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30e stuurgroep
kleiontginningsgebied
Terhagen

01/12/2021
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Agenda

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Asbeststort voorlopige maatregelen

• Resultaten luchtmeetcampagne

• Terreincontrole 4 november 2021

3. Vergunningsprocedure

• Ontvankelijkheidsbeslissing

• Openbaar onderzoek

• Timing

4. Communicatie

5. Provinciaal reglement

6. Varia
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Asbeststort 

voorlopige maatregelen
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Resultaten luchtmeetcampagne

• 2 meetlocaties

• Buurtweg Bosstraat (22/06/2021 – 11/10/2021)

• Kapelstraat (12/06/2021 – 11/10/2021)

• 14 filters geselecteerd vanuit “worst case benadering”

• Resultaat: “Op geen enkele van de 14 geselecteerde filters werd 
asbest aangetroffen. De asbestconcentratie ligt voor alle filters 
beneden de detectielimiet van de meetmethode (< 20 v/m³). “

• Kanttekening:

• Uitzonderlijke natte zomer
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Terreincontrole 4 november 2021

• Halfjaarlijkse terreincontrole met erkend 
bodemsaneringsdeskundige (verslag nog in opmaak)

• Afdeklagen in goede staat

• Erosiegeul, vastgesteld in augustus, niet groter geworden

➔ Blijven monitoren 
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Vergunningsprocedure
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Ontvankelijkheidsbeslissing
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Aankondiging openbaar onderzoek

Publicatie krant Individuele kennisgeving omwonenden

Persbericht

Digitale nieuwsbrief
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Aankondiging openbaar onderzoek

3 websites
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Aankondiging openbaar onderzoek

Aanplakking gele affiche op 25 plaatsen
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Openbaar onderzoek

• Openbaar onderzoek van 25/11/2021 tot en met 24/12/2021

• Digitale raadpleging via omgevingsloket

• (begeleide) digitale raadpleging via gemeentehuis, na afspraak

• Eenvoudige wegwijzer beschikbaar (zeer complexe aanvraag – onduidelijke loketomgeving)

• Digitale informatievergadering (binnen de 10 dagen na start 
OO) op 2 december 2021

20u00 Procedure omgevingsvergunning

20u20 Algemene info over de aanvraag

20u35 Sanering & landschapsontwerp

21u10 Het Milieueffectenrapport

21u30 Antwoord op generieke vragen

22u Afronding

Gewestelijk Omgevingsvergunningsambtenaar

Intendant

Tractebel

Arcadis

Aanvragers – intendant – Tractebel - Arcadis
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Verder verloop omgevingsvergunningsprocedure

• Gemeenten bezorgen binnen de 10 dagen na afsluiten OO de 
bezwaren, verslag infovergadering aan de GOVC

• GOA vraag advies aan tal van adviesinstanties

• GOA vraagt advies GOVC (vergadering normaliter eind januari)

• GOVC brengt advies uit 

• Beslissing eerste aanleg : eind maart 2022
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Ondertussen / aansluitend

• Tussentijds BSP gevoegd bij vergunningsaanvraag ter info

• Tractebel & Pollux belast met verder onderzoek uitvoeringsaspecten sanering

• Opmaak van een softwaremodel dat zettingen en stabiliteit zal modelleren

• Biogasstudie (ontwerp van passive venting)

• Percolaatstudie (maatregelen om wateroverspanning te vermijden)

• Opmaak technische specificaties sanering / eventueel bijsturen ontwerp

• Eventuele bijsturing waterhuishouding (boven saneringsafdekking)

• Monitoringplan voor uitvoeringsfase

• Afronding met oog op opstart procedure BSP < maart 2022
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Timing

nov/2021 – mrt/2022

Omgevingsvergunnings-
aanvraag

feb/2022 – apr /2022

procedure 
bodemsaneringsproject

Apr/ 2022 – mrt/2023

Bouw kade en tunnel

Q2 2023  -> Q2 2029

Afsluiting en ontbossing in fasen
Sanering in fasen
Grondaanvulling in fasen
Herbebossing en wederopenstelling in fasen 2029 - 2030

Eindafwerking
Ombouw corridor en ecotunnel
Afbraak kade

VOORBEREIDING

UITVOERING
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Communicatie



16 - 30/11/2021

Communicatie

• Informatie bezwaarindiening en raadplegen vergunningsaanvraag 
in nieuwsbrief en op site

• Digitale informatievergadering 2/12: opname en beantwoordde 
vragen komen op site: vragen kunnen nog tot 10 dagen na 
informatievergadering beantwoord worden.

• Videogetuigenissen: 2 compilatiefilmpjes klaar.
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Provinciaal reglement
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Bespreking wijziging 
reglement 
‘provinciale eigendommen 
kleiputten Boom-Rumst’

• Provincie bekijkt waar bijsturing 
nodig/wenselijk is.

• Veldwachters zijn op de hoogte van 
toelating passage schoolkinderen op 
Keibrekerspad. Signalisatie/reglement 
wordt herbekeken.

• Vragen, bemerkingen graag mailen 
naar contact@kleiputten.be

mailto:contact@kleiputten.be
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Varia
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Staat & afsluiting tunnel


