
 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 
Referentie omgevingsloket: OMV_2017009644 

Projectnaam omgevingsloket: BOFA NV 
Ligging:  Atealaan 18 te 2270 Herenthout 
  Herenthout 13012, afdeling 1 , sectie A, perceel 398K –  

Herentals 13027, afdeling 3, sectie A, perceel 6G 
 
BOFA NV, Atealaan 18 te 2270 Herenthout heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van 
een ingedeelde inrichting of activiteit. 

 
OMSCHRIJVING: een nieuwe inrichting voor de op- en overslag van hout -en houtproducten, 
verduurzamen/impregneren van hout of de houtproducten met een houtverduurzamingsmiddel op 

watergedragen basis en het mechanisch behandelen van hout en houtproducten 
 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag zijn:  
12.2.1 - 12.3.2 - 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1 – 19.3.2.a – 19.4.1 – 19.6.1.c 
 
LIGGING: Atealaan 18 te 2270 Herenthout, afdeling 1, sectie A, perceel 398K en voor Herentals, 

afdeling 3, sectie A, perceel 6G 
 

De deputatie heeft op 12 april 2018 de omgevingsvergunning verleend.   
 
BEKENDMAKING van 18 mei 2018 tot en met 17 juni 2018 
De beslissing ligt tot en met 17 juni 2018 ter inzage bij de gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, 
Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout of bij de stad Herentals, dienst Omgeving.  
 

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 via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen 
ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING -  
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) 
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 18 mei 2018. 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 Herenthout, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout 
- het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals  
- de deputatie van 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_2017009644); 
- 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_ nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan 
uw beroepschrift. 
 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in art. 53 van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 
2015. 



 

 
Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu 

Besluit 
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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BOFA MET BETREKKING TOT EEN 

HOUTVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN IN 2200 HERENTALS EN 2270 HERENTHOUT, ATEALAAN 18.  

 

De deputatie van de provincie Antwerpen 

 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet 

omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten; 

 

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning); 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-

erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op de aanvraag, op 12 december 2017 ingediend door de nv Bofa, gevestigd Atealaan 18 te 

2270 Herenthout, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een 

houtverwerkend bedrijf, gelegen Atealaan 18 te 2200 Herentals en te 2270 Herenthout, 

kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-398K en 3-A-6G, te exploiteren, als volgt: 

‒ een transformator met een individueel nominaal vermogen van 500 kVA (12.2.1); 

‒ accumulatoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 24 kW (12.3.2); 

‒ de opslag van 1 ton zuiver drenkingsproduct t.b.v. impregneerinstallatie in een cubitainer van 

1.000 liter (17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1); 

‒ een houtbewerkingstoestel met een totaal geïnstalleerd vermogen van 500 KW (19.3.2.a); 

‒ een impregneerinstallatie voor hout waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

houtverduurzamingsmiddel op waterbasis met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van max. 

5 ton/jaar (19.4.1); 

‒ de opslag van max. 3.590 m³ hout (19.6.1.c); 

 

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.1 - 12.3.2 - 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1 - 19.3.2.a - 

19.4.1 - 19.6.1.c; 

 

Gelet op het feit dat de aanvraag volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst bevat: 

‒ De inrichting is gelegen in 2 gemeenten (Herentals en Herenthout); 

 

Rubricering volgens aanvrager: 7; 
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Gelet op het feit dat de exploitant op 7 maart 2018 zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning 

heeft aangevuld met bijkomende informatie over het gebruik van vloerschrobmachines en 

afvalwater, inzake bodem en de impregneerinstallatie; 

 

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft; 

 

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 12 december 2017; op 

het feit dat op datum van 3 januari 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard; 

  

Gelet op het openbaar onderzoek in Herenthout; er werden geen bezwaren ingediend; 

  

Gelet op het openbaar onderzoek in Herentals; er werden geen bezwaren ingediend; er werden 

adviezen ontvangen van Air Liquide, Elia en Fluxys: 

