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Provincie kant zich tegen komst afvalverwerkend bedrijf in Kampenhout-Sas 
 
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste om het ruimtelijk structuurplan Vlaams-
Brabant te actualiseren. 
 
De beperkte aanpassing van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabants was nodig na wijzigingen in het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het nieuwe grond- en pandendecreet en een aantal voorstellen van de 
gemeenten. De grote lijnen en uitgangspunten van het originele provinciale beleidsdocument, zoals 
goedgekeurd in 2004 door de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, blijven behouden. 
 
"Naast een aantal meer administratieve en juridisch noodzakelijke aanpassingen, willen we met de herziening 
van ons structuurplan ingaan op een aantal terechte bekommernissen van gemeenten. Anderzijds willen we 
een aantal zaken duidelijk stellen bij geplande provinciale ontwikkelingen. Zo willen we een punt zetten achter 
de nog steeds voortdurende discussie over de komst van een afvalverwerkend bedrijf ter hoogte van 
Kampenhout-Sas", zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. 
 
De discussie over de mogelijke komst van een afvalverbrandingsoven woedt al langer. Vlaanderen deed al een 
uitspraak naar aanleiding van de herziening van zijn ruimtelijk structuurplan waardoor geen afvalverwerkende 
bedrijven zich konden vestigen binnen de voorziene uitbreiding van de industriezone. Dit hield echter wel in 
dat er nog steeds een inplanting mogelijk was op de bestaande bestemde industriezone ten zuidoosten van het 
sas.  
 
"Daarom zullen wel het ruimtelijk structuurplan van onze provincie aanpassen om uitdrukkelijk dergelijke 
activiteit niet toe te laten, noch in de bestaande industriezone, noch in de geplande uitbreiding", besluit 
gedeputeerde Julien Dekeyser.  
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