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ADVIES OVER
AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN
RWZI BAARLE-FRANKRIJKSTRAAT – SINT-MARTENS-LATEM

De milieuraad nam op de vergadering van 8 juli 2014 kennis van de adviesvraag van het college van
burgemeester en schepenen over de aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Baarle-Frankrijkstraat, Sint-Martens-Latem.
Het rietveld werd in 1990 aangelegd als een proefproject. Op 18 september 1997 werden lozingsnormen bepaald.
In 2016 werden in VLAREM II normen opgenomen voor de minimumvermindering tegenover de influentbelasting
in percentages. Voor deze norm werd een afwijking bekomen, in 2010 zouden de VLAREM-normen integraal van
toepassing worden en in de tussentijd de NV Aquafin al het mogelijk moet doen om het herstelprogramma vóór
2010 tot uitvoering te brengen. In 2009 werd de milieuvergunning hernieuwd. Hierin werd opnieuw een afwijking
verkregen voor de reductiepercentages tot 31 december 2014. Vanaf 2015 zouden de voorwaarden van VLAREM
II integraal van toepassing worden.
Het perceel is gelegen in een beschermd gebied, meer bepaald:
-

Natuurgebied (gewestplan);

-

Vlaams Ecologisch Netwerk;

-

Beschermd landschap “Leiemeersen”;

-

Erkend natuurreservaat “Latemse Meersen”.

Omwille van de aanslepende historiek van het dossier en de kwetsbare zone waarin het rietveld zich bevind is de
milieuraad tevreden dat er in het huidige aanvraagdossier een concrete oplossing, met timing, opgenomen is.
Namelijk de afbraak en doorvoer van de vuilvracht naar zuiveringsgebied Nevele. In de planning zou dit
gerealiseerd zijn tweede jaarhelft 2016.
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De milieuraad geeft volgend advies:
Periode afwijking:
Enerzijds wordt er een afwijking aangevraagd voor de periode 2015 tot 2019. Anderzijds wordt als
remidiëringsvoorstel hetvolgende opgenomen in de aanvraag:

Bovendien voorziet het Projectuitvoeringsplan 3 om de Meersbeek, stroomafwaarts van het rietveld, te ruimen in
2016. Eens de vervuilde sliblaag is verwijderd is het essentieel dat nieuwe vervuiling verder vermeden wordt. Ook
verwijzen we naar de plannen over het herwaarderen van de monding van de Meersbeek in 2014.
De milieuraad adviseert wat de gevraagde termijn betreft ongunstig, en stelt voor om een afwijking enkel te
voorzien tot en met 2016.
Verwijderingspercentage:
De milieuraad stelt vast dat de aangevraagde afwijking een ruime marge is tegenover de staalnameresultaten van
de voorgaande jaren:
BZV

CVZ

VLAREM-norm:

90%

75%

Aangevraagde afwijking 2015-2019:

50%

30%

Analyseresultaten 2011:

79%

62%

Analyseresultaten 2012:

62%

50%

Analyseresultaten 2013:

78%

43%

De milieuraad adviseert de afwijking niet ruimer toe te staan dan de analyseresultaten van 2013. Het toestaan van
de afwijking mag er niet toe bijdragen dat inspanningen om reeds zo een zuiver mogelijke waterkwaliteit te
bekomen zouden afnemen.
Belangrijk hiertoe is dat het herstelprogramma, opgenomen in de bijlage van het dossier, binnen de timing of
sneller worden gerealiseerd. Hierin is bijvoorbeeld in opgenomen dat volgende straten zullen voorzien worden
van een gescheiden stelsel:
-

Papenaard, Groene Dreef en Wiedauwdreef: uitvoering voorzien 2 de helft 2015.

-

Vossestaart: uitvoering voorzien 2015.

Ook de aanleg van het bergbezinkingsbekken ter hoogte van het overstort in de Brakelmeersstraat is hierin
voorzien deze zomer.
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Herstel in oorspronkelijke staat
Gezien de kwetsbaarheid van het gebied is het belangrijk dat, na het uitvoeren van de werken, de site terug in de
oorspronkelijke staat wordt hersteld. Daarom is het belangrijk dat als voorwaarde in de vergunning wordt
opgenomen dat de pompinstallatie en de ophoging worden verwijderd.

RWZI Oude Pontweg te Deurle
De milieuraad kreeg op de dag van de vergadering een soortgelijk aanvraagdossier binnen voor advies voor wat
betreft het rietveld te Deurle. Door de korte tijd kon het dossier niet grondig bestudeerd worden, maar een
soortgelijke redenering kan voor dit dossier opgebouwd worden.
Gedaan te Sint-Martens-Latem, 8 juli 2014
Namens de Gemeentelijke adviesraad voor Milieu- en Natuur
De secretaris

De voorzitter

Jana Verlinde

Tom Embo
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