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Aanwezig 

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

Verontschuldigd 

Kris Van Hoeck, Veerle De Beuckeleer,  

 

De stuurgroep keurt het verslag van de vergadering van 2 september 2020 goed. 

 

Voorlopige maatregelen asbeststort:  

De stuurgroep: 

- Aanhoort de heer Danckaerts m.b.t. de stand van zaken rond het asbeststort 
- Bespreekt de vraag van het actiecomité Red onze Kleiputten om, naast een erkend 

bodemsaneringsdeskundige ook een asbestdeskundige mee te mogen sturen op de volgende 
inspectieronde;  Stelt vast dat OVAM specificeert dat er geen erkenning als asbestdeskundige 
bestaat en de kwaliteitsborging geschiedt via de erkenning als bodemsaneringsdeskundige;  

- Besluit dat enkel de erkend bodemsaneringsdeskundige kan worden toegelaten tot de 
inspectieronde;   

- Verneemt dat de voorbereidingen van bijkomende voorlopige acties ingevolge het vorige 
inspectiebezoek in voorbereiding zijn; dat Jeroen Depaepe van DVW dit trekt; dat er extra 
gronddekking zal aangebracht worden waar de erosiegeulen dat vereisen; 
 

Saneringsproject BATNEEC 

De stuurgroep: 

- Aanhoort de intendant met betrekking tot de rapporten inzake de bodemsanering die aan OVAM 
werden toegestuurd en waarover OVAM standpunt innam;  

-Verneemt dat de presentatie die hier in detail op ingaat zal worden rondgezonden en de leden van de 
stuurgroep daarover gerust vragen kunnen stellen aan de intendant; 

- verneemt, op vraag van een lid,  dat MCA staat voor multicriteria-analyse, zijnde de methodiek die 
OVAM oplegt voor de beoordeling van saneringsvarianten,   

- verneemt tevens op vraag van een lid dat de  3,2 milj. kubes grondverzet slaat op de grondvolumes 
binnen de saneringsperimeter; dat de volumes daarbuiten, zoals ter hoogte van Keibrekerspad e.d en 
de putten van Natuurpunt erbij gerekend, een volume van 4 milj. kubes impliceert; 

 



MER – stand van zaken 

 

De stuurgroep: 

- Aanhoort de intendant met betrekking tot het ontwerp van MER dat eerstdaags afgewerkt wordt; Dat 
de toelichting nog een ontwerprapport betreft, zodat er mogelijks nog wellicht kleinere aanpassingen 
of toevoegingen mogelijk zijn; 

- Verneemt, zoals bij de BATNEEC, dat de presentatie zal worden rondgestuurd en leden van de 
stuurgroep gerust vragen kunnen stellen aan de intendant; 

- Verneemt, op vraag van Bart Van Camp, dat het onderzochte nulalternatief slaat op een sanering met 
1,3 milj grondaanvoer, zijnde het absoluut minimorum dat toelaatbaar is ingevolgde de MCA van de 
saneringsvarianten; dat dit nulalternatief derhalve uitgaat van een project zonder betrokkenheid van  
Lantis; dat een nulalternatief waarbij enkel het asbeststort wordt afgedekt niet toelaatbaar is voor 
OVAM gezien hiermee niet aan de saneringsverplichtingen wordt voldaan; 

- Verneemt, op vraag van Els De Vlies, dat de duurtijd van rijperioden van de dumpers in het MER 
aangegeven is via een vork waarbij  de minimum duurtijd berekend is uit de maximumcapaciteit van 
de kade rekening houdende met de toelaatbare werktijden (de Vlarem dagperiode) en de maximum 
duurtijd mede afhankelijk is van andere factoren (ritme Oosterweel, ritme sanering en realisatie 
morfologie, …); 

- Verneemt, op vraag van Ludwig Caluwé, dat de beoordelingen in het MER zowel een vergelijking 
inhouden van het ontworpen landschapsproject met de huidige actuele situatie als van het nul-
alternatief met de huidige actuele situatie; 

 

Overeenkomsten met derden 

 

De stuurgroep: 

- Aanhoort Jan Blancke betreffende de stand van zaken omtrent overeenkomsten met derden binnen 
het projectgebied; 

- Verneemt dat de overeenkomst met betrekking tot de FEER-gronden is getekend; dat het 
Hermesfonds aldus toelaat om de nodige saneringswerken op die gronden uit te voeren en er na 
sanering een overdracht om niet van deze gronden naar het Lokaal Bestuur Rumst zal geschieden; 

