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Sabine Dhondt

Van: Joke Smet

Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 9:55

Aan: Sabine Dhondt

Onderwerp: FW: schriftelijke vraag - raadslid Jef Maes - stadsecoloog

Bijlagen: functieBeschrijving_JV.pdf; Woonzorg Samen Ouder Gentse Baan 47b 18.pdf; 

WoonzorgSamenOuder17.pdf

 

 

Joke Smet 

Diensthoofd bestuursadministratie  

Stad Sint-Niklaas 

03 778 30 78 

www.sint-niklaas.be 

 

Van: Jan Verheyden  

Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 9:35 

Aan: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 

CC: Wout De Meester <Wout.DeMeester@sint-niklaas.be>; Joke Smet <joke.smet@sint-niklaas.be>; Veerle Stuer 

<Veerle.Stuer@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: RE: schriftelijke vraag - raadslid Jef Maes - stadsecoloog 

 

Beste raadslid, 

 

Onderstaande schriftelijke vragen werd per abuis nog niet beantwoord. 

We namen aan dat uw vragen werden beantwoord tijdens de gemeenteraad van januari 2019, maar deze vraag 

werd pas na de gemeenteraad geregistreerd. 

Onze excuses! 

 

 

- Wat is de functieomschrijving van de natuurambtenaar? 

U vindt de oorspronkelijke functiebeschrijving van de natuurambtenaar terug als bijlage. 

 

Verder voeg ik graag onderstaand overzicht uit het mondelinge antwoord van schepen De Meester toe over de 

taken van de stadsecoloog en hoe deze reeds worden opgevolgd door verscheidene ambtenaren: 

 

Niet-exhaustief overzicht van taken van de stadsecoloog (op basis van voorstel Natuurpunt):  

- coördineren stedelijk beleid rond klimaatrobuustheid : verantwoordelijkheid van de gehele afdeling Plannen en 

Ontwikkelen om bij alle beleidspannen/initiatieven hiermee rekening te houden + 2 duurzaamheidsambtenaren 

- vergroening planologen/groendienst/natuurambtenaar 

- bosbeheer : natuurambtenaar en groendienst 

-  waterbeheer: afdeling POD, structurele samenwerking voorzien met afdeling Plannen en Ontwikkelen 

- biodiversiteit: natuurambtenaar 

- toezien op de implementatie van het beleid (klimaatplan, groenplan, groennorm, soortenplan, 

bomenplan,…:  natuurambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, planologen middels de advisering op 

omgevingsaanvragen en uitwerken van projecten 

- adviesverlening rond ecologische kansen en uitdagingen in stedelijke ruimtelijke ordeningsdossiers en borg staan 

voor behoud of verbetering van ecologische functies in het plangebied : natuurambtenaar middels advisering op 

omgevingsaanvragen 
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- beter afstemmen van ecologische acties tussen de plannende stadsadministraties en de beherende: maandelijks 

overleg tussen groendienst & afdeling plannen en ontwikkelen, regelmatige afspraken op terrein 

groendienst/natuurambtenaar 

- bundelen en communiceren van kennis rond stadsecologie;  

 - coördinatie samenwerking met natuur- en milieuorganisaties: natuurambtenaar & Stramin 

- organiseren van participatiemomenten rond thema’s biodiversiteit, vergroening en klimaatadaptatie: 

natuurambtenaar, duurzaamheidsambtenaren 

- ontwikkelen van een stedelijke visie op ecologie en de rol daarvan in het leven van de Sint-Niklazenaar : 

natuurambtenaar via biodiversiteitsplan (opmaak nog niet beslist door college van burgemeester en schepenen) 

 

- Wat is de plaats van de natuurambtenaar in het organigram? 

Ingeschakeld binnen afdeling Plannen en Ontwikkelen. 

 

- Is het mogelijk om de adviezen van de natuurambtenaar te ontvangen op volgende dossier: het klimaatplan, het 

groenplan en het bomenplan? 

