Verslag algemene vergadering
Donderdag 3 februari 2022
“Verslag onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene
vergadering.”
Aanwezige effectieve leden: Filip Bolleire, Roel Bouduin, Roger Daenen, Ingrid De
Tandt, Ingrid Hofkens, Marcel Jonckers, Isabelle Meerkens, Caroline Meyers,
Annemie Van Aerschot, Tom Van Elst, Alexander Vandermeulen (11/18)
Aanwezige niet-stemgerechtigde leden: Peter Claessens (omgevingsambtenaar),
Berty Goudriaan (milieudienst), John Vankeijenberg (Groen), Bart Maes (CD&V),
Jan Van Coillie
Verontschuldigde effectieve leden: Mark Hanssens
Roger Engelbosch en Roger Wouters omwille van geen internetverbinding.
Verontschuldigde niet-effectieve leden: Liesbeth Vanderloock (schepen van
mobiliteit en duurzaamheid)
Afwezige en niet-verontschuldigde stemgerechtigde leden: Karl Booten, Heidi
Bottu, Toby Uyttendaele, Maria Tollet
Afwezige en niet-verontschuldigde niet-stemgerechtigde leden: Laury
Gordenne (Open VLD), Tim Mallants (Tienen Vooruit), Marc Ylen (Vooruit), Joël
Dereze (Vlaams Belang)
Gastsprekers: Gunther Boxtaens en Piet Demeester
oOoOoOo
Digitale vergadering Netwerk Milieu van 3 februari 2022
Omwille van de coronamaatregelen verloopt deze vergadering digitaal.
Tom Van Elsen zit de vergadering voor als vervangend voorzitter.
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Chris Stryckmans, politiek vertegenwoordiger namens Groen, wordt vervangen door
John Vankeijenberg, die als gewoon stemgerechtigd lid ontslag neemt. Hierdoor
zijn nu 3 plaatsen van stemgerechtigd lid vacant.
De volgende vergadering, normaal voorzien voor 3 maart wordt een week uitgesteld
tot 10 maart.

1)

Goedkeuring verslag vorige vergadering:
i.

ii.

Er zijn nog kleine aanpassingen nodig aan de inhoud i.v.m. het bedrijf Agro
en aan de aanwezigheidslijst. Het verslag wordt bijgewerkt en nadien
overgemaakt aan de Stad (en de pers) door onze waarnemend voorzitter.
Het advies i.v.m. het bedrijf Agro werd door computer-technische problemen
niet overgemaakt aan de stad. De periode waarin het advies kon worden
ingediend is intussen voorbij. Gezien de aanwezigheid van de
omgevingsambtenaar tijdens onze vorige vergadering zijn onze bedenkingen
wel bekend bij de stad.

