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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING. 

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 8 april 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen 
Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, 
provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- Exploitant/aanvrager: nv Harzé J.-Van Est, gevestigd Aarschotseweg 15 te 2200 Herentals
- Adres: Aarschotseweg 15 te 2200 Herentals
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20200605-0028 
- Referentie OMV-loket: 2020172152 – V1
- Dossiernummer VVO: OMGP-2020-0437

2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 2-C-724S en 2-C-725F
- Planologische bestemming:

o Gewestplan: ambachtelijke bedrijven en kmo’s volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, 
goedgekeurd op 28 juli 1978;

o Provinciaal RUP: zone voor grootschalige detailhandel volgens Aarschotseweg, 
goedgekeurd op 27 september 2018.

- Omgeving: De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door industriële bedrijfs-gebouwen, 
alsook enkele winkels. Ook het aanpalende perceel links bevat een winkel met ervoor parking. 
Achteraan grenst het terrein aan verschillende terreinen met industriële gebouwen.
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- Opmerkingen:

3. 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.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) 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.

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 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere 
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 2-C-724S en 
2-C-725F:
- het rooien van 22 hoogstammige eiken;
- de sloop van loodsen 1 en 2;
- de sloop van een woning;
- de sloop van scheidingswanden sorteerzones;
- de sloop van een betonplaat achter loods 2;
- de heropbouw van loods 1 op een andere locatie;
- de nieuwbouw van een loods (loods 2) voor onderhoudswerken tussen loods 1 en een 

bestaande loods;
- de plaatsing van een hoogspanningscabine;
- de plaatsing van een fietsenstalling (10 plaatsen);
- de plaatsing van een stookolietank (10.500 liter) in een betonkuip;
- de plaatsing van 5 + 19 scheidingswanden voor sorteerzones voor de opslag van ferro- en non-

ferrometalen;
- de aanleg van verhardingen voor een wasplaats/tankplaats;
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- de aanleg van diverse verhardingen voor onder meer 14 autoparkeerplaatsen;
- de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van het dempen van een vijver;
- de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van het dempen van het bestaande bekken en 

de aanleg van een nieuw bovengronds infiltratiebekken op een andere plaats;

Afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater in die 
zin dat hemelwaterputten geplaatst worden met een groter volume dan vereist (10.000 liter + 
40.000 liter);

De aanvraag betreft het veranderen door toevoeging met perceel 2-C-725F, wijziging en 
uitbreiding van een schrootverwerkend bedrijf, als volgt:
- wijziging en uitbreiding door:

 herrubricering van rubriek 2.2.2.c.3 naar rubriek 2.2.1.c.2 en uitbreiding met de opslag en 
sortering van 5.710 ton tot een totale op- en overslag en het sorteren van max. 6.010 ton 
niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2) waarvan:
- max. 5.000 ton ferrometalen;
- max. 1.000 ton non ferro-materialen en 
- max. 10 ton afgedankte zonnepanelen;

 herrubricering van 20 ton lood- en teerkabel naar rubriek 2.2.2.g.2 en de uitbreiding met 1 
ton accu’s en batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik tot een totale opslag en het 
sorteren van 51 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.3), waarvan:
- 30 ton AEEA;
- 20 ton loodbatterijen;
- 1 ton accu’s en batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik;

 actualisatie en uitbreiding met 40 ton voertuigwrakken tot een totale opslag en behandeling 
(depollutie en ontmanteling) van maximum 110 ton voertuigwrakken (2.2.2.d.3), 
waaronder 30 ton te depollueren voertuigwrakken en 80 ton gedepollueerde 
voertuigwrakken, met bijbehorende opslag van:
- 1.200 liter afgewerkte benzine; 
- 1.200 liter afvalolie; 
- 1.200 liter afgewerkte diesel;
- 1.200 liter afgewerkte koelvloeistof; 
- 1.200 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof; 
in 1 bovengrondse 5-voudig gecompartimenteerde tank; 
- 300 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof; 
- 300 liter afgewerkte remolie; 
in 1 bovengrondse 2-voudig gecompartimenteerde tank; 
- 20 ton autobanden; 
- 1 ton loodaccu's; 
- 34,8 liter (2x 17,4 liter) gerecupereerde aircogassen; 
- 300 kg oliefilters; 
- 500 kg katalysatoren 
- 5 ton ruitenglas in accuboxen;

 het stopzetten van de opslag en het zagen van metalen kabels en het knippen van 
aluminium, het verhogen van de opslagcapaciteit van elektriciteitskabels van 15 ton naar 50 
ton met een bijkomende kabelstripmachine van 11 kW tot een totale opslag en het 
mechanisch behandelen (strippen) van 50 ton niet-gevaarlijke elektriciteitskabels (2.2.2.f.1) 
door middel van 2 kabelstripmachines (3 kW en 11 kW);

 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en:
- uitbreiding met 600 liter tot de opslag van 2.000 liter oliën (6.4.1);
- het vervangen van twee bovengrondse dieseltanks (2.700 liter en 1.500 liter) door één 

nieuw bovengronds exemplaar met een inhoud van 10.500 liter tot een totale opslag 
van 8,82 ton gasolie (rubriek 17.3.2.1.1.1.b); 

- uitbreiding met/van:
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 het mechanisch verwerken van loodhoudend pelkabel d.m.v. kabelpelmachine (11 kW) met 
een opslagcapaciteit van max. 50 ton (2.2.2.g.2);

 vermeerdering van het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater, deels afkomstig van een was- 
en tankplaats, met 45 m³/uur, 547 m³/dag en 4.888 m³/jaar tot een totale lozing van 
bedrijfsafvalwater met een debiet van 50 m³/uur, 577 m³/dag en 11.300 m³/jaar in de 
openbare riolering (3.4.2);

 een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
 een grondwaterwinning op een max. diepte van 50 meter met een max. opgepompt debiet 

van 1.000 m³/jaar (53.8.1.a);
- wijziging door:

 het verminderen met 4 voertuigen tot het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 het verplaatsen van de bestaande onderhoudswerkplaats met smeerput naar een nieuwe 

loods (15.2);
 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (17.1.2.2.1), wijziging door 

verplaatsing van de verdeelslang (6.5.1) en door vermindering met 850 liter tot een totale 
opslag van 150 liter diverse gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (17.4);

 dat volgende rubrieken niet meer van toepassing zijn: 17.3.3.1.a – 17.3.4.2.b.1 – 17.3.5.1 
– 31.1.1.a;

Rubricering volgens aanvrager: 2.2.1.c.2 - 2.2.1.e.3 - 2.2.2.d.3 - 2.2.2.f.1 - 2.2.2.g.2 - 3.4.2 - 
6.4.1 – 6.5.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 15.2 – 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.4 - 53.8.1.a;

De exploitant vraagt tevens bijstelling/afwijking aan van volgende artikels van Vlarem II:
- art. 5.2.1.5.§5 (groenscherm - afwijking werd reeds gedeeltelijk verleend in lopende 

basisvergunning) in die zin dat het groenscherm wordt aangelegd zoals aangeduid op het 
uitvoerings- en afwateringsplan (BA_HARZE_uitvoerings- en afwateringsplan_041120)

- art. 5.2.2.7.2.§3 (stapelhoogte) in die zin dat er een stapelhoogte wordt gevraagd van 
6 meter;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- de op- en overslag en het sorteren van max. 6.010 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2) 

waarvan:
- max. 5.000 ton ferrometalen;
- max. 1.000 ton non ferro-materialen en 
- max. 10 ton afgedankte zonnepanelen;

- de opslag en het sorteren van 51 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.3), waarvan
 30 ton AEEA;
 20 ton loodbatterijen;
 1 ton accu’s en batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik;

- een opslag en behandeling (depollutie en ontmanteling ) van maximum 110 ton 
voertuigwrakken (2.2.2.d.3), waaronder 30 ton te depollueren voertuigwrakken en 80 ton 
gedepollueerde voertuigwrakken, met bijbehorende opslag van:

- 1.200 liter afgewerkte benzine; 
- 1.200 liter afvalolie; 
- 1.200 liter afgewerkte diesel;
- 1.200 liter afgewerkte koelvloeistof; 
- 1.200 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof;
in 1 bovengrondse 5-voudig gecompartimenteerde tank; 
- 300 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof; 
- 300 liter afgewerkte remolie;
in 1 bovengrondse 2-voudig gecompartimenteerde tank; 
- 20 ton autobanden; 
- 1 ton loodaccu's; 
- 34,8 liter (2x 17,4 liter) gerecupereerde aircogassen; 
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- 300 kg oliefilters; 
- 500 kg katalysatoren en 
- 5 ton ruitenglas in accuboxen;

- de opslag en het mechanisch behandelen (strippen) van 50 ton niet-gevaarlijke 
elektriciteitskabels (2.2.2.f.1) door middel van 2 kabelstripmachines (3 kW en 11 kW);

- het mechanisch verwerken van loodhoudend pelkabel d.m.v. kabelpelmachine (11 kW) met een 
opslagcapaciteit van max. 50 ton (2.2.2.g.2);

- het lozen van bedrijfsafvalwater, deels afkomstig van een was- en tankplaats, met een debiet 
van 50 m³/uur, 577 m³/dag en 11.300 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.2);

- de opslag van 2.000 liter oliën (6.4.1);
- één verdeelslang op de nieuwe dieseltank van 10.500 liter (6.5.1);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een onderhoudswerkplaats met één smeerput (15.2);
- een wasplaats voor bedrijfseigen voertuigen (max. 1 voertuig/dag)(15.4.1);
- twee compressoren met een vermogen van resp. 22,5 kW en 10 kW en een airco-installatie 

met een vermogen van 5,5 kW (totaal 38 kW) (16.3.2.a);
- de opslag van 1.000 liter propaan in een bovengrondse tank (17.1.2.2.1);
- de opslag van 8,82 ton (10.500 liter) gasolie (17.3.2.1.1.1.b) in een bovengrondse tank;
- de opslag van 150 liter/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een grondwaterwinning op een max. diepte van 50 meter met een max. opgepompt debiet van 

1.000 m³/jaar (53.8.1.a);

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2014-0004 van 22 mei 2014 van de deputatie houdende vergunning aan de 
nv Harzé J. – Van Est voor het verder exploiteren en veranderen van een schrootverwerkend 
bedrijf voor een termijn verstrijkend op 22 mei 2034;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Zie advies Herentals.

7. Procedure 

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 2 oktober 2020 en vervolledigd op 16 december 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 21 december 2020(versie in het Omgevings-loket: V1) 

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III 
bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-
m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en 
volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar 
onderzoek georganiseerd.

- Herentals: er werd één bezwaar ingediend m.b.t.:
 lawaaihinder en overlast is toegenomen; kan men de inplanting van de nieuw te bouwen 

hallen niet plaatsen langs de oostkant van het terrein ?
 men vraagt een oppervlakte aan die het kmo-niveau overschrijdt;
 deze activiteiten vallen niet onder de noemer ‘grootschalige detailhandel’; 
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 het bedrijf implementeert de voorwaarden niet: bv groenscherm is nooit gerealiseerd;
bedrijf moet eerst de voorwaarden effectief uitvoeren alvorens de werken mogen 
aanvangen;

 men zal in de toekomst een installatie vragen voor het breken van metalen; deze aanvraag 
is slechts de eerste stap naar deze installatie.

9. Adviezen

Schepencollege van Herentals
- advies gevraagd op 21 december 2020;
- advies ontvangen op 9 februari 2021;
- inhoud: ongunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het college neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat als 

bijlage bij dit besluit is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de GOA 
van 3 februari 2021 is ongunstig.

2. Het college sluit zich aan bij het verslag van de GOA en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen 
motivering.

3. Besluit:
Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies aan de provincie 
voor de omgevingsvergunning nummer OMV_2020172152 aan de heer Jo Vanhees voor Harzé-
Van Est op een terrein met adres Aarschotseweg 15 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, 
sectie C, nr. 724S en 725F.

4. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft het opnieuw inrichten van de gehele bedrijfssite van een 
schrootverwerkend bedrijf.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting
Harzé J. – Van Est betreft een schrootverwerkend bedrijf gelegen langsheen de Aarschotseweg 
15 te 2200 Herentals.
De eigenaar heeft het aanpalend perceel langs de kanaalzijde aangekocht met als doel zijn 
activiteiten verder uit te breiden. Dit omhelst het opnieuw inrichten van de gehele bedrijfssite.
De aanvraag omvat een aantal sloopwerken, het dichten van een vijver en een infiltratiebekken 
en het rooien van 22 hoogstammige eikenbomen. Verder worden er een nieuwe loods gebouwd 
en een bestaande loods verplaatst.
Er worden een stookolietank, een wasplaats/tankplaats, verplaatsbare wanden voor
sorteerzones, opslag van metalen, een fietsenstalling, een hoogspanningscabine, verharding en 
een parkeerzone voorzien.
Sloop A: slopen van een loods (Loods 1), deels gebruikt als opslagplaats, deels gebruikt als 
werkplaats voor voertuigen.
Sloop B: slopen van een loods (Loods 2), deels gebruikt als opslagplaats, deels gebruikt als 
werkplaats voor voertuigen.
Sloop C: slopen van een woning.
Sloop D: slopen van scheidingswanden sorteerzones 
Sloop E: slopen van een betonnen vloerplaat.
In het omgevingsloket wordt een sloopopvolgingsplan toegevoegd.
De vijver wordt gedicht in functie van het plaatsen van de nieuwe betonverharding. Het 
bestaande bekken wordt gedicht en vervangen door een nieuw bovengronds infiltratiebekken, 
achteraan in de groenbuffer, met een grotere infiltratiecapaciteit. In functie van het uitbreiden 
van de bestaande site wordt het rooien van 22 hoogstammige eikenbomen aangevraagd. De 
bestaande loods (LOODS 1), met afmetingen 19mx70m, wordt gedemonteerd en opnieuw 
opgebouwd rechts achteraan op het terrein, aansluitend tegen de nieuwe loods (LOODS 2). De 
bestaande toestand van deze loods verschilt van de destijds vergunde toestand, hiervoor wordt 
een regularisatie aangevraagd. Zowel de grondoppervlakte als de kroonlijst- en nokhoogte van 
de vergunde loods zijn groter dan de uitgevoerde, bestaande loods. Het volume van de 
bestaande loods valt dus volledig binnen het vergunde volume.
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Tegen de bestaande loods links achteraan op het terrein, wordt een nieuwe loods (LOODS 2) 
aangebouwd die dienst zal doen als onderhoudswerkplaats voor de machines. De loods heeft 
een breedte van 23m60, een diepte van 20m, een kroonlijsthoogte van 6m64 en een 
nokhoogte van 9m63, beide gemeten vanaf het maaiveld. De nieuwe loods (LOODS 2) wordt 
gebouwd met dezelfde materialen als de bestaande loodsen, zodat de 3 loodsen naadloos aan 
mekaar aansluiten en één geheel zullen vormen.
Links achteraan op het terrein komen een bovengrondse stookolietank en een
wasplaats/tankplaats. De stookolietank wordt in een betonnen kuip geplaatst met
buitenafmetingen van 3mx 6m90 en een wandhoogte van 1m. De betonnen kuip heeft een 
afvoer die aangesloten wordt op de rioleringsleiding voor bedrijfsafvalwater. Voor de
wasplaats/tankplaats wordt een betonnen vloerplaat van 4mx 10m gestort, afwaterend naar 
een acodrain, die eveneens aangesloten wordt op de rioleringsleiding voor bedrijfsafvalwater.
De zones voor sortering van de metalen worden opnieuw ingericht door het plaatsen van 
wanden in prefab betonblokken. Er worden 5 wanden geplaatst met een lengte van 10m40 en 
een hoogte van 2m, en 19 wanden met een lengte van 10m40 en een hoogte van 6m. Voor 
deze beide zones wordt er een vergunning voor opslag van metalen aangevraagd, zones met 
een maximale stapelhoogte van respectievelijk 2m en 6m hoog.
De bestaande betonverharding wordt uitgebreid met 6.858 m² nieuwe betonverharding.
Vooraan op het perceel wordt een parkeerzone voorzien in grasbetonstenen, met 14
autostaanplaatsen. Het voorziene aantal parkeerplaatsen is ruimschoots voldoende voor de 
huidige bedrijvigheid.
De exploitant beschikt over een basisvergunning d.d. 22 mei 2014 en wenst deze
basisvergunning te wijzigen door een toevoeging, uitbreiding en wijziging.
In concreto heeft Harzé J. Van Est het aanpalend perceel (kanaalzijde) aangekocht met als doel 
zijn activiteiten verder uit te breiden.
Daarnaast wenst de exploitant de vergunde toestand te actualiseren met betrekking tot de
afvalstoffenrubriek en een uitbreiding met een grondwaterwinning. Een aantal activiteiten zijn 
niet meer van toepassing (dieselgroepen) of dienen onder een andere rubriek ingedeeld te 
worden (opslag gevaarlijke producten).

