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VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 28-11-2019 

AANWEZIGHEIDSLIJST 

 

 

 

 

Naam
nov

1 Kris Uytterhoeven a
2 Georges Smedts a
3 Marc Denys v
4 Koen Nys v
5 Luc Van Hove a
6 Danny Van Herk v
7 Tim Wagendorp a
8 Ilse Vervloesem a

9 Dirk Provoost v
10 Gerda Van Eyken v
11 Liesbeth Loddewykx v
12 Kim Oostvogels a
13 Heidi Vande Putte a
14 Johanna Geyssens a
15 Philippe Deconinck a
16 Rudi Peeters v
17 Annelies Kayenbergh v
18 Bert Van Laer v
19 Sigrid Zaman a
20 Rik Maes v

a = aanwezig
v = verontschuldigd
na = niet aanwezig

schepen Piet De Bruyn a
ambt Sven Buyens a
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MEERJARENPLAN –  MEERJARENBUDGET 

Schepen Piet Debruyn geeft toelichting bij het meerjarenplan en de budgetten die op de gemeenteraad van 17 

december 2019 geagendeerd worden. 

DOELSTELLINGEN 

Het college van burgemeester en schepenen heeft een doelstellingboom met bijhorende budgetten voorbereid voor 

de gemeente. Er zijn veel noden die afgestemd zijn op het beschikbare budget. Het proces werd vorige legislatuur al 

ingezet via een onlinebevraging van de inwoners. Adviesraden konden hun suggesties formuleren. Voorbereidend 

zijn alle gemeenteraadsfracties bevraagd in de gemeenteraadscommissies. De diensten hebben meegewerkt aan de 

opmaak. 

Uiteindelijk zijn hier 9 doelstellingen met bijhorende actieplannen en acties weerhouden. Onderstaande 

doelstellingen zijn niet volgorde van prioriteit. 

 Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te ontspannen en 

te ondernemen. 

 Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal staat. 

 Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente. 

 Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. 

 Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar      medewerkers. 

 Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente. 

 Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen. 

 Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid. 

 Rotselaar betrekt haar inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om eraan deel te nemen. 

Er zijn twee doelstellingen met een duidelijke milieulink. Elke gemeentelijke adviesraad krijgt wet betreft zijn 

doelstelling inzage in de beschikbare budgetten. Het is de bedoeling dat elke adviesraad hierover advies formuleert 

aan de gemeenteraad. 

De doelstelling onder klimaat bevat de volgende actieplannen 

 De gemeente heeft haar nieuw klimaatplan klaar tegen juni 2021. 
In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en InterLeuven als partners, schrijft Rotselaar een nieuw 
klimaatplan met als doel 40% CO2 minder tegen 2030.   Betrokkenheid van inwoners, maar ook van 
bedrijven, scholen en verenigingen zorgt voor een breed draagvlak.  Het plan bevat haalbare initiatieven op 
maat van de gemeente.   

 De gemeente organiseert een participatietraject voor de opmaak van het klimaatplan. 
Zonder draagvlak is elk ambitieus plan vrijwel kansloos.  De aandacht die momenteel uitgaat naar het 
klimaat, is een uitstekende basis om een sterk participatietraject uit te werken.  Via klimaatraden en 
klimaatcafés brengen we verschillende doelgroepen samen en zoeken we, onder begeleiding van 
InterLeuven, naar initiatieven die op maat van de gemeente het verschil kunnen maken. 

 De gemeente vertolkt een voorbeeldfunctie en integreert duurzaamheid in de eigen werking.  
In Rotselaar kijken we naar de toekomst en zorgen we ervoor dat de gemeente een fijne plek blijft om te 
wonen, werken en leven.  Daarom is duurzaamheid zo belangrijk.  Ook in haar eigen werking zet de 
gemeente duurzaamheid voorop met een aankoopbeleid dat circulaire economie stimuleert, een 
groenbeheer dat biodiversiteit respecteert en met de keuze voor energie-efficiënte werktuigen en 
voertuigenpark. 
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Voor de omschakeling naar klimaatvriendelijke alternatieven via innovatieve toepassingen zal de gemeente partners 

moeten betrekken om dit te realiseren: vb fluvius led-verlichting, fluvius restwarmte riolering, aquafin restwarmte 

waterzuiveringsstation… 

Doelstelling: Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te 

ontspannen en te ondernemen. 

 Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken 

 De verordening ‘Wonen-in-Meervoud’ evalueren en een beleidskader realiseren dat de groene 
buitengebieden vrijwaart. 

 De groenblauwe aders (natuurlijke landschapselementen en waterlopen) beschermen en zorgen voor 
een betere beleving ervan. 

 Toegankelijke, recreatieve groene zones creëren en de bestaande zones opwaarderen, zowel in de 
kernen als daarbuiten.   

 De verordening 'woonparkgebieden' ten laatste in 2020 aanpassen 

 Verhoogde handhaving van het groene karakter. 

 Stedenbouwkundige en milieuhandhaving door een handhavingscel.   

 Een handhavingsplan opmaken met een handhavingscel. 

 De eigenaars van weekendverblijven in natuurgebied stimuleren om zich vanaf 2022 te herlokaliseren 
naar de zone 'kleinschalig wonen' en de vrijgekomen open ruimte herstellen. 

BUDGETTEN 

Uitgangspunten: 

 Geen verhoging belastingen 

 Schuldafbouw verderzetten 

 Investeren met visie 

De schepen licht de milieubudgetten toe. 

Slotbeschouwing : 

Dit zijn de budgetten zoals we ze nu vooropstellen voor de volgende 5 jaar.  

 Extra personeel voor dienst omgeving 

 Maixmaal inzetten op het aanbod van andere overheden 

 Het meerjarenplan is een raming, er zal een jaarlijkse bijsturing nodig zijn. 

Memorandum: 

De schepen legt de doelstellingen en de budgetten naast het klimaatmemorandum van de milieuadviesraad en 

bekijkt samen met de milieuadviesraad de overlappingen. Binnen de uitwerking van het klimaatactieplan zal binnen 

het participatietraject moeten bekeken worden welke acties uit het klimaatmemorandum mogelijk zijn.  

VRAGEN BESPREKING:  

 Hoe heeft de gemeente de financiering ‘open ruimte’ , die de Vlaamse Regering ter beschikking heeft 

gesteld verwerkt in het meerjarenplan. We zien geen bedragen van die grootteorde binnen het 

milieubudget? Dit is opgenomen in het totale budget van de gemeente 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord
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 Kunnen we alle budgetten over de beleidsdomeinen heen, zodat we de bedragen kunnen kaderen in het 

geheel van het gemeentelijk budget? Momenteel hebben zelfs de gemeenteraadsleden deze cijfers niet. 

Het is de bedoeling dat elke raad voor wat zijn bevoegdheden de cijfers bekijkt. 

 Dus er is nu nog geen klimaatactieplan? Neen, het is de bedoeling om dit 2020 en 2021 via een 

participatietraject op te maken en tegen juni 2021 een klimaatactieplan te hebben. 

 De gemeente zou over heel haar beleid en alle acties moeten toetsen aan de Sustainable Development 

Goals van de Verenigde Naties  

 We zijn bezorgd dat bij de uitvoering wel het nodige hefboomeffect zullen veroorzaken 

Voorzitter 

De raad zal het een advies formuleren op basis van de aangeleverde informatie. Dit advies zal de komende weken 

opgemaakt worden via aparte werkgroep. 

OVERLEGCOMMISSIE BRUSSELS AIRPORT 

Kris Uytterhoeven zit hier als vertegenwoordiger voor de milieuadviesraad Rotselaar in het overlegcommissie rond 

Brussels Airport. Vandaag op 28 november 2019 was de laatste overlegcommissie. 

De inwoners van de regio rond de luchthaven krijgen het magazine Connect in hun brievenbus. In de editie van 

september 2019 stonde volgende onderwerpen die ook besproken zijn in het overleg. 

RENOVATIEWERKEN 

Na de grondige renovatiewerken van banen 25L/07R in 2015 en 01/19 in 2016 gaat Brussels Airport Company van 13 

juni tot 23 augustus 2020 baan 25R/07L renoveren. De vorige renovatiewerken op deze baan gebeurden in 1996. De 

volledige baan dient dus na 24 jaar opnieuw grondig gerenoveerd te worden, zodat het veilig landen en opstijgen van 

vliegtuigen op deze baan gegarandeerd blijft. 

Dit heeft gevolgen voor het overvliegend luchtverkeer in onze gemeente. In het verlengde van 25R ligt de kern van 

Werchter. In het verlengde van 25L de kern van Rotselaar centrum. 