2)
Nieuwe aanvraag betreffende de mogelijke bouw van 6 windturbines door
Storm en Elicio, windpark Boutersem-Tienen: Er zijn 2 gastsprekers (Gunther
Boxtaens en Piet Demeester) uitgenodigd die de zorgen van de omwonenden bij dit
project komen toelichten (ppt in bijlage). De huidige aanvraag komt grotendeels
overeen met die van 2019; maar het aantal aangevraagde windturbines is beperkt
tot 6 (i.p.v. 11), met een maximale tiphoogte van 122 m. De vorige aanvraag werd
geweigerd; de aanvragers zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan, maar
startten intussen reeds deze “nieuwe” aanvraag voor 5 windturbines op het
grondgebied van Tienen, 1 op het grondgebied Boutersem. Het openbaar
onderzoek loopt vanaf 4 februari tot 5 maart 2022 in Tienen. (In Boutersem liep de
periode van 21 januari tot 19 februari 2022 voor hetzelfde dossier.)
De sprekers benadrukken dat de genoemde bedrijven nu al verschillende jaren
telkens opnieuw aanvragen doen, waarvoor zij telkens weer het dossier moeten
doornemen dat erg lijvig en technisch is. Ze stellen zich de vraag waarom de
uitspraak over het aangetekende beroep niet wordt afgewacht. Is het de bedoeling
om er een “uitputtingsslag” van te maken?
De locaties van de windhoogtes evenals de tiphoogtes zijn identiek aan die in de
laatste aanvraag van 2019. De sprekers lichten toe dat de afstand tot de huizen op
sommige plaatsen klein is. De hele woonkern van Hoksem ligt op minder dan 600
van een windturbine. De zorgen van de omwonenden over geluidsoverlast,
slagschaduw en het verlies van open ruimte blijven dus bestaan. De
omgevingsambtenaar ligt toe dat VLAREM II allerlei normen oplegt die niet mogen
overgeschreden worden. Wanneer de milieunormen dreigen te worden
overschreden, dan moeten de windturbines stil gelegd worden, maar de
omwonenden hebben weinig vertrouwen. Er liggen meetpunten op de
grenswaarden, er bestaat onduidelijkheid over de foutenmarges die worden
toegepast, er zijn onvoldoende garanties dat de receptoren beantwoorden aan de
milieunormen.
De sprekers beargumenteren dat de windturbines op land verschillende keren zullen
moeten worden stilgelegd in geval van geluidsoverlast, slagschaduw, bij vogel- of
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vleermuizentrek. Hierdoor zal de opbrengst van de windmolens wellicht veel lager
zijn dan die van windmolens op zee. Daarentegen zal de impact op de mens, de
natuur en het milieu (verlies van open ruimte) aanzienlijk zijn en leiden tot verlies
van levenskwaliteit.
De bouw van de windturbines, en dan voornamelijk het transport van de
onderdelen, brengt ook aanzienlijke overlast mee, zo getuigen leden van het
Netwerk. Er worden ook vragen gesteld m.b.t. de recyclagemogelijkheden wanneer
de windturbines niet meer functioneren.
Aangezien we dit dossier in deze vergadering in het verleden al bespraken, wordt er
voorgesteld om het inhoudelijke debat niet opnieuw te voeren. Er wordt gestemd om
een advies uit te brengen. Het Netwerk Milieu zal het vorige advies dd. 10/07/2022
hergebruiken voor deze aanvraag.
3)
Werving van nieuwe leden. Chris Stryckmans neemt ontslag als politiek
afgevaardigde namens Groen en zal in die functie worden opgevolgd door John
Vankeijenberg. Hierdoor zijn er nu drie plaatsen van stemgerechtigd lid vrij (Raf,
Huig en nu John.) We moeten dus uitkijken voor vervangers. Er wordt voorgesteld
om de nieuwe leden pas aan te trekken nadat het Netwerk voor zichzelf heeft beslist
hoe ze een vernieuwde werking gaat vorm geven.
Er was de leden gevraagd om hun engagement voor het Netwerk via mail te
bevestigen bij de ondervoorzitter. De ondervoorzitter is niet aanwezig in de
vergadering en heeft hierover geen gegevens overgemaakt aan de tijdelijke
vervangend voorzitter. Er zou weinig respons op deze vraag zijn gekomen.
4)
Hersamenstelling van het dagelijks bestuur. Dit zal ook in de volgende
maand(en) worden geregeld, met ook opvolging voor de voorzitter. De aftredend
voorzitter is bereid nog deel uit te maken van het dagelijks bestuur. De huidige
ondervoorzitter wenst geen voorzitter te worden. Afspraak over de aanpak hiervan.
Er volgt een discussie of nieuwe leden ook dadelijk tot het dagelijks bestuur zouden
kunnen toetreden. De voorkeur wordt gegeven om hen pas na enige tijd toe te laten
