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Inleiding
Tijdens het infomoment van zaterdag 16 maart 2019 heeft IGEAN aan de omwonenden aan de hand
van een PowerPointpresentatie een overzicht gegeven van de site noord met volgende onderwerpen:
Toelichting bij de stand van zaken van
o de omgevingsvergunning
o het RUP
Toelichting bij de reeds genomen en nog geplande maatregelen
Voorstellen inzake communicatie
De presentatie is terug te vinden via deze link naar het nieuwsbericht op de IGEAN website.
Aansluitend werden de aanwezigen uitgenodigd voor een rondleiding op site noord.
Bespreking
Na elk onderdeel van de presentatie was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Deze worden
hieronder opgelijst en aangevuld door IGEAN.
1. Aansluitend op de voorstelling van het RUP vragen de bewoners van de aanpalende huizen om
een deel van het proefbos te laten staan als bufferzone achter hun huizen. Hiervoor dient het RUP
lokaal anders ingekleurd te worden. Zij spreken hun voorkeur uit voor bomen in plaats van
zonnepanelen.
IGEAN bevestigt dat de GeCoRo adviseert om de voorziene bufferzone te verbreden tot 25m.
IGEAN heeft de intentie om de bufferzone breder in te richten dan geadviseerd door de GeCoRo.
In overleg met de gemeente zal de definitieve bufferzone vastgelegd worden.
Andere suggesties met betrekking tot de inkleuring van het plan: mogelijke uitbreiding van de
verharding van de groencompostering schrappen en inkleuren voor alternatieve
energieopwekking, geen uitbreiding voorzien naar de straatzijde, afvoer via kanaal schrappen.
IGEAN evalueert deze opmerkingen aan de gemeenteraad en toetst deze aan de mogelijkheden
die de procedure biedt enerzijds en de potentiële inrichting van de site anderzijds. Tijdens het
infomoment heeft IGEAN bevestigd, dat de ‘aan- en afvoer van afval via het kanaal’ enkel vermeld
wordt in een studie van de provincie, maar dat IGEAN geen intenties heeft in die zin. Er wordt nog
wel gesproken over een mogelijke aanvoer van grond om vijvers op te vullen, maar dit is niet
meer voorzien in het RUP en zal worden geschrapt.
2. Naar aanleiding van de maatregelen die IGEAN voorstelt om het risico op brand te beperken,
vragen enkele buren om sneller geïnformeerd te worden van de calamiteit. Er wordt gevraagd om
bv. een sirene te plaatsen zodat ze meteen gealarmeerd kunnen worden.
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Momenteel staan er reeds buitensirenes op de vergistingsinstallatie 2 en de waterzuiveringsinstallatie om de medewerkers op de site te waarschuwen bij brand. Bij de installatie
van het nieuwe brandmeldsysteem met thermische camera’s en vlamdetectie is voorzien dat er
nog een extra binnen- en buitensirene wordt geplaatst.
3. Omwonenden geven aan hinder te ondervinden van de geur die vrijkomt bij de exploitatie van de
site. Er wordt gevraagd om hier dringend actie voor te ondernemen.
Voorafgaand aan het infomoment is IGEAN gestart met 2 proefprojecten om de geurhinder te
beperken. Beide proefprojecten werden toegelicht (slide 29 tot en met 34).
Enerzijds zetten we nu om met een tractor en omzetschroeven. Hierdoor wordt er meer lucht
in het composteringsproces gebracht zodat het proces sneller verloopt en de vrijkomende
geurelementen onmiddellijk verdund worden door de overmaat van lucht die aanwezig is.
Anderzijds zullen we de geurpluim bestrijden met een luchtkanon waarin water verneveld
wordt. Aan het water wordt een geurbestrijder toegevoegd die de geur effectief gaat afbreken.
Hierdoor wordt de verspreiding van de geur tot een minimum beperkt.
De effectiviteit van deze 2 proefprojecten moet verder onderzocht worden.
IGEAN vraagt hiervoor de medewerking van de omwonenden. Door het samenstellen van een
snuffelploeg die op regelmatige tijdstippen de (al dan niet aanwezige) geurhinder noteren, kan het
verband tussen bedrijfsactiviteiten en hinder geconstateerd worden. Dit maakt bijsturing mogelijk.
Bijkomende mogelijkheden die geopperd werden door enkele aanwezigen (bv. automatische
geurdetectie, overkapping) kunnen in een volgende fase bekeken worden indien de genomen
maatregelen niet afdoende blijken.
