzoek) medio 2011 wordt
verwacht;
Overwegende dat het onderzoek een aantal concrete oorzaken naar voor bracht zoals op specifieke meetpunten
concreet aanwezigheid van slib, woongebied, geen bufferstroken, bepaalde agrarische activiteit, … (cfr
samenvattende tabel rapport) ; overwegende dat de waterkwaliteit van deze staalnamepunten op basis van dit
onderzoek geclassificeerd wordt van “matig verontreinigd” tot “randgeval zwaar verontreinigd”
Overwegende de plannen van de milieuraad om over dit dossier in de loop van 2011 een advies te formuleren;
Er wordt voorgesteld het volgende toe te voegen aan het MJP:
Hoofdstuk 4.3.2 Monitoring oppervlaktewaterkwaliteit
Toevoegen ACTIE 2011:
“Opmaken van een actieplan op basis van de uitgevoerde studie.”

Voor wat betreft hoofdstuk 5. Thema Hinder
Gelet dat de gewijzigde GAS-reglementering in de gemeenteraad van 31 januari 2011 werd goedgekeurd;
Overwegende dat dit ook deel uitmaakt van het thema hinder.
Er wordt voorgesteld een hoofdstuk 5.4 toe te voegen waarin melding wordt gemaakt van de gemeentelijke
administratieve sancties.

Voor wat betreft hoofdstuk 10. Thema Duurzame ontwikkeling
Gelet dat de gemeente al een aantal inspanning doet mbt duurzaam beleid, zoals opgenomen in het ontwerp MJP;
Overwegende dat er echter nog zaken zijn waar op vlak van duurzaamheid nog verbetering mogelijk is.
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Er wordt voorgesteld het volgende toe te voegen aan het MJP:
Hoofdstuk 10.1 Duurzaam beleid gemeente
Toevoegen ACTIE 2011:
“Inventarisatie van verdere mogelijkheden duurzaam beleid, zoals kantoorbenodigdheden uit
gerecycleerde materialen, vegetarische catering ikv de campagne “donderdag veggiedag”, … “

Wordt het volgende besloten:
Enig artikel
Er wordt een unaniem positief advies uitgebracht over het ontwerp milieujaarprogramma 2011 – rapportering
2010 mits de voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd.

Gedaan te Sint-Martens-Latem, 08 februari 2011
Namens de Gemeentelijke adviesraad Milieu- en Natuurraad

De secretaris
Jana Verlinde

De waarnemend voorzitter
Tom Embo
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