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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2020 - DIGITAAL 

 

Aanwezig 
Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys 
(Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie), Tine Van Puyenbroeck (burger), Patci 
Beukelaer (ATA), Jeroen Peeters (burger), Robert Reynaert (burger). 

Niet stemgerechtigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu) en Tony Van Rompaye 
(omgevingsambtenaar). 

Verontschuldigd: Bart Lambrecht (schepen van dierenwelzijn), Nina Vanwonterghem 
(kringloopkrachten), Angela Scholiers (kringloopkrachten), Lien Verbeeck (omgevingsambtenaar), 
Ramona Savu (dienst omgeving), Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden). 

 
Agendapunt 1: Invoering DIFTAR-containers voor de fracties GFT en huisvuil. 
  
In zitting van de gemeenteraad van oktober werd goedkeuring gehecht aan de invoering in onze 
gemeente van DIFTAR-containers met ingang van 1 april 2021 voor de fracties GFT en huisvuil. 

Katleen Van Goylen licht aan de hand van een erg volledig en overzichtelijke PPP, die onder bijlage op 
dit verslag wordt toegevoegd, het DIFTAR-systeem toe alsook de tarieven die zullen worden 
gehanteerd en de wijze waarop alles aan de bevolking zal worden gecommuniceerd. 

Aansluitend beantwoordt Katleen de volgende vragen: 

-De containers zijn niet afsluitbaar. Hoe wordt misbruik tegengegaan? Ervaring in diverse andere 
gemeenten leert dat misbruik eerder zeldzaam is. De mogelijkheid bestaat om mits een beperkte extra 
kost een slot voor het deksel aan te schaffen. 

-Zal men niet met sluikstorten van grasmaaisel worden geconfronteerd? Opnieuw leert ervaring dat 
dit niet het geval is. De GFT-DIFTAR-container vormt eerder een aansporing om het maaisel naar het 
recyclagepark te brengen, waar het tegen veel geringere kost voor de gemeente kan worden verwerkt. 
Ook zullen meer mensen tot thuiscomposteren worden aangespoord, terwijl anderen het maaisel in 
geringere hoeveelheid (bvb in geval van kleine tuinen) nog via de GFT-container zullen aanbieden. Het 
sluikstorten is een fenomeen dat niet gelinkt is aan de invoering van DIFTAR-systemen, maar eerder 
een algemeen maatschappelijk probleem, waaromtrent blijvend moet worden gesensibiliseerd, 
gecontroleerd en gehandhaafd. 

-Op vraag van Luk antwoordt Katleen dat het inderdaad mogelijk is om naast de container nog een 
vuilniszak aan te bieden. Dit moet wel de uitzondering zijn en zal qua frekwentie daarom ook worden 
beperkt. Daarom mits voorafgaandelijke aanmelding en op voorwaarde dat de zak in de container past 
om correcte weging mogelijk te maken. 

-Worden er sociale correcties ingevoerd voor bvb mensen die buiten hun wil om met meer afval 
worden geconfronteerd (jonge ouders (pampers) en mensen met incontinentie)? René antwoordt dat 
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het college dit bekijkt met het sociaal huis. De raad benadrukt dat de het bestaande inkomensquotum 
voor gratis vuilniszakken te laag is, zodat het aangewezen is dit systeem grondig te herzien. 

-De communicatie wordt vanaf deze maand richting 1 april 2021 uitgerold in gans de gemeente met 
actieve betrokkenheid van alle (inter)gemeentelijke info- en communicatiekanalen. 

-Ingeval van verhuizing worden de containers op aanmelding van de oude bewoners geblokkeerd en 
pas in samenspraak met de nieuwe bewoners geactiveerd. Met de oude bewoners gebeurt er uiteraard 
een financiële verrekening van de werkelijke kosten. 

-In meersgezinswoningen (appartementen) krijgen de bewoners de keuze: ofwel kunnen ze individuele 
containers verkrijgen, ofwel gebeurt alles gemeenschappelijk via een aangestelde syndicus of 
verantwoordelijke. 

-Minderheidsstandpunt van één raadslid: De invoering van DIFTAR voor deze beide fracties betekent 
een extra gemeentebelasting, waar het lid niet mee akkoord kan gaan. 

