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Leuven-Brabant

Ook 'Stop de Oven' met klacht tegen Vlaamse overheid
In navolging van de deputatie van Vlaams-Brabant, legde nu ook het actiecomité 'Stop de Oven' een
klacht neer bij de klachtenmanager van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid. Deze dienst van de
Vlaamse overheid ging in op het verzoek van nv Recover Energy om de bouwvaanvraag voor een
afval-energiecentrale met een gigantische verbrandingsoven in Kampenhout-Sas, rechtstreeks op
Vlaams niveau in te dienen en niet via de gemeente Kampenhout.
Recover Energy wil een afvalverbrandingsinstallatie bouwen die
jaarlijks 60.000 ton bouw- en sloopafval, 80.000 ton
bedrijfsafval en 10.000 ton niet-risicohoudend medisch afval
kan verwerken. Het bedrijf diende eind 2011 een
bouwaanvraag in, maar trok deze na massaal protest en
negatieve adviezen van enkele instanties terug. Daardoor
werden de bijna 14.000 ingediende bezwaarschriften ongeldig.
Het bedrijf diende nadien een nieuwe bouwaanvraag in. Net als
deputatie wijst 'Stop de Oven' erop dat dit wettelijk enkel kan
bij aanvragen ingediend door publiekrechtelijke personen of
voor handelingen van algemeen belang. "Het is evident dat het
project van de afval niet aan deze voorwaarden voldoet", aldus
het comité.De Open Vld-besturen van Kampenhout, Haacht,
Boortmeerbeek en Keerbergen bezorgen de inwoners van die
gemeenten nog een flyer met een model van bezwaarschrift.
"Wij doen een laatste oproep om een bezwaarschrift in te
dienen", zeggen schepenen van Leefmilieu Gwenny De Vroe van
Kampenhout en Steven Swiggers van Haacht, samen met de
burgemeesters Ann Schevenels van Keerbergen en Michel Baert
van Boortmeerbeek. Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe
heeft de minister gevraagd waarom de Recover Energy
toestemming kreeg om haar bouwvergunning rechtstreeks bij
de Vlaamse overheid en niet bij de gemeente Kampenhout in te
dienen. Zij wacht nog op het antwoord. Het openbaar
onderzoek loopt af op dinsdag 22 mei. Tot dan kunnen nog
bezwaarschriften ingediend worden. (HML)
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