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Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- Naam: nv Aquafin
- Adres: Wiekevorstseweg 58 te 2200 Herentals (Morkhoven)
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20200128-0072
- Referentie OMV-loket: 2020132733 – V1
- Uniek RIE nummer: BE.VL.000000028.INSTALLATION
- Dossiernummer VVO: OMWV-2020-0051

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), 
zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd 
bij latere besluiten.
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Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

De nv Aquafin vraagt de volgende bijstelling van de verwijderingspercentages en 
concentratienormen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II aan voor de kalenderjaren 2021 tot en met 
2025:
- voor totaal stikstof: een verwijderingspercentage van 78% i.p.v. 80%;
- voor totaal fosfor: een concentratienorm van 1 mg/l óf een verwijderingspercentage van 80% 

i.p.v. een concentratienorm van 2 mg/l én een verwijderingspercentage van 80%.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/10-123 dd. 16 december 2010 van de deputatie houdende vergunning voor 
het verder exploiteren en veranderen van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 16 
december 2030;

- Besluit nr. MLVER-2011-0081 dd. 8 september 2011 van de deputatie houdende vergunning 
tot uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;

- Besluit nr. MLWV-2014-0026 dd. 7 augustus 2014 van de deputatie houdende het zonder 
voorwerp verklaren van een vraag tot afwijking van Vlarem II;

- Besluit nr. MLVER-2014-0067 d.d. 7 augustus 2014 van de deputatie houdende weigering 
aktename voor het veranderen door uitbreiding van een RWZI;

- Besluit nr. MLWV-2015-0038 d.d. 12 november 2015 van de deputatie houdende het 
wijzigingen van de lozingsvoorwaarden voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2020;

- Besluit nr. OMWV-2020-0018 d.d. 29 oktober 2020 van de deputatie waarin het verzoek van 
de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen tot bijstelling van de 
milieuvoorwaarden zonder voorwerp wordt verklaard; 

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Afwijking wordt verleend van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II zoals vermeld op het plan d.d. 
19 november 2010 met referentie “Plattegrond situatie/Beplantingsplan 0083 Morkhoven”. 
Het voorgaande wordt enkel toegestaan, wanneer dit niet in strijd is met de geldende 
bouwvergunning.

2. De exploitant dient, rekening houdend met de ‘Bacteriologische staalname omgevingslucht 
RWZI Antwerpen-Zuid’, in een aantal controlepunten de mogelijke aanwezigheid van 
pathogene kiemen in aerosolen te verifiëren en op te volgen, en specifiek voor wat betreft de 
RWZI Morkhoven.

3. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II geldt voor de RWZI gelegen 
te 2200 Herentals, Wiekevorstseweg 44, geëxploiteerd door de nv Aquafin, met 
maatschappelijke zetel Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, volgende normering:
- voor totaal stikstof een verwijderingspercentage van 71%;
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- voor totaal fosfor een concentratiewaarde van 1 mg/l OF een verwijderingspercentage 
van 80%;

en dit voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.
Vanaf 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a integraal van toepassing.

6. Procedure 

- Ontvangstdatum van het verzoek: 10 september 2020;
- Vervollediging van de aanvraag: 25 oktober 2020;
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 3 november 2020.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek 
georganiseerd te Herentals. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

Schepencollege van Herentals
- advies gevraagd op 3 november 2020;
- advies ontvangen op 18 december 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar van 9 december 2020:
1. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 13 november 2020 t.e.m. 12 december 2020. Er 

werden geen bezwaren ingediend.
2. De exploitatie grenst aan agrarisch gebied en ligt nabij een industriezone. Er zijn geen 

gebieden van het VEN/IVON, habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied in de buurt (binnen 
straal van 5 km).
Gelet op de aard en op basis van de beschikbare gegevens in de 
omgevingsvergunningsaanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen 
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur, op voorwaarde dat de exploitant zich 
houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en voor zover de exploitant 
zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