4. Aanwezigen wijzen op stofhinder en de aanwezigheid van ‘vuiligheid’ die o.a. in tuinen belandt.
IGEAN koppelt deze stofhinder aan een combinatie van 2 factoren, nl. de uitzonderlijke droogte
vorig jaar, waardoor het compostbed veel droger is dan andere jaren, enerzijds en de nieuwe
techniek die sinds eind 2018 als proef gebruikt wordt bij het omzetten op de groencompostering.
IGEAN zal het droge stofgehalte opvolgen en hiermee rekening houden bij de exploitatie.
5. Een aantal aanwezigen uitten hun ongerustheid over mogelijke emissies die vrijkomen tijdens de
exploitatie.
IGEAN voert momenteel reeds emissiemetingen uit zoals voorgeschreven in de VLAREM
wetgeving. De resultaten van deze metingen zijn conform de wetgeving.
De emissies die vrijkomen tijdens onze bedrijfsprocessen hebben een zeer complexe
samenstelling. We doen verder onderzoek naar dit topic en zullen onze bevindingen verder
toelichten tijdens een volgend overleg. IGEAN stelt daarnaast ook voor om deze vraag op
sectorniveau te bespreken.
6. De bewoners van de aanpalende woningen geven aan dat de grachten rondom het terrein het
water tijdens regenachtige periodes onvoldoende afvoeren, met wateroverlast als gevolg.
IGEAN heeft vroeger reeds een regenwateropvangput geïnstalleerd ter hoogte van de aanpalende
woningen om het water op te vangen waarna dit water wordt weggepompt naar de verder
afwatering van de site.
IGEAN start met een enerzijds een ‘opruimactie’ waarbij de grachten opgekuist worden en dus
beter het water kunnen opvangen en afvoeren. Anderzijds wordt bekeken of het technisch en
praktisch mogelijk is om een bijkomend afvoerkanaal te voorzien op de site waardoor de het
hemelwater op het terrein meer gespreid kan worden opgevangen.
7. Een inwoner suggereert dat gemeenten die (groen-)afval aanvoeren verplicht moeten worden om
een gelijkaardige hoeveelheid compost terug af te voeren.
IGEAN geeft aan dat het verplichtend karakter hiervan niet afdwingbaar is en wijst erop dat nu
reeds sporadisch compost wordt afgevoerd. IGEAN is weliswaar bereid om een nog actiever beleid
te voeren om gemeenten hiertoe te stimuleren. Dit kan ook op indirecte wijze gestimuleerd
worden, bv. door een opleiding te organiseren voor medewerkers van de groendienst van
aangesloten gemeenten over de toepassingsmogelijkheden van compost.
8. Een aanwezige dringt erop aan om omwonenden niet langer ‘om te kopen’ door gratis compost
uit te delen.
IGEAN wijst erop dat in 2019 geen gratis compost meer werd verdeeld onder de omwonenden.
9. Tijdens de rondleiding werd “borrelend” regenwater op site noord nabij de groencompostering
waargenomen.
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De aanleg van de groencompostering gebeurde bovenop de afgewerkte stortplaats van
huishoudelijk afval. IGEAN zal verder onderzoek doen om de oorzaak vast te stellen en definitief
op te lossen.
10. Tijdens de rondleiding suggereerde een omwonende om onze weiden bijvriendelijker maken,
bijvoorbeeld door het zaaien van bloemenmengsel of klaver. Verschillende imkers in de omgeving
zouden hierbij advies kunnen geven.
IGEAN neemt deze suggestie op met de imkers.
Communicatie
Tot slot vullen we het verslag aan met volgende informatie:
IGEAN heeft 2 bijkomende aanspreekpunten bekend gemaakt waar omwonenden terecht kunnen
met vragen, opmerkingen en suggesties:
1. via het e-loket op de IGEAN website: www.igean.be/contacteerons
2. Meldpunt voor dringende vragen: 03 330 19 28,
elke dag bereikbaar tussen 8u en 18u
IGEAN vraagt aan omwonenden om zich kandidaat te stellen voor de snuffelploeg.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@igean.be met
volgende gegevens:
o (voor-)naam,
o adres,
o GSM-nummer,
o emailadres.
Zowel de presentatie, de oproep om kandidaten voor de snuffelploeg als de contactpunten werden
gecommuniceerd op de website van IGEAN en zullen ook op de gemeentelijke contactkanalen
gepubliceerd worden om zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken.
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