5. Historiek
- VLAREM milieuvergunning: 1994/020, Mechanisch behandelen van voertuigwrakken en schroot - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- VLAREM milieuvergunning: 1994/046, Mechanisch behandelen van voertuigwrakken en schroot - 

Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1999/011, Schrootoverslag - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM melding klasse 3: 1996/019, Gastank - Deels vervallen, deels niet vervallen, resultaat: 

Vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2014/010, Schrootverwerkend bedrijf - Deels vervallen, deels niet 

vervallen, resultaat: Vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2006/006, een schrootverwerkend bedrijf - Vervallen, resultaat: Niet 

vergund
- VLAREM melding overname: 2005/048, opslag en verwerking van voertuigwrakken en schroot - 

Vervallen, resultaat: Niet vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1980/00015, Het oprichten van een magazijn – Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1994/00218, Bouwen van een loods. - Uitgevoerd, 

resultaat: Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00191, Afbraak van de bestaande woning en 

aanleggen van betonvloer over het gehele perceel. - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1995/00268, Regularisatie van garage met conciërgewoning 

- Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1996/00048, Regularisatie m.b.t. loods en aanvraag van 

een tuinmuur/scheidingsmuur. - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00239, Leggen van een 20 cm dikke betonvloer - 

Beslist in eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
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- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1999/00266, Het leggen van een 20 cm dikke betonvloer en 
de stapeling van schroot tot een hoogte van 2m. - Beslist in beroep, resultaat: De vergunning werd 
verleend

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00210, Het bouwen van een loods / depolutiecentrum 
voor personenwagens - In uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2002/00207, Het regulariseren van een bestaande loods - 
Uitgevoerd, resultaat: Vergund met voorwaarden

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2009/00068, Het bouwen van een opslagloods -
- Uitgevoerd, resultaat: Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige overtreding: BM1995/033, - Bevel tot staking der werken gegeven, resultaat: 

Werken zijn stilgelegd
- Stedenbouwkundige overtreding: BM1994/004, - Vordering, resultaat: Meerwaarde
- Stedenbouwkundige overtreding: BM1972/018, - Vonnis, resultaat: Overtreder wordt veroordeeld 

en rechtbank gaat in op vordering
- VLAREM wijziging van voorwaarden: 2006/054, wijziging bijzondere voorwaarden - Vervallen, 

resultaat: Niet vergund
- Melding omgevingsvergunning: OMG/2020/00367, Air Liquide locatie 3 - Ingediend, resultaat:

6. Openbaar onderzoek:
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 31 december 2020 t.e.m. 29 januari 2021. Er 
werd één bezwaar ingediend. De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft volgende 
bezwaarschriften behandeld en worden als volgt geëvalueerd:
a. Er wordt gesteld dat de lawaaihinder en overlast na de overname van het bedrijf enorm is 

toegenomen. Daarom wordt er gevraagd om de nieuwe hallen langs de oostzijde van het 
terrein te plaatsen en de schroothopen te verplaatsen naar de kant van het kanaal.
- Enige lawaaihinder en visuele hinder zijn eigen aan een kmo zone. Er wordt een 

groenbuffer voorzien die de visuele alsook de lawaaihinder al aanzienlijk kan 
verminderen.

b. Het bedrijf gebruikt nu ca. 17.636m² van het terrein voor hun activiteiten. Met deze 
aanvraag zal er een bedrijfsuitbreiding gebeuren met 3.675m², waardoor het bedrijf een 
oppervlakte van 21.311m² zal beslaan. Er wordt gesteld dat dergelijke grote activiteit met 
zoveel oppervlakte het kmo-niveau overschrijdt alsook de perceelsgrootte in de buurt.
- Het betreft de uitbreiding van een bedrijf waarvan de activiteit al vele jaren aanwezig is. 

Zolang de draagkracht van het terrein niet overschreden wordt kan de activiteit hier 
aanvaard worden.

c. Sinds 2018 is het PRUP Aarschotseweg goedgekeurd waardoor er op het perceel van de 
aanvraag ook grootschalige detailhandel mogelijk is. Er wordt gesteld dat er een gebrek en 
nood is aan zones voor grootschalige detailhandel en dat het project daarom niet te 
verantwoorden is op de locatie.
- Het PRUP Aarschotseweg geeft een overdrukbestemming voor grootschalige detailhandel 

aan het terrein. Dit betekent dat de onderliggende gewestplanbestemming ook blijft. Een 
KMO activiteit kan nog steeds vergund worden. Er wordt ook gesteld dat er een gebrek 
en nood is aan zones voor grootschalige detailhandel. Hiervan is echter geen bewijs 
aangeleverd.

d. De voorwaarden uit eerdere vergunningen zoals het voorzien van groenbuffers werden nooit 
nageleefd waardoor de visuele en geluidshinder erg storend en niet- aanvaardbaar is. Er 
wordt gevraagd om bij een nieuwe vergunning op te leggen eerst te voorzien in deze 
'milderende maatregelen'.
- Op de nieuwe plannen wordt er een voldoende brede groenbuffer voorzien, welke 

ingericht moet worden met inheems laag- en hoogstammig groen. Deze buffer moet 
aangelegd worden in het eerstvolgende plantseizoen na deze vergunning.

e. Volgens de bezwaarindiener zal er in de toekomst nog een vergunning aangevraagd worden 
voor een uitbreiding van het terrein.
- Het dossier wordt nu beoordeeld op basis van de voorliggende plannen en hetgeen wat 

hierop aangevraagd wordt. Een latere uitbreiding zal bij een nieuwe vergunning 
beoordeeld worden en kan nu dus nog niet meegenomen worden in de beoordeling.

7. Stedenbouwkundige basisgegevens
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a. Planologische voorschriften
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: aan 

te leggen afzonderlijke leidingstraten
- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 

ambachtelijke bedrijven en kmo's
- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Aarschotseweg, goedgekeurd op: 27 september 2018
- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

b. Beoordeling planologisch kader
De aanvraag is volgens het geldende gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk 
besluit op 28 juli 1978, gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmos.
De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte 
voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.
De aanvraag is in overeenstemming met de geldende bestemmingsvoorschriften van het 
gewestplan.
Het terrein is ook gelegen binnen de contouren van het PRUP 'Aarschotseweg', alsook 
binnen de countouren van het PRUP 'Afbakeningslijn'.
Het PRUP 'Aarschotseweg' voorziet een overdrukzone Art. 1 Zone voor grootschalige 
detailhandel.
In de zone van Art. 1 worden, in aanvulling op de gewestplanbestemming ambachtelijke 
bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen die van kracht blijft, volgende functies 
toegelaten: Grootschalige detailhandel, met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 
800 m², die omwille van de aard van de verkochte goederen op het vlak van afmetingen of 
volume (niet-draagbaar karakter), en de daarmee samenhangende verkeersgeneratie, niet 
in het centrum thuis hoort. De aanvraag maakt geen gebruik van deze 
overdrukbestemming.
Het PRUP 'Afbakeningslijn' voorziet geen bestemmingswijziging t.o.v. de 
gewestplanbestemming.

8. Sectorale regelgeving
a. Watertoets

De aanvraag ligt niet in overstromingsgevoelig gebied en niet in een beschermingszone voor 
grondwaterwingebied.

b. Voortoets/Passende beoordeling
De exploitatie ligt op ruime afstand van VEN-gebied (> 1,9 km), habitatrichtlijngebied (> 
3,5 km) en vogelrichtlijngebied (> 6,3 km).
Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie 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 in VEN-gebied zal veroorzaken, 
noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
habitatrichtlijngebieden zal veroorzaken, 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.

c. Erfgoed-/archeologietoets
- ///

9. Toetsing van de milieuaspecten
a. Water

Bedrijfsafvalwater
Het bedrijfsafvalwater is een mengsel van het potentieel verontreinigd hemelwater 
afkomstig van de verharde betonpiste, huishoudelijk afvalwater afkomstig van het sanitair, 
refter en kleedruimte en proceswater afkomstig van het reinigen van bedrijfseigen 
voertuigen.
Bronbeperkende maatregelen zijn beperkt daar het hemelwater dat op de verharde 
betonpiste valt dient te worden beschouwd als potentieel verontreinigd hemelwater en dus 
als bedrijfsafvalwater.
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Het potentieel verontreinigd hemelwater wordt gebufferd in een ondergronds betonnen 
bekken (350 m³) en zal van hieruit met behulp van onderwaterpompen worden verpompt 
naar de pompput die zich aan de voorzijde van het terrein bevindt. Van daaruit zal het 
samen met het sanitair afvalwater afkomstig van het bureelgebouw via een 
debietmeetinstallatie worden verpompt naar de openbare riolering gelegen langsheen de 
Aarschotseweg. Het maximum te lozen debiet zal worden beperkt tot 10 l/sec/ha (50 m³/u).
Harzé denkt jaarlijks minimaal ca. 2.000 m³/jaar (potentieel verontreinigd) hemelwater uit 
dit bekken te recupereren als sproeiwater in het kader van de beheersing van diffuse 
stofemissies.
Het afwateringscircuit wordt voorzien van een nieuwe slibvanger en KWS-afscheider met 
coalescentiefilter. De dimensionering van deze installaties is nog vast te leggen in overleg 
met de leveranciers.
Indien niet kan voldaan worden aan de sectorale lozingsnormen dan zal er een zandfilter 
worden geplaatst. De nodige ruimte hiervoor zal vrijgehouden worden.
De afvoerkanalen, slibvang, KWS-afscheider, ondergrondse buffertank, pompput en 
lozingspunt werden aangeduid op het uitvoeringsplan dat in bijlage aan de aanvraag 
gevoegd werd.
De exploitant wordt er op gewezen dat de milieuvoorwaarden met betrekking tot de werking 
en het onderhoud van de KWS-afscheider sinds 1/10/2019 werden ondergebracht in afdeling 
4.2.3bis van Vlarem II. Deze voorwaarden dienen strikt nageleefd te worden.
De exploitatie is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Aansluiting op de 
riolering is hier verplicht.
Huishoudelijk afvalwater
Voor huishoudelijke toepassingen (sanitair, keuken, onderhoud en reiniging van 
bedrijfsgebouwen) wordt leidingwater ingezet. Het betreft ca. 100 m³/jaar. Het 
huishoudelijk afvalwater wordt, samen met het bedrijfsafvalwater, geloosd in de openbare 
riolering langsheen de Aarschotseweg.
Niet verontreinigd hemelwater
Het niet verontreinigd hemelwater afkomstig van het dak van de ontvangsthal zal worden 
afgekoppeld en afgevoerd naar een hemelwaterput van 10.000 l die overloopt in twee 
infiltratiebekkens met elk een inhoud van 10.000 l. Het regenwater uit de regenwaterput zal 
gebruikt worden als beregeningswater voor de groenaanplanting (ca. 50 m³/jaar).
Het niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken van de achterliggende 
opslaghallen/onderhoudswerkplaats zal worden afgekoppeld en opgevangen in 4 
hemelwaterputten met elk een waterinhoud van 10.000 l. De overloop van de 
regenwaterputten komt uit in een bovengronds infiltratiebekken met een waterinhoud van 
ca. 70 m³ en een infiltratieoppervlak van ca. 110 m² (Wadi). Het in de regenwaterputten 
opgevangen hemelwater zal worden gebruikt als proceswater, nl. voor het reinigen van de 
bedrijfseigen voertuigen m.b.v. een hogedrukreiniger (ca. 70 m³/jaar).
Grondwater
De exploitant vraagt vergunning voor de exploitatie van een nieuwe grondwaterwinning op 
een diepte van 50 m, met een maximaal opgepompt debiet van 50 m³/dag en 
1.000 m³/jaar.
Het grondwater wordt onttrokken uit de watervoerende laag met HCOV-code 0250. 
Opgepompt grondwater wordt gebruikt als bluswater (voeding van een ondergronds hydrant 
(max. 200 m³/jaar). Tijdens periodes met geringe regenval wenst men het grondwater ook 
in te zetten voor het reinigen van bedrijfseigen materieel (max. 50 m³/jaar) en voor 
stofbestrijding (max. 750 m³/jaar).
Daar de winning nog moet geboord worden na het afleveren van de vergunning, werd er 
geen boorverslag (putschema) toegevoegd aan het aanvraagdossier. Tevens is er om 
diezelfde reden nog geen specifieke informatie opgenomen over de gebruikte pomp en 
debietmeter.
De grondwaterwinning is niet gelegen in grondwaterwingebied of beschermingszone.
Overwegend dat VMM, Afdeling Water, voor de aangevraagde rubriek 53.8.2. optreedt als 
adviesverlenende instantie omtrent de gevraagde grondwaterwinning, wordt het standpunt 
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van deze administratie met betrekking tot de ligging van de grondwaterwinning en de 
gevraagde debieten gevolgd aangezien wij niet over de hydrogeologische gegevens 
beschikken die noodzakelijk zijn om een voldoende onderbouwd advies te verlenen 
betreffende de mogelijke gevolgen van de grondwaterwinning voor de bodem en de 
watervoerende lagen.

b. Gevaarlijke producten
De exploitant vraagt een vergunning voor de opslag van volgende gevaarlijke producten in 
vaste houders:
- 1.200 l afgewerkte benzine, 1.200 l afvalolie, 1.200 l afgewerkte diesel, 1.200 l 

afgewerkte koelvloeistof en 1.200 l afgewerkte ruitensproeiervloeistof in een 
bovengrondse 5-voudige gecompartimenteerde houder met een totale waterinhoud van 
6.000 l;

- 300 l afgewerkte ruitensproeiervloeistof en 300 l afgewerkte remolie in een 
bovengrondse 2-voudige gecompartimenteerde houder met een totale waterinhoud van 
600 l;

- 8,82 ton (10.500 l) gasolie in een bovengrondse dubbelwandige opslagtank. 
- De opslag van 1.000 l propaangas in een bovengrondse houder.
En volgende gevaarlijke producten in verplaatsbare houders:
- 2.000 l motorolie en hydraulische olie in metalen vaten (maximaal 1.600 l) en 

kunststoffen recipiënten (maximaal 400 l);
- 150 l reinigings- en onderhoudsproducten in kleine verpakkingen (vb. antivries, 

ontvettingsmiddel…).
Uit het bijgevoegde uitvoeringsplan kan afgeleid worden dat aan de afstandsregels voor de 
opslag van gevaarlijke producten voldaan is.

c. Bodem
Ter beperking van emissies naar de bodem neemt de exploitant volgende maatregelen:
- Alle gevaarlijke vloeistoffen worden opgeslagen in bovengrondse dubbelwandige 

opslagtanks met geldige keuring of boven afdoende lekbakken. Alle opslag gebeurt 
bovengronds.

- Alle als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen worden overdekt, boven een betonverharde 
piste opgeslagen (uitzonderlijk te depollueren voertuigwrakken). De staat van de 
betonverharde piste wordt periodiek beoordeeld. Beschadigde zones worden zo snel als 
mogelijk gerepareerd en vervangen indien dit nodig blijkt.

