
Milieuraad 28 januari 2020 
 

Aanwezig 

Stemgerechtigd: Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel & 

Industrie), Nina Vanwonterghem (kringloopkrachten), Patci Beukelaer (ATA), Guido Giebens (burger), 

Jeroen Peeters (burger), Tine Van Puyenbroeck (burger), Jean Pierre Herincx 

(werknemersafgevaardigden), Robert Reynaert (burger). 

Niet stemgerechtigd: Tony Van Rompaye (omgevingsambtenaar), Lien Verbeeck 

(omgevingsambtenaar). 

Verontschuldigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu), Bart Lambrecht (schepen van dierenwelzijn), 

Angela Scholiers (kringloopkrachten). 

  

Kandidatuur Erwin Van de Mosselaer 

Op voorhand werd de schriftelijke kandidatuurstelling van Erwin ontvangen en aan de leden 

doorgestuurd. Er zijn statutair maximum 4 plaatsen voor burgers voorzien, die reeds zijn ingenomen. 

Guido verklaart zich bereid, gezien zijn gezondheidssituatie, ontslag te nemen om Erwin toe te laten 

in de raad te zetelen. De vergaderingen van alle gemeentelijke adviesorganen zijn openbaar. Omwille 

van Guido ’s uitgesproken positieve engagement voor en expertise in de milieuproblematiek in het 

algemeen en het ISVAG-dossier in het bijzonder, nodigt de raad Guido uit om de vergaderingen te 

blijven bijwonen.  

De raad beslist zowel Guido ’s ontslag als Erwins kandidatuur te aanvaarden. 

Erwin wordt op de eerstvolgende vergadering van de milieuraad uitgenodigd. Op dat ogenblik zal de 

raad worden gevraagd om een voorzitter aan te duiden. 

 

ISVAG 

-AGOP Vlaanderen bevestigde vandaag dat de nieuwe aanvraag voor de nieuwe oven uiterlijk op 6 

februari volledig en ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent dat het openbaar onderzoek mogelijks 

reeds de eerste helft van februari wordt gestart.   

-Het samenwerkingsvoorstel van het onder de arm genomen communicatiebureau, gebaseerd op het 

TIARA-model, wordt besproken. Zij bevestigen dat de verschillende documenten tijdig, d.i. tussen 6 

en 15 februari kunnen worden aangeleverd. Onder die voorwaarden kan op het 

samenwerkingsvoorstel worden ingegaan. Van zodra deze documenten in ontwerpvorm beschikbaar 

zijn, wordt er een extra-vergadering belegd. Voorlopig wordt hiervoor donderdag 13 februari – 20 

uur genoteerd. 

-Door LDR Advocaten werd zowel beroep aangetekend tegen de weigering van de stad Antwerpen 

om inzage te krijgen in de RFI-documenten, als een nieuw verzoek ingediend bij dezelfde stadsdienst, 

waarin deze wordt gewezen op de decretale uitzonderingsbepalingen indien het gaat om 

documenten die milieu-emissies betreffen. 



-Op 15 februari, van 14 tot 18 uur, wordt door het bewonersplatform Aartselaar-Wilrijk een 

‘infomoment burenoverleg’ georganiseerd in het Neerlandhof te Wilrijk (Edenplein). Erwin treedt op 

als woordvoerder. 

Om dit infomoment ook in Aartselaar bekend te maken, wordt bij het bewonersplatform een 

bestelling geplaatst van 5.000 flyers tegen de kostprijs van 96 euro. Normaal worden deze flyers 

vrijdag geleverd bij Luk. Er zal onderling worden overlegd, ook met de wijkraden, om af te spreken 

wie waar zal flyeren.   

-Minister Somers heeft officieel geantwoord op de klacht, ingediend door ca. 360 personen bij het 

Agentschap Binnenlands Bestuur, omwille van de vermeende overtreding van ISVAG m.b.t. de 

decretale bekendmakingsvoorschriften van de beslissingen van de ISVAG-bestuursorganen. Het 

antwoord wordt onder bijlage toegevoegd. De minister bevestigt dat de klacht gegrond en terecht is 

en hij heeft ISVAG gevraagd het nodige te remediëren. De minister bevestigt dus dat de milieuraad 

de burgers bewust geen rad voor de ogen heeft gedraaid. 

Belangrijker is echter dat, eens de beslissingen op de ISVAG-website zijn opgenomen, hiertegen 

alsnog beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State. LDR Advocaten wordt gevraagd om de 

opportuniteit van dergelijk beroep te onderzoeken. 

Patci wordt gevraagd om n.a.v. de beslissing van minister Somers een mailing uit te sturen, ook naar 

de pers. 

-Wat betreft de lopende en komende vergunningsprocedures, formuleert de raad  - na bespreking – 

de volgende adviezen aan het college:   

Advies 1: 

De milieuraad adviseert het college door LDR Advocaten een bezwaarschrift te laten opstellen en  

namens de gemeente Aartselaar in te dienen bij de Vlaamse Regering en tevens dit bezwaarschrift ter 

beschikking te stellen van de milieuraad, om dit onder de bevolking te verspreiden. 