1. Air Liquide: gunstig, gezien er geen installaties van Air Liquide zich in de onmiddellijke nabijheid 

van de door U aangeduide locatie bevinden; 

2. Elia: geen bezwaar, aangezien er zich geen leidingen bevinden die onder het beheer vallen van 

Elia Asset n.v.; 

3. Fluxys: geen bezwaar, aangezien er geen aardgasvervoerinstallaties beïnvloed worden door deze 

aanvraag;  

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen 

van Herenthout; op volgende elementen uit dit advies:  

1. Het goed ligt in het gewestplan Herentals-Mol (Koninklijk besluit van 28 juli 1978). Het goed ligt, 

volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in industriegebied. 

De  aanvraag  is  principieel  in  overeenstemming   met  het  geldende   plan,  zoals  hoger 

omschreven. 

Er zijn geen voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen. 

2. Gezien de historiek van de vergunningen: voor het perceel werden de volgende vergunningen 

afgeleverd: 

a. Bouwen werkplaats, Burelen en tentoonstellingsruimte d.d. 24.05.1993; 

b. Uitbreiden werkplaats met opslagruimte d.d. 26.02.2001. 

3. Gezien de beschrijving van de omgeving en de aanvraag: 

a. In de ruime omgeving van het perceel bevindt zich volgens het gewestplan industriegebied. 

Binnen de straal van 500 meter vinden we aansluitend aan het industriegebied, agrarisch 

gebied, recreatiegebied en een klein stukje bosgebied terug; 

b. Het perceel is centraal in dit industriegebied gelegen; 

c. Het perceel is momenteel bebouwd met een industriegebouw; 

d. De bestemming van het gebouw is in overeenstemming met de voorschriften van het 

geldende plan; 

4. Gezien het subadvies van de IOK d.d. 26 januari 2018: 

a. Bemerkingen: 

De exploitant neemt in bijlage 'effect_omgeving' op dat er 2 vloerschrobmachines ten 

behoeve van het onderhoud van het magazijn, aanwezig zijn. Vermits dit 'magazijn' niet 

aangeduid werd op het bijgevoegde uitvoeringsplan bij de aanvraag, lijkt het aangewezen om 

vooraf aan de POVC te vragen op welke plaatsen de vloerschrobmachnies  ingezet worden en 

wat er met het afvalwater dat op deze manier gegenereerd wordt, gebeurt. Indien rubriek 3.4 

van toepassing is, dient de exploitant zich hiermee in regel te stellen en de bijhorende 

algemene en sectorale voorwaarden na te leven. 

b. Advies: 

- Stedenbouwkundige voorschriften 

De gemeente heeft bij de adviesvraag aan IOK niet aangegeven dat de inrichting 

eventueel binnen de contouren van een APA, BPA of RUP gelegen zou zijn, in voorliggend 
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advies zal enkel afgetoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het 

gewestplan. 

De exploitatie is gelegen in industriegebied  waardoor gesteld  kan worden dat de ligging 

van de inrichting in overeenstemming  is met de bestemming volgens het gewestplan. 

- Water 

 Afvalwater 

De exploitant neemt in bijlage 'effect_omgeving' op dat er geen bedrijfsafvalwater 

vrijkomt in het proces (impregneerinstallatie)  vermits het een gesloten installatie 

betreft. 

Er wordt minder dan 600 m3  huishoudelijk afvalwater per jaar geloosd, waardoor de 

lozing niet meldings- of vergunningsplichtig  is. De exploitant dient er op gewezen te 

worden dat hij de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen (hoofdstuk 6.2 

Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)  dient na te leven. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat er, conform de gegevens in bijlage 

'effect_omgeving' twee vloerschrobmachines  in het magazijn ingezet worden. 

