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1. Goedkeuring van het verslag van 26 oktober 2016
Het verslag wordt goedgekeurd.
AGENDA BP
2. Overzicht Groene telefoon
Roel Dekoninck toont de totaalcijfers van de oproepen van de 3 bedrijven van de voorbije 3 jaar.
Hieruit blijkt dat de overlast van de site in haar geheel een sterke neerwaartse trend vertoont.
Voor BP is er een dalende tendens, na een verhoging in 2015, te wijten aan een 20-tal oproepen
i.v.m. het fakkelincident met zwarte rook.
Gert Lemmens vult aan dat de dalende tendens ook voor INEOS geldt. Door het verminderen
van hun fakkelactiviteiten zijn er minder oproepen geregistreerd.
Yoeri Beerten meldt dat ook zij de laatste maanden een sterk dalende trend hebben.
Roel Dekoninck meldt dat er sinds de laatste vergadering 3 groene telefoons voor BP geweest
zijn in de periode oktober-december: 2 oproepen handelden over geluid bij opstart van de PTA3eenheid, 1 ging over geluid bij een scheepslossing van de lichter “Christiaan”. In 2017 werden er
nog geen oproepen geregistreerd.
Karel Wouters (verontschuldigd voor deze vergadering) gaf per e-mail mee dat hij niet veel
hinder meer ondervindt van het lossen van de schepen en het rangeren van de treinen. Hij
ondervindt wel nog hinder van de verlichting van de waste, die nog altijd naar zijn huis gericht
is.
3. Resultaten jaarlijkse geluidscampagne
Linda Bets toont de resultaten van de jaarlijkse immissiemeetcampagne op de 4 meetpunten in
de omgeving. De metingen vonden plaats van 23 januari tot 21 februari 2017. De resultaten
worden vergeleken met het vorige jaar.
- Voor meetpunt A blijven de resultaten quasi gelijk.
- Voor meetpunt F is er een lichte stijging bij Z-wind. Door de afbraak van de IPA/PIAeenheid vervalt de afschermende werking voor de PTA2- en OSBL-eenheden.
- Voor meetpunt B is er een lichte daling. Dit kan gedeeltelijk te maken hebben met de
afbraak van de IPA/PIA-eenheid omdat het geluid niet meer kan weerkaatsen op deze
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installatie. Het meetpunt werd een aantal metes verplaatst omwille van werken in de
betrokken tuin waardoor de waarden ook anders kunnen zijn dan in het verleden.
Voor meetpunt G is er een lichte daling. BP heeft nog weinig impact op dit meetpunt.

Vervolgens toont Linda Bets de frequentiespectra voor de meetpunten A en G.
Het geluid blijft zoals de voorbije jaren typisch laagfrequent.
AGENDA INEOS
4. Overzicht groene telefoon
Gert Lemmens meldt dat er sinds de vorige vergadering geen groene telefoons geregistreerd
werden.
5. Toelichting enkele projecten
Gert Lemmens licht toe dat Ineos verder werkt aan de afbraak van de PP1-eenheid. De silo’s
boven het magazijn en andere bijgebouwen zullen in 2017-2018 afgebroken worden. Dit zal
tijdens de daguren gebeuren en enkel op weekdagen. Er kan tijdens deze werken mogelijk geluid
waargenomen worden wanneer er bijvoorbeeld ijzerschroot in containers gedumpt wordt.
Van september 2017 tot ongeveer maart 2018 zullen er 2 extra blendersilo’s gebouwd worden op
de PP2-eenheid. Deze zijn identiek aan de 4 bestaande en komen ernaast te staan.
De voorzitter vraagt waarom deze bijgebouwd worden. De redenen hiervoor zijn een verhoging
van de productiecapaciteit en de nood aan meer ruimte voor het vermengen van hun product
omwille van kwaliteit.
AGENDA JBF
6. Overzicht Groene telefoon
Yoeri Beerten toont het overzicht van de oproepen vanaf oktober 2016 tot en met maart 2017.
In de periode oktober – december hadden alle oproepen te maken met het geluid van de PIA
chain conveyor. In januari werden er 2 oproepen geregistreerd waarvan 1 over een kloppend
geluid waarvan men de oorzaak niet heeft kunnen achter halen.
In februari waren er geen oproepen en in maart 2 oproepen. 1 oproep ging over een harde bonk
en was te wijten aan het dumpen van lumps met een heftruck in een container. De tweede oproep
ging over een “plof” die af en toe waargenomen wordt. Dit wordt nog verder onderzocht.
7. Metingen en maatregelen voor het reduceren van geluid
Yoeri Beerten geeft toelichting bij de acties, genomen sinds de laatste overlegcommissie.
In september 2016 zijn er intensiteitsmetingen op de PIA chain conveyor uitgevoerd door de
geluidsdeskundige Vinçotte, die verschillende voorstellen ter reductie deed. Er werd gekozen
voor de uitvoering waarbij de bestaande isolatie behouden blijft en er nieuwe isolatie aan
toegevoegd wordt. Deze werken zijn in januari 2017 uitgevoerd waarna er opnieuw
intensiteitsmetingen uitgevoerd werden door de deskundige. Uit het rapport van februari kunnen
we een sterke daling van het geluidsniveau concluderen. Er hebben ook 2 overlegmomenten
plaats gevonden met de buren, de gemeente Laakdal en JBF, namelijk in december 2016 en in
maart 2017. Tijdens deze laatste bijeenkomst hebben de buren hun algemene tevredenheid geuit.
De tweede geluidsbron zal in de weken 18 tot 20 ook nog geïsoleerd worden door het plaatsen
van een volledige wand over de ganse breedte van de fornuizen.
Willy Cuinen beaamt dat er een enorme verbetering voelbaar is.
Dirk Kennis voegt hier aan toe dat de snelheid van uitvoering zeer bemoedigend is.

2

VARIA
Linda Bets vraagt of de commissie nog gebruik wenst te maken van het inzagedossier zoals
bepaald volgens de voorwaarden. Het klachtenregister en de geluidsrapporten worden steeds
tijdens de vergadering besproken, terwijl de dossiers nooit vooraf worden ingezien. Er wordt
afgesproken dat er in de toekomst bij het opvragen van de agendapunten gevraagd wordt of er
bepaalde rapporten ter inzage moeten gelegd worden tijdens de vergadering.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 oktober 2017 – 19.00 uur.

Dirk Kennis
Voorzitter
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