treden tot het bestuur.
5)
Verslag over 2 werkgroepvergaderingen “Opvolging/vernieuwing NM” die
sinds december werden gehouden. Deze werkgroep is tot stand gekomen naar
aanleiding van de afwezigheid van de voorzitter door ziekte. Het dagelijks bestuur
heeft toen de taken van de voorzitter overgenomen. De werkgroep werd aangevuld
met enkele actieve leden, die hen wilden bijstaan om de lopende dossiers op te
volgen en tevens te brainstormen over een methodiek om -samen met de leden- te
bepalen hoe het NM zich zal reorganiseren. Deze werkgroep bereidt dus een livevergadering voor waarin alle leden samen de nieuwe koers van het NM zullen
kunnen kiezen.
6)
Lichthinder in de Viander bij de brug, nadelig voor de vleermuizen. De
halogeen spots die richting de brug schijnen, zijn niet vleermuisvriendelijk. Op vraag
van Natuurpunt werd alle andere verlichting wel aangepast, enkel deze spots niet.
Vraag vanuit het NM is of deze lichten kunnen gedoofd of aangepast. De
omgevingsambtenaar speelt de vraag door aan de bevoegde diensten. Hij vermeldt
tevens dat het masterplan voor de Viander nog niet opgestart is en dat de timing
nog niet gekend is.
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7)
Uitbreiding bedrijventerrein Soldatenplein en detailhandelszone
Leuvenselaan. De provincie heeft dit dossier goedgekeurd mits enkele
aanpassingen. De specifieke gegevens zijn nog niet bekend, gezien de beslissing
nog niet in het staatsblad is gepubliceerd. Er is geen beroep meer mogelijk tegen de
beslissing van de Provincie, enkel nog bij de Raad van State. De bevoegde minister
heeft nog wel de mogelijkheid om iets anders te beslissen. Een aantal leden van het
NM blijven bezorgd o.w.v. de mogelijke ontsluitingsproblemen in de toekomst.
8)
Problematiek i.v.m. verontreiniging door PFAS of PFOS. Er is een
verontreiniging van de bodem vastgesteld bij de brandweerkazerne. Er is geen
meting gedaan in de rivieren. PFAS-houdend blusschuim is bij blusoefeningen in
het milieu terechtgekomen, ondanks de opvang van het water door de brandweer.
Verder onderzoek volgt om uit te zoeken of sanering noodzakelijk is. De
omgevingsambtenaar licht toe dat PFAS heel wijd verspreid is in Vlaanderen en ook
overal in verwerkt zit (bv. waterdichte kledij). De bewoners in een straal van 100 m
rond de kazerne zijn van deze vervuiling op de hoogte gebracht. De vervuiling
betreft enkel de site van de huidige brandweerkazerne aan de DiestesteenwegDeelberg en niet de oude brandweerkazerne.
9)
Voorstel betreffende een infoavond over de bodem / bodemstructuur /
bodemleven met 2 stakeholders: landbouw-wetenschapper. Aanvankelijk wilden 2
landbouwers uit het NM een toelichting geven tijdens de vergadering over de
bodemkwaliteit en de landbouw. Dit voorstel wordt uitgebreid naar de algemene
bodemkwaliteit, dus ook in de privétuinen. Er zal gezocht worden naar een spreker
over dit thema, die met de landbouwers in gesprek kan gaan. De Landbouwraad en
Natuurpunt/Velt zouden eveneens kunnen participeren. Bedoeling is om dit debat
toegankelijk te maken voor een groter publiek. Wellicht zal deze infoavond kort voor
of na de zomer kunnen plaatsvinden.
10)
i.

ii.

iii.

Varia
Er is binnenkort een informatieve dag over het nieuwe ziekenhuis in de
Houtemstraat. De buurtbewoners worden in groepjes van 5 uitgenodigd om
op de locatie naar de informatie te gaan luisteren. Een buurtbewoner en
tevens lid van het Netwerk zal hieraan deelnemen.
De site van de oude gasfabriek aan de Slachthuisstraat is gelegen in
woongebied en kan ontwikkeld worden. Fluvius was verantwoordelijk voor de
verontreiniging en heeft intussen de sanering uitgevoerd.
Momenteel kunnen natuurprojecten ingediend worden die zich richten op het
versterken van de biodiversiteit.
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Verslaggeving Ingrid Hofkens

BELANGRIJK
De volgende vergaderingen voor 2022 zijn gepland voor 10 maart, 7 april (maar lokaal
dan niet beschikbaar), 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1
december. Aanpassingen blijven mogelijk.
De vergaderingen zullen doorgaan digitaal of in het Vrijetijdscentrum van De
Kruisboog, telkens om 20.00 uur tenzij anders vermeld in de uitnodiging.
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