- Verneemt tevens dat de overeenkomst met Wienerberger inzake een samenwerking voor aanpassing 
en verlegging van het Keibrekerspad en de toekomstige afwatering naar het ontworpen rietveld is 
getekend; 

- Verneemt dat de Vissersclub wordt uitgenodigd voor een hernieuwd overleg met het oog op een ruil 
van hun visvijver met een nieuwe vijver in de hoek van de Kapelstraat- Bosstraat;  dat de uitnodiging 
daartoe is verzonden; 

 

Lantis: verdere aanpak 

 

De stuurgroep: 



- Aanhoort Bart Van Camp omtrent de verdere aanpak die Lantis beoogt in dit dossier; 

- Verneemt dat Lantis blij is met de BATNEEC en de stand van zaken van het MER en aandringt op 
een snel indienen van de MER bij de MER-cel; 

- Verneemt dat zij contact opgenomen hebben met de heer Van Houtte om met hem in gesprek te gaan 
over de grondstromen die Lantis  organiseert, de tracking en tracing van de grondstromen, de wijze 
waarop zij ecologie en fauna benaderen, de zorgvuldigheid waarbij stofhinder en andere nadelen 
worden behandeld, de wijze waarop Lantis nu op Linkeroever haar projecten aanpakt; 

 

Communicatie 

De stuurgroep: 

- Aanhoort Kathleen Art met betrekking tot de communicatie;   

- Verneemt hoe het filmpje een prominentere plaats kreeg op de site en hoe deze site werd geüpdatet 
en aangevuld; 

- Verneemt dat een, nog te vereenvoudigen samenvatting van de BATNEEC  online staat, samen met 
alle documenten 

- Dringt erop aan dat de scenario’s goed naar voor worden gebracht en gevisualiseerd 

 

Geactualiseerde timing 

De stuurgroep neemt kennis van het feit dat de geactualiseerde timing, voorgesteld op de vorige 
stuurgroep, wordt gehandhaafd; 

 

Varia 

De stuurgroep: 

- Aanhoort, op vraag van Luc Cassan, dat er tussen de grondeigenaars en Lantis is afgesproken dat de 
landschapsopbouw een taak van Lantis is, maar de eindafwerking, zoals bepalingen e.d. een taak van 
de grondeigenaars;  Dat uit de INBO-studie blijkt dat een deel van de aangevoerde gronden goed 
geschikt is voor bosaanplanting, en dat waar dat nodig zal zijn, door de grondeigenaars dus bijkomend 
teelaarde of grondverbeteringswerken zullen uitgevoerd worden;  

- dat, op de vraag of daarvoor budget voorzien is, de provinciegriffier meedeelt dat er voor dit project 
momenteel een provisie van 2 milj. euro is voorzien; dat DVW, bij monde van Chris Danckaerts, 
bevestigt dat ook zij haar engagementen ten aanzien van de afwerking gestand zullen doen; dat een 
normale bosaanplant circa 5.000 euro per ha kost, hetgeen bij grondverbetering of steilere hellingen 
hoger kan oplopen maar dat alleszins  de huidige provisie op het eerste gezicht ruim voldoende oogt; 

- dat uitwerking van de aanplantingen nog moet worden uitgewerkt, maar dat daar nog ruim de tijd 
voor is;  dat ook deze werken gefaseerd zullen worden aangepakt; dat dus geenszins door de 
grondeigenaars gewacht zal worden totdat Lantis alle grondwerken heeft uitgevoerd, maar fase per 
fase, deelgebied per deelgebied aan de eindafwerking moet worden gewerkt; 

- dat, in antwoord op het gerucht dat de actiegroep naar de Raad van State zou stappen, erop gewezen 
moet worden dat niet de Raad van State maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd is voor 
beroepen tegen een omgevingsvergunning; dat de actiegroep die mogelijkheid zal hebben tijdens een 



beperkte periode nadat de omgevingsvergunning is verleend; dat een beroep niet automatisch 
schorsende werking heeft, en de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich binnen een redelijke termijn 
zal moeten uitspreken over een schorsing van de tenuitvoerlegging indien zulks gevorderd wordt; 

  

De stuurgroep noteert dat de volgende vergadering geagendeerd staat op 16 december; 

Dat Jeroen Depaepe in het vervolg mede uitgenodigd wordt als vertegenwoordiger van DVW 

 