Overwegende dat het magazijn niet aangeduid werd op het uitvoeringsplan in bijlage 

van de aanvraag, is het niet duidelijk welk deel van de inrichting hiermee bedoeld 

wordt. Indien bij de reiniging houtstof, afkomstig van de bewerking van geïmpregneerd 

hout, of afgedrupt product van het opgeslagen, geïmpregneerd hout verwijderd wordt, 

lijkt er bij de reinigingsactiviteiten  met de vloerschrobmachines  bedrijfsafvalwater te 

ontstaan. Het is aangewezen om via de POVC aan de exploitant te vragen wat er met 

het bedrijfsafvalwater gebeurt. Indien het geloosd wordt, is rubriek 3.4 van toepassing. 

De exploitant dient zich in voorkomend geval hiermee in regel te stellen en de 

bijhorende algemene en sectorale voorwaarden na te leven. 

- Afval 

De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de bepalingen van het Materialen-

decreet, het Vlarema en Vlarem strikt dient na te leven onder meer bij de verwijdering 

van het houtstof dat via de centrale afzuiging verzameld wordt. 

- Natuur 

De exploitatie ligt op ongeveer 2,3 km van het VEN-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete 

benedenstrooms' en op ongeveer 1,7 km van het habitatrichtlijngebied 'Valleigebied van 

de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden'. De exploitatie is niet gelegen 

nabij  vogelrichtlijngebied. 

c. Lucht 

- Luchtemissies 

De exploitant neemt in bijlage 'effect_omgeving' van de aanvraag op dat luchtemissies 

kunnen ontstaan door de beperkte verdamping die optreedt in de impregneerinstallatie. 

- Stofhinder 

De exploitant neemt in bijlage 'effect_omgeving' op dat de stofemissies die aan de diverse 

houtbewerkingsinstallaties ontstaan, aan de machine afgezogen worden met een soort 

stof/zakkenfilter en centraal in één systeem worden opgevangen. 

d. Geluid 

De exploitant neemt in bijlage 'effect_ omgeving' bij de aanvraag op dat de enige bron van 

geluid de laad- en losactiviteiten zijn die beperkt blijven tot de openingsuren (7u - 18u). 

Overwegende dat de exploitatie gelegen is in industriegebied en reeds gedurende lange tijd 

operationeel is en indien er, in het kader van het openbaar onderzoek of eerder, geen 

klachten m.b.t. geluidshinder werden geformuleerd,  lijkt gesteld te kunnen worden dat 

de potentiële geluidshinder beperkt blijft tot een aanvaardbaar niveau. 

e. Mobiliteit 

De exploitant geeft in bijlage 'effect_omgeving' van de aanvraag een overzicht van het 

gemiddeld aantal transportbewegingen. Er zijn, tijdens de openingsuren (7u - 18u) ca. 75 

transporten per dag d.m.v. bestelwagens en 1à 2 transporten per dag d.m.v. vrachtwagens. 

Gelet op de ligging van de exploitatie in industriegebied en nabij een op- en afrittencomplex 

van de E313 kan aangenomen worden dat de potentiële mobiliteitshinder beperkt blijft tot 

een aanvaardbaar niveau. 
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f. Gevaarlijke producten 

De exploitant neemt in bijlage 'materialen_processen' van de vergunningsaanvraag  op dat er 

overgeschakeld werd naar een impregneermiddel op waterbasis. De exploitant vraagt 

vergunning voor de opslag van 1 ton zuiver drenkingsproduct t.b.v. de impregneerinstallatie  

(rubriek  17.3.4.1.a;  rubriek  17.3.8.1; rubriek  17.3.6.1.a).  De exploitant neemt in de 

bijlage 'effect_omgeving' van de aanvraag op dat het drenkingsproduct  wordt opgeslagen 

boven lekbakken/inkuipingen. 

De exploitant neemt in bijlage 'effect_omgeving' van de aanvraag op dat de aanwezige 

ondergrondse, dubbelwandige stookolietank met 1 verdeelinstallatie fysiek nog aanwezig is 

maar conform Vlarem II definitief buiten dienst zal gesteld worden. Er wordt om deze reden 

geen vergunning voor de tank en verdeelinstallatie aangevraagd . 

g. Houtverduurzaming 

Er werd overgeschakeld naar een impregneermiddel op watergedragen basis (zie: bijlage 

'materialen_processen' van de vergunningsaanvraag). 

