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1. Welke soort inkomsten genereert het hervergunnen van de ‘temporary 

storage’ voor het gemeentebestuur.  
Op hoeveel worden deze begroot en welke bestemming krijgen deze 
inkomsten ?  

2. Welke communicatieplatformen worden voorzien in het kader van 
T.S. ? 

3. Welk zijn de vereiste bankgaranties om een aanvang te kunnen maken 
met de stortactiviteiten ? Waarover spreken we eigenlijk ? Hoelang dient 

deze bankgarantie te lopen ? 

4. Het GRUP voorziet geen beperking in de tijd voor het toelaten van storten 
van extern toegevoerd afval.  Het vermeldt enkel dat dit toegelaten is zo 

lang de volledige capaciteit van de full-scale fase in U2 nog niet in gebruik is. 

Dus indien U2 niet op volledige capaciteit uitgebaat wordt kan verder extern 

afval gestort worden ?  
In de milieuvergunning dient concreet bepaald te worden hoelang TS 
mogelijk is indien U2 niet volledig operationeel is. 

5. Stel dat het economisch interessanter is ‘temporary storage’ uit te baten dan 
het realiseren van een full scale installatie U2, wat dan ? 

6. Indien U1 en/of U2 niet gerealiseerd worden is het CtC project de facto 
mislukt en heeft de term ‘temporary storage’ geen betekenis meer.  
Vernietigt dit dan automatisch de stortvergunning ? 

7. Er is voldoende capaciteit om gedurende jaren aan T.S. te doen zonder aan 
ELFM te doen. Wat is de correlatie tussen  T.S. en ELFM ? (T8 + b.v. max. 3 

jaar). Opschortende voorwaarde van vergunning TS is het verkrijgen van de 
milieuvergunning voor demo. Het eventueel niet toekennen van de demo 
vernietigd automatisch de milieuvergunning.  

Wij wensen de bindende voorwaarde dat de totale hoeveelheid van 
afvalstoffen op Remo op geen enkel moment meer mogen bedragen 

dan 18 miljoen ton. 

8. In-situ Landfill Mining : uit de percolaat putten wordt water weggetrokken 
en naar waterzuivering afgevoerd. Maar wat verstaan jullie onder in-situ 

uitloging of heap-leaching ? Worden er in bepaalde cellen (b.v. de zout cel) 
of in de hele TS chemicaliën extra toegevoegd om bepaalde elementen op te 

lossen en op die manier weg te trekken uit de TS? (chemie bedrijven in 
openlucht?) 
Is in-situ Landfill Mining wel voldoende onderzocht in het project-

MER ? 