3. De beoordeling van effect op bodem- en grondwater is gezien het voorwerp van de aanvraag 
niet relevant.

4. De beoordeling van effect op geluid en trillingen is gezien het voorwerp van de aanvraag niet 
relevant.

5. De bijstelling voor het minimumpercentage voor vermindering voor de parameter totaal 
stikstof wordt aangevraagd omdat de zuiveringstechnologie bij de gehanteerde 
dimensionering niet toelaat om 80% steeds en in alle gevallen te behalen (in uitvoering van 
de consensus Kleine Vlarem-trein zoals goedgekeurd door het Overleg Aquafin / Vlaamse 
gewest van september 2005).
Voor totaal fosfor wordt voorgesteld de norm 2 mg/l en 80% te wijzigen in 1 mg/l of 80%. Dit 
omwille van het feit dat het procesmatig en economisch onverantwoord is om chemicaliën te 
doseren tot al te lage concentraties. Dit is een algemene afspraak die volgt uit het overleg 
Aquafin-VMM-MIV voor RWZI’s waar de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 
mg/l fosfor. Voor Morkhoven is dit het geval in 2017 (4,3 mg/l), 2018 (4,2 mg/l) en 2019 (4,4 
mg/l).
Om het in Vlarem opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen zijn 
investeringen op de RWZI noodzakelijk. Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering en 
worden voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd.
Daarnaast is vast te stellen dat het influent van RWZI Morkhoven matig verdund is. De 
gemiddelde BZV-influentconcentratie ligt tussen 50 en 100 mg/l in 2017, tussen 100 en 150 
mg/l in 2018 en 2019. In het kader van de remediëring van de influentverdunning werd een 
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herstelprogramma opgemaakt. De RWZI komt volgens de beslisboom terecht in bol 6B, 
bijgevolg wordt de versoepeling aangevraagd voor 5 jaar.

6. Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij optreedt als advies verlenende instantie met 
betrekking tot de bijzondere lozingsnormen en gelet op hun expertise ter zake, lijkt het 
aangewezen om dit advies te volgen.

7. Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling lijkt 
gesteld te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies.
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten 
op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt 
door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een 
aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

8. Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met 
bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde 
inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -
projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 3 november 2020;
- advies ontvangen op 11 december 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. In uitvoering van de consensus Kleine Vlarem-trein zoals goedgekeurd door het Overleg 

Aquafin/Vlaams gewest van september 2005 wordt gevraagd het verwijderingspercentage 
voor stikstof via de hierboven beschreven methodiek aan te passen tot 78%, dit omwille van 
de zuiveringstechnologie die bij de gehanteerde dimensionering niet toelaat 80% 
verwijderingspercentage steeds en in alle gevallen te behalen.
Voor fosfor wordt voorgesteld de norm 2 mg/l en 80% te wijzigen in 1 mg/l of 80%. Dit 
omwille van het feit dat het procesmatig en economisch onverantwoord is om chemicaliën te 
doseren tot al te lage concentraties. Dit is een algemene afspraak die volgt uit het overleg 
Aquafin-VMM-MIV voor RWZI’s waar de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 
mg/l fosfor. Voor Morkhoven is dit het geval in 2017 (4,3 mg/l), 2018 (4,2 mg/l) en 2019 (4,4 
mg/l).
Om het in Vlarem opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen, zijn 
investeringen op de RWZI noodzakelijk. Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering en 
worden voorlopig op vraag van het gewest niet uitgevoerd.
Daarnaast is vast te stellen dat het influent van RWZI Morkhoven verdund is. De gemiddelde 
BZV-influentconcentratie ligt tussen 50 en 100 mg/l in 2017, tussen 100 en 150 mg/l in 2018 
en 2019. Het herstelprogramma dat in het kader van de remediëring van de 
influentverdunning werd opgemaakt is toegevoegd als bijlage.
De RWZI komt volgens de beslisboom terecht in bol 6B, bijgevolg wordt de versoepeling 
aangevraagd voor 5 jaar.
Gelet op de consensus van VMM & Aquafin sluit GOP-milieu zich hierbij aan en verleent een 
gunstig advies.

2. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, 
veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de 
vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt
Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

3. RWZI Herentals betreft een GPBV-installatie (BE.VL.000000028.INSTALLATION). De 
gevraagde afwijkingen hebben betrekking op een BBT-GEN, nl. stikstof en fosfor. Vanaf 
17/08/2022 moet er ook voldaan worden aan de lozingsnormen van Vlarem III.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- advies gevraagd op 3 november 2020;
- advies ontvangen op 4 november 2020;
- inhoud: gunstig, omdat de aanvraag in overeenstemming is met: 
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a. de consensus tussen VMM en Aquafin, goedgekeurd door het Overleg Vlaamse Gewest / nv 
Aquafin op 27 september 2005;

b. de aanpak inzake extreem verdunde influentstalen bij de beoordeling van de 
zuiveringsrendementen, goedgekeurd op 27 september 2016 op het permanent Overleg nv 
Aquafin – Vlaams Gewest;

c. de beslissingsboom aanpak verdunningsproblematiek: deze beslissingsboom vindt de juiste 
focus van het herstelprogramma rond de verdunning van het RWZI influent en daarmee 
samenhangend de termijn van de versoepelingsaanvragen;

d. de concrete bespreking van deze versoepelingaanvraag op 15 juni 2020 tussen VMM en 
Aquafin, waarbij alle oorzaken voor het niet garanderen van de Vlarem 
verwijderingspercentages werden geduid en de remediërende acties of projecten voor een 
verbeterd zuiveringssysteem en/of een verbetering van de graad van verdunning van het 
RWZI influent werden besproken.

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan VMM-watertoets op 3 november 2020;
- advies ontvangen op 24 november 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De locatie te Herentals, afdeling 4, sectie B, nr(s) 9T en 15B is gelegen langs en stroomt af 

naar de Wimp, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de 
VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de watertoetskaarten 
grotendeels mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

2. De aanvraag omvat project 0083 RWZI Morkhoven - Art. 100 : oplossen van 
verdunningsknelpunten. De VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer verleende reeds eerder 
een gunstig advies voor het technisch plan voor de plaatsing van een nieuwe centrifuge met 
randapparatuur in de RWZI (dossier met ons kenmerk WT 2014 T 0015).

3. Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen 
aangezien geen bijkomende verharding wordt aangelegd. De gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten e.a. (GSV) is hier niet van toepassing. Met betrekking 
tot de grondwaterstromingsaspecten worden geen significant negatieve effecten verwacht 
aangezien de aanvraag geen voorwerp is van aanleg van grote ondergrondse constructies.
Wat de grondwaterkwaliteitsaspecten betreft verwijzen we naar de opmerkingen van de VMM 
– AELT en de voorwaarden in de milieuvergunning.

4. Aangezien de Wimp een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, dient langs deze waterloop 
te allen tijde een strook van 5 m breed toegankelijk te zijn voor het onderhoud 
(ruimingswerken, herstel van oevers), overeenkomstig het decreet Integraal Waterbeleid van 
18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. Er mogen 
bijgevolg geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht binnen vijf meter 
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de Wimp. Eventuele afsluitingen, 
bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludinsteek 
worden geplaatst. Afsluitingen moeten geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m 
van de kruin van de waterloop, en mogen een hoogte van 1,5 m niet overschrijden; 
struikgewas moet tot op deze hoogte kunnen worden teruggesnoeid. Bomen langs de 
waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. 
Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten daarom 
gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. Ook mag de 5m-strook langs de waterloop 
niet worden opgehoogd. Er wordt hierbij gewezen op de bepalingen van artikel 10 § 1 4° van 
het decreet integraal waterbeleid, artikels 12, 14 en 17 van de wet van 28 december 1967 en 
de artikels 8, 10, 12 en 13 van het KB van 5 augustus 1970 houdende algemeen 
politiereglement op de onbevaarbare waterlopen. Op basis van de bijgevoegde plannen 
worden geen nieuwe constructies voorzien binnen de 5m-zone.
De buitendienst van de afdeling Operationeel Waterbeheer dient minstens 10 dagen vóór de 
aanvang van de werken schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de begindatum en 
de vermoedelijke einddatum van de werken: buitendienst Antwerpen: Lange Kievitstraat 111 - 
113 bus 64, 2018 Antwerpen (beheerwaterlopen.ant@vmm.be).
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Aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 
waterbeleid:
a. wat de grondwaterkwaliteitsaspecten betreft verwijzen we naar de opmerkingen van de 