- Er zijn steeds voldoende absorptiekorrels aanwezig om spills op te ruimen.
- Het terrein zal over zijn volledige oppervlakte worden voorzien van een betonverharde 

piste aangesloten op een afdoende slibvanger en KWS-afscheider.
- Op regelmatige tijdstippen (minimaal om de 7 jaar) zal een camera-inspectie van het 

rioleringssysteem worden uitgevoerd.
Bijkomend geldt er de verplichting tot het uitvoeren van een periodiek oriënterend 
bodemonderzoek, welke het mogelijk maakt tijdig verontreinigingen vast te stellen en te 
behandelen.
De keuringsattesten van de opslagtanks voor 2x 300 l remolie en ruitensproeivloeistof en 5x 
1.200 l benzine, afvalolie, diesel, koelvloeistof en ruitenvloeistof werden aan het dossier 
toegevoegd. De tanken kregen een groen label.
Er werd geen keuringsattest toegevoegd voor de opslagtank van 2.700 l. Vermits het hier 
over een nieuwe tank gaat, gaan we er van uit dat deze nog niet geplaatst werd en dat er 
bijgevolg nog geen attest beschikbaar is.
Er wordt een nieuwe transformator aangevraagd. Uit het dossier blijkt niet duidelijk over 
welk type transformator het hier gaat. De exploitant wordt er op gewezen dat conform art. 
5.12.0.2.§1. van Vlarem II de nodige maatregelen getroffen moeten worden om bodem- en 
grondwaterverontreiniging te voorkomen. Daartoe dient inzonderheid onder de 
transformator een vloeistofdichte inkuiping voorzien te worden die bij lek de diëlektrische 
vloeistof opvangt.
Gelet op voorgenoemde preventieve maatregelen worden er geen relevante effecten naar de 
bodem verwacht.
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d. Lucht
De opslag van diverse ferro en non ferrometalen op het buitenterrein en de bijhorende 
transportbewegingen (aan- en afvoer, intern transport) kunnen tijdens droge periodes 
mogelijk stofhinder naar de omgeving veroorzaken.
Om stofhinder op het terrein/naar de omgeving te beperken neemt de exploitant volgende 
maatregelen:
- Installatie van een sproeisysteem ter hoogte van de buitenopslag van ferro en non 

ferrometalen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het potentieel verontreinigd 
hemelwater uit de buffer of, tijdens langdurige periodes zonder regenval, van 
grondwater.

- Periodiek (minimaal dagelijks) reinigen van de wegenis met behulp van een 
veegmachine.

- De op het bedrijf aanwezige verwarmingsinstallaties (gasgestookt met een vermogen 
van 24 kW, respectievelijk 30,6 kW) worden om de twee jaar onderworpen aan een 
onderhoud door een erkend technicus.

- De dieselgroepen op gasolie (stroomvoorziening) werden reeds enkele jaren geleden uit 
dienst genomen en er werd aangesloten op een openbaar elektriciteitsnet (aankoop van 
groene stroom).

De uitgevoerde activiteiten zijn niet van die aard dat deze geurhinder naar de omgeving 
veroorzaken.
Gelet op de geplande preventieve maatregelen en het ontbreken van klachten uit de 
omgeving in het verleden, worden er ook naar de toekomst geen aanzienlijke effecten op de 
luchtkwaliteit verwacht.

e. Mobiliteit
De exploitant stelt dat de meeste werknemers met de auto of met de fiets naar het werk 
komen en dat er voldoende parkeerplaatsen en een fietsenstalling aanwezig zijn.
Voor de uitbreiding met een nieuwe activiteit, namelijk het strippen van pelkabels, worden 
er gemiddeld zo’n 10 bijkomende transporten per week verwacht.
De aanvoer van afvalstoffen gebeurt via wegtransport gedurende de openingsuren van 7u00 
tot 18u00 op weekdagen en op zaterdag van 7u30 tot 18u00. Het aantal 
transportbewegingen wordt geschat op 750 tot 950 transporten per week, dit zijn zowel 
auto’s met remorken (hoofdzakelijk particulieren) als grote vrachtwagens.
Er is een oprijlaan met wachtzone voorzien zodat de wachtende transporten niet op de 
openbare weg stil komen te staan.
De afvoer van materialen gebeurt door middel van vrachtwagens tijdens de voorgenoemde 
openingsuren. Het aantal afvoerbewegingen bedraagt gemiddeld 6 transporten per dag en 
30 transporten per week.
Gelet op de centrale ligging in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's, de goede 
ontsluiting met de Aarschotseweg en de aanwezigheid van een ventweg, wordt er geen 
hinder van stilstaande transporten op de Aarschotseweg verwacht. De inrichting is 
bovendien voorzien van een lange oprijlaan met wachtzone ter buffering van drukke 
aanleveringsmomenten.

f. Geluid en trillingen
De activiteiten zijn niet van dergelijke aard dat zij overdreven trillingen of geluidshinder 
voor derden veroorzaken daar ze hoofdzakelijk bestaan uit opslaan en sorteren van ferro- 
en non ferrometalen daarbij gebruik makend van een mobiele kraan op banden. Slechts 
occasioneel worden grote stukken metaal geknipt met een mobiele schaar, dit gebeurt enkel 
in het kader van de organisatie van een kostenefficiënt transport.
De opslag en het strippen van elektrische kabels en grondkabels gebeurt binnen waardoor 
eventuele hinder voor derden tot een absoluut minimum beperkt wordt.
Bij het laden en lossen van vrachtwagens – dit gebeurt middels mobiele kranen op banden – 
kan mogelijks (beperkte) geluidshinder ontstaan. Dit wordt maximaal voorkomen doordat 
laadoperaties steeds onder toezicht van de werfleider plaatsvinden.
De activiteiten vinden enkel plaats tussen 7u en 18u.
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De exploitant investeert continu in nieuwe geluidsarme kranen welke periodiek onderhouden 
worden om het geluid tot een minimum te beperken.
Geluidshinder bij het lossen van containers en andere vrachten wordt vermeden door de 
valhoogtes van de afvalstoffen tot een minimum te beperken. Alle personeelsleden worden 
hierop op regelmatige basis attent gemaakt.
Een groot aantal werkzaamheden (zoals onderhoudswerkzaamheden aan machines / 
voertuigen, het sorteren van kleine fracties, het depollueren van autowrakken en het pellen 
van kabel) worden binnen in de bedrijfshallen uitgevoerd. De kabelpelmachines zijn binnen 
in de bedrijfshallen geplaatst en niet van dergelijke aard dat zij geluidshinder voor derden 
veroorzaken.
De inrichting is gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's en het 
dichtstbijzijnde woongebied bevindt zich op een afstand van meer dan 600 meter van de 
inrichting.
Om hinder naar aanpalende percelen te vermijden is er een groenscherm aangelegd. In 
afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden aangelegd 
zoals aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan.
Gezien bovenstaande wordt de impact van de verwachte geluids- en trillingshinder als 
verwaarloosbaar beschouwd.

g. Afval
De activiteiten beperken zich tot het (manueel en machinaal) sorteren en het mechanisch 
behandelen (transport klaar maken) van diverse metaalstromen (ferro en non ferro) 
enerzijds en anderzijds de depollutie van voertuigwrakken.
Alle afvalstoffen worden aangevoerd zowel door particulieren als door bedrijven. De 
herkomst / uiteindelijke bestemming van deze materialen wordt geregistreerd in het 
afvalstoffenregister.
Er worden geen grondstoffen verbruikt, de activiteiten beperken zich tot het sorteren en het 
mechanisch behandelen van de inkomende materialen. Alle materialen worden zo optimaal 
mogelijk gevaloriseerd.
Alle uitgesorteerde en bewerkte materiaalstromen worden afgevoerd naar erkende 
verwerkers voor verdere valorisatie.
Indien de verwerkingsinstallaties van de externe verwerkers tijdelijk buiten werking zouden 
zijn, wordt de aanvoer van afvalstoffen gestopt als de maximale opslagcapaciteit dreigt 
overschreden te worden. De afvalstoffen welke reeds aanwezig zijn op het terrein kunnen 
zonder bijkomende hinder gedurende langere tijd opgeslagen blijven in afwachting van het 
heropstarten van de externe installaties.
Bij een defect aan de bedrijfseigen installaties (kranen, knipschaar, kabelstripper…) worden 
deze zo snel als mogelijk hersteld (hersteldienst van zusterbedrijf Vanhees Metalen). Op het 
terrein zijn steeds de nodige reservetoestellen en/of onderdelen aanwezig.
Tenzij door bepaalde onverwachte weersomstandigheden is er steeds afvoer van 
afvalstoffen mogelijk zonder voorafgaandelijke bewerking.
Bij een langere periode van buitenbedrijfstelling van de installaties kunnen de 
metaalafvalstoffen steeds naar zusterbedrijf Vanhees Metalen in Lommel afgevoerd worden.

h. Bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM
- Groenscherm

De exploitant vraagt een afwijking aan van art. 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlarem, 
meer bepaald betreft het een bijstelling van de bepalingen omtrent de aanleg van het 
groenscherm. Eertijds (cf. vergunningsbesluit van 22/05/2014) werd toegestaan dat er 
een groenscherm van 3 meter breed in plaats van 5 meter breed mocht worden 
aangeplant zoals indertijd aangeduid op het uitvoeringsplan.
De exploitant motiveert de afwijkingsaanvraag als volgt:
 met voorliggende vergunningsaanvraag wijzigt in grote mate de inrichting van het 

terrein en dus ook de inplanting van het groenscherm.
 er heeft een hernummering van de percelen plaatsgevonden waardoor de huidige 

compliance verplichtingen niet meer eenduidig zijn na te gaan.
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 eenduidigheid in het dossier krijgen door de aanleg van het groenscherm te koppelen 
aan stedenbouwkundige bepalingen.

De exploitant wenst de voorwaarde als volgt geformuleerd te zien: 'in afwijking van 
artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden aangelegd zoals 
aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan.'

- Stapelhoogte
De exploitant vraagt een afwijking aan van art. 5.2.2.7.2.§3. van titel II van het Vlarem, 
meer bepaald de stapelhoogte van opgeslagen materialen.
Omwille van bedrijfseconomische redenen streeft het bedrijf steeds naar een maximale 
bezetting van de hiertoe beschikbare uitgeruste terreinen die beschikken over een 
verharding, afdoende afwatering en voldoende groenscherm. Bovendien is het zo dat de 
exploitant soepel moet kunnen inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden, 
onderhevig aan de wetten van vraag en aanbod.
Bij ongunstige marktomstandigheden (lees 'lage verkoopprijs') moet het bedrijf over de 
mogelijkheid kunnen beschikken om gerecupereerde ferro en non-ferro metalen 
gedurende langere tijd ter plaatse te kunnen opslaan.
Omgekeerd, bij gunstige marktsituaties (lees: 'hoge verkoopprijs') is de opslag ter 
plaatse beperkt daar alle gerecupereerde materialen zoveel als mogelijk worden verkocht 
(afgevoerd). Dit terwijl de aanvoer van schroot en de beschikbare oppervlakte min of 
meer constant blijven. Voor de goede werking van het bedrijf is het aldus noodzakelijk 
om tot maximaal 6 meter hoog te kunnen stapelen.
Op visueel gebied is er volgens de exploitant geen bezwaar tegen de uitbreiding van de 
stapelhoogte naar 6 meter daar de stapeling van metaalschroot van op de 
Aarschotseweg niet zal opvallen.
De exploitant wenst de voorwaarde als volgt geformuleerd te zien: 'in afwijking van 
artikel 5.2.2.7.2.§3. van Vlarem II mag de stapelhoogte overal op het terrein 6 meter 
bedragen. Grote opslaghoeveelheden en lange opslagtijden worden vermeden. Daartoe 
worden alle opgeslagen materialen regelmatig afgevoerd'.

i. Conclusie milieutechnische beoordeling
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.
De aangevraagde afwijkingen op de algemene en sectorale voorwaarden kunnen als gunstig 
beoordeeld worden en als dusdanig opgenomen worden in de bijzondere voorwaarden van 
het besluit.
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.

10.Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
a. Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving

Het perceel ligt langs de Aarschotseweg, een gewestweg die de verbinding vormt tussen 
Herentals en Olen. Het terrein ligt in vogelvlucht op +/- 1,5km ten zuidoosten van de Grote 
Markt van Herentals.
De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door industriële bedrijfsgebouwen, alsook enkele 
winkels. Ook het aanpalende perceel links bevat een winkel met ervoor parking. Achteraan 
grenst het terrein aan verschillende terreinen met industriële gebouwen.
Het terrein kan ontsluiten langs de Aarschotseweg, welke een belangrijke en drukgebruikte 
gewestweg is die zowel een goede ontsluiting naar de ring van Herentals en het centrum 
van Herentals is, alsook een goede ontsluiting richting de opritten van de autostrade E313. 
Het terrein ligt naast het jaagpad en het Albertkanaal.
Conclusie: Het betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijf, welke zijn inpassing in de 
omgeving tot nu altijd bewezen heeft. Het is echter onduidelijk met de aangeleverde 
informatie of het bedrijf zich door de uitbreiding kan blijven inpassen binnen een KMO 
gebied en niet gepaster zit op een industriezone.
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b. Mobiliteit
De aanvrager geeft mee dat de meeste werknemers met de auto of met de fiets naar het 
werk komen. Volgens de aanvrager zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien. Er is een 
fietsenstalling aanwezig.
Concreet zijn er 14 parkeerplaatsen voorzien in openlucht rechts op het terrein. Naast deze 
parkeerplaatsen wordt er een fietsenstalling voorzien goed voor 10 fietsen.
Beoordeling: Voor de werknemers worden voldoende autoparkeerplaatsen voorzien. De 
voorgestelde fietsenstalling is te klein. De tussenafstand tussen de fietsen dient 0,75 m te 
zijn. De fietsenstalling is overdekt, maar bij voorkeur kan een fietsenstalling voor het 
personeel ook afgesloten worden.
Voor de uitbreiding met een nieuwe activiteit, namelijk het strippen van pelkabels, worden 
er gemiddeld zo'n 10 bijkomende transporten per week verwacht. Rekening houdende met 
de huidige situatie zal de mobiliteitsimpact als volgt zijn: De aanvoer van afvalstoffen 
gebeurt via wegtransport gedurende de openingsuren van 7u00 tot 18u00 op weekdagen en 
op zaterdag van 7u30 tot 18u00. Het aantal transport-bewegingen wordt geschat op 750 tot 
950 transporten per week, dit zijn zowel auto's met remorken (hoofdzakelijk particulieren) 
als grote vrachtwagens. Er is een oprijlaan met wachtzone voorzien zodat de wachtende 
transporten niet op de openbare weg stil komen te staan. De afvoer van materialen gebeurt 
door middel van vrachtwagens tijdens de voorgenoemde openingsuren. Het aantal 
afvoerbewegingen bedraagt gemiddeld 6 transporten per dag en 30 transporten per week.
Beoordeling: Impact op de mobiliteit in de toekomst zal gelijkaardig zijn aan de huidige 
situatie. Er worden een 10-tal extra transporten per week verwacht, maar gezien de 
aanwezigheid van een oprijlaan met wachtzone, wordt geen extra hinder op de 
Aarschotseweg of op de ventweg verwacht
Conclusie: De impact op de mobiliteit is aanvaardbaar. De fietsenstalling die voorzien is 
voldoet niet aan de normen van stad Herentals en moet daarnaast ook afsluitbaar zijn.

