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Nieuwe samenwerkingsstructuur
De stuurgroep:
-

Neemt kennis van de nieuwe samenwerkingsstructuur, zoals voorgesteld door de intendant.
Neemt kennis dat Jan Blancke Wim Lux (en Marieke Gruwez) vervangt als
vertegenwoordiger van de provincie in de projectgroep en deelnemer aan de stuurgroep.
Akteert dat de Vlaamse Waterweg op korte termijn iemand aanduidt om in deze projectgroep
te zetelen ter vervanging van haar vorige vertegenwoordiger.
Stemt in met de samenstelling van de vergunningenwerkgroep, technische werkgroep en
communicatiewerkgroep.

Vergunningenarchitectuur
De stuurgroep:
-

-

-

-

Neemt kennis van de nieuwe geplande vergunningenarchitectuur, met een voorgaande
projectvergadering, een MER, een omgevingsvergunning voor alle werken in het gebied van
de provincie en Vlaamse Waterweg en een daaropvolgend BSP en een losstaande
omgevingsvergunning voor de Natuurpunt-plassen
Neemt kennis van de tijdstippen waarop OVAM zich formeel zal kunnen uitspreken over de
geplande werken.
Neemt kennis van de resultaten van de overlegvergadering die de een delegatie van de
eigenaars en intendant hadden met OVAM, waarbij bevestigd werd dat de saneringsplicht en
de BATNEEC-sanering niet ter discussie staan, toelichting werd verleend omtrent bebossing
bij afdekking en de technisch nog uit te klaren punten werden aangestipt.
Neemt kennis van het voornemen om beroep te doen op de VIP-werking van de Vlaamse
overheid onder supervisie van de Minister bevoegd voor omgeving, gezien de complexiteit
van het vergunningendossier.
Neemt kennis van de nieuwe timing die thans wordt nagestreefd, met een projectvergadering
medio maart, het indienen van de omgevingsvergunning in mei en het BSP volgend op deze
vergunning. Volgens deze timing zijn de openbare onderzoeken gepland in de maanden juni
en november.

-

-

Beslist om in de loop van de maand maart, na afwerking van het MER en ontvangst van het
verslag van INBO (zie verder) ook nog een informatie- en participatiemoment te organiseren
waar de bevolking op een bevattelijke wijze de resultaten van het MER en de INBOvoorstudie ter kennis krijgt.
Onderkent het belang om ernaar te streven dat hier geen vertraging optreedt waardoor het
openbaar onderzoek naar de maand juli zou verschuiven.

Ondersteuning bos- en natuurontwikkeling door INBO
De stuurgroep:
-

-

-

-

Neemt kennis van het feit dat een opdracht aan INBO voor een 6-jarige ondersteuning van de
bos- en natuurontwikkeling met wetenschappers en navolgende monitoring een dermate hoge
kostprijs zou impliceren dat het plaatsen hiervan in dit stadium, met de nog bestaande
onzekerheden, geen optie is;
Neemt er kennis van dat aan INBO daarom vooreerst een voorgaand expertadvies wordt
gevraagd naar de kritische succes- en faalfactoren en onderbouwing van aanpak, vergunning
en bestek.
Neemt tevens kennis van de preciese vraagstelling die aan INBO zou worden voorgelegd.
Benadrukt het belang van deze studie en een communicatie errond, om weerwerk te bieden
aan het fake nieuws dat de actiegroepen mbt de bosontwikkeling, de klimaatimpact, …
verspreiden.
Beslist dat rond het inzetten van INBO en dit vooronderzoek moet worden gecommuniceerd.

Betere communicatie
De stuurgroep:
-

-

-

Stemt ermee in dat Kathleen Art van POM Antwerpen de communicatiedeskundige/
woordvoerder wordt van dit project. Kathleen zal als woordvoerder fungeren totdat, zo dit
nodig blijkt, ze opgevolgd wordt door een andere persoon en/of ondersteund wordt door
bijkomende capaciteit.
Bespreekt het belang en de aanpak van de communicatie in dit project.
Aanhoort Kathleen bij de uiteenzetting van haar eerste overwegingen en voorstellen terzake.
Beslist dat de communicatiewerkgroep wordt bijeengeroepen door Kathleen en deze
werkgroep een plan uitwerkt en op een volgende stuurgroep naar voor brengt. Daarin zal
onderzocht worden in welke mate een zelfstandig merk/zelfstandige huisstijl nuttig is, hoe met
de sociale media zal omgegaan worden, enz ..
Stemt in met Kathleen’s voorstel om actief zelf te communiceren naar aanleiding van de
internationale dag van de bodem.

Voorzorgsmaatregelen asbeststort stand van zaken
De stuurgroep:
-

Neemt kennis van de toelichting door Bram Verschoren over de voorzorgsmaatregelen die de
Vlaamse Waterweg nam en neemt inzake het asbeststort.
Akteert dat de stabilisatiewerken voor het losliggend asbest beëindigd zijn, en thans nog
gewerkt zal worden aan het verbeteren van de afsluiting op meerdere plaatsen, het aanbrengen

-

van kokosmatten en ander materiaal ter bestrijding van erosie, het vervangen van gevaarlijke
afsluitingen en het opstarten van een nieuwe meetcampagne.
Akteert dat de provincie onderzoekt of de afsluiting van de tunnel van het domein De Schorre
naar het asbeststort niet kan dmv een gemetselde muur of ander steviger materiaal.
Akteert dat de Vlaamse Watermaatschappij zal nagaan of bijkomende metingen aan de
Kapelstraat nut kunnen opleveren en dat zij een definitief rapport m.b.t. de
voorzorgsmaatregelen laat opstellen dat aan eenieder zal worden meegedeeld.

Varia
De stuurgroep:
-

Neemt kennis dat met de vissersclub opnieuw contact zal worden opgenomen nadat OVAM
schriftelijk standpunt heeft ingenomen.
Neemt kennis dat bij Tractebel informatie wordt opgevraagd omtrent de (vernielde)
ontluchtingsbuizen op het huisvuilstort en de eventuele maatregelen hieromtrent.

