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Agenda:
1.
2.
3.
4.

stand van zaken milieu- en natuureducatief centrum ‘Beisloven’
afvalplan
overzicht energiebesparende maatregelen
Varia:
- stand van zaken Groene gordel rond Zottegem

Bij aanvang van de vergadering vraagt Rita naar het verslag van de vorige vergadering. Het verslag
werd inderdaad nooit bezorgd aan de leden. De schepen belooft om het verslag alsnog door te
sturen.
1.

Stand van zaken milieu- en natuureducatief centrum ‘Beisloven’

De schepen en Jan lichten toe:
voor wat betreft de natuurspeeltuin: om de subsidies van ANB binnen te rijven moeten de
werken starten voor het einde van het jaar. 2 aannemers hebben een dossier ingediend.
Thijs vraagt of er beheerplan is en door wie dit zal beheerd worden: Jan: de ontwerpers
hebben een beheerplan opgemaakt – de natuurspeeltuin zal beheerd worden door de MINAwerkers onder begeleiding van Bruno. De milieuraad adviseert om het beheerplan nauwgezet
te volgen. Het project staat of valt met een correcte uitvoering van het beheerplan.
Voor wat betreft de bouw van het milieu- en natuureducatief centrum is de stad in zee gegaan
met SOLVA. Er is een stabiliteitsstudie uitgevoerd – deze studie heeft uitgewezen dat het
gebouw kan gerenoveerd worden. We gaan voor een CO2-neutraal project: een passief
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-

-

gebouw waarbij gebruik gemaakt wordt van uitsluitend natuurlijke en ecologische materialen.
Het wordt een demonstratieproject.
Het goedkeuren van het bestek voor de aanstelling van een architect komt op
8 november op de Raad van Bestuur van SOLVA. Er zullen in totaal 13 architectenbureaus
uitgenodigd worden om deel te nemen. Het project zal ook begeleid worden door PIXII (het
vroegere passiefhuis-platform).
Thijs vraagt of het gebouw ook kan gebruikt worden voor andere doeleinden: Jan: er zal een
polyvalente ruimte zijn van 100 m² die samenvoegbaar is met het klaslokaal van 65 m².
De schepen hoopt dat het centrum nog in gebruik kan genomen worden tijdens deze
legislatuur. De milieudienst is alvast begonnen met de aanleg van een moestuin (zie
onderstaande foto). De moestuin wordt onderhouden door de milieudienst in samenwerking
met de scholen. In het voorjaar zullen hier de eerste activiteiten georganiseerd worden.