c. Ruimtegebruik - bouwdichtheid – schaalaspecten
De eigenaar heeft het aanpalend perceel langs de kanaalzijde aangekocht met als doel zijn 
activiteiten verder uit te breiden. Dit omhelst het opnieuw inrichten van de gehele 
bedrijfssite.
De bestaande woning op het perceel zal gesloopt worden. Er wordt geen nieuwe woning 
voorzien op het terrein.
De bestaande loods (LOODS 1), met afmetingen 19mx70m, wordt gedemonteerd en 
opnieuw opgebouwd rechts achteraan op het terrein, aansluitend tegen de nieuwe loods 
(LOODS 2) achteraan op het terrein. De bestaande toestand van deze loods verschilt van de 
destijds vergunde toestand, hiervoor wordt een regularisatie aangevraagd. Zowel de 
grondoppervlakte als de kroonlijst- en nokhoogte van de vergunde loods zijn groter dan de 
uitgevoerde, bestaande loods.
Op zich is het verplaatsen van de loods zodat deze geclusterd wordt een goede zaak.
Bij het voorgestelde plan moeten er een hele hoop waardevolle bomen gekapt worden, wat 
niet wenselijk is. Er wordt 6.858m² aan verhardingen extra voorzien t.o.v. de bestaande +/-
7.100m² aan verhardingen en +/-3.445m² aan gebouwen. Dit zijn enorm veel bijkomende 
verhardingen waarvoor geen verklaring te vinden is in het dossier. 
De aanleg van extra verhardingen moet beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke.
Door het verplaatsen van loods 1 naar achteraan op het terrein naast de nieuwe loods welke 
opgericht wordt naast de bestaande loods worden de gebouwen wel geclusterd wat positief 
is. Er stelt zich echter de vraag als het volledige terrein heringericht wordt of het niet 
wenselijker is om de loodsen naar voor op het terrein te brengen om zo de verhardingen 
naar de loodsen tot een minimum te beperken.
Conclusie: Er dient een verantwoording toegevoegd te worden aan het dossier waarom er 
zoveel bijkomende verharding noodzakelijk is op het terrein. Welke activiteiten zijn er 
momenteel aanwezig op het terrein en welk ruimtebeslag kennen deze? Welke bijkomende 
activiteiten worden er voorzien en welke ruimtevraag is er?
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Er moet nagedacht worden over een duurzamer en zuiniger ruimtegebruik op het terrein 
met een maximum behoud van de eiken bomen. Door een slimmere inplanting kan 
mogelijks het aantal verhardingen op het terrein tot het minimum beperkt worden.
Daarnaast wordt er gevraagd om na te denken over de toekomst van het bedrijf op deze 
locatie. Hoe ziet men het bedrijf groeien in de toekomst? Is er in de toekomst nog nood aan 
bijkomende uitbreidingen? Kunnen deze uitbreidingen daar nog voorzien worden?

d. Architectuur - cultuuraspecten – esthetiek
De nieuwe loods (LOODS 2) wordt gebouwd met dezelfde materialen als de bestaande 
loodsen, zodat de 3 loodsen naadloos aan mekaar aansluiten en één geheel zullen vormen. 
De loodsen worden uitgevoerd in grijze polyesterplaten met een betonplint en een dak van 
zwarte golfplaten. Dit zijn industriële materialen, die in deze omgeving aanvaard kunnen 
worden.
De fietsenstalling is een donkergrijze of zwarte staalconstructie die open is. Voor het overige 
wordt het terrein verhard in betonverhardingen.
Het betrokken pand/perceel/terrein of de aanpalende woningen genieten niet van enige 
bescherming als erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed.

e. Hinderaspecten - privacy – comforteisen
Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden 
verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken 
zal uitvoeren.
De werken brengen het goede nabuurschap mogelijks in het gedrang. Er werd een bezwaar 
ingediend over lawaaioverlast en visuele hinder. De aanvrager heeft een groenbuffer 
voorzien, waardoor de visuele hinder beperkt zou moeten zijn. Enige lawaaihinder is eigen 
aan een kmo-zone. Er wordt daarom gesteld dat de overlast beperkt zal zijn.
De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is 
om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek.

f. Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering – reliëf
Er moeten bij de voorgenomen werken 22 eiken gekapt worden.
Het gaat om inlandse zomereiken die in groep en in concurrentie met elkaar zijn uitgegroeid 
tot hoogstammige bomen. Er staan 21 stammen samen, maar door hun positie vlak naast 
elkaar zijn er 11 boomkronen te onderscheiden. Er bevindt zich nog één boom meer 
onderaan op het terrein, los van de andere groep. Het betreffen waardevolle bomen die hun 
nut hebben voor de fauna en flora in de buurt. Indien het ontwerp zoals het er nu voorligt, 
gunstig wordt geadviseerd, is er geen ruimte voor het behoud van de bestaande eikengroep, 
noch de ruimte voor een heraanplant met inheemse hoogstammige loofbomen ter 
compensatie van de te vellen bomen.
De groenbuffer in het inplantingsplan (nieuwe toestand) mag niet gebruikt worden voor 
andere zaken dan groen. Dit betekent geen ondergrondse buffertank, geen nieuw 
bovengronds infiltratiebekken en geen hemelwaterputten in de te behouden groenbuffer. De 
groenbuffer moet als groenbuffer kunnen fungeren, er moet inheemse lage en hoge 
beplanting op kunnen groeien zodat de bufferende functie behouden blijft. Het bestaande 
bovengronds infiltratiebekken gelegen in de bestaande en de te behouden groenbuffer, zou 
worden gedicht. In het kader van waterinfiltratie en ligging in de te behouden groenbuffer is 
het aangewezen om de volledige constructie te verwijderen en op te vullen met aarde.
Over het algemeen is er te veel betonverharding, is deze volledig noodzakelijk of kan men 
minder verharding of meer doorlatende verharding voorzien? Er dient aangetoond te worden 
dat de voorziene extra verharding noodzakelijk is en dat er geen andere mogelijkheden zijn 
om de bomen te behouden. Het is aangewezen tot noodzakelijk dat deze groenzone met 
bomen dan aansluit op de groenbuffer rondom het terrein zowel naar ruimtegebruik, 
ecologie als landschap.
Conclusie: Om bovenstaande redenen wordt de impact op natuur en landschap als 
onaanvaardbaar aanzien. Er dient bijkomende verantwoording aangeleverd te worden voor 
de kap van deze eiken bomen.
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11.Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:
a. Het stedenbouwkundige luik bevat te weinig informatie over waarom er zoveel verhardingen 

voorzien moeten worden en het niet met minder verhardingen kan.
b. 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 voorwaardelijk gunstig, mits naleving van 
de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM en onderstaande 
bijzondere voorwaarden.
- In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden 

aangelegd zoals aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan.
- in afwijking van artikel 5.2.2.7.2.§3. van Vlarem II mag de stapelhoogte overal op het 

terrein maximaal 6 meter bedragen. Grote opslaghoeveelheden en lange opslagtijden 
worden vermeden. Daartoe worden alle opgeslagen materialen regelmatig afgevoerd.

c. de gemeentelijk omgevingsambtenaar geeft een ongunstig advies om volgende redenen: Er 
worden enorm veel bijkomende verhardingen voorzien zonder verantwoording over waarom 
deze extra verhardingen noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering te blijven doen en waarom 
dit niet op een andere manier op de site ingevuld kan worden. Er moet dus bijkomende 
informatie aangeleverd worden in het dossier om het dossier ten gronde te kunnen 
beoordelen.
Voorwaarden:
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket.
- Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen 

bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout) verkregen worden. De eigenaar dient dit attest te overhandigen aan de 
aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

- De site heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en 
hergebruikt moet worden.

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens 
het Ministerieel Besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 
privéwaterafvoer.

- De voorwaarden opgenomen in de bijgevoegde adviezen (brandweerzone Kempen, Air 
Liquide, OVAM, AWV) moeten nageleefd worden;

subadvies:
- Air Liquide;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -
projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 21 december 2020;
- reactie ontvangen op 4 februari 2021;
- inhoud: geen advies;

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)
- advies gevraagd op 21 december 2020;
- reactie ontvangen op 4 februari 2021;
- inhoud: geen advies; 
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Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
- advies gevraagd op 21 december 2020;
- advies ontvangen op 29 januari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) geeft advies over deze 

omgevingsvergunningsaanvraag op basis van artikelen 37, §4 en 38, §3 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015.

2. Harzé J.-Van Est is een bestaand schrootverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de inzameling en 
sortering van ferro- en non-ferro metalen. Eveneens worden AEEA (inzamelpunt Recupel), 
batterijen (inzamelpunt Bebat), zonnepanelen (inzamelpunt PV-cycle) en voertuigwrakken 
(erkend depollutiecentrum) aanvaard.

3. De inrichting is gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s en voor een klein 
gedeelte in een smalle bufferzone langsheen het Albertkanaal (geen activiteiten in de 
bufferzone).
De exploitant beschikt over een vergunning geldig tot 22 mei 2034.

4. Voorwerp van de aanvraag
Deze omgevingsvergunningsaanvraag omvat een verandering door toevoeging, uitbreiding en 
wijziging van de activiteiten. De exploitant wenst zijn huidige vergunde activiteiten te 
actualiseren en heeft een aanpalend perceel (kanaalzijde) aangekocht met als doel de 
activiteiten verder uit te breiden.
De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten:
a. Opslag, overslag en het sorteren van ferrometalen (max. opslagcapaciteit: 5.000 ton), non-

ferro schroot (max. opslagcapaciteit: 1.000 ton) en afgedankte zonnepanelen (max. 
opslagcapaciteit: 10 ton).

b. Bijkomende opslag en sortering van accu’s en batterijen (max. opslagcapaciteit: 1 ton) 
afkomstig van huishoudelijk gebruik (cf. BEBAT-inzamelsysteem). Het opslaan en sorteren 
van lood- en teerkabel (grondkabel) (max. opslagcapaciteit: 20 ton) wordt verplaatst naar 
de nieuwe rubriek 2.2.2.g).2°.

c. Opslag en mechanische behandeling (depollutie en ontmanteling) van voertuigwrakken 
(max. opslagcapaciteit van 110 stuks, waarbij max. 30 ton te depollueren en 80 ton 
gedepollueerde voertuigwrakken, met bijhorende opslag van depollutievloeistoffen.

d. Opslagcapaciteit van niet-gevaarlijke elektriciteitskabels wordt verhoogd van 15 ton naar 50 
ton. Tegelijk wordt een nieuwe kabelstripmachine van 11 kW in gebruik genomen en wordt 
één van de bestaande kabelstripmachines met een vermogen van 3 kW uit dienst genomen. 
De nieuwe kabelstripmachine zal eveneens ingezet worden voor het strippen van gevaarlijk 
kabelafval (zie ook rubriek 2.2.2.g).2°). De activiteiten “opslag en knippen van aluminium 
met een knipmachine (7,5 kW)” alsook opslag en zagen van metalen kabels met een 
kabelzaagmachine (1,2 kW) worden stopgezet.

e. Het mechanisch verwerken van loodhoudende pelkabel (grondkabel) (max. opslagcapaciteit: 
50 ton), gebruik makend van een kabelpelmachine (11 kW).

De aangevraagde afvalstoffenrubrieken zijn: 2.2.1.c).2°, 2.2.1.e).3°, 2.2.2.d).3°, 2.2.2.f).1° en 
2.2.2.g).2°.
f. De exploitant vraagt eveneens een afwijking van de volgende sectorale voorwaarden:

- artikel 5.2.1.5.§.5: groenscherm
- artikel 5.2.2.7.2.§3: stapelhoogte schroot.

5. Evaluatie van de aanvraag
De aangeleverde oude metalen worden ter plaatse aangeleverd zowel door particulieren als 
door bedrijven, in hoofdzaak afkomstig uit de directe omgeving. Daarnaast plaatst de exploitant 
ook containers voor de inzameling van oude metalen. De exploitant beschikt voor de ophaling 
van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen over een registratie als inzamelaar, handelaar of 
makelaar van afvalstoffen, geldig tot 27/11/2029.
De exploitant beschikt over een terrein met een oppervlakte van ca. 22.000 m² waarvan ca. 
14.143 m² betonverharde buitenopslag (hoofdzakelijk ferrometalen) en 3.740 m² binnenopslag 
(hoofdzakelijk non-ferrometalen). De huidige gebruikte oppervlakte is voorzien van een 
vloeistofdichte vloer met afwatering naar een koolwaterstofafscheider en slibvangput. Met de 
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uitbreiding van het aanpalende terrein (perceel 725F), dat eveneens met de nodige 
betonverharding wordt uitgerust, zal het afwateringscircuit worden voorzien van een nieuwe 
slibvanger en koolwaterstofafscheider.
De aangeleverde en afgevoerde vrachten worden geregistreerd door middel van de geijkte 
weegbrug met automatische registratie. De weegbrug is uitgerust met een meetpoort ter 
bepaling van radioactieve afvalstromen. Alle aan- en afgevoerde hoeveelheden worden 
bijgehouden in het afvalstoffenregister.
Opslag, overslag en het sorteren van ferrometalen, non-ferro schroot en afgedankte 
zonnepanelen
De exploitant is momenteel vergund voor de opslag en mechanische behandeling van 
schrootafval, met een maximale opslagcapaciteit van 300 ton, waarvan 200 ton ferrometalen 
en 100 ton non-ferrometalen (opgenomen onder afvalstoffenrubriek 2.2.2.c).3°).
Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant de opslagcapaciteit van het schrootafval te 
verhogen tot een maximale opslagcapaciteit van 5.000 ton ferrometalen en 1.000 ton non-
ferrometalen.
Rekening houdend met het uitvoeringsplan kan door toevoeging van het perceel 725F de 
aangevraagde hoeveelheid schrootafval worden opgeslagen. Voor de uitbreiding van de 
aangevraagde opslagcapaciteit worden 5 gebouwen/structuren gesloopt. Het gaat hierbij om 2 
loodsen, 1 woning, stapelboxen en de betonplaat achter loods 2. De exploitant vraagt eveneens 
een afwijking aan om het schrootafval te mogen stapelen tot een hoogte van 6 meter.
Indien de afmetingen van de gesorteerde metalen te groot zijn voor economisch verantwoord 
transport, worden deze verkleind door middel van een mobiele knipschaar. Aangezien het 
schrootafval in bepaalde gevallen mechanisch wordt behandeld (verkleind) is niet de 
aangevraagde afvalstoffenrubriek 2.2.1.c).2° van toepassing maar wel rubriek 2.2.2.c).4°.
Onder dezelfde aangevraagde afvalstoffenrubriek 2.2.1.c).2° vraagt de exploitant de opslag van 
afgedankte zonnepanelen met een opslagcapaciteit van max. 10 ton aan. Afgedankte 
zonnepanelen zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Volgens de lopende 
vergunning is de exploitant vergund voor de opslag van AEEA, met een maximale 
opslagcapaciteit van 30 ton. Sinds 2016 is er voor de inzameling van afgedankte zonnepanelen 
een apart beheersorganisme opgericht, met name PV Cycle Belgium, met als doel de 
aanvaardingsplicht voor afgedankte zonnepanelen te organiseren. De exploitant zamelt 
momenteel reeds afgedankte zonnepanelen in en fungeert reeds als een inzamelpunt voor 
afgedankte zonnepanelen in samenwerking met PV Cycle Belgium. De exploitant vraagt een 
bijkomende opslagcapaciteit aan van 10 ton afgedankte zonnepanelen. Deze hoeveelheid dient 
dan ook aanvullend te worden opgenomen onder de toepasselijke rubriek 2.2.1.e).3°.
Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen
De exploitant is momenteel vergund voor de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, 
met een maximale opslagcapaciteit van 70 ton, bestaande uit loodbatterijen (max. 20 ton), 
AEEA (max. 30 ton) en 20 ton lood- en teerkabel (max. 20 ton). Met voorliggende aanvraag 
wordt de opslagcapaciteit van lood- en teerkabel verplaatst naar de nieuwe aangevraagde 
rubriek 2.2.2.g).2° aangezien het gevaarlijk kabelafval ook gaat verkleind en gestript worden.
De exploitant voorziet een bijkomende activiteit, nl. de opslag en sortering van accu’s en 
batterijen, afkomstig van huishoudelijk gebruik (cf. BEBAT-inzamelsysteem), met een max. 
opslagcapaciteit van 1 ton. Deze accu’s en batterijen worden overdekt opgeslagen in een 
zuurbestendige bak conform de wettelijke bepalingen.
Opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken
De exploitant is momenteel vergund voor de opslag en mechanische behandeling van 
voertuigwrakken met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton te depollueren en 50 ton 
gedepollueerde voertuigwrakken. De exploitant baat momenteel een erkend centrum uit voor 
de demontage, depollutie en vernietiging van afgedankte voertuigen. Tijdens de laatste keuring 
op 8/5/2020 werden er door het keuringsorganisme SGS Belgium hierbij geen tekortkomingen 
vastgesteld.
Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant de opslagcapaciteit te verhogen tot 30 ton te 
depollueren en 80 ton gedepollueerde voertuigwrakken. Rekening houdend met het 
uitvoeringsplan kan de bijkomende hoeveelheid van 10 ton te depollueren en 30 ton 
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gedepollueerde voertuigwrakken op het terrein worden opgeslagen. Met deze bijkomende 
opslagcapaciteit bedraagt de maximale opslagcapaciteit van voertuigwrakken in totaal 110 ton. 
Hierbij hoort de opslag van de afvalstoffen afkomstig van de depollutie en ontmanteling, 
waarbij volgende hoeveelheden reeds zijn vergund: 1.200 liter afvalolie, 1.200 liter diesel, 
1.200 liter benzine, 1.200 liter koelvloeistof, 1.500 liter ruitensproeiervloeistof, 300 liter 
remolie, 20 ton autobanden, 300 kg oliefilters, 500 kg katalysatoren en 25 ton loodaccu’s. 
Aanvullend worden hierbij nog de volgende gedemonteerde afvalstoffen opgenomen: 5 ton 
ruitenglas en 34,8 liter (2x 17,4 liter) gerecupereerde aircogassen. De hoeveelheid loodaccu’s 
wordt aangepast naar 1 ton (in plaats van 25 ton).
De verschillende onderdelen en vloeistoffen worden opgeslagen in daarvoor voorziene 
recipiënten (vaten, zuurbestendige bak,…). De gedepollueerde afgedankte voertuigen worden 
vernietigd (ingeduwd) met behulp van een mobiele kraan. De exploitant maakt gebruik van de 
online tool van Febelauto voor de rapportering van de verwerkingscijfers.
Volgens deze omschrijving voldoet de exploitant aan de voorwaarden met betrekking tot de 
opslag en mechanische behandeling van afgedankte voertuigen.
Niet-gevaarlijk en gevaarlijk kabelafval
De exploitant is momenteel vergund voor de opslag en mechanische behandeling van niet-
gevaarlijk kabelafval. De huidige opslagcapaciteit van elektriciteitskabels wordt verhoogd van 
15 ton naar 50 ton. Tegelijk wordt een nieuwe kabelstripmachine van 11 kW in gebruik 
genomen en wordt één van de bestaande kabelstripmachines met een vermogen van 3 kW uit 
dienst genomen.
De niet-gevaarlijke elektriciteitskabel worden machinaal en/of handmatig gestript (verwijderen 
van de kunststof mantel van de koperen kern). Beide gescheiden fracties worden afzonderlijk 
opgeslagen in afwachting van afvoer naar een daartoe vergunde verwerker.
Daarnaast is de exploitant momenteel vergund voor de opslag en sortering van gevaarlijk 
kabelafval met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton lood- en teerkabel (grondkabel). Met 
voorliggende aanvraag wordt de opslagcapaciteit verhoogd tot 50 ton en zal het gevaarlijk 
kabelafval ook mechanisch worden behandeld. De nieuwe kabelstripmachine (11 kW) zal 
eveneens ingezet worden voor het strippen van gevaarlijk kabelafval. In tegenstelling tot de 
gewone kabel bevat loodhoudende pelkabel naast metalen en kunststof ook zogenoemd 
“vetpapier”. Om deze reden vereist loodhoudende pelkabel een compleet andere behandeling 
dan de gewone kabel. De kabel bestaat globaal genomen uit 40% koper, 35% lood, 10% ijzer, 
5 à 10% kunststof en 5 à 10% vetpapier. De loodhoudende pelkabel wordt machinaal gestript. 
De loden mantel en het vetpapier worden hierbij van elkaar gescheiden. De aanwezige 
koperkabel wordt vervolgens opnieuw gestript door de kabelstripmachine. De metalen lood en 
ijzer worden verkocht, het vetpapier wordt verzameld en afgevoerd voor verbranding naar een 
daartoe vergunde verbrandingsinstallatie.
Algemeen
Alle afvalstoffen worden conform de wettelijke bepalingen (vloeistofdichte vloer, 
weerbestendig,…) opgeslagen en verwerkt.
De door de exploitant aangevraagde activiteiten passen in het Vlaamse materialenbeleid en het 
duurzaam beheer van materiaalkringlopen waarbij zoveel mogelijk afvalstromen gerecupereerd 
en nuttig toegepast worden, materiaalverspilling beperkt wordt en materiaalkringlopen gesloten 
worden. De aangevraagde activiteiten kunnen dus positief geadviseerd worden.