De raad besluit:  

-dat de DIFTAR-containers effectief een incentive betekenen om de doelstelling anno 2022 voor onze 
gemeente van het Vlaams huishoudelijk afvalplan (136 kg/inwoner) te bereiken. 

-dat het de hygiënische situatie vooral wat betreft GFT sterk zal verbeteren. 

-dat het ‘vervuiler betaalt’-principe meer dan dit nu het geval is, zal worden beloond, wat uiteraard 
positief is. 

-dat het te betreuren valt dat de milieuraad hierbij niet op voorhand werd betrokken, omdat 
informeren, sensibiliseren en actief handelen rond afval en zwerfvuil toch tot de kerntaken van de raad 
behoort. René slaat in dit verband ‘mea culpa’, maar verwijst ook naar de ongeziene impact van de 
coronacrisis sinds maart op de werking van de gemeente in het algemeen, het sociaal-maatschappelijk 
en economisch leven in het bijzonder.   

Agendapunt 2: Ontwerp-gemeentelijk participatiereglement. Advies. 
De raad zal hierover een advies uitbrengen in zijn eerstvolgende vergadering. 

Agendapunt 3: Ontwerp-gemeentelijk subsidiereglement energiebesparende maatregelen. 
 
René licht de opzet van dit nieuwe reglement toe, dat het bestaande en gedateerde reglement zal 
vervangen. De raad stelt vast dat dit onderwerp niet direct tot haar adviesbevoegdheden behoort, 
maar dringt er toch op aan dat het nieuwe reglement eerder of zo mogelijk zelfs uitsluitend moet 
gericht zijn op de doelgroep van de minder begoeden. Het is niet wenselijk om de eigenaars-
verhuurders van sociale woningen te belonen, omdat dezen zowiezo reeds  kunnen genieten van 
federale fiscale voordelen (verlaagde registratiekosten; onbelaste huuropbrengsten) alsook van 
Vlaamse subsidies ingeval van verbeterings- en renovatiewerken. Bovendien moeten de woningen 
die zij voor sociale huur aanbieden zowiezo aan de Vlaams woonkwaliteitsnormen beantwoorden. 

 Agendapunt 4: ISVAG - stand van zaken. 
  
-Igean heeft een schrijven gericht aan het Aartselaars college, waarbij wordt aangedrongen op het 
intrekken van het namens de gemeente Aartselaar ingediende beroep. Er wordt geargumenteerd dat 
hoe langer het duurt eer de nieuwe oven actief is, dit alle gemeenten-vennoten geld kost. Igean zal 
worden geantwoord niet in te gaan op dergelijk verzoek en tegelijk worden opgeroepen alle 
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aangesloten leden op objectieve en neutrale wijze op de hoogte te brengen van alle reële en potentiële 
financiële risico ’s en gevolgen verbonden aan de bouw en exploitatie van de nieuwe oven. 

-Erwin stelt voor, nu het toch al enkele maanden stil is rond de ISVAG-oven, dat namens de milieuraad 
een nieuwe mailing wordt verstuurd aan alle reclamanten en aan de pers. Een tekst wordt voorbereid. 
Er wordt in deze ook contact opgenomen met de gemeente Boechout, eveneens Igean-gemeente, die 
ook beroep heeft aangetekend. 

-Omdat de gemeente Aartselaar een adviesoverheid is, ontvangt zij van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen alle ingediende beroepsschriften die werden ingediend alsook de 
verzoekschriften tot tussenkomst die worden ingediend. LDR Advocaten (de raadslieden van de 
gemeente Aartselaar) zien een opportuniteit (synergie) in de mogelijkheid om ‘tussen te komen’ in de 
aanhangig gemaakt beroepsschriften, bvb dit van de sectorvereniging Denuo. 

Advies: De milieuraad adviseert het college, om de redenen zoals hiervoor uiteengezet en om niets 
onverlet te laten, om LDR Advocaten te verzoeken in de beroepsprocedure van Denuo tussen te 
komen.    

Volgende vergadering:  
 
De volgende digitale vergadering vindt plaats op dinsdag 8 december 2020 – aanvangsuur: 20 uur.  
 
Gedaan te Aartselaar op 10 november 2020. 
 
De gemeentelijke omgevingsambtenaar, 
Tony Van Rompaye 


