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Goedkeuring verslag
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd.

Korte voorstelling voor nieuwe leden
De milieuraad werd in 2019 hervormd naar een open adviesraad waar burgers, bedrijven,
organisaties,…aan kunnen deelnemen. Via de nieuwsbrief van Klimaatneutraal werd een oproep tot
deelname gelanceerd. De milieu- en klimaatraad volgt de verschillende werven van het klimaatplan
op. De adviesraad bestaat uit een kerngroep of vast bestuur, een adviesgroep die zich buigt over
omgevingsvergunningsaanvragen en thematische werkgroepen die rond specifieke thema’s werken.
Er is al voorgesteld om de werkgroepen voedsel en warmte op te starten. De adviesraad komt
minstens 3 keer per jaar samen. De agenda voor een volgende vergadering wordt samen opgesteld.
De afsprakennota, vergaderverslagen, memorandum en het klimaatplan zijn terug te vinden op de
website.

Quiz Klimaan
Klimaan is een burgerbeweging die actief is in en om Mechelen, zich inzet voor de klimaatzaak en het
duurzaam gebruik van de omgeving. Klimaan werkt rond verschillende groepen of ‘commons’:
energie, grond, water en lucht. Via een interactieve presentatie in quizvorm worden de acties binnen
de verschillende groepen voorgesteld -> zie de presentatie in bijlage.

Vragen/opmerkingen
-

-

-

Wordt binnen de groep grond ook rond landbouw gewerkt?
De werkgroep grond werkt enerzijds samen met de werkgroep water rond geveltuintjes, maar
anderzijds denkt ze ook na over het gebruik van grondstoffen en landbouw in en om de stad. Zo
is er een samenwerking met Citamine vzw, die van Mechelen een eetbare stad wil maken.
Koolstofopslag in de bodem (koolstoflandbouw), verbeterde bodemvruchtbaarheid,
verwevenheid van natuur en landbouw, efficiënt grondgebruik, het terugdringen van lachgas(bemesting en mestopslag) en methaangasemissies (uitstoot door veeteelt),… zijn uitdagingen
om de klimaatimpact van de sector te verminderen. Agro-ecologische modellen en natuurinclusieve landbouw krijgen steeds meer aandacht binnen het Europees beleid, maar ook op de
aankomende klimaattop in Glasgow.
Zijn er cijfers over landbouw in Mechelen?
Jaarlijks worden gegevens uitgewisseld met het departement Landbouw en Visserij, waarmee
een overzicht verkregen wordt van de Mechelse landbouwbedrijven. Akkerbouw (aardappelen
en voedergewassen) en tuinbouw (vollegrondgroententeelt) hebben het grootste aandeel. Er zijn
weinig (rund)veehouderijen.
Klimaan heeft zijn eigen werking, maar er is ook het traject de Grond der Dingen. Er kan gezocht
worden naar synergiën en er moet vermeden worden dat er processen naast elkaar lopen. De
adviesraad is ook een plek waar mensen met elkaar in contact worden gebracht en waar
initiatieven gedeeld kunnen worden. Om bedrijven mee op de kar te trekken, moet duidelijk
gecommuniceerd worden wat zij er bij kunnen winnen.

Geluidsmetingen uitgevoerd door Klimaan
De werkgroep lucht heeft niet alleen een flyer over houtverbranding uitgewerkt, maar ook
geluidsmetingen uitgevoerd. In navolging van Meet Mee Mechelen maten vrijwilligers het geluid in
de buurt van de E19 (Mechelen-Zuid, Vrijbroekpark en Battel). Universiteit Gent stelde hiervoor
gedurende 1,5 jaar gratis 2 meettoestellen ter beschikking. De groep wil samen met burgers,
bedrijven en bestuurders tot een oplossing komen. Er wordt ook verwezen naar het idee voor de
Grond der Dingen ‘geluidswand met geïntegreerde zonnepanelen langs de E19. De meetresultaten
moeten nu nog verwerkt en geïnterpreteerd worden. De analyse zou op 2000 à 5000 euro
neerkomen en door een expert van de Universiteit Gent kunnen uitgevoerd worden. Er werd eerst in
de richting van een Klimaatneutraal subsidie gedacht maar daar lijkt het thema niet helemaal in te
passen. Het budget van de milieu- en klimaatraad lijkt hier beter voor geschikt (jaarlijks krijgt de
adviesraad een werkingstoelage). De adviesraad beslist gezamenlijk waar het budget al dan niet voor
wordt aangewend. Er wordt afgesproken om het punt op de volgende milieu- en klimaatraad voor te
leggen.