6. Afwijkingen op sectorale voorwaarden
a. Stapelhoogte schroot

De exploitant vraagt om het schroot te mogen stapelen tot een hoogte van maximaal 
6 meter. Omwille van bedrijfseconomische redenen streeft de exploitant steeds naar een 
maximale bezetting van de hiertoe beschikbare uitgeruste terreinen die beschikken over een 
verharding, afdoende afwatering en voldoende groenscherm. De exploitant wil ook kunnen 
inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden (vraag en aanbod). De stapeling 
van het metaalschroot naar 6 meter zal vanop de Aarschotseweg niet opvallen. Grote 
opslaghoeveelheden en lange opslagtijden worden vermeden. Daartoe worden alle 
opgeslagen afvalstoffen regelmatig afgevoerd.
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- Rekening houdend met het feit dat er geen visuele hinder is, heeft de OVAM geen 
bezwaar tegen de gevraagde afwijking met betrekking tot het stapelen van het schroot 
tot een hoogte van maximaal 6 meter.

b. Groenscherm
De exploitant vraagt een afwijking aan in verband met het voorzien van een groenscherm. 
De OVAM laat de evaluatie van deze afwijking over aan de lokale overheid aangezien zij het 
beste geplaatst is om dit te beoordelen, rekening houdend met de lokale omstandigheden. 
De OVAM geeft bijgevolg geen advies over deze afwijkingsaanvraag.

7. Conclusies
De OVAM adviseert gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Harzé J.-Van Est voor:

Activiteit Hoeveelheid (meest aange-
wezen)  Rubriek

Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen:
- accu’s en batterijen afkomstig van 

huishoudelijk gebruik
- lood- en teerkabel

- 1 ton

- 20 ton (verplaatst)

2.2.1.e).3°

Opslag en mechanische behandeling van 
schrootafval:

- ferrometalen
- non-ferrometalen

- 5.000 ton
- 1.000 ton

2.2.2.c).4°

Opslag en mechanische behandeling van 
voertuigwrakken, hierbij hoort eveneens de 
opslag van afvalstoffen afkomstig van de 
depollutie en demontage:

- ruitenglas
- aircogassen
- loodaccu’s

Verhoging met 10 ton
niet-gedepollueerde en 30 ton 
gedepollueerde voertuigen
- 5 ton (nieuw)
- 34,8 liter (nieuw)
- 1 ton (vermindering)

2.2.2.d).3°

Opslag en mechanische behandeling van 
niet-gevaarlijke afvalstoffen (nieuwe 
kabelstripmachine van 11 kW):
- niet-gevaarlijk kabelafval

- 50 ton (verhoging met 35 
ton)

2.2.2.f).1°

Opslag en mechanische behandeling van 
gevaarlijke afvalstoffen (nieuwe 
kabelstripmachine van 11 kW):

- gevaarlijk kabelafval

- 50 ton (20 ton van rubriek 
2.2.1.e).3° + verhoging met 
30 ton)

2.2.2.g).2°

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- advies gevraagd op 21 december 2020;
- advies ontvangen op 9 februari 2021;
- inhoud: deels gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Situatieschets:

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een 
schrootverwerkend bedrijf. De exploitant heeft het aanpalend perceel (kanaalzijde) aangekocht 
met als doel zijn activiteiten verder uit te breiden. Daarnaast wenst hij zijn vergunde 
activiteiten te actualiseren. De exploitant vraagt de verhoging van het lozingsdebiet van 
bedrijfsafvalwater van 5 m³/uur naar 50 m³/uur, 577 m³/dag en 11.300 m³/jaar (R. 3.4.2) via 
een slibvang en KWS-afscheider in de openbare riolering.
De exploitant vraagt de sectorale voorwaarden 48b.
Het bedrijf heeft een basisvergunning van de deputatie d.d. 22/05/2014 voor o.a. de lozing van 
bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 5 m³/uur, 33 m³/dag en 6.412 m³/jaar (R. 3.4.2) 
via 3 KWS- afscheiders in een gracht.

2. Lozingssituatie: De inrichting ligt volgens het zoneringsplan in collectief te optimaliseren 
buitengebied, maar in de Aarschotseweg is recent een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 
De DWA-riolering is aangesloten op de RWZI van Herentals.

3. Hemelwater:
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Het niet verontreinigd hemelwater van de daken wordt geïnfiltreerd via een infiltratiegracht met 
een capaciteit van 69,84 m³ en 2 infiltratieputten van 10.000 l en opgevangen in 5 hemelwater-
putten van 10.000 l. De overloop is aangesloten op de RWA van de openbare riolering.
Hemelwater wordt gebruikt voor het wassen van voertuigen.

4. Bedrijfsafvalwater:
De exploitant vraagt het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (DWA) gelegen 
langsheen de Aarschotseweg te Herentals. Het bedrijfsafvalwater is in feite een mengsel van 
het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de verharde betonpiste 
(Q < 12.665 m³/jaar), huishoudelijk afvalwater afkomstig van het sanitair, refter en 
kleedruimte (Q < 100 m³/jaar) en proceswater afkomstig van het reinigen van bedrijfseigen 
voertuigen 
(Q < 70 m³/jaar).
Maatregelen: Het potentieel verontreinigd hemelwater (bedrijfsafvalwater) afkomstig van de 
betonverharde piste zal samen met het reinigingswater afkomstig van de wasplaats via een 
afdoende slibvanger en KWS-afscheider worden opgeslagen (gebufferd) in een ondergronds 
betonnen bekken met een (nuttige) inhoud van 375 m³.
Van hieruit zal afvalwater met behulp van twee pompen (2*25 m³/uur) worden verpompt naar 
de bestaande pompput gelegen aan de voorzijde van het bedrijfsterrein, langsheen een 
debietmeetinstallatie (magnetische inductie). Vanuit deze pompput zal het bedrijfsafvalwater 
worden verpompt naar de openbare riolering langsheen de Aarschotseweg. Het lozingsdebiet is 
dus beperkt tot 10 l/s.ha.
Het sanitair afvalwater wordt gravitair afgevoerd naar deze pompput en van daaruit verpompt 
naar de openbare riolering, samen met het bedrijfsafvalwater.
De exploitant houdt op het bedrijfsterrein alvast de nodige ruimte vrij om, wanneer blijkt dat 
het geloosde afvalwater niet kan voldoen aan de vigerende sectorale lozingsvoorwaarden, een 
zandfilter (Q = 50 m³/uur) te plaatsen ter hoogte van de buffertank.
De exploitant vraagt een grondwaterwinning van 1.000 m³/jaar voor gebruik als bluswater 
(200 m³/jaar), reinigingswater voor voertuigen (50 m³/jaar) en beregeningswater voor 
stofbestrijding (2.000 m³/jaar).

5. Beoordeling:
Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 1,4 ha. De debieten van het potentieel 
verontreinigd hemelwater moeten worden bepaald conform de Code van goede praktijk voor 
het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringssystemen van 20 augustus 2012, die 
gehanteerd worden sedert april 2017:

- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het 
jaardebiet;

- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het 
uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet.

Het uurdebiet wordt dan berekend op 220 m³. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een 
bufferbekken van 375 m³ en vertraagd geloosd met een debiet van max. 50 m³/uur.
Het dagdebiet wordt berekend op maximaal 570 m³. Met in achtneming van de buffercapaciteit 
van 375 m³ en er rekening mee houdend dat het bufferbekken in droge periodes leeg moet 
staan om de neerslag op te vangen, kan een maximaal lozingsdebiet op dagbasis van 200 m³ 
berekend worden.
Het volume van het bufferbekken moet maximaal gespreid geloosd worden, zodat de toevoer 
aan verdund afvalwater naar de RWZI ook op dagbasis beperkt wordt.
Het drempeldebiet voor grondige evaluatie betreft 200 m³/dag.
Volgens de BBT-studie voor verontreinigd hemelwater van de afvalopslagsector is een 
verdergaande zuivering dan een slibvang en KWS-afscheider BBT voor de grote bedrijven.
Omdat de verontreiniging grotendeels gebonden is aan stofdeeltjes, is het van groot belang bij 
de waterzuivering een goede verwijdering van zwevend stof te realiseren. Hierdoor zal ook een 
reductie van andere parameters (o.a. zware metalen, PAK’s) gerealiseerd worden.
Voor Pb werd er in een staal de overschrijding van de sectorale lozingsnorm vastgesteld. Als de 
zandfilter geïnstalleerd wordt moet de rubriek 3.6.3.2 worden gevraagd.
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De exploitant vraagt de sectorale voorwaarden voor verontreinigd hemelwater voor de opslag 
van afvalstoffen (bijlage 5.3.2.48° van VLAREM II). De sectorale normen 48b ‘verontreinigd 
hemelwater’ zijn volgens artikel 5.2.1.7 voor grote bedrijven (> 4.000 ton) pas van toepassing 
vanaf 01/10/2022. Momenteel is er een procedure tot wijziging van dit artikel lopende met een 
voorstel van VLAREM-aanpassing op basis van het voorstel van sectorale lozingsnormen uit de 
BBT-studie van verontreinigd hemelwater voor de afvalopslagsector van 2015. De wijziging is 
voorzien om in de loop van 202 (sic 2021?) te worden gepubliceerd.
Voor lozing in oppervlaktewater worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
Ondergrens pH 
pH-eenheid 6,0
bovengrens pH 
pH-eenheid 9,5
temperatuur in °C 45,0
afmetingen zwevende stoffen (mm) 10,0
zwevende stoffen 300,0
Petroleumether extraheerbare stoffen 500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
fenanthreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)anthraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
anthraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) op datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben zij voorrang op de bijzondere voorwaarden die 
dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op 
die datum lopende vergunning verder gelden. Dit is conform art. 5.4.7 van DABM.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een 
maandelijkse debietsproportionele 24u-monstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 
keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).

De VMM stelt voor om dit voorstel op te nemen onder de vorm van bijzondere voorwaarden.
Normen voor naftaleen, chryseen, acenaftyleen, fluoreen, dibenzo (a,h)antraceen, antimoon, 
molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, zilver, benzeen, tolueen, dichloormethaan, PCB, 
arseen, cadmium, chroom en kwik worden beperkt tot het respectievelijke indelingscriterium, 
tenzij er een specifieke norm wordt aangevraagd.
Op basis van de analyseresultaten kunnen de volgende normen bijkomend worden opgenomen: 

 As: 10 µg/l
 Ag: 4 µg/l
 Co: 10 µg/l
 Cd: 3 µg/l

De exploitant vraagt een grondwaterwinning voor bluswater, kuiswater voor voertuigen en 
beregeningswater voor stofbestrijding.
Voor de 50 m³/jaar die nodig is voor het afspuiten van voertuigen kan opgevangen hemelwater 
worden gebruikt, zoals ook in het dossier wordt vermeld.
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De exploitant moet voor de stofbestrijding ook maximaal gebruik maken van opgevangen 
hemelwater. Ook het potentieel verontreinigd hemelwater kan daarvoor gebruikt worden.

6. De VMM adviseert gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 
50 m³/uur, 200 m³/dag en 11.300 m³/jaar (R. 3.4.2) via een bezinkput en KWS-afscheider in 
de openbare riolering mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale (48b) voorwaarden 
voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en de volgende bijzondere 
voorwaarden:

Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid

6,0

bovengrens pH
pH-eenheid

9,5

temperatuur in °C 45,0
zwevende stoffen 300,0
Petroleumether extraheerbare stoffen 500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
Boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
totaal arseen 0,010
totaal zilver 0,004
totaal cobalt 0,010
totaal cadmium 0,003
fenanthreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)anthraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
anthraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) op datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben zij voorrang op de bijzondere voorwaarden die 
dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op 
die datum lopende vergunning verder gelden. Dit is conform art. 5.4.7 van DABM.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een 
maandelijkse debietsproportionele 24u-monstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 
keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).

