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Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 27 april 2016 (doc DC 16-06/01).

2
2.1

Cijfers
Statistieken januari-mei 2016

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten over de maanden januari-mei 2016
(doc DC 16-06/02).
UITZICHT verzorgde in de eerste vijf maanden van dit jaar 1.372 crematies.
Het aandeel afscheidsdiensten blijft stabiel rond 16%. Het aantal koffietafels blijft eerder zwak, met
gemiddeld een 12-tal koffietafels per maand.
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3
3.1

vergunningsprocedures
milieustakingsvordering (Hof van Beroep)

Eind april ontvingen we het arrest dd. 22 april 2016 van het Hof van Beroep (doc 16-06/03). Dit Arrest is
over de ganse lijn gunstig voor UITZICHT. Het Hof van Beroep verklaart expliciet dat er geen enkele vorm
van overlast is op vlak van leefmilieu, mobiliteit, emissies, gezondheid of ruimtelijke ontwikkeling.
Dit Arrest legt ook een rechtsplegingsvergoeding op aan de 184 oorspronkelijke indieners van de
milieustakingsvordering, voor samen 10.500 euro.
3.2

Opvraging rechtsplegingsvergoeding

Het directiecomité bespreekt de procedure voor het opvragen van de rechtsplegingsvergoeding.
Op korte termijn zal de advocaat van tegenpartij gesommeerd worden om de betaling te vragen van de
rechtsplegingsvergoeding.
Het directiecomité benadrukt dat het deontologisch belangrijk is dat alle appelanten volledig geïnformeerd
zijn over de volledige inhoud van het arrest, en verwacht dan dat LDR-advocaten kopie van het vonnis
overmaakt aan alle betrokkenen.
3.3

Milieuvergunning

Inmiddels ontvingen wij bevestiging vanwege de Raad van State dat enkele buurtbewoners een nieuwe
vernietigingsprocedure hebben ingeleid tegen de recentste milieuvergunning. Tegen 20 juni zal Psilon, via
Publius-advocaten, een verzoek tot tussenkomst inleiden bij de Raad van State.
3.4

Stedenbouwkundige vergunning

Op 26/05 ging de pleitzitting door bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omtrent de door de Raad
van State in cassatieberoep gevraagde verduidelijking over de status van de parking Lange Munte
tegenover de bouwvergunning crematorium.
Een uitspraak zou binnen de twee maand mogen verwacht worden.
3.5

Aanvraag wijziging milieuvergunning (tot 4.000 crematies)

De aanvraagprocedure is lopend. Tijdens het openbaar onderzoek is 1 collectief bezwaar binnengekomen,
namens een 30-tal buurtbewoners.
Nu loopt een adviesronde bij diverse besturen en overheidsdiensten. Alle adviezen en bezwaren worden
vervolgens voorgelegd aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie op 24 juni, in voorbereiding tot de
beslissing van de Deputatie (te verwachten tegen 14 juli).
3.6

Plan-MER omgeving Lange Munte

De MER-doorlichting van het crematorium, besteld door de Stad Kortrijk bij een onafhankelijk, neutraal
studiebureau, zou naar verluidt voorlopig zijn opgeleverd. De Stad wacht nu wel nog op het definitieve
eindrapport. Dit zou eerstdaags klaar zijn.
Uit de eerste signalen zou reeds blijken dat het crematorium over de gehele lijn correct werkt, en geen
enkele wezenlijke overlast meebrengt in de buurt.
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4

Nieuwe crematoriumprojecten in West-Vlaanderen

4.1

Beslissing gemeenteraad Ardooie: PPS-project

Het directiecomité heeft met verbazing kennis genomen van de mediaberichten omtrent een
samenwerkingsakkoord tussen de gemeente Ardooie en private investeerders van een crematorium
aldaar.
Hier wordt de oprichting van een nieuw crematorium beoogd binnen een zogenaamde PPS-constructie. Bij
nader toezien wordt de volledige investering, met alle risico’s, ten laste genomen door de private
partners. De gemeente zou zich enkel engageren voor het –tegen betaling- inzetten van twee
medewerkers om crematieoven te bedienen.
4.2

Positie Psilon versus PPS-project Ardooie

De voorgestelde PPS-constructie gaat volledig in tegen de letter en de geest van het decreet, dat het
openbaar initiatief voorop stelt bij het oprichten en beheren van crematoria.
Het directiecomité stelt voor om bij de gouverneur een gemotiveerd bezwaar in te dienen tegen het
voornemen van de gemeente Ardooie om de oprichting van een privaat-publiek crematorium te steunen.
Inzake procedure en argumentatieontwikkeling zal advies gevraagd worden aan Publius.
Aan de vzw VNOC wordt gevraagd om dit bezwaar mee te onderschrijven.

5

Personeel : verslag gesprek bedrijfsgeneeskundige dienst

Het directiecomité hoort verslag van het gesprek met Dr. Clinckemaillie van Securex op 2 juni ll.

6
6.1

Duurzame energie
Warmtenet KULAK

Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Een volgend gesprek met KULAK en Beauvent is voorzien op 21/6.
6.2

Zonne-energie

Kennisname van een verkennend onderzoek naar mogelijkheden en haalbaarheden voor
energieopwekking met een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen) – doc DC 16-06/06.
Uit deze verkenningen blijkt dat er weinig economisch haalbare scenario’s zijn voor energievoorziening
met zonnepanelen.

7
7.1

Varia
GSM-versterking

Het directiecomité gaat akkoord met de bestelling bij het bedrijf Mercuron (Melle) van een intelligent
GSM-versterkings-systeem binnen het crematoriumgebouw. Dit aan de prijs van 4.590,00 euro.
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7.2

Locatieverkenningen tweede crematorium

Verslag van verkennend gesprek met een delegatie van CBS Wervik omtrent mogelijke locatie(s) voor een
tweede crematorium.

8

Volgende vergadering

woensdag 6 juli 2016 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT
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