
Het advies van het N-VA/VLD college van burgemeester en schepenen in 

Schoten – 19 maart 2020 

We citeren hierbij de conclusies van het advies dat het advocatenkantoor voor 11.000 euro 

schreef voor het N-VA/VLD college: 

“Het college van burgemeester en schepenen is pro groene energie, doch binnen de wettelijke 

normen, in overleg, én met een doordachte gedragen aanvraag die rekening houdt met de 

onmiddellijke en ruimere omgeving, wat hier overduidelijk niet het geval is (de aanvrager 

kleurt letterlijk buiten de lijntjes en de aanvraag overschrijdt op verschillende vlakken 

aanvaardbare limieten), gelet op al de aangehaalde en uitvoerig overwogen en gemotiveerde 

redenen, en in het bijzonder gelet op: 

• het gebrek aan draagvlak in de ruime buurt met een onaanvaardbare impact op 

meerdere woonwijken, op een instelling met mentaal gehandicapten, op meerdere kmo 

bedrijven en al hun werknemers, op de toekomstige ambtenaren tewerkgesteld op (én 

bezoekers van) de Dienst er Werken en op de aanwezige fauna en flora. Reden 

waarom vakbonden natuurbewegingen, gezondheidswerkers, kmo-bedrijven en 

honderderden privé personen (terechte en gegronde) bezwaren hebben ingediend ; 

• de strijdigheid met de bestemmingsvoorschriften van het RUP (opstelzone, HS-

cabines, wiekoverzwaai), waar de aanvrager duidelijke limieten overschrijdt; 

• het te groots invullen van de aanvraag zonder voldoende rekening te houden met de 

specifieke omgevingskenmerken en andere conform de voorschriften van het RUP 

beoogde, reeds geplande en deels in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten van 

algemeen belang die hierdoor voor vele jaren dreigen geblokkeerd te geraken (waarbij 

dus niet anders kan geconcludeerd worden dan dat de aanvraag niet verenigbaar is met 

de omgeving en de voorschriften, en zich daarop niet heeft afgestemd). Het betreft 

daarbij o.a. specifiek :  

o de inrichting bedrijventerrein voor lokale bedrijven (incl. mogelijke 

bedrijfswoningen) aan de voet van de WT’s;  

o de inrichting en bouw nieuw containerpark + gemeentelijke Dienst der Werken;  

o en de daarmee gepaard gaande kernversterking in het centrum na de verhuis van de 

Dienst der Werken; 

• de invulling van de aanvraag en timing ervan, tegen eerder overleg in, naderhand 

zonder enig verder overleg (en zonder enige recente poging tot draagvlakcreatie); 

• de vele en grotendeels gegronde bezwaren met legaliteits- en opportuniteitsbezwaren 

(impact op meest nabij gelegen woongelegenheden, natuurtoets, …” 

  

 