Voor naftaleen, chryseen, acenaftyleen, fluoreen, dibenzo (a,h)antraceen, antimoon, 
molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, benzeen, tolueen, dichloormethaan, PCB, chroom en 
kwik geldt het respectievelijke indelingscriterium.
Voor het wassen van de voertuigen moet hemelwater gebruikt worden.
Voor de beregening van het terrein moet maximaal hemelwater gebruikt worden. Ook het 
behandelde potentieel verontreinigd hemelwater komt hiervoor in aanmerking;

AWV district Geel:
- advies gevraagd op 21 december 2020;
- advies ontvangen op 4 februari 2021;
- inhoud: gunstig mits voorwaarden, gelet op volgende elementen:
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1. De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere voorwaarden en de 
algemene voorwaarden (als bijlage):

- Bijzondere voorwaarden
Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N1520002 van 0.5 
+84 tot 0.5 +93):
 de huidige grens van het openbaar domein blijft ongewijzigd behouden.
 de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter;

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - afd. Albertkanaal op 21 december 2020;
- advies ontvangen op 9 februari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De Vlaamse Waterweg nv heeft geen bezwaar tegen het dichten van een vijver, het uitvoeren 

van sloopwerken, dichten van een infiltratiebekken, verplaatsen van een loods, plaatsen tank, 
inrichten tankplaats, plaatsen van wanden, betonverharding, inrichten van parkeerplaatsen, en 
bouwen van een fietsenstalling, plaatsen hoogspanningscabine en het rooien van bomen te 
Herentals, Aarschotseweg 15- 17, afdeling 2, sectie C, percelen 725 F en 724 5.

2. Watertoets
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) is van toepassing. Voor 
het bestaande gebouw vooraan op de site worden een nieuwe hemelwaterput (10.000 liter) en 
2 infiltratieputten (20.000 liter) geplaatst. Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor 
het reinigen van bedrijfseigen voertuigen en beregenen van groenaanplantingen. Voor de 3 
loodsen achteraan worden 4 nieuwe hemelwaterputten (40.000 liter) voorzien. Hergebruik 
wordt eveneens voorzien voor het reinigen van bedrijfseigen voertuigen en beregenen van 
groenaanplantingen. De hemelwaterput loopt over naar een bovengronds infiltratiebekken met 
een volume van 69.840 liter en een infiltratieoppervlakte van 109,8m². De voorziene 
infiltratievoorziening voldoet aan de GSVH. Enkel de verticale wanden van de 
infiltratievoorziening mogen in rekening worden gebracht bij het berekenen van de 
infiltratieoppervlakte en de bodem van de infiltratievoorziening mag niet onder het maximale 
grondwaterniveau voorzien worden. Het hemelwater dat op de verharding valt wordt gezien als 
potentieel vervuild en wordt aangesloten via een buffervoorziening op de DWA leiding in de 
straat;

3. Aangezien de aanvrager voldoet aan de GSVH, verleent De Vlaamse Waterweg nv een gunstig 
watertoetsadvies;

Overige adviezen:
- advies gevraagd aan Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) op 21 december 

2020;
- advies ontvangen op 8 januari 2021;
- inhoud: gunstig; 

10.Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 16 maart 2021

1. Horen van de partijen 
– De heer J. Van Hees, afgevaardigd bestuurder, de heer H. Vanpoucke, site manager bij 

Harzé J.- Van Est, en de heer R. Verstraten, milieucoördinator, worden gehoord.
– De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar het ongunstige advies van het CBS. 

 De heer Verstraten antwoordt dat het CBS geen bezwaren heeft m.b.t. planologische of 
milieutechnische aspecten. Het CBS is bezorgd om de impact op de natuur en het 
landschap. De aanleg van een bijkomend groenscherm wordt voorzien. M.b.t. de 
bijkomende verharding werd nog een verantwoordingsnota bezorgd. Om te voldoen 
aan de Vlarem-regelgeving moeten de activiteiten worden uitgevoerd op een 
waterdichte betonvloer. 75% van de klanten zijn particulieren. Ook om de veiligheid 
van de bezoekers te kunnen garanderen dient de site uitgebreid en heringericht te 
worden. In 2017 werd het bedrijf overgenomen en verder uitgebreid. Al snel bleek de 
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bestaande site te klein om nog verder uit te bouwen en daarom werd in 2019 het 
naastgelegen perceel aangekocht. Daardoor liggen de te rooien bomen nu in het 
midden van het bedrijfsterrein.

 De voorzitter geeft aan dat het CBS in zijn advies opmerkt dat er moet nagedacht 
worden over een duurzamer en zuiniger ruimtegebruik op het terrein.

 De heer Verstraten bevestigt dat dit reeds gebeurd is. Op het terrein zijn ook een 
aantal niet-vergunde constructies aanwezig. Met voorliggende aanvraag wil het bedrijf 
deze constructies verwijderen of regulariseren en waar mogelijk clusteren. Ter 
vervanging van de te kappen bomen zal er langs de kanaalzijde een nieuw 
groenscherm worden aangelegd van ongeveer 1.250 m2. Zo zal de totale groenzone 
ongeveer 20% van de bedrijfsoppervlakte bedragen. De inkijk zal hierdoor ook 
verminderd worden.

– De voorzitter verwijst naar het advies van de brandweer. De brandweer geeft aan dat de 
nieuw geplaatste gevels 8 m van de perceelsgrens dienen verwijderd te blijven. Deze 
afstand zou beperkter zijn.
 De heer Verstraten antwoordt dat de architect de plannen heeft opgemaakt. Met deze 

plannen is hij naar de brandweer gegaan om een vooradvies te vragen. Er bleken toen 
geen problemen te zijn met de voorgelegde plannen.

 De voorzitter geeft aan dat er best nog eens opnieuw afgestemd wordt met de 
brandweer. Indien de brandweer niet akkoord gaat, moeten de plannen aangepast 
worden. 

– De voorzitter verwijst naar het advies van de VMM. 
 De heer Verstraten antwoordt dat hij geen problemen heeft met het advies van de 

VMM. Er wordt voldaan aan de normen. M.b.t. de overschrijding van de lozingsnorm 
voor lood geeft de heer Verstraten aan dat er een bad met lood een tijdje heeft buiten 
gestaan. Men wist onmiddellijk wat het probleem was. Het bad werd naar binnen 
verplaatst. Het probleem is al opgelost.

 De heer Verstraten geeft ook nog aan dat hij geen probleem heeft met het advies van 
de OVAM. 

2. Omschrijving
– De OVAM stelt in haar advies het volgende:

 aangezien het schrootafval in bepaalde gevallen mechanisch wordt behandeld 
(verkleind) is niet de aangevraagde afvalstoffenrubriek 2.2.1.c.2° van toepassing maar 
wel rubriek 2.2.2.c.4°.
- De POVC volgt het advies van de OVAM. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.

 de afgedankte zonnepanelen moeten ingedeeld worden in rubriek 2.2.1.e.3 i.p.v. 
rubriek 2.2.1.c.2 aangezien dit om AEEA gaat. De exploitant vraagt een bijkomende 
opslagcapaciteit aan van 10 ton afgedankte zonnepanelen. Deze hoeveelheid dient dan 
ook aanvullend te worden opgenomen onder de toepasselijke rubriek 2.2.1.e.3.
- Hoewel de OVAM aangeeft dat deze hoeveelheid aanvullend dient te worden 

opgenomen bij rubriek 2.2.1.e.3, wordt deze opslag niet expliciet vermeld in het 
overzicht (tabel) van de te vergunnen rubrieken in het advies van de OVAM. Uit 
bijlage R2 blijkt dat de exploitant de opslag van 30 ton AEEA én 10 ton afgedankte 
zonnepanelen vraagt.

- De POVC volgt het advies van de OVAM en stelt voor om de opslag van 10 ton 
zonnepanelen bij op te nemen onder rubriek 2.2.1.e.3 zodat het totaal voor deze 
rubriek op 61 ton komt. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.

– Voor het overige kan de omschrijving behouden worden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren

– Er werd één bezwaar ingediend m.b.t. volgende aspecten:
 Er wordt gesteld dat de lawaaihinder en overlast na de overname van het bedrijf enorm 

is toegenomen. Daarom wordt er gevraagd om de nieuwe hallen langs de oostzijde van 
het terrein te plaatsen en de schroothopen te verplaatsen naar de kant van het kanaal.
- Evaluatie CBS:
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Enige lawaaihinder en visuele hinder zijn eigen aan een KMO-zone. Er wordt een 
groenbuffer voorzien die de visuele alsook de lawaaihinder al aanzienlijk kan 
verminderen.

- De nieuwe loods wordt naast de bestaande loods voorzien aan de oostzijde van het 
terrein. Ook de loods die verplaatst wordt, zal hiernaast komen te staan. De 
loodsen vormen zo een aansluitend geheel achteraan op het terrein. De meeste 
opslagplaatsen voor de metalen worden voorzien langs de zuidkant (kanaalkant) 
van het terrein. De POVC is van oordeel dat de hinder, mits een goede 
bedrijfsvoering, naleving van de voorgestelde voorwaarden en het treffen van de 
nodige preventieve maatregelen tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.

 Het bedrijf gebruikt nu ca. 17.636 m² van het terrein voor hun activiteiten. Met deze 
aanvraag zal er een bedrijfsuitbreiding gebeuren met 3.675 m², waardoor het bedrijf 
een oppervlakte van 21.311m² zal beslaan. Er wordt gesteld dat dergelijke grote 
activiteit met zoveel oppervlakte het KMO-niveau overschrijdt alsook de 
perceelsgrootte in de buurt.
- Evaluatie CBS

Het betreft de uitbreiding van een bedrijf waarvan de activiteit al vele jaren 
aanwezig is. Zolang de draagkracht van het terrein niet overschreden wordt kan de 
activiteit hier aanvaard worden.

- De POVC sluit zich aan bij de evaluatie van het CBS en is van oordeel dat de 
draagkracht van het perceel niet overschreden wordt.

 Sinds 2018 is het PRUP Aarschotseweg goedgekeurd waardoor er op het perceel van de 
aanvraag ook grootschalige detailhandel mogelijk is. Er wordt gesteld dat er een 
gebrek en nood is aan zones voor grootschalige detailhandel en dat het project daarom 
niet te verantwoorden is op de locatie.
- Evaluatie CBS:

Het PRUP Aarschotseweg geeft een overdrukbestemming voor grootschalige 
detailhandel aan het terrein. Dit betekent dat de onderliggende 
gewestplanbestemming ook blijft. Een KMO activiteit kan nog steeds vergund 
worden. Er wordt ook gesteld dat er een gebrek en nood is aan zones voor 
grootschalige detailhandel. Hiervan is echter geen bewijs aangeleverd.

- De POVC sluit zich aan bij de evaluatie van het CBS.
 De voorwaarden uit eerdere vergunningen zoals het voorzien van groenbuffers werden 

nooit nageleefd waardoor de visuele en geluidshinder erg storend en niet- 
aanvaardbaar is. Er wordt gevraagd om bij een nieuwe vergunning op te leggen eerst 
te voorzien in deze 'milderende maatregelen'.
- Evaluatie CBS

Op de nieuwe plannen wordt er een voldoende brede groenbuffer voorzien, welke 
ingericht moet worden met inheems laag- en hoogstammig groen. Deze buffer moet 
aangelegd worden in het eerstvolgende plantseizoen na deze vergunning.

- De POVC sluit zich aan bij de evaluatie van het CBS en stelt voor hieromtrent een 
voorwaarde op te leggen.

 Volgens de bezwaarindiener zal er in de toekomst nog een vergunning aangevraagd 
worden voor een uitbreiding van het terrein.
- Evaluatie CBS:

Het dossier wordt nu beoordeeld op basis van de voorliggende plannen en hetgeen 
wat hierop aangevraagd wordt. Een latere uitbreiding zal bij een nieuwe vergunning 
beoordeeld worden en kan nu dus nog niet meegenomen worden in de beoordeling.

- De POVC sluit zich aan bij de evaluatie van het CBS.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

– De aanvraag is:
 gelegen in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s volgens het gewestplan 

Herentals-Mol;
 gelegen binnen de afbakeningslijn van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied’;
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 gelegen in een zone voor grootschalige detailhandel (Art. 1, overdruk) volgens het 
PRUP 'Aarschotseweg'. Het betreft hier een overdrukzone, waarbij in aanvulling op de 
gewestplanbestemming ‘zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s’ ook 
grootschalige detailhandel is toegestaan. De aanvraag heeft geen betrekking op 
detailhandel, de voorschriften van deze overdrukzone zijn niet van toepassing.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het 
gewestplan.

– De AGOP-RO liet weten geen advies te verlenen.
– Het advies van het AWV is gunstig mits voorwaarden.
– De brandweerzone Kempen verleent een gunstig advies met opmerkingen. De brandweer 

geeft in zijn advies aan dat de nieuw geplaatste gevels 8 m van de perceelsgrens dienen 
verwijderd te blijven, of dat men door berekening moet kunnen aantonen dat de straling 
door brand beperkt blijft. 
 De POVC merkt op dat de gevels geen 8 m van de perceelsgrens verwijderd zijn. De 

aanvrager geeft ter zitting aan dat hij voorliggende plannen vooraf aan de brandweer 
heeft voorgelegd en dat de brandweer geen opmerkingen had bij deze plannen. De 
POVC is van oordeel dat de brandweer dient te bevestigen dat zij akkoord kan gaan 
met voorliggende plannen. Indien er geen akkoord is van de brandweer, dienen de 
plannen aangepast te worden en stelt de POVC voor om, met toepassing van de 
administratieve lus, de termijn te verlengen zodat de aanvrager hiervoor het nodige 
kan doen.

Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en 
voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te 
nemen als bijzondere voorwaarde.

– Het CBS verleent een ongunstig advies omdat er enorm veel bijkomende verhardingen 
worden voorzien zonder verantwoording waarom deze extra verhardingen noodzakelijk zijn 
en waarom dit niet op een andere manier op de site ingevuld kan worden. Er moet dus 
bijkomende informatie aangeleverd worden in het dossier om het dossier ten gronde te 
kunnen beoordelen.
 De aanvrager bezorgde op 12 februari 2021 een verantwoordingsnota voor de 

bijkomende verhardingen. De verhardingen en herinrichting van de site zijn nodig om 
aan de Vlarem-regelgeving te kunnen voldoen en de veiligheid van de klanten te 
kunnen garanderen.

M.b.t. de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening merkt het CBS ook nog het 
volgende op:
 Daarnaast wordt er gevraagd om na te denken over de toekomst van het bedrijf op 

deze locatie. Hoe ziet men het bedrijf groeien in de toekomst? Is er in de toekomst nog 
nood aan bijkomende uitbreidingen? Kunnen deze uitbreidingen daar nog voorzien 
worden?

 Het is onduidelijk met de aangeleverde informatie of het bedrijf zich door de uitbreiding 
kan blijven inpassen binnen een KMO gebied en niet gepaster zit op een industriezone.

 De fietsenstalling die voorzien is voldoet niet aan de normen van stad Herentals en 
moet daarnaast ook afsluitbaar zijn.
- De POVC dient enkel voorliggende aanvraag te beoordelen en kan geen rekening 

houden met mogelijke, toekomstige aanvragen. De POVC is van oordeel dat het 
gevraagde inpasbaar is in de omgeving en dat de schaal van het bedrijf de 
draagkracht van het perceel niet overschrijdt. De POVC is van oordeel dat de 
aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. De POVC stelt 
voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat de fietsenstalling moet 
voldoen aan de normen van de gemeente stad Herentals.

– Het AOE heeft hiervan akte genomen archeologienota met referentienummer 
‘https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16181’. De maatregelen uit deze 
archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd 
in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
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– Onder voorbehoud van de een akkoord van de brandweer m.b.t. voorliggende plannen, 
volgt de POVC de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel dat de dat de aanvraag 
voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak 
aanvaardbaar is. Indien de brandweer niet akkoord kan gaan met de voorliggende 
plannen, dienen de plannen aangepast te worden en stelt de POVC een termijnverlenging 
voor.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
– De AGOP-M liet weten geen advies te verlenen.
– Het CBS verleent een ongunstig advies omwille van onvoldoende motivatie voor de 

bijkomende verhardingen. Het CBS verleent een gunstig advies voor de milieutechnische 
aspecten en de gevraagde afwijkingen.