De exploitant neemt rubriek 19.4.1 (klasse 3) op in de bijlage 'rubriekentabel'. Deze rubriek 

is van toepassing indien aan een aantal voorwaarden voldaan is: een jaarlijks oplosmiddelen-

verbruik van max. 25 ton met producten met minder dan 150 g VOS/l op emulsie- of 

dispersiebasis door instrijken/indompeling of drenking in een bad, toegepast in een 

houtverduurzamingsstation waaraan de technische goedkeuring ATG van de Belgische Unie 

voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) is toegekend. Het lijkt aangewezen dat 

de exploitant aan de POVC aantoont dat aan deze voorwaarden voldaan is.  

Uit http://www.butgb.be/index.cfm?n01=technical_approval&action=detail&firm_ id=1068 

kan afgeleid worden dat de eerdere technische goedkeuring ATG 96/S195 in wijziging is. 

h. Bodem 

Uit de bijlage 'materialen_processen' van de vergunningsaanvraag kan afgeleid worden dat de 

exploitant overgeschakeld is naar een impregneermiddel op watergedragen basis. 

Overwegende dat de opslag van 37.600 liter van het eerder toegepaste houtbeschermings-

middel, conform bijlage I van het Vlarebo, als een risico-inrichting dient beschouwd te worden 

en de exploitant deze vlarebo-rubriek heeft stopgezet, is er sprake van een sluiting van een 

risico-inrichting. Deze sluiting moet gemeld worden bij OVAM via een meldingsformulier 

begeleid van een verslag van een oriënterend bodemonderzoek (OBO). Dit onderzoek moet 

binnen een termijn van max. 90 dagen na sluiting zijn uitgevoerd. Als er al een OBO was 

uitgevoerd, moet dit geactualiseerd worden. 

Het lijkt aangewezen om via de POVC aan de exploitant te vragen of de sluiting van de risico-

inrichting reeds gemeld werd aan OVAM en/of er reeds een OBO werd uitgevoerd/ 

geactualiseerd.  Uit de bijlage 'effect_omgeving' bij de aanvraag kan afgeleid worden dat er 

op 4/7/2017 door BOVA Enviro + een oriënterend bodemonderzoek (kenmerk BF17296/MC) 

uitgevoerd werd op de percelen gelegen aan Atealaan 18 in opdracht van CRAS NV waarin 

nagegaan werd of er op dit perceel ter hoogte van de impregneerinstallatie en ter hoogte van 

de verdeelpomp duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

Er werd geen verontreiniging aangetroffen, niet in de bodem of niet in het grondwater. OVAM 

leverde dd. 25.04.2017 een bodemattest af, met als kenmerk 20170240426. 

i. Besluit: 

Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor 

het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' te worden geadviseerd als voorwaardelijk 

gunstig op voorwaarde dat: 

- m.b.t. afvalwater: de exploitant aan de POVC verduidelijkt waar de vloerschrobmachines 

ingezet worden en wat er met het afvalwater gebeurt; 

- m.b.t. bodem: de exploitant aan de POVC verduidelijkt of hij in regel is met de sluiting van 

een risico-inrichting, meer bepaald rubriek 17.3.6.2 van bijlage I bij het Vlarebo m.b.t. de 

opslag van het eerder toegepaste houtbeschermingsmiddel; 

- m.b.t. de impregneerinstallatie: de exploitant aan de POVC aantoont dat voldaan is aan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor rubriek 19.4.1; 

- in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de 

exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1juni 
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1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht 

worden genomen; 

5. Voorliggende milieuvergunningsaanvraag betreft in belangrijke mate een hernieuwing en 

regularisatie, tot op heden werden geen klachten geformuleerd; hierdoor kan men stellen dat 

eventuele hinder beperkt blijft tot de normale burenlast; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen 

van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:  

1. De exploitatie is gelegen Atealaan 18, 2270 Herenthout 

De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal gekend als: Herenthout- afdeling 1, 

sectie A, perceelnr. 398K, Herentals - afdeling 3, sectie A, perceelnr. 6G. 