Kort verslag van de adviesgroep omgevingsvergunningen
De adviesgroep krijgt een lijst met een overzicht van de omgevingsvergunningsaanvragen
doorgestuurd. De groep bepaalt zelf over welke aanvragen zij een advies wenst te formuleren. De
termijn van het advies van de groep valt binnen de termijn van het openbaar onderzoek van het
dossier. Het advies is niet bindend maar wordt mee verwerkt in het dossierverslag dat voorgelegd
wordt aan het college.

De adviesgroep heeft een uitgebreid advies uitgeschreven over de overslaghal van IVAREM waarbij
ze de focus op mobiliteit en emissies gelegd heeft. De groep geeft een genuanceerd maar positief
advies -> zie volledige advies in bijlage. Extra toelichting: De omgevingsvergunningsaanvraag van
IVAREM betreft een klasse 1 aanvraag. De provincie is de vergunningverlenende overheid en de stad
geeft advies. Het advies wordt samen met het advies van de milieu- en klimaatraad overgemaakt aan
de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Het is een gemengd dossier omdat het zowel een
milieu als een bouwluik omvat. De adviesgroep bestaat momenteel uit 3 leden met Joan als trekker.
John en Katrien willen ook graag aansluiten. De adviesgroep wenst ook op de hoogte gehouden te
worden van de beslissingen die de vergunningverlenende overheid neemt over de dossiers waarover
de groep een advies geeft.

Beleidsplan Ruimte Mechelen: delegatie
De stad is vorig jaar gestart met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Mechelen (actiepunt
bestuursakkoord). Dit plan zal het Ruimtelijk structuurplan Mechelen vervangen dat aan herziening
toe was. Met het beleidsplan wil de stad aangeven waar ze met de ruimtelijke ordening op haar
grondgebied naartoe wil de komende 20 jaar. Naast de strategische visie op lange termijn formuleert
de stad ook een set van 3 beleidskaders en acties op korte en middellange termijn. De 3
beleidskaders zijn: groeiende stad, blauwgroene stad en werkend stad. Een beleidsplan volgt een
stapsgewijze procedure die heel wat onderzoek, overleg zal vragen en 3 jaar zal duren. De stad wil de
verschillende adviesraden betrekken bij het traject. Per adviesraad wordt gezocht naar 2
afgevaardigden die het hele traject willen opvolgen. David en Mon stellen zich kandidaat. Via de
thematische werkgroep ruimte wordt een terugkoppeling van de sessies naar de adviesraad
voorzien. Naast de adviesraden wordt ook het middenveld (oa Klimaan) bij het traject betrokken.
Meer info over het traject kan je hier terugvinden. Binnen Klimaan is ook al een groep actief die rond
het Beleidsplan Ruimte Mechelen samenzit.

Varia
-

-

Warmtestrategie: Tegen 2050 wil Mechelen fossielvrij verwarmen. Een studiebureau heeft een
basisanalyse gemaakt met een overzicht van de warmtevraag en het warmteaanbod. Met
stakeholdersgroepen wordt verder gekeken welke scenario’s meest haalbaar zijn om naar een
fossielvrije stad te gaan. Wie wenst kan aan deze werksessies deelnemen. De opmerking wordt
gegeven dat de 2 werksessies overdag doorgaan, waardoor niet iedereen kan deelnemen.
Voorstel is om warmte als thema op een van de volgende vergaderingen te brengen.
Rondje van de tafel: Volgende vergadering wordt gebruik gemaakt van een digitale tool zodat
iedereen weet wie er rond de digitale tafel zit en waarom hij/zij deelneemt aan de adviesraad.
Voorzitterschap: De adviesraad heeft nog geen voorzitter. Vorige vergadering werd ook al een
oproep voor het voorzitterschap gedaan. De voorzitter zit in de kerngroep, bereidt mee de
vergaderingen en agendapunten voor en leidt de vergaderingen in goede banen. Het secretariaat
(verslag, uitsturen uitnodigingen,…) blijft bij de stadsdiensten. Feedback over het klimaatplan en
de uitdagingen van het volgende jaar blijven op de agenda staan. Na corona is het ook de
bedoeling dat de thematische sessies in een informele sfeer kunnen plaatsen vinden (cfr.
Transitiecafé) en ieder zijn projecten kan voorstellen waar hij/zij mee bezig is.