– De OVAM verleent een gunstig advies. De OVAM verleent geen advies m.b.t. de gevraagde 
afwijking van het groenscherm en stelt daarbij dat de lokale overheid het beste geplaatst 
is om dit te beoordelen, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

– Het advies van de VMM is deels gunstig mits voorwaarden en stelt:
 gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 50 m³/uur, 200 

m³/dag en 11.300 m³/jaar (R. 3.4.2) via een bezinkput en KWS-afscheider in de 
openbare riolering mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale (48b) 
voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater;

 Voor Pb werd er in een staal de overschrijding van de sectorale lozingsnorm 
vastgesteld. Als de zandfilter geïnstalleerd wordt moet de rubriek 3.6.3.2 worden 
gevraagd.
- De POVC volgt het deels gunstige advies van de VMM. 

– Voor het overige volgt de POVC de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel dat dat de 
aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak 
aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
– Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
– Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met 

het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook 
worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.

– Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde 
zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp 
van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF’s
– Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
– De inrichting is gelegen op ongeveer 2.100 meter van het habitatrichtlijngebied 

‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden ‘ en op ongeveer 
1.800 meter van het VEN- en/of IVON-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete 
benedenstrooms ‘. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en 
de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen 
betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

– Het dempen van een vijver kan het verlies betekenen van leefgebied voor 
waterafhankelijke planten en dieren, het verlies van stapstenen in het landschap, het 
verlies van een drinkplaats voor fauna, het verlies van waterbergend vermogen, het verlies 
van aanbod voedsel voor vleermuizen en vogels zoals reigers, eenden,… . Gelet op de 
ligging in KMO-zone is de POVC van oorddeel dat de vijver mag gedempt worden, de POVC 
stelt wel voor om hieromtrent milderende maatregelen op te leggen.

– M.b.t. het kappen van de eiken merkt het CBS in zijn advies het volgende op:
 Het gaat om inlandse zomereiken die in groep en in concurrentie met elkaar zijn 

uitgegroeid tot hoogstammige bomen. Er staan 21 stammen samen, maar door hun 
positie vlak naast elkaar zijn er 11 boomkronen te onderscheiden. Er bevindt zich nog 
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één boom meer onderaan op het terrein, los van de andere groep. Het betreffen 
waardevolle bomen die hun nut hebben voor de fauna en flora in de buurt.

 De groenbuffer in het inplantingsplan (nieuwe toestand) mag niet gebruikt worden voor 
andere zaken dan groen. De groenbuffer moet als groenbuffer kunnen fungeren, er 
moet inheemse lage en hoge beplanting op kunnen groeien zodat de bufferende functie 
behouden blijft.

 Er dient aangetoond te worden dat de voorziene extra verharding noodzakelijk is en 
dat er geen andere mogelijkheden zijn om de bomen te behouden. Het is aangewezen 
tot noodzakelijk dat deze groenzone met bomen dan aansluit op de groenbuffer 
rondom het terrein zowel naar ruimtegebruik, ecologie als landschap.
- De aanvrager verklaart ter zitting dat om te kunnen voldoen aan de Vlarem-

regelgeving en om de veiligheid van de klanten te kunnen garanderen het 
bedrijfsterrein uitgebreid en heringericht dient te worden. Daarom werd het 
naastgelegen perceel aangekocht. Door de toevoeging van dit perceel komen de 
eiken in het midden van het terrein te liggen. Ter compensatie zal er langsheen de 
kanaalzijde een groenscherm met een breedte van 7 m aangelegd worden.  

- Gelet op bovenstaande en de ligging van de aanvraag in KMO-zone is de POVC van 
oordeel dat het kappen van deze 22 eiken kan toegestaan worden. De POVC stelt 
voor om hieromtrent een voorwaarde op te leggen en volgend aandachtspunt in het 
besluit op te nemen:
‘Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in 
het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De 
bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de 
rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het 
uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men 
overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van 
beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden.’

10.Watertoets/Hemelwaterverordening
– Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het 

perceel niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
– Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een 

aanzienlijke oppervlakte, gelet hierop werd advies gevraagd aan De Vlaamse Waterweg.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de 
voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige 
vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de 
doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

– Er wordt een afwijking gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Hemelwater in die zin dat hemelwaterputten geplaatst worden met een groter volume dan 
vereist (10.000 liter + 40.000 liter). Het op te vangen hemelwater zal gebruikt worden 
voor het reinigen van de eigen bedrijfsvoertuigen en het beregenen van de 
groenaanplantingen.
 Gelet op het grotere hergebruik is de POVC van oordeel dat de afwijking kan worden 

toegestaan.
11.Termijn

– De vergunning dient geweigerd te worden voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een 
dagdebiet van meer dan 200 m3/dag.

– Voor het overige kan, onder voorbehoud van een akkoord van de brandweer m.b.t. 
voorliggende plannen:
 de vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen verleend worden voor een 

termijn van onbepaalde duur;
 conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning voor 

de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden verleend tot 22 mei 2034.
12.Voorwaarden 
Milieuvoorwaarden:
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a. Algemene milieuvoorwaarden:
– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 

asbest) en 4.9 (energieplanning)
– Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
– Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste 

afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en 

bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van voertuigwrakken: subafdeling 5.2.2.6
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot: artikel 5.2.2.7.1 tot en met 

artikel 5.2.2.7.2.
– Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 48b
– Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
– Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
– Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
– Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 

5.15
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
– De POVC stelt voor om de gevraagde afwijkingen als volgt toe te staan: 

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden aangelegd 
zoals aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan ‘BA_HARZE_uitvoerings- en 
afwateringsplan_041120’. De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende 
plantseizoen na voltooiing van de werken. De beplanting dient vervolgens goed 
onderhouden en in standgehouden te worden.

2. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2.§3. van Vlarem II mag de stapelhoogte overal op het 
terrein maximaal 6 meter bedragen. Grote opslaghoeveelheden en lange opslagtijden 
worden vermeden. Daartoe worden alle opgeslagen materialen regelmatig afgevoerd.

– De POVC stelt voor om de lozingsnormen, voorgesteld door de VMM, als volgt op te 
leggen:

3. In afwijking/aanvulling van de algemene en de sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende 
bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid

6,0

bovengrens pH
pH-eenheid

9,5

temperatuur in °C 45,0
zwevende stoffen 300,0
petroleumether extraheerbare stoffen 500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
Boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
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totaal arseen 0,010
totaal zilver 0,004
totaal cobalt 0,010
totaal cadmium 0,003
fenanthreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)anthraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
anthraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) op datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben zij voorrang op de bijzondere voorwaarden 
die dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit 
de op die datum lopende vergunning verder gelden. Dit is conform art. 5.4.7 van DABM.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een 
maandelijkse debietsproportionele 24u-monstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 
keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).

Voor naftaleen, chryseen, acenaftyleen, fluoreen, dibenzo (a,h)antraceen, antimoon, 
molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, benzeen, tolueen, dichloormethaan, PCB, chroom 
en kwik geldt het respectievelijke indelingscriterium.

– De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen zoals wordt voorgesteld door 
de VMM:

4. Voor het wassen van de voertuigen moet hemelwater gebruikt worden.
5. Voor de beregening van het terrein moet maximaal hemelwater gebruikt worden. Ook het 

behandelde potentieel verontreinigd hemelwater komt hiervoor in aanmerking.
– De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:

6. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:
1. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II wordt toegestaan dat er een groenscherm 

van 3 m breed i.p.v. 5 m breed mag worden aangeplant zoals aangeduid op het 
uitvoeringsplan 1/500 bij de vergunningsaanvraag, met name:
– tussen perceel 724S en perceel 722E (d.i. aan de noordzijde van het terrein);
– tussen perceel 724S en 723G ( westelijke perceelsgrens t.h.v. loods A);
– aan de zuidelijke rand van perceel 724S, tussen perceel 724S en 725F voor wat betreft 

de strook vanaf de werkplaats tot de oostelijke grens van het perceel 725 f.
Tussen perceel 724S en 699F, 10 m vanuit de noordelijke hoek( ter hoogte van de poort) is 
er geen groenscherm vereist.
 De POVC stelt voor deze afwijking als volgt aan te passen (zie ook bespreken 

milieuvoorwaarden):
‘In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden 
aangelegd zoals aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan 
‘BA_HARZE_uitvoerings- en afwateringsplan_041120’. De aanplanting dient te 
gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na voltooiing van de werken. De beplanting 
dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te worden.’

2. In afwijking van artikel 5.2.2.6.3 §3 van Vlarem II mogen gedepollueerde voertuigwrakken 
één op één gestapeld worden waarbij de hoogte maximum 3 m bedraagt.

3. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2.§3. van Vlarem II mag de stapelhoogte overal op het 
terrein maximaal 6 meter bedragen. Grote opslaghoeveelheden en lange opslagtijden 
worden vermeden. Daartoe worden alle opgeslagen materialen regelmatig afgevoerd.

4. Voor het wassen van de voertuigen moet hemelwater gebruikt worden.
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5. Voor de beregening van het terrein moet maximaal hemelwater gebruikt worden. Ook het 
behandelde potentieel verontreinigd hemelwater komt hiervoor in aanmerking.

6. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.
7. In afwijking/aanvulling van de algemene en de sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende 

bijzondere lozingsnormen van toepassing:
Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid

6,0

bovengrens pH
pH-eenheid

9,5

temperatuur in °C 45,0
zwevende stoffen 300,0
Petroleumether extraheerbare stoffen 500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
Boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
totaal arseen 0,010
totaal zilver 0,004
totaal cobalt 0,010
totaal cadmium 0,003
fenanthreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)anthraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
anthraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)
(*) op datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben zij voorrang op de bijzondere voorwaarden die 
dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op 
die datum lopende vergunning verder gelden. Dit is conform art. 5.4.7 van DABM.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een 
maandelijkse debietsproportionele 24u-monstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 
keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).
Voor naftaleen, chryseen, acenaftyleen, fluoreen, dibenzo (a,h)antraceen, antimoon, 
molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, benzeen, tolueen, dichloormethaan, PCB, chroom 
en kwik geldt het respectievelijke indelingscriterium.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
– Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

1. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen:

‘De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het 
omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.’

2. Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen 
bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 



OMGP-2020-0437
nv Harzé J.-Van Est

34/45

Turnhout) verkregen worden. De eigenaar dient dit attest te overhandigen aan de 
aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

3. De site heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en 
hergebruikt moet worden.

4. Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 
Ministerieel Besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 
privéwaterafvoer.

5. De voorwaarden opgenomen in de bijgevoegde adviezen (brandweerzone Kempen, Air 
Liquide, OVAM, AWV) moeten nageleefd worden.
 De POVC is van oordeel dat bovenstaande voorwaarden niet moeten opgelegd worden. 

De aanvrager dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving.
– Het AWV stelt volgende voorwaarde voor:

6. Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N1520002 van 0.5 + 84 
tot 0.5 + 93):

a. de huidige grens van het openbaar domein blijft ongewijzigd behouden.
b. de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.

 De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden aangezien het 
AWV zelf stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de 
bijzondere voorwaarden.

– De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
7. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 7 januari 2021 met referentie 

BWDP/HA/94027/014/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. 
De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

8. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer 
“https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16181” moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologie-nota, inclusief de 
opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

9. In afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater mag er een hemelwateropvang voorzien worden met een totaal volume van 
50.000 liter.

10.De vijver en het bekken mag enkel tijdens de droogste maanden gedempt worden. Dit is na 
eind augustus. Beste periode voor de dempingswerken is eind augustus – september. Op 
dat moment zijn het minst aantal dieren in en rond het water aanwezig. Eveneens voor de 
werken zelf is deze droge periode het meest geschikt voor de uitvoering (bereikbaarheid, 
drogere werkomstandigheden).

11. Tijdens het droogpompen moeten de nog aanwezige amfibieën verplaatst worden of 
amfibieën moeten de tijd krijgen om zichzelf te verplaatsen/vluchten. Dit laatste kan door 
het slib of vegetatie vanuit vijver even te laten liggen aan de kant vooraleer het verder 
verwerkt, verplaatst of samengedrukt wordt. 

12.Voor de aanleg van het nieuwe bekken moet men de noordoostkant als zacht hellende 
oever aanleggen. Dit is de oeverzone waar de middagzon (zuiden) het langs op schijnt. Zo 
creëert men een microklimaat waar het water iets ondieper is en waar het water kan 
opwarmen. Dit is noodzakelijk voor de voortplanting van amfibieën en bevordert het 
migreren van andere dieren in en uit het water. Dit bekken dient dan als geschikt 
compenserende ecologisch waterhabitat na het dempen van de vijver en het bestaand 
bekken.

13.De bomen mogen niet gekapt worden in het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van 1 
maart tot 1 juli.

 
Conclusie: deels gunstig (onder voorbehoud van een akkoord van de brandweer).
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11.Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 1 april 2021 werd een mail ontvangen van de brandweerzone Kempen waarin deze stelt:
“Volgens bijlage 6 dienen de gebouwen 8 m verwijderd te blijven van de perceels-grenzen, tenzij 
men door berekening kan aantonen (met de formule vermeld in bijlage 6) dat een kleinere afstand 
volstaat. Het principe is dat de straling veroorzaakt door een brand van het aangevraagde gebouw 
op het geburig gebouw, niet hoger mag worden dan 15 kW/m2. Bepalende factor hierin is vooral 
de afmeting van het stralend oppervlak, dus de grootte van de gevel (oppervlakte).
De loods die verplaatst wordt (“bestaande loods 1”) heeft een lengte van 70 m en een hoogte van 
6,39 m. De straling die hierdoor veroorzaakt wordt bij een totaalbrand bedraagt 15 kW/m2 op een 
afstand van 9 m. Men mag echter het principe van de spiegelsymmetrie gebruiken, met andere 
woorden, iedere gebuur neemt de helft van de afstand voor zijn rekening. Dat betekent dat het 
voor Harzé voldoende is om 4,5 m van de perceelsgrens te blijven.
De opstelling zoals aangevraagd is dus in orde.”

12.Beoordeling 

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van 
titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de 
maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende 
het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.
Dit advies is onder voorbehoud van een akkoord van de brandweer. 
Op 1 april 2021 heeft de brandweer zich per mail akkoord verklaard met de aanvraag.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde 
vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het 
projectgebied en zijn omgeving.

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 exploitatie, kunnen 
tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De gevraagde kleinhandelsactiviteiten hebben geen onaanvaardbare gevolgen voor de leefbaarheid 
in de omgeving en op het vlak van mobiliteit. Het project interfereert verder niet in negatieve zin 
met de overige decretale beleidsdoelstellingen met betrekking tot de toegankelijkheid van het 
aanbod voor consumenten en duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel.

De impact van de gevraagde vegetatiewijziging op de bestaande natuurwaarden is aanvaardbaar. 
De nodige garanties zijn aanwezig zodat schade aan de natuur wordt voorkomen, beperkt en/of 
hersteld.

De vergunning kan deels worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals 
voorgesteld door de POVC.

13.Aandachtspunten

De fietsenstalling moet voldoen aan de normen van de stad Herentals.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van 
dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of 
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constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de 
aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de 
brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd 
bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken 
schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende 
liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website 
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-
leidinginformatieportaal-klip. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 
maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te 
zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op 
eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.
Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de 
Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse 
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer 
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het 
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – 
vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van 
beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. 

Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de 
werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, 
dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemene e-mailadres 
van AVES: aves.ant.anb@vlaanderen.be.

