GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
(MILIEURAAD AARTSELAAR)
VERGADERING VAN 8 MAART 2021 ‐ DIGITAAL

Aanwezig
Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger‐voorzitter), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys
(Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie), Angela Scholiers (kringloopkrachten), Tine Van
Puyenbroeck (burger), Jeroen Peeters (burger), Robert Reynaert (burger), Patci Beukelaer (ATA).
Niet stemgerechtigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu) Ramona Savu (dienst omgeving), Caroline
Drieghe (dienst omgeving), Tony Van Rompaye (omgevingsambtenaar) en Lien Verbeeck
(omgevingsambtenaar)
Verontschuldigd: Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Guido Giebens (burger)Bart
Lambrecht (schepen)

Agendapunt 1: Diftar.
Caroline licht de stand van zaken toe: er wordt in de week van 22 maart een herinnering voor
betaling verstuurd naar personen die nog niet betaald hebben.
Er zijn geen verdere vragen van de MINA raad, ivm Diftar.

Agendapunt 2: Isvag
Isvag heeft op een bestuursvergadering van Igean de risico’s van het beroep uiteengezet: indien de
oven niet verder zou geëxploiteerd kunnen worden: zijn alle kosten die Isvag al gemaakt heeft, ten
laste van de aandeelhouders. Igean stuurde hieromtrent ook een brief aan alle gemeenten.
Het CBS van Aartselaar heeft hierop als volgt gereageerd: de gemeente heeft niets tegen Isvag, maar
het CBS heeft enkel een probleem met de locatie ervan. In de eerste vergunning werd een tijdelijke
vergunning voor 10 jaar afgeleverd, met de bedoeling om een nieuwe locatie te zoeken. Als Isvag in
het havengebied zou komen, zou de gemeente geen probleem hebben met Isvag en zou bovendien
meer energierecuperatie kunnen gebeuren.
Peter Van Mechelen gaat na of het betreffende verslag van de raad van bestuur beschikbaar is,
indien niet, wordt een officiële vraag gesteld om het verslag te kunnen inkijken.
Peter Van Mechelen, zal het Isvag dossier tijdelijk verder opvolgen. De MINA raad vraagt hoe de link
zal gelegd worden tussen P. Van Mechelen en de MINA‐raad.
Vorige week werd in het noorden van Antwerpen een stikstofarrest uitgesproken. De MINA raad
vraagt of dit element in de huidige beroepsprocedure kan toegevoegd worden. Tony vernam na de
vergadering nog volgende: intern overleg binnen LDR Advocaten heeft ertoe geleid dat het
ruchtmakende stikstofarrest wel degelijk alsnog werd toegevoegd aan het ISVAG‐beroepsdossier,

gelet op de impact van de stokstofuitstoot van de nieuwe installatie op het dichtstbijgelegen
Natura2000‐gebied, t.t.z. de Wilrijkse fortengordel blijkens de meest recente INBO‐kaarten.
De vergunning voor de huidige oven loopt in oktober af. In de procedure voor hervergunning (voor 5
jaar) zou er een vormfout begaan zijn. Tegen september wordt een uitspraak verwacht. Nadien zal
nog veel tijd moeten gespendeerd worden aan dit dossier.
Voor de nieuwe oven wordt de slaagkans hoog ingeschat, om de vergunning te weigeren.

Agendapunt 3: Evolutie milieuraad ‐ rol van Tony daarin – afscheid van Tony
De milieuraad werd in 1989 opgericht. De Mina‐raad was toen meer een actiegroep, die meer acties
op het terrein deden. Stilaan is de Mina‐raad meer een adviesraad geworden. Tony heeft hierin
steeds een belangrijke rol gespeeld, dankzij zijn bijzondere dossierkennis.
Een van de mooiste realisaties is het omzetten van de Reukens naar bosgebied, maar ook
verschillende boomplant acties, de ‘Kom op tegen kanker’ actie en natuurlijk de strijd tegen Isvag.
De dioxine normen zijn uiteindelijk strenger geworden, naar aanleiding van de acties die door de
MINA‐raad tegen Isvag werden gevoerd. Professor Reynders (Univ. Amsterdam) gaf aan dat dankzij
de strijd van Aartselaar de dioxine norm voor verbrandingsinstallaties in Europa is verstrengd. Prof.
Jorens en Nick Van Laerbeek, hebben hier ook een grote bijdrage aan gehad.
In het verleden werd de MINA raad ook betrokken bij de opmaak van het GNOP , het
natuurontwikkelingsplan, de milieu convenant,…. Over de jaren heen is daaruit veel voortgekomen,
zoals onder meer ook de landschapswerking zuidrand.
Tony wordt van harte bedankt door de raadsleden en ex‐voorzitters. Zijn bijzondere inbreng wordt
geloofd.

Volgende vergaderingen milieuraad






30 maart
1 juni
7 september
26 oktober
7 december

Vragen en advies van de milieuraad aan het college
1) Voorzien van een link tussen P. Van Mechelen en de MINA raad, voor de opvolging van het
Isvag dossier
2) Advies: opvragen van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van IGEAN,
waarin Isvag de risico’s van het beroep uiteengezet heeft