Het groenplan en het bomenplan zijn acties waarbij de natuurambtenaar trekker/nauw betrokken was. Het 

onderdeel ‘groen’ van het klimaatplan is geschreven door de natuurambtenaar. 

Ambtenaren geven doorgaans geen advies op producten die ze zelf ontwikkelen. 

Het klimaatplan werd niet voorgelegd ter advies aan de natuurambtenaar, wel aan de stedelijke adviesraad voor 

Milieu en Natuur. 

 

- werden deze adviezen door het schepencollege integraal gevolgd en zo niet, waarom niet?  

Zie vorige vraag.  

Groenplan en bomenplan waren projecten van groendienst/natuurambtenaar. Beide plannen werden goedgekeurd. 

 

- Is het mogelijk om de adviezen van de natuurambtenaar in de dossiers van het Casinopark en de sequioa te 

ontvangen?  

De gevraagde adviezen worden toegevoegd als bijlage. 

Wat betreft de metasequoia wordt ook het advies voor de bouw van het woonzorgcentrum toegevoegd.  

Hierin wordt verwezen naar het boombeschermingsplan van PAN boombeheer, waarin de maatregelen die het 

behoud van de metasequoia moesten faciliteren zijn uitgeschreven. 

Let wel: het is wellicht opportuun om de volledige vergunning na te lezen en niet slechts 1 advies. De volledig 

vergunning bevat namelijk de adviezen van alle betrokken diensten, rapporten van derden en juridische informatie 

over BPA, RUP of verkavelingen. 

 

- is er een stedelijke visie uitgewerkt op het vlak van ecologie? Is het mogelijk om die visietekst te ontvangen?  

Zit vervat in het groenplan, lobbenstadmodel en klimaatplan. 

Er is nog geen synthese gemaakt van deze verschillende beleidsplannen op vlak van ecologie. 

In de komende legislatuur wordt mogelijk de opmaak van een biodiversiteitsplan (=visie rond ecologie in Sint-

Niklaas) overwogen. Dit is evenwel nog niet beslist door het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

met vriendelijke groeten, 

 

Jan Verheyden 

deskundige natuur  

afdeling plannen en ontwikkelen 

Stad Sint-Niklaas 

03 778 32 03 

www.sint-niklaas.be 
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Van: Joke Smet  

Verzonden: donderdag 7 maart 2019 15:58 

Aan: Jan Verheyden <Jan.Verheyden@sint-niklaas.be>; Veerle Stuer <Veerle.Stuer@sint-niklaas.be>; Stefan 

Bauwens <Stefan.Bauwens@sint-niklaas.be> 

CC: Wout De Meester <Wout.DeMeester@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: schriftelijke vraag - raadslid Jef Maes - stadsecoloog 

 

Goedemiddag collega’s 

 

Jef Maes stelde op 28 januari een schriftelijke vraag: https://suite-sint-

niklaas.onlinesmartcities.be/do/genericobject?nav=search&id=8a08e59f6897ea8301689891935d014b  

Deze werd nog niet beantwoord, maar moest eigenlijk op 28 februari beantwoord zijn (één maand de tijd om 

schriftelijke vragen van raadsleden te beantwoorden).  

Leggen jullie het ontwerp van antwoord zo snel mogelijk voor aan de schepen, zodat raadslid Maes zo snel 

mogelijk een antwoord kan ontvangen?  

 

Alvast bedankt!  
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Joke Smet 

Diensthoofd bestuursadministratie  

Stad Sint-Niklaas 

03 778 30 78 

www.sint-niklaas.be 
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Functiehouder
 

Personeelsnummer: 2579 VERHEYDEN JAN Ambt : 1

VOLTIJDS

Functiegegevens
 

Functie: 6400DES017 S529 DESKUNDIGE

Functiefamilie: S5 EXPERTEN 2

Graad: B1-2-3 B1-2-3

Salarischaal:	

Niveau: B Niveau B

Benoemingscode: 10 STATUTAIR

Status functie: 01 ORGANIEK

Functiecode: S529 DESKUNDIGE Experten 2

Dienst:   

Tewerkstellingsplaats:   

Afdeling: 6400 R&M - Milieu

 6000 Techniek

Dienst: 04 Ruimte, milieu en economie

   

Departement: 0034 Milieu

   

Standplaats:   

   

Beoordelaars
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Kerncompetenties

1. Betrokkenheid tonen - niveau 2

Definitie: Toont zich verbonden met de stad Sint-Niklaas: met de eigen job, met de organisatie en met het beleid.