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip
mailto:aves.ant.anb@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip
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B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Harzé J.-Van Est, gevestigd Aarschotseweg 15 te 2200 Herentals 
(KBO 875.501.709), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning 
verleend met betrekking tot een schrootverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 
20200605-0028), gelegen Aarschotseweg 15 te 2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-
sectie-perceelnummer) 2-C-724S en 2-C-725F, omvattende:

– volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 2-C-724S en 2-C-725F:
 het rooien van 22 hoogstammige eiken;
 de sloop van loodsen 1 en 2;
 de sloop van een woning;
 de sloop van scheidingswanden sorteerzones;
 de sloop van een betonplaat achter loods 2;
 de heropbouw van loods 1 op een andere locatie;
 de nieuwbouw van een loods (loods 2) voor onderhoudswerken tussen loods 1 en een 

bestaande loods;
 de plaatsing van een hoogspanningscabine;
 de plaatsing van een fietsenstalling (10 plaatsen);
 de plaatsing van een stookolietank (10.500 liter) in een betonkuip;
 de plaatsing van 5 + 19 scheidingswanden voor sorteerzones voor de opslag van ferro- 

en non-ferrometalen;
 de aanleg van verhardingen voor een wasplaats/tankplaats;
 de aanleg van diverse verhardingen voor onder meer 14 autoparkeerplaatsen;
 de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van het dempen van een vijver;
 de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van het dempen van het bestaande 

bekken en de aanleg van een nieuw bovengronds infiltratiebekken op een andere 
plaats.

– volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
 toevoeging met perceel 2-C-725F;
 wijziging en uitbreiding door:

- herrubricering van rubriek 2.2.2.c.3 naar rubriek 2.2.2.c.4 en uitbreiding met de 
opslag en sortering van 5.700 ton tot een totale op- en overslag en het mechanisch 
behandelen van max. 6.000 ton schrootafval (2.2.2.c.4) waarvan:
 max. 5.000 ton ferrometalen;
 max. 1.000 ton non ferro-materialen;

- herrubricering van 20 ton lood- en teerkabel naar rubriek 2.2.2.g.2 en de uitbreiding 
met 1 ton accu’s en batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik tot een totale 
opslag en het sorteren van 61 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.3), waarvan:
 30 ton AEEA;
 20 ton loodbatterijen;
 10 ton afgedankte zonnepanelen;
 1 ton accu’s en batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik;

- actualisatie en uitbreiding met 40 ton voertuigwrakken tot een totale opslag en 
behandeling (depollutie en ontmanteling) van maximum 110 ton voertuigwrakken 
(2.2.2.d.3), waaronder 30 ton te depollueren voertuigwrakken en 80 ton 
gedepollueerde voertuigwrakken, met bijbehorende opslag van:
 1.200 liter afgewerkte benzine; 
 1.200 liter afvalolie; 
 1.200 liter afgewerkte diesel;
 1.200 liter afgewerkte koelvloeistof; 
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 1.200 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof; 
in 1 bovengrondse 5-voudig gecompartimenteerde tank; 
 300 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof; 
 300 liter afgewerkte remolie; 
in 1 bovengrondse 2-voudig gecompartimenteerde tank; 
 20 ton autobanden; 
 1 ton loodaccu's; 
 34,8 liter (2x 17,4 liter) gerecupereerde aircogassen; 
 300 kg oliefilters; 
 500 kg katalysatoren 
 5 ton ruitenglas in accuboxen;

- het stopzetten van de opslag en het zagen van metalen kabels en het knippen van 
aluminium, het verhogen van de opslagcapaciteit van elektriciteitskabels van 15 ton 
naar 50 ton met een bijkomende kabelstripmachine van 11 kW tot een totale opslag 
en het mechanisch behandelen (strippen) van 50 ton niet-gevaarlijke 
elektriciteitskabels (2.2.2.f.1) door middel van 2 kabelstrip-machines (3 kW en 
11 kW);

- indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en:
 uitbreiding met 600 liter tot de opslag van 2.000 liter oliën (6.4.1);
 het vervangen van twee bovengrondse dieseltanks (2.700 liter en 1.500 liter) 

door één nieuw bovengronds exemplaar met een inhoud van 10.500 liter tot een 
totale opslag van 8,82 ton gasolie (rubriek 17.3.2.1.1.1.b); 

 uitbreiding met/van:
- het mechanisch verwerken van loodhoudend pelkabel d.m.v. kabelpelmachine 

(11 kW) met een opslagcapaciteit van max. 50 ton (2.2.2.g.2);
- vermeerdering van het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater, deels afkomstig van een 

was- en tankplaats, met 45 m³/uur, 167 m³/dag en 4.888 m³/jaar tot een totale 
lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 50 m³/uur, 200 m³/dag en 11.300 
m³/jaar in de openbare riolering (3.4.2);

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- een grondwaterwinning op een max. diepte van 50 meter met een max. opgepompt 

debiet van 1.000 m³/jaar (53.8.1.a);
 wijziging door:

- het verminderen met 4 voertuigen tot het stallen van 16 bedrijfs-voertuigen 
(15.1.1);

- het verplaatsen van de bestaande onderhoudswerkplaats met smeerput naar een 
nieuwe loods (15.2);

- indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (17.1.2.2.1), 
wijziging door verplaatsing van de verdeelslang (6.5.1) en door vermindering met 
850 liter tot een totale opslag van 150 liter diverse gevaarlijke producten in 
kleinverpakkingen (17.4);

- dat volgende rubrieken niet meer van toepassing zijn: 17.3.3.1.a – 17.3.4.2.b.1 – 
17.3.5.1 – 31.1.1.a.

Rubricering: 2.2.1.e.3 – 2.2.2.c.4 - 2.2.2.d.3 - 2.2.2.f.1 - 2.2.2.g.2 - 3.4.2 - 6.4.1 – 6.5.1 - 
12.2.1 - 15.1.1 - 15.2 – 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.4 - 53.8.1.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
– de op- en overslag en het sorteren van max. 6.000 ton schrootafval (2.2.2.c.4) waarvan:

 max. 5.000 ton ferrometalen;
 max. 1.000 ton non ferro-materialen

– de opslag en het sorteren van 61 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.3), waarvan
 30 ton AEEA;
 20 ton loodbatterijen;
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 1 ton accu’s en batterijen afkomstig van huishoudelijk gebruik;
 10 ton afgedankte zonnepanelen

– de opslag en behandeling (depollutie en ontmanteling) van maximum 110 ton 
voertuigwrakken (2.2.2.d.3), waaronder 30 ton te depollueren voertuigwrakken en 80 
ton gedepollueerde voertuigwrakken, met bijbehorende opslag van:
 1.200 liter afgewerkte benzine; 
 1.200 liter afvalolie; 
 1.200 liter afgewerkte diesel;
 1.200 liter afgewerkte koelvloeistof; 
 1.200 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof;
in 1 bovengrondse 5-voudig gecompartimenteerde tank; 
 300 liter afgewerkte ruitensproeiervloeistof; 
 300 liter afgewerkte remolie;
in 1 bovengrondse 2-voudig gecompartimenteerde tank; 
 20 ton autobanden; 
 1 ton loodaccu's; 
 34,8 liter (2x 17,4 liter) gerecupereerde aircogassen; 
 300 kg oliefilters; 
 500 kg katalysatoren en 
 5 ton ruitenglas in accuboxen;

– de opslag en het mechanisch behandelen (strippen) van 50 ton niet-gevaarlijke 
elektriciteitskabels door middel van 2 kabelstripmachines (3 kW en 11 kW) (2.2.2.f.1);

– het mechanisch verwerken van loodhoudend pelkabel d.m.v. kabelpelmachine (11 kW) 
met een opslagcapaciteit van max. 50 ton (2.2.2.g.2);

– het lozen van bedrijfsafvalwater, deels afkomstig van een was- en tankplaats, met een 
debiet van 50 m³/uur, 200 m³/dag en 11.300 m³/jaar in de openbare riolering (3.4.2);

– de opslag van 2.000 liter oliën (6.4.1);
– één verdeelslang op de nieuwe dieseltank van 10.500 liter (6.5.1);
– een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
– het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
– een onderhoudswerkplaats met één smeerput (15.2);
– een wasplaats voor bedrijfseigen voertuigen (max. 1 voertuig/dag)(15.4.1);
– twee compressoren met een vermogen van resp. 22,5 kW en 10 kW en een airco-

installatie met een vermogen van 5,5 kW (totaal 38 kW) (16.3.2.a);
– de opslag van 1.000 liter propaan in een bovengrondse tank (17.1.2.2.1);
– de opslag van 8,82 ton (10.500 liter) gasolie (17.3.2.1.1.1.b) in een bovengrondse tank;
– de opslag van 150 liter/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
– een grondwaterwinning op een max. diepte van 50 meter met een max. opgepompt 

debiet van 1.000 m³/jaar (53.8.1.a).

§2 De vergunning wordt geweigerd voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een
dagdebiet van meer dan 200 m3/dag.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke 
hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn 
afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.
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ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens 
van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
voorwaarden:
 
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

– Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
– Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste 

afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en 

bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van voertuigwrakken: subafdeling 5.2.2.6
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot: artikel 5.2.2.7.1 tot en met 

artikel 5.2.2.7.2.
– Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 48b
– Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
– Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
– Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
– Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 

5.15
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden aangelegd 

zoals aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan ‘BA_HARZE_uitvoerings- en 
afwateringsplan_041120’. De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende 
plantseizoen na voltooiing van de werken. De beplanting dient vervolgens goed 
onderhouden en in standgehouden te worden.

2. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2.§3. van Vlarem II mag de stapelhoogte overal op het 
terrein maximaal 6 meter bedragen. Grote opslaghoeveelheden en lange opslagtijden 
worden vermeden. Daartoe worden alle opgeslagen materialen regelmatig afgevoerd.

3. Voor het wassen van de voertuigen moet hemelwater gebruikt worden.
4. Voor de beregening van het terrein moet maximaal hemelwater gebruikt worden. Ook het 

behandelde potentieel verontreinigd hemelwater komt hiervoor in aanmerking.
5. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.
6. In afwijking/aanvulling van de algemene en de sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende 

bijzondere lozingsnormen van toepassing:
Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid

6,0

bovengrens pH
pH-eenheid

9,5

temperatuur in °C 45,0
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zwevende stoffen 300,0
petroleumether extraheerbare stoffen 500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
Boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
totaal arseen 0,010
totaal zilver 0,004
totaal cobalt 0,010
totaal cadmium 0,003
fenanthreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)anthraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
anthraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) op datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben zij voorrang op de bijzondere voorwaarden 
die dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit 
de op die datum lopende vergunning verder gelden. Dit is conform art. 5.4.7 van DABM.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een 
maandelijkse debietsproportionele 24u-monstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 
keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).

Voor naftaleen, chryseen, acenaftyleen, fluoreen, dibenzo (a,h)antraceen, antimoon, 
molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, benzeen, tolueen, dichloormethaan, PCB, chroom 
en kwik geldt het respectievelijke indelingscriterium.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:
1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II moet het groenscherm worden aangelegd 

zoals aangeduid op het uitvoerings- en afwateringsplan ‘BA_HARZE_uitvoerings- en 
afwateringsplan_041120’. De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende 
plantseizoen na voltooiing van de werken. 
De beplanting dient vervolgens goed onderhouden en in standgehouden te worden.

2. In afwijking van artikel 5.2.2.6.3 §3 van Vlarem II mogen gedepollueerde voertuigwrakken 
één op één gestapeld worden waarbij de hoogte maximum 3 meter bedraagt.

3. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2 §3 van Vlarem II mag de stapelhoogte overal op het 
terrein maximaal 6 meter bedragen. Grote opslaghoeveelheden en lange opslagtijden 
worden vermeden. Daartoe worden alle opgeslagen materialen regelmatig afgevoerd.

4. Voor het wassen van de voertuigen moet hemelwater gebruikt worden.
5. Voor de beregening van het terrein moet maximaal hemelwater gebruikt worden. Ook het 

behandelde potentieel verontreinigd hemelwater komt hiervoor in aanmerking.
6. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.
7. In afwijking/aanvulling van de algemene en de sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende 

bijzondere lozingsnormen van toepassing:
Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid

6,0
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bovengrens pH
pH-eenheid

9,5

temperatuur in °C 45,0
zwevende stoffen 300,0
Petroleumether extraheerbare stoffen 500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
Boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
totaal arseen 0,010
totaal zilver 0,004
totaal cobalt 0,010
totaal cadmium 0,003
fenanthreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)anthraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
anthraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) op datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben zij voorrang op de bijzondere voorwaarden 
die dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit 
de op die datum lopende vergunning verder gelden. Dit is conform art. 5.4.7 van DABM.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdend rekenkundig jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een 
maandelijkse debietsproportionele 24u-monstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3.1 (12 
keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).

Voor naftaleen, chryseen, acenaftyleen, fluoreen, dibenzo (a,h)antraceen, antimoon, 
molybdeen, seleen, telluur, tin, titanium, benzeen, tolueen, dichloormethaan, PCB, chroom 
en kwik geldt het respectievelijke indelingscriterium.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het 

omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.’
2. Het advies van de Brandweerzone Kempen van 7 januari 2021 met referentie 

BWDP/HA/94027/014/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning.  
De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

3. De maatregelen in de archeologienota met referentienummer 
“https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16181” moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde 
voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

4. In afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater mag er een hemelwateropvang voorzien worden met een totaal volume van 
50.000 liter.

5. De vijver en het bekken mag enkel tijdens de droogste maanden gedempt worden. Dit is na 
eind augustus. Beste periode voor de dempingswerken is eind augustus – september. Op 
dat moment zijn het minst aantal dieren in en rond het water aanwezig. Eveneens voor de 
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werken zelf is deze droge periode het meest geschikt voor de uitvoering (bereikbaarheid, 
drogere werkomstandigheden).

6. Tijdens het droogpompen moeten de nog aanwezige amfibieën verplaatst worden of 
amfibieën moeten de tijd krijgen om zichzelf te verplaatsen/vluchten. Dit laatste kan door 
het slib of vegetatie vanuit vijver even te laten liggen aan de kant vooraleer het verder 
verwerkt, verplaatst of samengedrukt wordt. 

7. Voor de aanleg van het nieuwe bekken moet men de noordoostkant als zacht hellende 
oever aanleggen. Dit is de oeverzone waar de middagzon (zuiden) het langs op schijnt. Zo 
creëert men een microklimaat waar het water iets ondieper is en waar het water kan 
opwarmen. Dit is noodzakelijk voor de voortplanting van amfibieën en bevordert het 
migreren van andere dieren in en uit het water. Dit bekken dient dan als geschikt 
compenserende ecologisch waterhabitat na het dempen van de vijver en het bestaand 
bekken.

8. De bomen mogen niet gekapt worden in het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van 1 
maart tot 1 juli.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel 
louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en 
geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: 
https://nnavigator.emis.vito.be/   

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 
99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 
binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen 
van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de 
niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet 
aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 22 mei 2034 
voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat 
betreft de stedenbouwkundige handelingen.

https://nnavigator.emis.vito.be/
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De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende 
gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een 
vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na 
aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de 
instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 - 

§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 Omgevingsvergunningsbesluit.

§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 8 - 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 73 en 74 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. 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:
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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. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse 
Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de 
gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals 
geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op 
straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse 
Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. 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 afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

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 beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
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_2020172152 

Inrichtingsnummer         : 20200605-0028 

 
Door Harzé J.- Van Est NV, vertegenwoordigd door de heer Jo Vanhees werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 

handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over het opnieuw inrichten van de gehele bedrijfssite van een schrootverwerkend bedrijf. De aanvraag heeft als 

adres Aarschotseweg 15, Aarschotseweg 17 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving Afdeling 13302, sectie C, perceel 724S, 

725F. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 8 april 2021  beslist de omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen onder 

voorwaarden. De vergunning wordt geweigerd voor de lozing van bedrijfsafvalwater met een dagdebiet van meer dan 200 m3/dag. 

 

De beslissing ligt van 26 april 2021 tot en met 25 mei 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. 

 

Beroepsprocedure 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 

rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van 

een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift  

ofwel via www.omgevingsloket.be,  

ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: 

 

Vlaamse minister van Leefmilieu 

Graaf de Ferraris-gebouw 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep 

onontvankelijk te verklaren. 

 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet 

inbegrepen. 

 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift 

aan: 

• de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

• het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

• uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 

• de volgende referentie:  OMV_2020172152; 

• de redenen waarom u beroep aantekent; 

• een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij 

de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 

• of u gehoord wenst te worden. 

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep 

omgevingsvergunning (eventueel OMV_2020172152)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 

 

  




