Beste persmensen,
Ik neem kennis van onderstaande persmededeling van de stad Vilvoorde met betrekking op het fijn stof-probleem aan het viaduct van Vilvoorde.
Uitgerekend op dezelfde dag keurt de Vilvoordse meerderheid de bouw van een fietsersbrug onder en naast het viaduct goed, een fietsersbrug die overigens enkel vlot
te bereiken is met een lift om het hoogteverschil van negen meter te overbruggen.
Het ontwerp van deze fietsersbrug werd overigens niet goedgekeurd door de Vlaamse bouwmeester.
Een fietsersbrug bouwen in een zone die 'vergeven' is van het fijn stof en waar op
termijn geen pasklare oplossing voor komt, is alleen uit gezondheidsoogpunt geen
verstandige beslissing.
Gisteren bleek overigens ook dat het schepencollege geen weet had van de plannen
van het Brussels gewest om een asfaltfabriek toe te laten op Brussels grondgebied
naast het viaduct. Het spreekt voor zich dat deze mogelijke inplanting de leefbaarheid in betrokken wijk nog verder zal aantasten.
Enige hypocrisie is ook hier het Vilvoords schepencollege niet vreemd. Fijn stof is
blijkbaar een argument tegen de mogelijke komst van Uplace, doch van geen tel
voor fietsers.
Mvg,
Alain Van Hende
Raadslid Vilvocraten
0497 44 79 03
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MILieuvergunning uplace: stadsbestuur vilvoorde wijst minister schauvliege op
nieuwe gegevens concentraties fijn stof
De milieuvergunning voor het project Uplace werd vorig jaar geweigerd door de
provincie Vlaams-Brabant. Uplace ging hiertegen in beroep bij Vlaams minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, die echter tot op heden nog geen
uitspraak deed. Recent doken nieuwe meetgegevens op inzake fijn stof die opnieuw
ernstige vraagtekens zetten bij dit megalomane project, en de gevolgen voor de leefbaarheid in de regio.
Europa heeft een duidelijke regelgeving in verband tot fijn stof. De dagnorm – 50
microgram per kubieke meter – mag niet meer dan 35 keer in een heel jaar worden
overschreden. Deze drempelwaarde wordt constant bewaakt door de dienst Ircel, de
intergewestelijke cel voor Leefmilieu. In april 2012 werd de fijnstofnorm aan het
meetpunt in de voorhaven van Brussel, vlakbij het viaduct van Vilvoorde en het geplande Uplaceproject, reeds 39 maal overschreden. Dit is de eerste plek in België
waar de jaarnorm al in het eerste trimester wordt overschreden.

Ons land heeft reeds eerder uitstel gevraagd om aan de normen te voldoen aan de
Europese Commissie. Dit werd afgewezen omdat er te weinig maatregelen worden
genomen om de uitstoot onder controle te houden. De Europese Commissie besliste
daarom op 6 april 2011 om België voor het Europees Hof van Justitie te dagen wegens het overschrijden van de normen van deze voor de gezondheid heel gevaarlijke
stof. Een veroordeling door het Europees Hof van Justitie kan gepaard gaan met hoge boetes.
Het vergunningenbeleid van de Vlaamse overheid is een instrument om de fijnstofproblematiek niet nog verder te laten escaleren. De toekenning van een milieuvergunning voor Uplace is in deze context dus des te meer onverantwoord. Naast andere argumenten, zoals mobiliteit, is de overtreding van de Europese regelgeving
inzake fijn stof een bijkomend argument om geen milieuvergunning af te leveren.
De MER-studie met bijhorende mobiliteitsstudie voor het project Uplace mikt op
ongeveer 8 miljoen bezoekers – dit gaat enkel over het commerciële deel, i.e. shopping - dus zonder de bewegingen die zullen gebeuren voor de rest van het project
zoals kantoren, hotel, …. Dit betekent reeds een toename van voertuigbewegingen
van 22 000 voertuigen per dag. Bij een eventuele toekenning van de vergunning kan
aangevoerd worden dat Vlaanderen onvoldoende maatregelen neemt om de Europese regelgeving inzake fijn stof te respecteren, met alle gevolgen voor de volksgezondheid.
De stad Vilvoorde heeft deze bijkomende argumentatie formeel overgemaakt aan
bevoegd minister Joke Schauvliege, met de dringende vraag deze problematiek mee
in overweging te nemen bij haar definitieve beslissing.
Het stadsbestuur overweegt bijkomende juridische stappen indien de milieuvergunning voor Uplace zou toegekend worden. Niet alleen de leefbaarheid van de handelskern van de stad loopt immers gevaar, maar ook de volksgezondheid van de hele
regio. De stad heeft reeds een beroepsprocedure lopen tegen de bouwvergunning bij
de Hoge Raad voor Vergunningenbetwistingen en een verzoek tot vernietiging van
het toepasselijke gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ingeleid bij de Raad van
State.