Niveau 2: Toont betrokkenheid ten aanzien van de hele organisatie en werkt actief mee om de doelstellingen van 
het stadsbestuur te realiseren.

1. Aanvaardt moeilijke opdrachten en laat zich niet ontmoedigen bij de uitvoering ervan.
2. Neemt actief deel aan taken en projecten die niet tot zijn/haar direct takenpakket behoren.
3. Denkt opbouwend mee in aangelegenheden die ruimer gaan dan de eigen opdracht.
4. Kent en respecteert de missie, waarden en doelstellingen van de stad Sint-Niklaas.
5. Neemt bij acties en beslissingen de voor- en nadelen voor de stad  Sint-Niklaas in overweging.
6. Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen.
7. Benut kansen die de belangen van de organisatie dienen.
8. Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimer beleidskader (doelen, waarden, cultuur).

2. Betrouwbaar zijn - niveau 2

Definitie: Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen 
aanvaarde normen en waarden, rekening houdend met de regels en het 
beleid van de stad Sint-Niklaas.

Niveau 2: Waakt over de naleving van afspraken, normen en waarden, 
stuurt bij waar nodig.

1. Stelt informatie op een duidelijke manier ter beschikking van anderen. 
2. Zorgt voor duidelijke richtlijnen, afspraken en procedures bij gewijzigde 
of nieuwe omstandigheden.
3. Communiceert duidelijk over de procedures en afspraken en controleert of 
deze begrepen zijn en toegepast worden.
4. Vertoont voorbeeldgedrag, rekening houdend met de algemeen 
geldende normen en waarden en de gedragscode voor het personeel van de stad Sint-Niklaas.
5. Wijst in specifieke situaties op de gedragscode.
6. Spreekt anderen aan op het niet- naleven van afspraken of het overtreden 
van de gedragscode.

3. Initiatief nemen - niveau 2

Definitie: Uit eigen beweging zaken aanpakken en voorstellen formuleren.

Niveau 2:	Gaat uit eigen beweging voortdurend op zoek naar de beste oplossing 
voor een probleem. 

1. Onderneemt uit eigen beweging actie om een probleem concreet op te lossen.
2. Gaat na hoe de reacties zijn op een voorstel.
3. Stuurt bij wanneer de doelstellingen in het gedrang komen.
4. Geeft niet op, zoekt actief naar andere mogelijkheden, ook bij hindernissen 
en tegenslagen.
5. Houdt rekening met mogelijke gevolgen, ook wanneer die een invloed 
hebben op andere domeinen.
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4. Klantvriendelijk zijn - niveau 2

Definitie: Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne klanten 
(collega’s, andere diensten binnen de organisatie, ...) en externe klanten 
(burgers, leveranciers, vertegenwoordigers, ...) en inspelen op hun 
gevoeligheden, behoeften en wensen.

Niveau 2:	Zoekt in overleg met de klant een goede oplossing voor zijn vraag of 
probleem.

1. Onderzoekt de verwachtingen en behoeften van de klant.
2. Denkt mee in functie van de vraag van de klant. 
3. Zorgt voor een zo goed mogelijke oplossing.
4. Houdt rekening met het effect van het eigen handelen en de eigen houding 
op anderen.
5. Houdt de klant op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot 
zijn vraag of probleem.

Functiefamiliecompetenties

1. Kennis delen - niveau 1

Definitie: Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen.

Niveau 1: Helpt anderen en geeft toelichting.

