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Hieronder vindt u de tekst van het initiatief. 

Op 5 mei 1958 verkreeg de stad Sint-Truiden een vergunning om 30 jaar huishoudelijk afval te 
storten op enkele percelen in Melveren, eigendom van het bisdom en een particulier. Deze 
stortplaats werd tot begin jaren ’80 gebruikt. Sinds de tweede helft van de jaren ’80 werd deze 
stortplaats – in principe - niet meer gebruikt. 

Gedurende 15 jaar werd er niet meer naar deze stortplaats omgekeken, ondanks klachten die geuit 
werden door o.a. milieu-inspectie. Uiteindelijk kwam dit dossier in 1996 opnieuw op tafel en werd 
er overleg gepleegd met de OVAM. In 2001 werd er uiteindelijk ook een 
bodemsaneringsdeskundige aangesteld, wat in 2002 resulteerde in het indienen van een oriënterend 
bodemonderzoek bij de OVAM. Uit dit oriënterend bodemonderzoek bleek dat het grondwater 
verontreinigd was met minerale oliën. Daarnaast werd ook de aanwezigheid van anionen, kationen e 
PAK’s vastgesteld. 

Het beschrijvende onderzoek (BBO) dat in januari 2004 werd opgeleverd, werd door de OVAM 
(maart 2004) niet-conform verklaard en werden er bijkomende onderzoeken gevraagd. Het 
aangepaste beschrijvende bodemonderzoek werd in mei 2007 ingediend, maar ook ditmaal werd het 
beschrijvende onderzoek niet-conform verklaard (juli 2007) door de OVAM omdat de evolutie van 
de verontreiniging in de bodem en het risico op verspreiding van de stoffen onvoldoende gekend 
was. Als gevolg hiervan vroeg de OVAM om een monitoringplan op te stellen. Het voorgestelde 
monitoringplan kreeg in 2008 groen licht van de OVAM. 

In 2010 belegt de OVAM een overleg met alle betrokken partijen. Dit overleg resulteerde in een 
afronding en goedkeuring van het BBO (2011) en de conclusie dat er een bodemsaneringsproject 
(BSP) moet worden opgesteld. 

Het eerste voorstel van een BSP werd niet-conform verklaard door de OVAM (juli 2012). Het 
aangepaste BSP werd in december 2012 opnieuw ingediend bij de OVAM 

In het kader van de sanering van het stort, werd er ook werk gemaakt van de ruimtelijke 
eindbestemming van het stort van Melveren. In 2005 werd de opdracht gegeven om een RUP op te 
maken waarbij de stortplaats de eindbestemming ‘bosgebied met passieve recreatie’ zou krijgen. 

Ik had van de minister graag een antwoord ontvangen op volgende vragen: 



1.De status van het bodemsaneringsproject dat in december 2012 bij de OVAM werd 
ingediend, is onduidelijk. Werd dit dossier conform verklaard door de OVAM? 

a.Wanneer werd dit bodemsaneringsproject door de OVAM goedgekeurd? 
b.Indien het BSP niet-conform werd verklaard; wat waren de argumenten van de 
OVAM om deze beslissing te nemen? 

2.De OVAM uitte in 2007 al haar bezorgdheid over deze niet-afgedekte stortplaats en 
vroeg onder andere om een monitoringplan op te stellen. Voor de periode 2008-2011 
werden de resultaten van deze monitoring meegedeeld aan de milieuraad van Sint-
Truiden. Voor de periode 2011-2018 heeft de milieuraad van Sint-Truiden, na herhaalde 
vraag aan het stadsbestuur, nog steeds geen meetresultaten mogen ontvangen. 

a.Is de monitoring van deze site stopgezet? Sinds wanneer is deze monitoring 
stopgezet en wie heeft deze beslissing genomen? 
b.Indien de monitoring wel nog steeds wordt uitgevoerd: wie verzamelt deze 
gegevens en waar kunnen deze meetresultaten bekomen worden? Kan de 
minister of de OVAM mij deze meetresultaten (volledige periode) bezorgen? 

2.In 2013 verscheen in de pers dat het stort van Melveren onderwerp was van een 
onderzoek van de UGent naar de mogelijkheid van Enhanced Landfill Mining. Wat was 
het resultaat van dit onderzoek? Zijn er in het kader van dit onderzoek verdere stappen 
ondernomen voor wat betreft de site in Melveren? 

3.Het stort van Melveren is sinds de stopzetting van de activiteiten in de tweede helft van 
de jaren ‘80 nog steeds niet afgedekt, met alle milieu- en gezondheidsrisico’s van dien. 
Welke stappen zal de minister ondernemen om deze situatie aan te pakken en wanneer 
mogen deze stappen worden verwacht? 

4.In 2016 inventariseerde de OVAM alle (historische) stortplaatsen. Uit deze inventaris 
bleek dat er in Vlaanderen op 2.226 plekken op grote schaal afval werd of wordt gestort. 
28 van deze storten waren in 2016 nog actief, waarvan 2 in Limburg. 

a.Is de situatie sinds 2016 gewijzigd? Wat is er gewijzigd? 
b.Werden er historische stortplaatsen gesaneerd? Zo ja, welke storten werden er 
gesaneerd (locatie) en wat werd de nabestemming van deze storten? 


