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Agenda

1. Goedkeuring verslag vorige stuurgroep

2. Asbeststort: terreincontrole 9 mei 2022

3. Omgevingsvergunning: beslissing

4. BSP: stand van zaken

5. Studie stabiliteit en zettingen: pompproeven 

6. Communicatie

7. Varia
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Asbeststort

terreincontrole 9 mei 2022
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Voorlopige maatregelen asbeststort

• Halfjaarlijkse Terreincontrole 

• 09/05/2022 – (rapport in opmaak)

• Talboom milieu, DVW, OVAM

• Vaststellingen:

• Geen beschadiging van aanwezige afdeklagen

• 3 secties met beschadigde omheining (afgebroken palen)

• Toegang gedetecteerd – buurtweg bosstraat

• Herstelling wordt ingepland
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Omgevingsvergunning
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Omgevingsvergunning

Beslissing VR

1. x
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Bodemsaneringsproject
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Bodemsaneringsproject : stavaza

• Overleg aanvulling BSP met OVAM januari / februari

• Indiening BSP bij OVAM 23/02/2022

• Volledig en Ontvankelijk verklaard door OVAM 28/02/2022

• Openbaar onderzoek te Rumst 11/03 – 10/04

• Beoordeling ten gronde van het dossier en opmerking/bezwaren door 
OVAM na beslissing omgevingsvergunning door VR (termijn van orde)

• Beslissing over BSP in eerste aanleg door OVAM

• Beslissing over BSP door Minister bij eventueel beroep
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Studie stabiliteit en zetttingen

Pompproeven
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Bodemsaneringsproject : inhoud

Aanvullingen BSP tov als bijlage bij OMV gevoegd BSP

• Hoofdstuk 5.2  “Modellering zetting, stabiliteit en biogas”

Gevolgen van feit dat stortplaats volledig verzadigd is met water
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Bodemsaneringsproject : inhoud

Aanvullingen BSP tov als bijlage bij OMV gevoegd BSP

• Hoofdstuk 5.2  “Modellering zetting, stabiliteit en biogas”

 

Breedte kleurbalk = cumulatieve zetting irt diepte
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Bodemsaneringsproject : inhoud

Aanvullingen BSP tov als bijlage bij OMV gevoegd BSP

• Hoofdstuk 5.2  “Modellering zetting, stabiliteit en biogas”

Potentiële migratie van percolaat uit deponie als gevolg van zetting indien geen maatregelen worden genomen

• Afpomping 20 000 m3 percolaat = RWZI waardoor geen water meer wordt uitgedreven

• Door afpomping percolaat verdwijnt anaerobe ambitie bovenaan stortplek = reactivatie vertering = biogas

• Actief biogas venting systeem met monitoring 
& beschrijving van potentiële behandeltechnieken mocht biogas behandeld moeten worden
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Pompproeven

Waarom : om de doorlatendheid, dichtheid, verzadigingsgraad ... van het 
stortmateriaal nog beter te karakteriseren 

Hoe : gecontroleerde onttrekking percolaat (met afvoer naar verwerking 
of re-injectie) met continue meting van de peilverlagingen op gekende 
afstanden, in meerdere richtingen, via peilbuizen met divers

Wanneer : boringen eind juni
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Pompproeven

Vereist : zeer beperkte kapping en zeer beperkte nivellering ivm
bereikbaarheid van huisvuilstort voor boormachine (ic dus eind juni)

Vergunning : uitvoering van deze zeer beperkte onttrekking van 
percolaat (te beschouwen) als bemaling is meldingsplichtig cfr Vlarem 
(aktename gemeentelijke bevoegdheid)

Proactieve communicatie te voorzien. Dit is absoluut niet de start der 
werken 

Bijkomend zal percolaat nogmaals (grootschaliger) chemisch worden 
geanalyseerd om de verwerkbaarheid door RWZI definitief te verkennen

Tevens zullen CPT proeven op stort uitgevoerd worden (eveneens ter 
verdere karakterisering samendrukbaarheid)
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CPT
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Communicatie
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Communicatie

- Persbericht bij toekenning vergunning, bericht ook op site en Facebook met link 
naar advies Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC)

- Adviezen raadpleegbaar op projectsite

- In advies: 
“Er is vraag naar blijvende participatie en duidelijke communicatie over de 
fasering van de werken, de praktische hinder en alternatieve routes, de geleverde 
inspanningen voor fauna en flora en de gegevens uit kwaliteitscontroles.” →
communicatie- en participatietraject over opvolging werken en eindinrichting is 
steeds beloofd. We willen dit in overleg met alle partners opstarten nadat ook BSP 
ijn.
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Varia