1. Is bereid collega’s te helpen wanneer zij geconfronteerd worden met 
problemen binnen het eigen expertisedomein.
2. Beantwoordt als expert in een bepaalde materie vragen van anderen 
(nog niet gericht op het ontwikkelen van anderen).
3. Deelt eigen documentatie, informatie, kennis enz. met anderen.
4. Legt ‘het waarom’ uit van bepaalde opties, geeft achtergrondinformatie, tips 
en aanbevelingen.

2. Oordelen vormen - niveau 3

Definitie: Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht 
hebben op de consequenties ervan.

Niveau 3: Vormt zich een oordeel waarin verschillende informatiebronnen en 
invalshoeken geïntegreerd zijn.

1. Benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken.
2. Komt tot een geïntegreerd oordeel.
3. Geeft inhoudelijke meerwaarde aan de thema’s die hij/zij naar voren brengt.
4. Ontwikkelt competente en genuanceerde standpunten, waarin de elementen 
goed worden overwogen en ingeschat.
5. Neemt een standpunt in, op basis van beschikbare informatie, gezond 
verstand en een persoonlijke visie op de zaak.
6. Geeft blijk van een doordacht begrip van alle mogelijke gevolgen van zijn/haar 
eigen mening op de verschillende aspecten van de situatie.
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3. Plannen en organiseren - niveau 2

Definitie: Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het 
aanpakken van problemen.

Niveau 2: Plant en organiseert taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn 
die concrete repercussies hebben voor anderen.

1. Houdt bij het inplannen van taken rekening met deadlines.
2. Houdt in zijn/haar planning rekening met praktische overwegingen.
3. Houdt rekening met de nodige uitvoeringstijd.
4. Bepaalt de prioriteiten en sequenties in werkmethodes.
5. Houdt rekening met verbanden tussen verschillende planningsaspecten.
6. Coördineert de verschillende acties.
7. Maakt heldere afspraken over wat wanneer zal worden bezorgd.
8. Anticipeert op zaken die vertragend kunnen werken.

4. Professioneel netwerken - niveau 2

Definitie: Professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden 
tot wederzijds voordeel. 

Niveau 2: Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig 
kunnen zijn.

1. Gaat actief op zoek naar collega’s uit andere afdelingen omwille van informatie, 
expertise.
2. Legt nieuwe contacten, weet ingangen voor zichzelf te creëren. 
3. Legt contacten met andere afdelingen om de slaagkansen van het eigen 
project te vergroten.
4. Bezoekt beurzen, congressen, conferenties, om nieuwe professionele 
contacten te leggen.
5. Streeft ernaar en slaagt erin van deze netwerken deel uit te maken, zelfs 
wanneer ze moeilijk toegankelijk zijn.

Taken en kennis

1. Taken en kennis

zie functiebeschrijving
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Jan Verheyden 
Afdeling Plannen en ontwikkelen 
03 778 32 03 
Jan.verheyden@sint-niklaas.be 
 
20 juni 2018 
 
Advies deskundige natuur inzake bouwvergunningen 
 
Betreft:  dossiernummer: 2018053334 
  naam aanvrager: Woonzorg Samen Ouder 
  adres bouwplaats: Gentse Baan 47B, 9100 Sint-Niklaas 
  
Kadastrale gegevens:  Sint-Niklaas, afdeling 4, sectie D, nr(s). 58. 

1 .  A D V I E S  
 
De aanvraag betreft de velling van 3 hoogstammige bomen. In eerdere aanvragen werd reeds 
een ontbossing en de velling van solitaire bomen behandeld in functie van de bouw van een 
woonzorgcentrum en appartementen met zorgverlening.  
 