VMM – AELT en de voorwaarden in de milieuvergunning;
b. de 5 m-erfdienstbaarheidszone langsheen de Wimp moet gerespecteerd worden en mag 

niet bebouwd worden;
c. deze 5 m-erfdienstbaarheidszone moet op het terrein voor de aanvang van de werken 

uitgezet worden en moet gemeten worden vanaf de bovenrand van het talud van de 
Wimp;

d. de aanvrager dient de buitendienst van de VMM minstens 10 dagen voor de aanvang van 
de werken op de hoogte te stellen;

e. er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud 
van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten 
met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

1. Horen van de partijen
- De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere 

verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande 
vergadering van de POVC op dinsdag 19 januari 2021 in het provinciehuis te laten 
doorgaan.

- Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. 
De aanvrager liet weten geen bijkomende info of opmerkingen te hebben voor de POVC.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie
- De AGOP-M merkt op dat de RWZI Herentals een GPBV-installatie 

(BE.VL.000000028.INSTALLATION) betreft. De gevraagde afwijkingen hebben betrekking 
op een BBT-GEN, nl. stikstof en fosfor. Vanaf 17 augustus 2022 moet er ook voldaan 
worden aan de lozingsnormen van Vlarem III.
 De POVC stelt voor om dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.

- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat het verzoek tot bijstelling 
aanvaardbaar is en ingewilligd kan worden.

5. Watertoets
- Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM.

Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozingsnormen verenigbaar zijn met het 
watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en 
beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018.

- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het 
perceel  gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet 
hierop werd advies gevraagd aan de VMM-watertoets. Het advies van de VMM-watertoets 
is gunstig met voorwaarden.
 De POVC merkt op dat voorliggende aanvraag enkel een verzoek tot bijstelling van 

lozingsvoorwaarden omvat. De door de VMM-watertoets voorgestelde voorwaarden en 
aandachtspunten zijn daarom niet relevant voor dit dossier.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II gelden tot en met 
31 december 2025 de volgende concentratienormen en minimumverwijderingspercentages:
- voor totaal stikstof: een minimumverwijderingspercentage van 78% i.p.v. 80%;
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- voor totaal fosfor: een concentratienorm van 1 mg/l óf een 
minimumverwijderingspercentage van 80% i.p.v. een concentratienorm van 2 mg/l én een 
minimumverwijderingspercentage van 80%.

De bestaande bijzondere voorwaarden dienen overeenkomstig artikel 48 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit te worden geactualiseerd. De bijzondere voorwaarden in het 
geactualiseerd overzicht zoals opgenomen in het deputatiebesluit met referentie OMWV-2020-
0018 van 29 oktober 2020 zijn nog relevant, behalve de derde voorwaarde aangezien de 
daarin vermelde termijn reeds verstreken is. 
Deze voorwaarde kan worden geschrapt.

Na goedkeuring zullen op de inrichting bijgevolg voortaan volgende bijzondere 
milieuvoorwaarden van toepassing zijn: 
1. Afwijking wordt verleend van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II zoals vermeld op het plan 

d.d. 19 november 2010 met referentie “Plattegrond situatie/Beplantingsplan 0083 
Morkhoven”. Het voorgaande wordt enkel toegestaan, wanneer dit niet in strijd is met de 
geldende bouwvergunning.

2. De exploitant dient, rekening houdend met de ‘Bacteriologische staalname omgevingslucht 
RWZI Antwerpen-Zuid’, in een aantal controlepunten de mogelijke aanwezigheid van 
pathogene kiemen in aerosolen te verifiëren en op te volgen, en specifiek voor wat betreft 
de RWZI Morkhoven.

3. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II gelden tot en met 31 
december 2025 de volgende concentratienormen en minimumverwijderingspercentages:
- voor totaal stikstof: een minimumverwijderingspercentage van 78% i.p.v. 80%;
- voor totaal fosfor: een concentratienorm van 1 mg/l óf een 

minimumverwijderingspercentage van 80% i.p.v. een concentratienorm van 2 mg/l én 
een minimumverwijderingspercentage van 80%.

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling 

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de 
doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het  advies 
van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de 
gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden 
nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

11. Aandachtspunten

Vanaf 17 augustus 2022 moet er ook voldaan worden aan de lozingsnormen van Vlarem III.
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B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de nv Aquafin wordt een afwijking van de bepalingen van bijlage 
5.3.1.A van Vlarem II voor de exploitatie door de nv Aquafin van een RWZI (inrichtingsnummer 
omgevingsloket 20200128-0072), gelegen te 2200 Herentals (Morkhoven), Wiekevorstseweg 58, 
toegestaan, meer bepaald:

In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II gelden voor de kalenderjaren 
2021 tot en met 2025 volgende concentratienormen en minimumverwijderingspercentages:
- voor totaal stikstof: een verwijderingspercentage van 78% i.p.v. 80%;
- voor totaal fosfor: een concentratienorm van 1 mg/l óf een verwijderingspercentage van 
80% i.p.v. een concentratienorm van 2 mg/l én een verwijderingspercentage van 80%.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn 
geheel:
1. Afwijking wordt verleend van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II zoals vermeld op het plan d.d. 

19 november 2010 met referentie “Plattegrond situatie/Beplantingsplan 0083 Morkhoven”. 
Het voorgaande wordt enkel toegestaan, wanneer dit niet in strijd is met de geldende 
bouwvergunning.

2. De exploitant dient, rekening houdend met de ‘Bacteriologische staalname omgevingslucht 
RWZI Antwerpen-Zuid’, in een aantal controlepunten de mogelijke aanwezigheid van 
pathogene kiemen in aerosolen te verifiëren en op te volgen, en specifiek voor wat betreft de 
RWZI Morkhoven.

3. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II gelden tot en met 31 
december 2025 de volgende concentratienormen en minimum-verwijderingspercentages:

- voor totaal stikstof: een minimumverwijderingspercentage van 78% i.p.v. 80%;
- voor totaal fosfor: een concentratienorm van 1 mg/l óf een minimum-

verwijderingspercentage van 80% i.p.v. een concentratienorm van 2 mg/l én een 
minimumverwijderingspercentage van 80%.

ARTIKEL 2

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende 
overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit 
omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor 
bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van 
de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de 
Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
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uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg 
(adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 
8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of 
instanties aan wie de beslissing betekend wordt; 

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 
dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt. 

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het 
beroepschrift het volgende:
Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of 

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt 
of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie 

gehoord te worden.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen 
die nuttig zijn voor het dossier.



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket            : OMV_2020132733 

Inrichtingsnummer          : 20200128-0072 

 

Door Aquafin NV werd een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over een afwijking van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) voor de exploitatie 

van een RWZI. De aanvraag heeft als adres Wiekevorstseweg 58 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving Afdeling 13026, 

sectie B, perceel 15B, 9T. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 11 februari 2021 beslist de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.  

 

De beslissing ligt van 26 februari 2021 tot en met 27 maart 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze gemeentelijke website 

www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 

e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit. 

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste 

administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg  

 

Adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus  

8, 1000 Brussel 

 

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden 

binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 

1. 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of  

instanties aan wie de beslissing betekend wordt;  

2. 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste  

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;  

3. 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige  

gevallen.  

 

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van  onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te 

worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 

zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan: 

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;  

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;  

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.  

 

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende: 

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 

2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of  

exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 

3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 

a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 

b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden; 

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld; 

5. in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie om gehoord te worden. 

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2. 

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, 

alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier. 
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