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Groen Schoten en de asfaltcentrale - tijdlijn

Francois Hendrickx doet namens Colas Noord 
NV een aanvraag tot hervergunning. 

Het doel van de aanvraag is om een nieuwe 
omgevingsvergunning te bekomen voor het 
herinrichten van de Colas site. Het zou gaan 

om een eeuwig durende 
omgevingsvergunning. 

3 juli 24 juli 30 juli 7 september

Openbaar onderzoek
Er worden meer dan 300 bezwaarschriften ingediend

25 juni15 juni

Groen Schoten merkt op dat er 
een aanvraag is van Colas Noord 
NV en informeert de betrokken 
wijken over de veranderingen. 

12 maart

De gemeente Schoten geeft een 
eerste advies: voorwaardelijk 

gunstig voor een vergunning op 
de proef. De gemeente Schoten 

vraagt om te investeren in de 
meest recente BBT en om de 

geurhinder tot een aanvaardbaar 
niveau te beperken

De Provinciale 
Omgevingsvergunningcommissie 

(POVC) past de administratieve lus 
toe om Colas tijd te geven om hun 
dossier te verduidelijken en met 
de adviezen rekening te houden. 
Het collegebestuur van Schoten 

en de andere adviesorganen 
zullen opnieuw een advies 

moeten formuleren.
Merk op:
In heel het dossier gaat het altijd over geurhinder en 
geuroverlast bij de omliggende wijken. Geur is enkel 
het topje van de ijsberg in dit geval. Tijdens de 
productie van gerecycleerd asfalt komen er nl. bitumen 
vrij die door de schoorsteen de lucht in worden 
gepompt. Deze bitumen behoren tot de zwaarste 
aardolie-fractie en zijn giftig voor mens en dier. Door 
de problemathiek te omschrijven als geurhinder wordt 
er afbreuk gedaan aan de ernst van het probleem. 
Het maskeren van de geur door het toevoegen van 
O’scent is een techniek om de geurhinder aan te 
pakken zonder de gezonheidsproblemathiek op te 
lossen. Het toevoegen van O’scent en andere 
geurmarkerende stoffen is verboden in onze 
buurlanden. 

29 oktober 13 december

Colas Noord NV dient een 
aangepaste projectversie in. De 
milieudienst van Schoten geeft 
een ongunstig advies. De reden 
hiervoor is dat de afname van 
uitgestoten gassen niet wordt 
gewaarborgd door Colas. De 
gemeente Schoten volgt de 
milieudienst en adviseert 

ongunstig.

Ondertussen organiseert Groen 
Schoten een infosessie over de 

werking van een asfaltcentrale en 
de uitstoot die daarbij komt 

kijken. De vernieuwde 
omgevingsvergunning wordt ook 
besproken. Het wordt duidelijk 

dat de bezorgdheid over de 
gezondheid leeft bij de inwoners 

van Schoten. 
Er wordt overwogen om een 

actiecommité op te starten om dit 
probleem aan te pakken.

23 december

De Deputatie van Antwerpen 
maakt openbaar dat de 

omgevingsvergunning wordt 
toegekend. 

Het Actiecommité Asfalt wordt 
opgericht. Groen Schoten 

onderzoekt wat de volgende 
stappen zijn: eerst de beslissing 
proberen aanvechten via een 
beroepschrift. Indien dit niet 

werkt dan zal er naar de raad van 
vergunningsbetwisting moeten 

gegaan.

10 januari 9 februari

Beroepsperiode

De beroepsperiode gaat in. Zowel 
Groen Schoten als verschillende 

leden van het Actiecommité Asfalt 
beginnen met het schrijven van hun 
beroepschrift. De gemeente Schoten 

kondigt aan dat ook zij in beroep 
gaan.

20222014

7 april

Hier zijn we nu

Colas plant een infosessie te 
houden in het Kasteel van 

Schoten. 

22 april

Hoorzitting

Juni 

Uit het geuronderzoek van het VITO blijkt dat 
de asfaltcentrale Colas Noord NV zich houdt 

aan het principe van best beschikbare 
technieken hanteert. Sinds 2014 is het aantal 
klachten echter blijven stijgen. De opgestelde 
BBT zijn sinds 2013 ook niet meer aangepast. 


