
VERSLAG Zitting MINA-raad       15 november 2022 

Aanwezig: 

 Stemgerechtigd: Angela Scholiers (kringloopkrachten), Jeroen Peeters (burger). Erwin 
Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),Patci 
Beukelaer (ATA), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt),  

 Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu) 
 Gast: Sophie De Wit (Burgemeester)  

Niet aanwezig:  

 Katoo Declerck, , Jean-Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Robert Reynaert 
(burger), Guido Giebens (uitgenodigd burger)Bart Lambrecht (schepen), Kim Caremans 
(dienst omgeving) 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd, mits een kleine aanvulling. 

Agendapunt: opties n.a.v. de nieuwe proefvergunning die minister Demir heeft toegekend aan 
ISVAG. 

Na de bekendmaking van de toekenning van een nieuwe aan ISVAG verleende proefvergunning 
en tevens na kennisname van het n.a.v. de nieuwe vergunning ontvangen advies van LDR 
advocaten, het Gentse advocatenkantoor dat in opdracht van de gemeente Aartselaar en enkele 
bewoners eerder met succes vorige ISVAG-vergunningen had laten vernietigen, werd vanuit de 
MINAraad reeds op 7 november jl. volgend advies (via mail intern afgestemd) aan het college 
van burgemeester en schepenen verleend en overgemaakt: 

De Milieuraad van Aartselaar heeft kennis genomen van de beslissing van minister Zuhal Demir 
om ISVAG een voorwaardelijke vergunning te leveren voor twee jaar. Deze vergunning negeert 
het feit dat er geen manoeuvreerruimte meer was, gelet op het bindend negatieve advies van het 
Agentschap voor Natuur en Bos wegens een niet te remediëren stikstofimpact (strijdigheid met 
bindende normen), maar ook het door OVAM gemeld structureel overschot aan 
verbrandingscapaciteit op Vlaams niveau. 

De Milieuraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad, de 
opeenvolgende bestuursakkoorden indachtig, tegen deze nieuwe vergunning bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen een schorsings- en vernietigingsberoep aan te tekenen. Zij vraagt 
eveneens een schorsingsberoep bij hoogdringendheid te overwegen. 

  

Inmiddels werd zowel door Bond Beter Leefmilieu (BBL) als door Natuurpunt aangegeven dat 
zij alvast samen met de buurtbewoners uit Aartselaar en ook Wilrijk wensen in te stappen in een 
door LDR advocaten voor genoemde partijen gezamenlijk in te dienen schorsingsverzoek bij 
gewone hoogdringendheid, waarmee tegelijk ook om de vernietiging van de nieuwe ISVAG-



vergunning wordt verzocht. De uiterste datum voor de indiening van het beroep is 25 december 
2022 voor de buurtbewoners, Natuurpunt en BB, en 20 december voor de adviesinstanties w.o. 
de gemeente Aartselaar, vermits deze adviesinstanties reeds eerder hebben kennis gekregen van 
het vergunningsbesluit.  

  

Omdat het standpunt van de gemeente Aartselaar nog niet 100% vastligt, was de Burgemeester 
als gast op de zitting van de MINAraad aanwezig. De Burgemeester lichtte toe welke 
afwegingen er vanuit de gemeente gemaakt zullen worden alvorens te beslissen of er al dan niet 
op verdere beroepsprocedures wordt ingetekend. 

  

De MINAraad besliste ter zitting dat mocht de gemeente voor het schorsings- en 
vernietigingsberoep afhaken, de MINAraad dan de kosten zal dragen voor de burgers die wél in 
het geding stappen. 


