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Voorlopige maatregelen 

asbeststort
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Voorlopige maatregelen asbeststort

• (Storm-)terreincontrole

• Aanleiding:

• Opeenvolgende stormen Eunice en Franklin

• 17/02/2022 – 21/02/2022

• Terreincontrole

• 21/02/2022

• Vaststellingen:

• Geen beschadiging van aanwezige afdeklagen

• Vaststelling van omgevallen en geknapte bomen (binnengebied)

• Evaluatie van te nemen corrigerende maatregelen lopende
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Omgevingsvergunning
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Omgevingsvergunning

Recente feiten :

1. Hoorzitting GOVC jan 2022 : 

• gunstig verlopen, alle adviezen positief

• onteigening visclub

• aanpassing boscompensatie

• aparte aanvraag soortenbesluit vereist

• reactie op bezwaarindieners die stellen dat sanering huisvuilstort niet 
vereist is

• aanvrager heeft nota bezorgt die dossierelementen mbt 
saneringsplicht herneemt

• namens aanvrager akkoord verklaard met voorwaarden uit adviezen

• vraag gemeenten gebruik ecotunnel
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Omgevingsvergunning

Recente feiten :

2. Aanpassing boscompensatie

• door ouder worden bos lopende het onderzoek / de procedure

• twijfelgevallen > 22 jaar als volledig compensatieplichtig beschouwd

• herbebossing in situ : 38,03 ha (basisdossier)

• boscompensatieplicht volgens ANB : 44,68 ha

Aanvullende boscompensatie aangeboden via 3 dossiers :

• Sint-Pieters-Leeuw, de Vlaamse Waterweg, opp. 4,88 ha

• Beersel, de Vlaamse Waterweg, opp. 0,99 ha

• 3 nieuwe bosjes voor Rumst, lokaal bestuur Rumst,  opp. 0,845 ha

Goedkeuring aangevulde boscompensatie door ANB 11/03/2022
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Omgevingsvergunning

Recente feiten :

3. Beslissing Minister

• Administratieve lus

• Hernieuwd openbaar onderzoek

• Owv toegevoegde boscompensatie (SPL, Beersel)
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Bodemsaneringsproject
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Bodemsaneringsproject : indiening

• Overleg aanvulling BSP met OVAM januari / februari

• Indiening BSP bij OVAM 23/02/2022

• Volledig en Ontvankelijk verklaard door OVAM 28/02/2022
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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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Bodemsaneringsproject : inhoud

Aanvullingen BSP tov als bijlage bij OMV gevoegd BSP

• Hoofdstuk 5.4  “Resultaten na uitvoering bodemsaneringswerken”

• Hoofdstuk 5.5  “Monitoringplan en controlemaatregelen”

• Hoofdstuk 5.7  “Verwerking verontreinigde stoffen”

• Hoofdstuk 6 : Gegevens over vergunningsplichtige activiteiten

Verwerkingsmethode verontreinigde stoffen
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Gezien de verzadiging van de deponie, zal er consolidatie van het afval optreden, waarbij percolaat naar boven kan worden uitgeperst. Om een stabiele

ophoging te realiseren en ongecontroleerde migratie van percolaat te vermijden mag er geen wateroverspanning ontstaan onder de aangebrachte folie

van de afdichtlaag. Voorafgaand aan het aanbrengen van de afdichtlaag, zal het percolaatniveau in de deponie verlaagd worden tot een veilig niveau,

zodat de latere niveaustijging, onder invloed van de zetting, beperkt en aanvaardbaar blijft. o.b.v. de huidige berekeningen en rekening houdend met een

veiligheidsmarge, wordt voorzien om 20.000 m3 percolaat te onttrekken en af te voeren voor externe verwerking. Verdere studie en detaillering (o.a.

verfijnen stabiliteits- en zettingsmodel o.b.v. proeven en metingen) tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase zijn noodzakelijk om de definitieve

uitvoeringsvorm van de steunlaag, afdichtlaag en drainage met voldoende veiligheidsmarges te bepalen.

Bodemsaneringsproject : procedure

OO BSP omwille van de onttrekking van percolaat : 

enkel in Rumst

11 maart 2022 tot en met 10 april 2022.

VLAREBO Artikel 83.

Als het bodemsaneringsproject de exploitatie van ingedeelde inrichtingen omvat die overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning vergunningsplichtig zijn, legt de OVAM het ontvankelijke en volledige bodemsaneringsproject binnen een termijn van veertien dagen 

na ontvangst ervan voor advies voor aan de volgende instanties :

1° het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden gelegen zijn waarop de vergunningsplichtige inrichtingen worden 

gevestigd;

2° de andere overheidsorganen die krachtens artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning aangewezen zijn om advies uit te brengen over een omgevingsvergunningsaanvraag voor die 

inrichtingen, met uitzondering van de OVAM.

VLAREBO Artikel 86.

In de gevallen, vermeld in artikel 83 tot en met 85, bezorgt de OVAM binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst ervan het bodemsaneringsproject 

aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de gronden gelegen zijn waarop de vergunningsplichtige inrichtingen of werken 

gevestigd zijn of uitgevoerd worden, en waarop werken worden uitgevoerd waarvoor een project-MER of een omgevingsveiligheidsrapport vereist is.

Binnen een termijn van tien dagen na ontvangst ervan maakt de burgemeester het bodemsaneringsproject gedurende dertig dagen bekend door 

aanplakking van een bericht op de plaats waar de bodemsaneringswerken gepland zijn en op de plaatsen die gereserveerd zijn voor de officiële berichten 

van bekendmaking. Gedurende diezelfde periode van dertig dagen legt hij het bodemsaneringsproject ter inzage bij de diensten van het gemeentebestuur. 

Tijdens die periode van bekendmaking kan iedereen schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen. Na 

afloop van de periode van bekendmaking maakt de burgemeester een proces-verbaal op over de ingediende bezwaren en opmerkingen. Uiterlijk vijftig 

dagen na ontvangst van het bodemsaneringsproject wordt het proces-verbaal aan de OVAM bezorgd.
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Communicatie
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Communicatie

• Ontwerp Nieuwsbrief Maart

-toelichting omgevingsvergunning & verder verloop procedure
-informatie over bijkomende boscompensatie
-stand van zaken asbeststort na stormen
-aanpak industrieel erfgoed (input Maarten Pacquee, Dep. Erfgoed prov.)

 verzending 28 maart, groeiend aantal abonnees: 646

• Ontwerp persbericht bij uitspraak OVA
- ligt klaar, zal ter goedkeuring en aanvulling worden voorgelegd aan 
grondeigenaars en gemeenten van zodra uitspraak gekend is
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Timing
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Timing

nov/2021 – 16 mei/2022

Omgevingsvergunnings-
aanvraag

28 feb/2022 – jun /2022

procedure 
bodemsaneringsproject

Q3/ 2022 – Q2/2023

Bouw kade en tunnel

Q2 2023  -> Q2 2029

Afsluiting en ontbossing in fasen
Sanering in fasen
Grondaanvulling in fasen
Herbebossing en wederopenstelling in fasen 2029 - 2030

Eindafwerking
Ombouw corridor en ecotunnel
Afbraak kade

VOORBEREIDING

UITVOERING
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Varia