-

Er is ook al een bouwaanvraag ingediend voor een poel.
Momenteel onderzoekt FARYS de mogelijkheid om een waterturbine te plaatsen op de
Bettelhovebeek.
Jan meldt ook dat het de ambitie is van de milieudienst om het centrum niet aan te sluiten op
het elektriciteitsnet. Sommige leden staan hier erg sceptisch tegen over.
Daags na de vergadering werd dit voorgelegd aan onze duurzaamheidsambtenaar: momenteel
belopen de distributiekosten 2/3 van onze energiefactuur. Als we hiermee rekening houden is de
kostprijs van een eigen opslag van elektriciteit (powerwall TESLA) op korte termijn een
verantwoorde investering. De terugverdientijd is ongeveer 10 jaar (de powerwall van TESLA heeft
een garantie van 10 jaar maar de levensduur van deze batterijen is in principe 20 jaar). In het
centrum zal enkel gebruik gemaakt worden van energiezuinige toepassingen. Dankzij de
verschillende bronnen van stroom (zonnepanelen, waterturbine, micro WKK) en een juiste
(over)dimensionering van de powerwall zal de stroomvoorziening op elk moment gegarandeerd
zijn.
2. Afvalplan:
Om organisatoren te motiveren om te sorteren beloont de stad jaarlijks de 3 afvalarmste
evenementen. Hiervoor werd door de gemeenteraad het reglement ‘Sanitary’ (als tegenhanger van
het GAS) goedgekeurd. Aan elke aanvraag zal een score toegekend worden. Op het einde van het
jaar krijgen de 3 afvalarmste evenementen een geldprijs (1ste: 500 euro, 2de: 300 euro,
3de: 200 euro). Het aanvraagformulier/reglement kan gedownload worden via de website van de
stad Zottegem en zal opgestuurd worden naar alle verenigingen.
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De schepen stelt dat vanaf 1 januari 2017 de gebruikers van stedelijke infrastructuur zelf zullen
moeten instaan de verwijdering van hun afval. Hiervoor zal onder andere kunnen gebruik gemaakt
worden van de weekendcontainers van ILvA.
Rik vraagt zich af hoe er zal opgetreden worden als organisatoren hun afval laten staan. Schepen: in
dit geval zal de stad het afval verwijderen en de onkosten doorrekenen. Maar wat als er een OC
gehuurd wordt zowel op vrijdag, zaterdag en zondag? De schepen stelt dat hiervoor een belangrijke
taak is weggelegd voor de conciërges.
Deze nieuwe maatregel zal voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.
Ook organisatoren van grote evenementen zullen vanaf 1 januari zelf moeten instaan voor de
verwijdering van hun afval.
Ook wil de schepen het eigen personeel nog meer sensibiliseren om te sorteren. Ook het gebruik
van plastic bekers en flessen tijdens vergaderingen zal aangepakt worden.
Vroeger was de milieuraad de trekker van de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie ‘POETS’. Er wordt
unaniem beslist om, net als vroeger, terug 1 grote poetsactie op het getouw te zetten en dit op
zaterdag 1 april. De dag voordien op vrijdag 31 maart houden de lagere scholen hun poetsactie.
Christel vraagt om ook de middelbare scholen hierbij te betrekken.
Voor de actie op 1 april zullen alle (jeugd)verenigingen aangeschreven worden om deel te nemen.
Al het verzamelde vuil zal tentoongesteld worden op de Markt. Thijs stelt voor om er nog een
optreden of iets dergelijks aan te koppelen.
Opmerking door de leden: 1 april is de dag waarop de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. Is de
poetsactie te combineren met deze drukke fietsdag waarbij Zottegem toch een prominente rol
krijgt als Dorp van de Ronde? De milieudienst bekijkt dit en zal desgevallend een andere datum
prikken. De milieudienst zal de organisatie van deze 2-daagse trekken.
3.
Overzicht energiebesparende maatregelen:
De schepen meldt dat sinds haar aanstelling als schepen van leefmilieu er jaarlijks 75.000 euro
gebudgetteerd werd/wordt (en dit tot en met 2019). In 2016 werden 2 pelletketels geplaatst in de
ontmoetingscentra in Sint-Goriks- en Sint-Maria-Oudenhove. Hier ontspint zich een debat:
Zijn pellets milieuvriendelijk(er)?
Is de hoge kostprijs verantwoord?
Waarom niet eerst het dak isoleren en/of dubbel glas plaatsen?
Deze vragen werden daags na de vergadering voorgelegd aan onze duurzaamheidsambtenaar:
pellets als brandstof zijn CO2-neutraal – bij de aankoop van de pellets waren de voorwaarden dat zij
in eigen land moeten geproduceerd zijn en van afvalhout gemaakt. Dit is een heel ander verhaal
dan de oude steenkoolcentrales van Electrabel die gestookt worden met pellets die van oerbos in
Canada gemaakt worden. Bruno kaatst graag de vraag terug aan de milieuraadsleden: is er een
evenwaardig alternatief?
Wat is een hoge kostprijs? De gemeenteraad heeft het gedane voorstel goedgekeurd en de
aanbesteding is reglementair gebeurd.
Dak- of zolderisolatie is normaal gezien altijd de eerste maatregel die genomen wordt. De
milieudienst heeft hier al verschillende malen op gewezen. De milieuraad treedt dit standpunt bij.
Voor de OC’s waar nieuwe verwarmingsketels geplaatst werden zal prioriteit gegeven worden aan
het plaatsen van dakisolatie. Hiervoor kan beroep gedaan worden op externe aannemers.
4. Varia:
Stand van zaken groene gordel: momenteel onderneemt de stad geen actie meer om
ecologisch waardevolle percelen te verwerven. Er is wel nog steeds budget voorzien moest er zich
een opportuniteit voordoen. De laatste opportuniteiten gingen niet door omwille van het feit dat er
steeds pacht op zat. Sinds 2009 werden er door de stad dan ook geen percelen meer aangekocht.
Thijs vraagt om een overzichtskaart van de verworven percelen - de stad kocht immers meer dan
12 ha grond tussen de jaren 2000 en 2008 met als doel een groene gordel rond de stadskern te
creëren. Zie onderstaand.
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Bijkomende varia-punten:
Wandelknooppunten: Thijs brengt dit agendapunt aan. Er is immers de vraag om de
verbinding te maken tussen Beisloven en het Jan De Lichtepad. Omdat een aantal eigenaars
langsheen dit traject niet bereid zijn tot onteigenen is het voorstel van de milieudienst om op de
bedding van de beek een vlonderpad aan te leggen om deze verbinding tot stand te brengen.
Hiervoor is wel toestemming van de provincie, als beheerder van waterloop categorie B
(Bettelhovebeek), nodig. In de marge hiervan wordt door de leden geklaagd over het vele zwerfvuil
langs de trage wegen. Ook wordt gevraagd naar de stand van zaken van de 3 brugjes aan de
Beugelstraat die moeten geplaatst worden over de Molenbeek. Voor de bouw van deze brugjes
wordt gewacht op de bouw van een vistrap.
-

Maaien wegbermen: Bart stelt vast dat sommige bermen pas een eerste keer gemaaid werden
na 1 september. Jan legt dit voor aan de groenambtenaar. Jan wijst erop dat er vorig jaar een
nieuw bermbeheerplan is opgemaakt maar dat de uitvoering conform dit plan nog niet
optimaal verloopt. In 2017 zal de milieudienst dit samen met de groendienst coördineren.

Volgende milieuraad op maandag 13 maart 2017 om 19.30 uur.
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