Advies 2: 

De milieuraad adviseert het college, naar analogie met wat in het verleden herhaaldelijk inzake het 

ISVAG-dossier is gebeurd, een (dringend) onderhoud aan te vragen met het kabinet van 

leefmilieuminister Zuhal Demir, om de minister het standpunt van de gemeente Aartselaar inzake de 

ISVAG-problematiek uiteen te zetten. Idealiter bestaat de Aartselaarse delegatie uit de burgemeester, 

de schepen van leefmilieu, de omgevingsambtenaren milieu en een (of enkele) leden van de 

milieuraad.   

Mededeling Handel & Industrie Wilrijk-Aartselaar inzake ISVAG 

Mark, afgevaardigde in de milieuraad van Handel & Industrie Wilrijk-Aartselaar, geeft omstandige 

uitleg bij de mededeling die hij doet omtrent het standpunt van de bedrijvengroepering in verband 

met de Isvag verbrandingsoven.  Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur werd 

immers unaniem de expliciete steun van HIW voor de bouw van een nieuwe 

afvalverbrandingsinstallatie van Isvag goedgekeurd, mede omwille van het daarbij horende 

warmtenet. 

De milieuraad neemt hiervan akte, maar verwijst H&I naar het Aartselaarse bestuursakkoord, waarin 

wordt bepaald dat de juridische strijd tegen de oude en nieuwe afvaloven, omwille van de nabijheid 

van de dichtbevolkte Aartselaarse woonwijken, onverminderd wordt verder gezet. 



De raad begrijpt niet dat H&I enerzijds het Agentschap Wegen & Verkeer voor de rechtbank daagt 

omwille van de voor de verkeersdoorstroming nefaste ingrepen op de A12/N177, terwijl men 

anderzijds voorstander is van een grootschalige industriële afvaloven op diezelfde A12/N177, in de 

wetenschap dat de vrachtwagens, die dagelijks het afval vanuit alle windstreken aan- en afvoeren, 

zich sowieso op deze structurele flessenhals vastrijden. 

Ook het argument van het warmtenet is in deze irrelevant, aangezien dit warmtenet evenzeer door 

andere warmteleveranciers in de omgeving kan worden gevoed (Umicore, Aquafin). Dit zou toch 

blijken uit het eindrapport m.b.t. de marktbevraging (Request for Information) die de stad 

Antwerpen in juni 2019 heeft georganiseerd, waarvan de resultaten zouden uitwijzen dat er 

meerdere meerwaardige alternatieven in vergelijking met het referentiescenario ISVAG bestaan.    

Adopteer een berm  

-Aanwezige verenigingen: Chiro Akkefietje, Natuurpunt Aartselaar, Fietsersbond, 

Carnavalsvereniging, bewoners Groenenhoek. 

-Afwezigen: Blokkendoos en Cade.  

-Jeroen heeft begin dit jaar de actie van Ronny Verelst, de oud-voorzitter en initiatiefnemer, 

overgenomen. 

-Alle verenigingen willen ook in 2020 graag participeren.  

-Momenteel zijn er locaties waar het zwerfvuil niet meer wordt opgeruimd. Het speelplein Frits Van 

den Berghelaan bijvoorbeeld alsook in de wijken Koekoek en Ten Dorpe.  

-2019 : Er werden 56 zakken verzameld t.g.v. 31 opruimacties. Hiervan heeft Natuurpunt meer dan 

20 zakken gevuld.  

-2020: Zelfde campagnevoorwaarden: 5 ophalingen verspreid over het jaar; er wordt opnieuw een 

contract opgesteld, dat wordt in de loop van volgende week wordt verstuurd. 

-Vliegende brigade (Rupeltornado’s): Gevraagd wordt om de planning van deze mensen door te 

geven, zodat de opruimacties hierop kunnen worden afgestemd. 

-Fietsersbond: Zamelt in ter hoogte van Oeyevaersbosch. Hier zijn enige tijd geleden vuilnisbakken 

geplaatst, waardoor er veel minder afval is. Ook op het Reukenspad en in de bocht van de 

Langlaarsteenweg is het afval sterk verminderd.  

-Groenenhoek: Minstens tweemaal per maand ruimt een echtpaar het zwerfvuil op. 

-Conform het bermbesluit mogen de (aangeduide) bermen niet worden gemaaid de eerste maal voor 

15 juni, de tweede maal voor 15 september. 

Volgende vergadering: dinsdag 24 maart 2020 – 20 uur – collegezaal. 

Let op: Indien de extra vergadering op donderdag 13 februari 2020 – 20 uur effectief door gaat, 

wordt u per mail verwittigd. 

 

Lien Verbeeck – Tony Van Rompaye 

 