In deze eerdere aanvragen werd opgelegd dat de bomen uit de huidige aanvraag moesten 
behouden blijven. Tijdens een plaatsbezoek met de bouwheer, ANB en boomverzorgers PAN 
Boombeheer werd echter vastgesteld dat: 
 

 1 es werd getroffen door Chalara fraxinea, een schimmel die essentaksterfte 
veroorzaakt; 

 1 zwarte den wortelschade heeft geleden tijdens archeologische opgravingen; 
 1 Sequoiadendron werd aangetast door een parasitaire schimmel. Dit exemplaar 

bevindt zich nabij de Gentse Baan en is beeldbepalend. In de oorspronkelijke 
bouwaanvraag werden ondergrondse bodemconstructies opgelegd zodanig dat de 
boom kon behouden blijven. Tijdens de aanleg van de constructie werd echter een 
vruchtlichaam van een parasitaire schimmel ontdekt. Uit tomografische tests blijkt dat 
de boom niet meer in staat is de aantasting af te grendelen. De schimmeldraden 
kunnen zich dus vrij doorheen de boom bewegen en breken het kernhout van de boom 
af. Op termijn wordt de boom bijgevolg breukgevoelig. Verder investeren in het 
behoud van de boom is weinig zinvol.  

 
De overlevingskansen van de bomen zijn gering. De vellingen worden goedgekeurd, op 
voorwaarde dat een heraanplant wordt uitgevoerd met grote plantmaat. De soortenkeuze is 
vrij te kiezen, maar moet een boomsoort van eerste grootteorde zijn, afgestemd op de 
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abiotische condities (ondergrond, blootstelling aan zonlicht, bodemtype,…). De heraanplant 
van de bomen gebeurt in groep en niet als afzonderlijke solitaire exemplaren. 
Voorafgaand de velling moet het stadsbestuur gecontacteerd worden voor een gezamenlijk 
persmoment rond het vellen van Sequoiadendron. De boom is prominent aanwezig op de 
Gentse Baan. Het verwijderen van de boom en de redenen daartoe moeten gecommuniceerd 
worden naar de inwoners. 

2 .  C O N C L U S I E  
 

De aanvraag wordt gunstig geadviseerd op voorwaarde dat: 
 een heraanplant met minimaal 3 hoogstammige bomen van eerste grootteorde in 

groepsverband wordt uitgevoerd, uiterlijk in het plantseizoen volgende op de 
velling van de bomen. De minimale plantmaat bedraagt 20/25. De boomsoort en 
locatie is te bepalen in overleg met de boomdeskundige die het bouwproject 
begeleidt. Voorafgaand de aanplant moeten deze keuzes teruggekoppeld worden 
naar de deskundige natuur van de afdeling plannen en ontwikkelen; 

 het stadsbestuur voorafgaand de velling gecontacteerd wordt omtrent een 
gezamenlijk persmoment over het vellen van de Sequoiadendron. 

 
 
Jan Verheyden 
Deskundige natuur 
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Christof Burm 
milieu 
03 778 31 99 
Christof.burm@sint-niklaas.be 
 
12 juni 2017 
 
 
 
Advies milieudienst inzake bouwvergunningen 
 
Betreft:  dossiernummer: ROS/-/65620/2017/89 
  naam aanvrager: VZW Woonzorg Samen Ouder 
  adres aanvrager: Tereken 14 te 9100 Sint-Niklaas 
  
 
adres bouwplaats: Gentse Baan z.n. te 9100 Sint-Niklaas 
 
Kadastrale gegevens:  Sint-Niklaas, afdeling 4, sectie D, nr(s). 0058P 
 
De inrichting is volgens het gewestelijk RUP regionaal stedelijk gebied Sint-Niklaas (Vl. Reg. 
19/01/2007) gelegen in een woongebied. 

1 .  A A R D  V A N  D E  B E D R I J V I G H E I D  
 
De aanvraag betreft het bouwen van een woonzorgcentrum (71 app.) en een 
meergezinswoning (15 assistentiewoningen). 

2 .  M I L I E U V E R G U N N I N G E N D E C R E E T - V L A R E M  
 
Volgende activiteiten en/of inrichtingen zijn volgens VLAREM I meldings- en/of 
vergunningsplichtig: 

• Rubriek 16.3.1.1°: er is een meldingsplicht voor koelinstallaties (airco’s, 
koelkasten en diepvries) vanaf een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW; 

• Rubriek 43.1.1°: er is een meldingsplicht voor stookinstallaties vanaf een totaal 
nominaal ingangsvermogen van 300 kW. 

