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1. De stuurgroep keurt het verslag van de vorige vergadering goed. 

 

1. Asbeststort – Voorlopige maatregelen 

De Vlaamse Waterweg meldt de resultaten van de luchtmeetcampagne mei – oktober 2021.  Er waren 
2 meetlocaties (één buurtweg Bosstraat, één Kapelstraat).  14 filters werden voor verdere analyse 
geselecteerd vanuit een worst case-benadering. Op geen enkele ervan werd asbest aangetroffen, wat 
betekent dat voor alle filters de asbestconcentratie beneden de detectielimiet ligt. Deze ligt op 20 
vezels per m3. Zet men dat af tegen de milieunormen inzake asbest, waar normen van 500 vezels/m3 
gemiddeld en hoger gelden, is dat zonder meer een prima resultaat.  Eén randbemerking: het was een 
bijzonder nat voorjaar. In de periode juni -  juli vooral viel er uitzonderlijk veel regen, wat meerdere 
filters onbruikbaar maakte.  Speciaal daarom werd de meetcampagne verlengd tot midden oktober.   
Een uitzonderlijke periode laat wel niet toe om de resultaten zomaar naar andere jaren te transponeren. 

De Vlaamse Waterweg rapporteert ook over de halfjaarlijkse terreincontrole met een erkend 
bodemsaneringsdeskundige op 4 november 2021.  Het verslag hiervan is nog niet overgemaakt. Mocht 
daarin een andere vaststelling vermeld worden dan wat hier mondeling wordt meegedeeld, zal dit asap 
via de website bekend gemaakt worden. De deskundige stelt vast dat alle afdeklagen nog in goede 
staat zijn en hier geen actie nodig is.  De erosiegeul, vastgesteld door De Vlaamse Waterweg in 
augustus, aan de toegangsweg, blijkt niet te zijn vergroot. De deskundige oordeelt dat deze geul 
relatief ondiep is en geen onmiddellijk actie vereist. Ze moet wel blijvend gemonitord worden.  

 

 

 



2. Vergunningsprocedure:  

De intendant licht de stand van zaken toe. 

Op 16 november heeft de omgevingsambtenaar het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk 
verklaard. De behandelingstermijn bedraagt 120 dagen, wat betekent dat eind maart 2022 een 
beslissing over deze aanvraag zal zijn genomen. 

Het openbaar onderzoek loopt van 25 november tot 24 december en de digitale informatievergadering 
is vastgesteld op 2 december.  Een en ander werd bekendgemaakt via een publicatie in de krant, via 
individuele kennisgevingen, via de digitale nieuwsbrief, via de projectwebsite en de websites van de 
gemeenten Rumst en Boom en via aanplakking op een 25-tal plaatsen langsheen het projectgebied.  

Het dossier kan digitaal geraadpleegd worden op het omgevingsloket en, na afspraak, onder beperkte 
begeleiding bij beide gemeentelijke administraties.  Op de projectwebsite staat een korte toelichting 
hoe het dossier te raadplegen.    

De intendant overloopt voorts de verdere behandeling van de aanvraag (adviesaanvragen, 
vergunningscommissie, beslissing) 

Ondertussen werken de studiebureaus Tractebel en Pollux verder aan de technische studies inzake 
stabiliteit en zettingen en wordt het BSP afgewerkt, met het oog op de opstart van de  
aanvraagprocedure circa eind februari 2022.  

Afhankelijk van de resultaten van de aanvraagprocedures, zou dit kunnen betekenen dat er tegen maart 
een omgevingsvergunning en tegen april een BSP beschikbaar is.  Lantis dient dan te beslissen 
wanneer zij de bouw van de kade en de tunnel wensen op te starten.   Meteen na de 
omgevingsvergunning of niet.  

Ervan uitgaande dat de grondwerken een zestal jaren in beslag nemen, zou een eindafwerking, met 
ombouw naar ecocorridor en afbraak kade, in 2029-2030 gefinaliseerd worden.  

 

3. Communicatie 

Inzake de communicatie werd op de website en in een nieuwsbrief nader toegelicht hoe men de 
vergunningsaanvraag kan raadplegen en hoe men een bezwaar kan indienen. 

De digitale informatievergadering dd. 2 december zal ook opgenomen worden en integraal op de 
website ter beschikking worden gesteld, evenals de vragen en antwoorden die tijdens of na deze 
informatievergadering werden gesteld.  

Er zijn ook 2 compilatiefilmpjes gemaakt met videogetuigenissen. Deze zullen evenzeer op de website 
staan, en gebruikt worden bij verdere acties. 

 

4. Provinciaal reglement 

Vermits er meerdere vragen of opmerkingen binnen kwamen over de draagwijdte, betekenis of het nut 
van passages in het provinciaal reglement over de eigendommen Boom-Rumst, werd besloten om dit 
reglement te evalueren en desgevallend aan te passen. 

Er is daartoe een eerste overleg tussen de projectcoördinatie  en de provinciale administratie in de loop 
van volgende week.   Eenieder die over het reglement een vraag of suggestie heeft wordt van harte 
uitgenodigd om dit bekend te maken.  



Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om het Keibrekerspad gewoon uit het werkingsgebied van 
het reglement te halen.  Dan is het probleem van het verbod dat kinderen onbegeleid in het gebied 
komen grotendeels opgelost. Het Keibrekerspad vormt de natuurlijke fietsverbinding tussen een lokale 
school en Terhagen.    Op het voormelde overleg zal deze vraag evenzeer gesteld worden. De kans 
bestaat dit ook dit een formele wijziging van het besluit inzake het reglement vereist. 

Op de vraag welke timing er op de wijziging van dit reglement staat moet geantwoord worden dat dit 
niet gekend is.  Ook dit zal gevraagd worden. 

 

6. Varia 

Een eerste variapunt betreft de tunnel onder de Kapelstraat. Deze tunnel werd met een dranghekken 
afgesloten, wegens het gevaar van vallende stenen. De afsluiting wordt evenwel regelmatig 
opengedraaid.  Op het hekken hing een gevaarbord, verwijzend naar het asbeststort, maar geen 
informatie over de steenval.   Evenmin is er enige informatie over hoe de wandelaar dan wel het 
gebied kan betreden, en ontbreekt er op de voorafgaande toegang iedere info over alternatieve 
wandelmogelijkheden.   De vraag rijst ook of er geen alternatief bestaat voor een volledige afsluiting. 
Kan er niet door bv. een houten constructie aan het gevaar geremedieerd worden ? Onduidelijk is ook 
wie hieraan moet verhelpen.  De gemeente verleende een opstalrecht en dus is het niet evident dat dit 
een gemeentelijke taak is. 

Er wordt afgesproken dat uitgezocht wordt tot wiens taak dit behoort en of geen alternatief mogelijk 
is. 

Een tweede variapunt betreft het gebruik van de parking in het Provinciehuis bij toekomstige 
vergaderingen.  Indien men wenst gebruik te maken van deze ondergrondse parking moet daar een 
aanvraag voor per mail naar Magda Benoy worden verzonden ten laatste de voorafgaande dag om 12 
uur.  

 

 


