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H eÍb1l wens ik bezwaaÍ nêer te leggen tegen het ver enen van een stedenbouwkundige veÍgunn nq voor de bouw van êên
aÍva enêrgiecentíale, op het teÍein gelegen aan de Leuvensesteenweg 51 te Kampenhout

Miln bezwaÍen kunnen als vogt woÍden samengevat

. lk meen dêt n el de Vlaamse regering, of de gedelegeeÍde íedenbolwk!ndige anrbtenaar, maar het co lege van
burgemeester en schepenen van de gêmeente Kampenhout bevoegd is om de stêdenbouwkundige veígunning te
veflenen.

. k ben van oordeel dat er momentee gèèn nood is aan exÍa afva lveMerkingscapacite t. Het project werd onvoldoende
aÍqewogen qua eÍJiciëntie. locat e, omvang e.d.m ten aan2ien van de gep a nde/voorziene en vergunde verwerk nqscapaciteit.

. De Íond het project vooí2iene buffêrzone s vee te beperkt.

. De vefqunn ngsaanvíaag heeít blilkbaar nog geen bêtrekk ng op de aÍvaltunnê|, íietstunnel en loskáde. Dergeltlke
werkwijze verschaft onvoldoende garantes en maakt het geheel onoveÍz chtelilk en onmogelilk te beoordelen.

. De verkêêrrontsluiting van het geplande project rs onvo doende gewaaÍborgd lk v nd dat het prolect de reeds
pÍoblemètische veíkeeÍssituatie In de omgev n9 bijkomend za belasten DaaÍenboven weÍd er bj het pÍolect-MER
onvoldoende Íekening gehouden met het mob liteitsp an van de gemeente Haacht.

. Het pÍoject houdt onvoldoende rekening met de rccÍeatieve waarde van de omgeving en van het groene kaËktêí van
het kanaal Leuven-Djle (n het RSVB zowel geselecteerd àls'nat!!íveíbrndingsgebied'. als' landschappeljke baken'en a s'toerÈt sch'íecreatief netwerk') in het brlzonder.

. Het prolect heeÍt negatieve gevolgen op de volk5gezondheid. Éen toename va n vervu il n g, geluidsoveÍ ast en geu hrnder s
n et te verantwooíden in de onmiddel tjke nabjheid van de woonzones n de geÍneente Haacht.

. Het prolect veronachtzaamt het aspect viguêle hinder. Geet op het aangíenzende open agraíische gebied en woongebieden,
d ent het prqect vsueelaídoende te woÍden aÍqescheÍmd.

. Het project is slecht inpasbaaí in de omgeving, aàngezien het reípeÍceel indusÍiegebed waarop de conrtructie wordt
Ingeplant te klein is voor een prolect van een derge ijke omvang.

. Olereenkomstig art ikel4 3.1., S2, 2' VCRO kàn het verg!nn ngveílenende bestuuGoÍgaan bjde beooÍdelng van de
overeenstemmrng van het aangevÍaagde met de goede ru mte ijke orden ng ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen
in rckenrng bíengen. Hieíbi dient gewezen naar het recent gewijzigde Ruimtelijk sÍuctuuíplan Vaanderen en de nieuwe
verse van het Ruimtelik SÍuctuurDlan Vlaams-Brabênt.
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