 
Ingeval er grondwater dient te worden bemaald moet overeenkomstig de indelingslijst 
van Vlarem I voorafgaand aan de werken een meldings-/vergunningsdossier te worden 
ingediend: 
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“Rubriek 53.2.2.: Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-
verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor 
ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare 
nutsvoorzieningen, gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°.” Tot en 
met een netto opgepompt debiet van 30.000 m³ per jaar of een verlaging van het 
grondwaterpeil tot en met vier meter onder maaiveld is dit meldingsplichtig (klasse 3). 
Grotere debieten of grondwaterpeilverlagingen zijn vergunningsplichtig (klasse 2). 
 
Het bemaalde grondwater moet bij voorkeur worden afgevoerd via een oppervlaktewater 
(waterloop, beek, gracht,…). 

3 .  G E U R O V E R L A S T  

Volgens artikel 4 van het Algemeen Politiereglement van de stad Sint-Niklaas van 
hoofdstuk V, afdeling 6, moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om 
geuroverlast afkomstig van de keuken maximaal te beperken. Hiertoe dienen lucht en/of 
dampen afkomstig uit de keuken afgevoerd worden via een afzuigkanaal die moet 
uitmonden in openlucht. De uitlaat moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de 
omwonenden maximaal wordt beperkt.  Minstens moet de uitlaat van dit kanaal zich 
situeren boven de kroonlijst van het dak van het eigen gebouw, en in ieder geval 2 meter 
boven de bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich bevinden 
binnen een straal van 4 m, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. 

4 .  W A T E R T O E T S  
 
Zie advies technische dienst. 
 
Ingeval er (in de keuken) afvalwater ontstaat met een verhoogde concentratie aan vetten, 
moet een vetafscheider worden voorzien alvorens het afvalwater wordt geloosd in de 
openbare riolering. 

5 .  P E S T I C I D E N  
 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels 
inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en 
tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam 
Pesticidengebruik, geldt vanaf 01-01-2015 een verbod op het gebruik van pesticiden op 
terreinen die beheerd worden in het kader van een openbare dienst of in het kader van 
een commerciële activiteit op: 
- Alle terreinen die toegankelijk zijn voor het brede publiek of kwetsbare groepen, zoals: 

o Parken, plantsoenen, tuinen, pleinen en begraafplaatsen onder het beheer van 
een openbare instelling, 

o Sportdomeinen, recreatiedomeinen, dieren – en pretparken onder het beheer 
van een openbare instelling; 

o Terreinen bij kinderopvang, scholen, deeltijds kunstonderwijs en centra voor 
leerlingenbegeleiding; 
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o Speelplaatsen, speelterreinen, sportterreinen, schoolterreinen en terreinen van 
zorgverstrekkende instellingen onder het beheer van een openbare instelling. 

6 .  G R O E N  
 
Tijdens een plaatsbezoek van de milieudienst en het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) werd een groot deel van het perceel aangeduid als bos. Hoewel waardevol, mag 
het bos volgens het bosdecreet en gezien de ligging in woongebied gerooid worden mits 
compensatie. De aanvrager wenst de ontbossing financieel te compenseren. 
 
Om het archeologisch vooronderzoek op de site te faciliteren werd reeds een 
kapvergunning verkregen bij het ANB. Een groot aantal bomen werd bijgevolg al geveld.  
 
In samenspraak met het ANB en milieudienst werden langsheen de randen van het 
perceel een aantal bomen aangeduid die behouden moeten blijven. De aanvrager 
contacteerde hieromtrent een boomdeskundige om de werken te begeleiden en een 
voorstel te doen naar ondergrondse constructie om de beeldbepalende Sequoiadendron  
thv de Gentse baan te beschermen tegen bodemverdichting.  
 
De boomdeskundige (PAN boombeheer) stelde op basis van mondelinge afspraken met 
ANB/milieudienst/aanvrager een boombeschermingsplan op. 
 