Het baangebruik kan je raadplegen op www.batc.be  

SLIMME EN INNOVATIEVE MOBILITEITSOPLOSSINGEN 

BETER SORTEREN EEN TAAK VAN IEDEREEN 

 

WERKING MILIEUADVIESRAAD 

 via doodle voor vergaderingen 2020 (afwisselen dagen van de week) 

 website gemeente info MAR aanpassen + verslagen 

 leden die verschillende milieuadviesraden niet aanwezig waren mailen om te vragen of ze nog interesse 

hebben. Indien ze geen interesse meer hebben kunnen ze geschrapt worden als lid. De raad bekijkt of dat er 

instapmomenten kunnen  

KORT WIE WELK INITIATIEF IN DE TOEKOMST OP ZICH WILT NEMEN 

 Johanna: inwoners bewust tuinieren, ecologisch infoavond, workshop bijenhotels 

https://do.vlaanderen.be/SDGs
https://do.vlaanderen.be/SDGs
https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/brussels-airport-en-jij/voor-onze-buren
http://www.batc.be/
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Tim:  

 Tuinieren 

 Streekeigen korte keten 

 Zadenbox idee 

 Stukken 

 Pluktuin 

Georges: tuinieren 

Ilse:  plant een haag KLE 

 1 m haag per inwoner 

 Insecten 

 Idee lange hagen langs landbouwpercelen 

Luc: kimaatpaneel (zie Kampenhout) Piet: principieel wel akkoord maar afwachten of dit in het participatietraject 

belangrijk wordt geacht 

Georges : energie & bos 

Tim: textielcontainers ( waar gaan onze oude kleding naartoe winstgevende firma’s of sociale tewerkstelling ..) 

Tim: evenementen en duurzaamheid: reglement en document om draagvalk te creëren 

Phillip: energie LICHT coöperaties (vrijwilliger mee helpen aan klimaatactieplan) 

Sigrid: natuur hagen, Rotselaar groene gevels 

Kim, Luc, Ilse: openbare milieuadviesraad klimaatdag maart-april 2020 

PUNTEN MILIEUDIENST 

AGENDA LICHT WERKGROEP 

  

donderdag 19 december om 19u30 in De Mena (3de verdiep), Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar. 
  
Onderstaand de agenda van die avond. 

1. Welkom 
2. Kennismaking: Ecolife 
3. LICHT Vlaams-Brabant: ontstaan, groepen, verloop traject: Ecolife 
4. Voorbeelden REScoops: Ecolife 
5. Stand van zaken (en toekomstplannen) PV-installaties: gemeenten Rotselaar en Haacht 
6. Werking en ondersteuning van de groep: Ecolife 
7. Vervolg: planning sessies en thema’s: Ecolife 

 

Opm. zaterdag 8 februari 2020 het LICHT-event voor alle groepen uit de provincie in het provinciehuis te Leuven. 

PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN  

Infoavond 26 november 2019 in de mENA 

IGO organiseerde een infoavond over de provinciale groepsaankopen. Een 40-tal inwoners waren aanwezig op deze 

sessie. 
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vijf samenaankopen: 

 fotovoltaïsche zonnepanelen 

 dak-en zoldervloerisolatie 

 hoogrendementsglas 

 muurisolatie 

 warmtepompen en warmtepompboilers 

Meer info op: http://groepsaankoop.igo.be 

Presentatie van infoavond 

CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE VLAAMS-BRABANT 

Terinzagelegging  

Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 over de conceptnota 

Binnen de 60 dagen vanaf 1 december 2019 over de kennisgevingsnota 

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de 

beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, 

wateropvang en ontspanning. 

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven. 

Conceptnota Beleidsplan 

Kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling 

De provincie Vlaams-Brabant maakt ook een milieueffectenrapport op naar aanleiding van het 'Provinciaal 

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant' 

www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://groepsaankoop.igo.be/
https://www.igo.be/images/IGO_website/KLIMAATBELEID/KLIMAATNETWERK/Groepsaankopen/2019_Presentatie_Provinciale_Groepsaankopen_Rotselaar.pdf
www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
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BIJLAGE 1 ADVIES VAN MILIEUADVIESRAAD VAN 15 DECEMBER 2019 OP MEERJARENPLAN  
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