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2. De stuurgroep keurt het verslag van de vorige vergadering goed. 

 

3. Voorlopige maatregelen asbeststort. 

De stuurgroep aanhoort de toelicht met betrekking tot de voorlopige maatregelen rond het asbeststort. 
Naar aanleiding van de voorjaarsstormen medio februari werd op 21 februari een extra terreincontrole 
doorgevoerd.  

Er werden geen beschadigingen vastgesteld aan de bestaande afdeklagen maar wel werden meerdere 
omgevallen of afgeknakte bomen waargenomen. De opruiming daarvan werd reeds deels gedaan en 
zal de komende dagen verder worden aangepakt.  

 

4. Omgevingsvergunning.  

De intendant licht de recente feiten terzake toe. 

De hoorzitting van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verliep goed. Alle adviezen 
waren positief, al dan niet onder voorwaarde. Er werden vragen gesteld over de onteigening van de 
visvijver en er werd bevestigd dat het boscompensatiedossier zou worden aangepast conform de 
bemerkingen van ANB.  Een aparte aanvraag voor afwijking van het soortenbesluit blijkt nodig.  

Met betrekking tot de bezwaren waarin wordt opgeworpen dat een sanering van het huisvuilstort niet 
vereist zou zijn werd een repliek bezorgd. Er werd tevens gemeld dat de vergunningsaanvragers zich 
kunnen vinden in de adviezen voorgestelde vergunningsvoorwaarden. 



Voorts wordt toegelicht dat het boscompensatievoorstel na voormelde hoorzitting werd aangepast 
conform de visie van ANB die een aantal hectare bos kwalificeerde als ouder dan 22 jaar en daardoor 
compensatieplichtig aan een hogere factor.   Het voorstel werd aangevuld met dossiers in Sint-Pieters-
Leeuw, Beersel en Rumst. Het aldus aangepast voorstel werd door ANB op 11 maart goedgekeurd. 

Vers van de pers meldt de intendant daarop dat de Minister besliste tot toepassing van een 
administratieve lus met een hernieuwing van het openbaar onderzoek omwille van het aangepast 
boscompensatievoorstel. Dit werd niet verwacht, en was door de Vlaamse administratie of de 
Omgevingsvergunningscommissie evenmin aangekondigd. Integendeel was gesteld dat een conform 
het advies van ANB aangepast voorstel, ingediend voor de beslissing van de Minister, zou kunnen 
volstaan.    Door deze ministeriële beslissing wordt het openbaar onderzoek met aanvraagdossier, 
aangevuld met de reeds verleende adviezen opnieuw opgestart in beide gemeente. De adviezen zullen 
op de projectwebsite integraal worden bekendgemaakt.  

 

5. Bodemsaneringsproject 

De intendant licht toe dat het BSP werd aangevuld en op 23 februari werd ingediend. 28 februari 
verklaarde OVAM het volledig en ontvankelijk. 

Ten overstaan van het bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegde ontwerp werd het dossier 
aangevuld met een hoofdstuk 5.2. “modellering zetting, stabiliteit  en biogas”.  Aan de hand van een 
aantal tekeningen in de powerpoint licht de intendant toe waarover dit precies gaat. Uit de modellering 
blijkt dat er potentieel percolaat uit de deponie kan migreren als daar geen maatregelen tegen worden 
genomen.  Derhalve wordt ingepland om een deel van dat percolaat af te pompen. Een actief biogas 
venting systeem met monitoring bewaakt de biogas productie.  

In een aantal aanvullende hoofdstukken worden de verwachte resultaten na uitvoering van de 
saneringswerken omschreven, een monitoringplan en controlemaatregelen toegelicht en wordt het 
afgepomte percolaat als te verwerken verontreinigde stof toegevoegd. 

Ingevolge artikel 83 Vlarebo wordt het BSP aan een openbaar onderzoek onderworpen in de gemeente 
Rumst, van 11 maart tot 10 april 2022.  

 

7. Communicatie 

De geplande communicatie wordt toegelicht.  

Een nieuwsbrief zal het verder verloop van de omgevingsvergunningsprocedure toelichten. 

Het persbericht met betrekking tot de omgevingsvergunningsbeslissing zelf wordt uitgesteld, nu er 
geen uitspraak ten gronde tussenkwam.  

 

8. Timing 

 De timing van het project blijft behouden, met diens verstande dat alles met 3 maanden opschuift 
ingevolge de administratieve lus waartoe de Minister besliste.  


