
 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING  
 

Referentie gemeente 11001/2018/00168 
Referentie omgevingsloket: OMV_2018095639 
Inrichtingsnummer: 20180807-0094 
Projectnaam gemeente: het bouwen van een nieuwe afvalenergiecentrale 

ISVAG - Boomsesteenweg 1000-1002 te 2610 Wilrijk 
Projectnaam omgevingsloket: Nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG te Wilrijk 
Ligging: Boomsesteenweg_WI 1000, Boomsesteenweg_WI 

1002 te 2610 Antwerpen 
Kadastrale ligging: Afdeling 11463, sectie D, perceel 110F, 110G, 110H, 

125G, 125K, 125M, 125N 
  
Contactpersoon: ruimtelijkeordening@aartselaar.be 

milieu@aartselaar.be 
 

 

Het gemeentebestuur van Aartselaar deelt mee dat door Intercommunale voor Slib- en 
Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG), met als contactadres Boomsesteenweg 1000 
te 2610 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend voor: 

 Stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG  

 De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met onderstaande toepasselijke 
indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 
12.1.1.3°, 12.2.2°, 12.3.1°, 12.3.2°, 15.1.1°, 16.3.1.2°, 17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 
17.3.6.3°a), 17.4., 2.3.4.1.e), 2.3.4.1.f), 2.3.9., 2.4.2.a), 29.5.2.1°b), 3.2.2°a), 31.1.2°b), 39.1.3°, 
39.2.1°, 39.2.2°, 39.5.1°, 39.7.2°, 43.1.3°, 43.3.2°, 6.4.1°, 6.5.1° 
 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boomsesteenweg_WI 1000, 
Boomsesteenweg_WI 1002 te 2610 Antwerpen, en met als kadastrale ligging Afdeling 11463, sectie 
D, perceel 110F, 110G, 110H, 125G, 125K, 125M, 125N 
 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: 

 De Vlaamse Regering 
Bij de aanvraag is een milieueffectenrapport gevoegd: 

 dat al goedgekeurd is. 
 
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/11/2018 
tot en met 09/12/2018. 
 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/12/2018, worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek), via de 
gemeentelijke website (www.aartselaar.be)  of op de dienst omgeving van de gemeente Aartselaar. 
Hiervoor dien je eerst een afspraak te maken aan het onthaal op het gemeentehuis (Baron van 
Ertbornstraat 1) of via 03 870 16 11 – onthaal@aartselaar.be.    
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan: 
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- analoog per brief op het volgend adres: Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar 
- digitaal via het omgevingsloket 

(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)  
 
Vermeld duidelijk het referentienummer van de gemeente op het bezwaarschrift! 
 
Bezwaarindieners worden niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing over de aanvraag, 
maar deze zal geraadpleegd kunnen worden op dezelfde wijze als tijdens het openbaar onderzoek. 
 
Voor meer info kan u terecht bij 

 Departement Omgeving 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) 
GOP.omgeving@vlaanderen.be 
02 553 79 97 

 
De stad Antwerpen organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 21 november 2018 om 
18u00 op het volgende adres: Francis Wellensplein 1 -2018 Antwerpen (den Bell).  
 
09/11/2018, Aartselaar 
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