Het plan legt ondermeer maatregelen vast rond het beschermen van wortelzones, kronen, 
bodemleven en bodemstructuur. Dit plan dient strikt nageleefd te worden voor, tijdens en 
na de uitvoering van de werken. 
 
Er moet een erkend European tree technician ingeschakeld worden om erop toe te zien 
dat het boombeschermingsplan wordt nageleerfd. De bomenexpert moet betrokken 
worden bij de werfvergaderingen en rapporteert zijn bevindingen aan de milieudienst van 
de stad Sint-Niklaas. voorafgaand de start van de werken moet de aanvrager een overleg 
organiseren tussen de beleidsadviseur van het ANB, de deskundige natuur van de dienst 
plannen en ontwikkelen van het stadsbestuur en de begeleidende European Tree 
Technician.  

7 .  S T E D E L I J K  K L I M A A T P L A N  
 
De stad Sint-Niklaas zet met het stedelijke klimaatplan de eerste stappen in de richting 
van meer energie-efficiëntie. Op verschillende domeinen worden bedrijven, verenigingen 
en inwoners ondersteund en aangezet om minder energie te verbruiken en te investeren 
in de productie van hernieuwbare energie. Het uiteindelijke doel van het klimaatplan is 
de CO2-uitstoot op het grondgebied te doen dalen met 20% tegen 2020. 
 
Investeringen in energie-efficiëntie, zoals het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen of 
een groendak, komen niet alleen het milieu, maar ook de financiële situatie van 
particulieren en ondernemingen ten goede.  
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Een andere belangrijk onderdeel van het klimaatplan is klimaatadaptatie. Hierbij worden 
o.a. oplossingen gezocht om de gevolgen van het zogenaamd hitte-eiland effect te 
milderen en het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen rond waterkwantiteit (zowel 
teveel als te weinig water) en woonkwaliteit.  
 
In dit kader, beoordelen wij de intentie van aanvrager om een aantal groendaken te 
voorzien, alleszins als zeer positief. Wat aanvrager van plan is met de overige 
dakoppervlakte, is evenwel niet duidelijk. Gelet op de grote dakoppervlakte en de ligging 
van het project (vrij dicht tegen de stadskern), kunnen wij onderhavige aanvraag enkel 
gunstig adviseren op voorwaarde dat de overige dakoppervlakte bedekt wordt met een 
koel dak (of ‘wit dak’). 

8 .  B E S L U I T  
 
De aanvraag kan GUNSTIG worden geadviseerd op voorwaarde dat: 
 
• Alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om geuroverlast afkomstig van de 

keuken maximaal te beperken. Hiertoe dienen lucht en/of dampen afkomstig uit de 
keuken afgevoerd worden via een afzuigkanaal die moet uitmonden in openlucht. De 
uitlaat moet zo geplaatst worden dat de hinder voor de omwonenden maximaal 
wordt beperkt.  Minstens moet de uitlaat van dit kanaal zich situeren boven de 
kroonlijst van het dak van het eigen gebouw, en in ieder geval 2 meter boven de 
bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich bevinden binnen 
een straal van 4 m, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal; 

• een vetafscheider wordt voorzien alvorens het afvalwater wordt geloosd in de 
openbare riolering (in het geval er afvalwater ontstaat met een verhoogde 
concentratie aan vetten); 

• de dakoppervlakte, waarop geen groendak wordt voorzien, bedekt wordt met een 
koel dak (of ‘wit dak’); 

• de maatregelen zoals omschreven in het boombeschermingsplan strikt nageleefd 
worden. Er moet een European Tree Technician aangesteld worden om de uitvoering 
van het boombeschermingsplan te implementeren voor, tijdens en na de werken. 
voorafgaand de start van de werken moet de aanvrager een overleg organiseren 
tussen de beleidsadviseur van het ANB, de deskundige natuur van de dienst ‘plannen 
en ontwikkelen’ van het stadsbestuur en de begeleidende European Tree Technician.  
 

 
 
 
 
Jan Verheyden 
Deskundige natuur 
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