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Aanwezig
Ludwig Caluwé, Luk Lemmens, Wouter Verbeeck, Chris Danckaerts, Jurgen Callaerts, Els De Vlies,
Kris Van Hoeck, Sven Cools, Bram Verschoren, Jeroen Depaepe, Deborah Smet, Luc Cassan, Renilde
Thys, Jan Dierckx, Evi Triest, Gert Van de Genachte, Jan Blancke, Kathleen Art,
Verontschuldigd
Danny Toelen, Jeroen Baert, Bart Van Camp,

De stuurgroep keurt het verslag van de vergadering van 1 juli 2020 goed.
Voorlopige maatregelen asbeststort:
De stuurgroep:
-

-

-

Aanhoort de heer Danckaerts m.b.t. de terreincontroles die werden uitgevoerd op het
asbeststort;
Noteert dat op 1 september een controle werd uitgevoerd door de milieudienst van Boom, met
bijzondere aandacht voor de effecten van droogte, ontwortelde bomen en plantensterfte;
Noteert dat er geen onrustwekkende aanbevelingen werden geformuleerd en akteert dat de
Vlaamse Waterweg deze aanbevelingen zal uitvoeren en opvolgen;
Stelt vast dat er in november-december een winterrondgang is gepland door de
bodemdeskundige van De Vlaamse Waterweg;
Aanhoort de heer Danckaerts voorts inzake de analyses van staalnames door het actiecomité
Red de Kleiputten en de reactie van Ovam dat er geen formele waarde wordt gehecht aan het
rapport van dit comité nu de staalnames niet door een erkend deskundige en volgens de CMAmethode geschiedden;
Benadrukt dat het not done is om het asbeststort te betreden; dat de voorlopige maatregelen,
opgelegd door OVAM duidelijk een verbod tot betreding inhouden om de volksgezondheid te
waarborgen;
Aanhoort mevr. Thys die meldt dat het actiecomité toegang wenst tot het asbeststort en/of de
deskundigen wenst te begeleiden;
Discuteert uitvoering over deze vraag en de mogelijkheid of onmogelijkheid om hierop in te
gaan;
Stelt vast dat OVAM duidelijk iedere betreding door een niet bevoegde bodemdeskundige
verbood, zodat toegang verlenen niet mogelijk is; dat hoogstens aan OVAM een verzoek tot
afwijken van haar verbod zou kunnen worden gevraagd; dat men evenwel geen precedenten
wenst te creëren en een verzoek tot afwijken voor een persoon zonder twijfel door andere
gelijkaardige vragen zouden worden gevolgd; dat rigoureus de controlemaatregelen van
OVAM worden opgevolgd en bevoegde, onafhankelijke deskundigen die uitvoeren; dat geen
enkele argumentatie of onderbouwing wordt aangebracht waarom deze deskundigen
onbehoorlijk zouden tewerk gaan; dat het actiecomité in het verleden meermaals de hand
werd gereikt en werd verzocht om hun onderbouwing mee te delen waarop zij steunt om de
deskundige bevindingen in dit project in twijfel te trekken; dat daar nooit op werd ingegaan;

-

Dat hoogstens bij deze opnieuw dit aanbod wordt gedaan aan het actiecomité;
Akteert dat de terreineigenaars zich niet wensen te laten terroriseren door een actiecomité dat,
zonder onderbouwing mee te delen, al de duurbetaalde deskundige rapporten in vraag stelt; dat
de enige bedoeling is om in het gebied een goede sanering uit te voeren, zodat kinderen en
kleinkinderen binnen 15 jaar onbekommerd kunnen gaan spelen en genieten van een prachtig
natuurgebied;
Eindrapportage luchtmetingen

De stuurgroep:
-

Aanhoort de heet Danckaerts met betrekking tot de eindrapportage van de luchtmetingen;
Verheugt zich dat tijdens de 2de meetperiode van april tot juni géén asbestvezels werden
gedetecteerd in de stalen;
Dat het rapport in de week van 14 september zal worden gefinaliseerd en vrijgegeven;

Studies en administratieve procedures STAVAZA
De stuurgroep:
- Aanhoort de intendant met betrekking tot de stand van zaken van de lopende studies en
administratieve procedure;
- Akteert dat Tractebel vertraging opliep in de afwerking en verdere uitwerking van de studies of
documenten die Ovam opvroeg; dat enerzijds een grondiger onderbouwing vereist is waarom
Enhanced Landfill Mining geen haalbaar alternatief is; dat anderzijds er een nadere uitwerking komt
van alternatieven met bijkomend aan afdekking een actieve zuivering van percolaat van het
huisvuilstort;
- begrijpt dat een schriftelijk standpunt van OVAM over deze samenhangende studie een essentieel
element is voor de afwerking van het MER en de heropstart van de bespreking met de visclub;
- Dat de vertraging bij het MER een gevolgvertraging is van deze van Tractebel; dat met ANB
overlegd wordt over de opvolging van de ecologische principes en maatregelen tijdens de
uitvoeringsfase, bijvoorbeeld via voortgangsrapportage en werkplanning;
- Dat Arcadis 14 dagen na bekomen van het schriftelijk standpunt van OVAM het MER dient af te
leveren; Dat streefdoel voor indiening goedkeuring eind oktober is;
- Neemt akte van de aangepaste timing;

Communicatie
De stuurgroep:
-

Aanhoort Kathleen Art met betrekking tot de communicatie;
Krijgt een overzicht van de raadpleging van de INBO-filmpjes en de nieuwsbrieven, en van de
in de volgende weken geplande acties;
Akteert dat de geplande infomarkt en de daaropvolgende gesloten raadszitting niet zal
doorgaan, bij gebreke aan afgewerkte rapporten;
Beseft dat de raadpleegbare rapporten en filmpjes nog steeds zeer technisch zijn en er nood is
aan voor leken makkelijk begrijpbare toelichtingen;
Discuteert over nut van een digitale infomarkt, en het gevaar dat zo’n infomarkt tot een
plenaire zitting zou evolueren;

-

Erkent dat een fysieke informatieve activiteit, bijvoorbeeld onder de tent in De Schorre, veel
voordelen heeft en toegankelijk is;
Dringt aan op het meer gebruiken van het geproduceerde filmpje; desgevallend na verknipping
tot kortere presentaties die makkelijker op de sociale media kunnen worden ingezet;

Varia

De stuurgroep:
- stelt vast dat het eerste variapunt, aangebracht door de heer Dierckx, met betrekking tot de vraag tot
toelating om het asbeststort te betreden, reeds werd behandeld;
- aanhoort de heer Dierckx met betrekking tot een tweede vraag waarbij hij verwijst naar een bezoek
van Lantis aan de actiegroep, en waarbij Lantis van oordeel was dat er overleg diende te gebeuren;
- verneemt van mevrouw Triest dat Lantis na intern beraad, besloot om in eerste instantie met de
grondeigenaars in overleg te gaan;
- akteert dat de volgende stuurgroep van 30 september te kort op de huidige volgt, zodat 28 oktober als
volgende vergaderdatum wordt aangehouden