2. Adviezen 

a. Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar van 14 februari 2018: 

- Historiek 

Op 7/10/1993 werd door de BD van de provincie Antwerpen vergunning verleend aan Bofa 

nv om een inrichting te exploiteren voor het mechanisch en chemisch behandelen van 

hout en soortgelijke producten voor een termijn die eindigt op 7 oktober 2013. 

- Bemerkingen 

Voorliggend advies heeft betrekking op een omgevingsvergunningsaanvraag die geacht 

wordt volledig en ontvankelijk te zijn verklaard door de deputatie of de hiervoor 

gemachtigd ambtenaar. De exploitant neemt in bijlage 'effect_omgeving' op dat er 2 

vloerschrobmachines voor het onderhoud van het magazijn, aanwezig zijn. Vermits dit 

'magazijn' niet aangeduid werd op het bijgevoegde uitvoeringsplan bij de aanvraag, lijkt 

het aangewezen om vooraf aan de POVC te vragen op welke plaatsen de 

vloerschrobmachnies ingezet worden en wat er met het afvalwater dat op deze manier 

gegenereerd wordt, gebeurt. Indien rubriek 3.4 van toepassing is, dient de exploitant zich 

hiermee in regel te stellen en de bijhorende algemene en sectorale voorwaarden na te 

leven. 

- Openbaar  onderzoek 

Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 5 januari 2018 tot en met 11februari 

2018.Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

- Advies 

Deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' wordt  

geadviseerd als voorwaardelijk gunstig: 

op voorwaarde dat: 

 de exploitant aan de POVC verduidelijkt waar de vloerschrobmachines ingezet worden 

en wat er met het afvalwater gebeurt 

 de exploitant aan de POVC verduidelijkt of hij in regel is met de sluiting van een risico-

inrichting, meer bepaald rubriek 17.3.6.2 van bijlage I bij het Vlarebo voor de opslag 

van het eerder toegepaste houtbeschermingsmiddel 

 dat voor de impregneerinstallatie de exploitant aan de POVC aantoont dat voldaan is 

aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor rubriek 19.4.1. 

 en in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de 

exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1juni 

1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht 

worden genomen. 

b. 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 

gemeentelijke omgevingsambtenaar is gunstig met voorwaarden. 

3. Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke  omgevingsambtenaar  en maakt 

de inhoud ervan tot haar eigen motivering; 
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Gelet op het gunstig advies d.d. 23 februari 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling 

Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14597); op volgende elementen uit dit 

advies: 

1. De hernieuwing van de milieuvergunning werd niet tijdig aangevraagd (milieuvergunning reeds 

vervallen op 07/10/2013), bijgevolg betreft het een aanvraag voor een nieuwe exploitatie. Het 

betreft een inrichting gelegen in 2 gemeentes. 

2. Diverse houtbewerkingsinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 500 kW worden 

aangevraagd: het betreft zagen, afkorten, schaven,… Deze activiteiten vinden binnen plaats. De 

inrichting is gelegen in industriegebied. 

3. De stofemissies die vrijkomen bij het mechanisch behandelen van hout worden ter plaatse aan 

de machines zelf afgezogen met een soort stof/zakkenfilter en worden dan centraal in 1 systeem 

opgevangen.  

4. Gelet op bovenstaande is ons advies gunstig voor diverse houtbewerkingsinstallaties met een 

totaal geïnstalleerd vermogen van 500 kW (rubriek 19.3.2.a);  

 

Gelet op het ongunstig advies d.d. 13 februari 2018 van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal 

Waterbeleid in het kader van de watertoets (kenmerk: DWAD-2018-0033); op volgende elementen 

uit dit advies:  

1. Kenmerken watersysteem: 

a. Waterloop nr. A.8.08, Nijlense Beek van de 2de categorie/ 

- Kadaster: De percelen palen aan de rechteroever van de waterloop. 

- Kaartgegevens: De percelen zijn gelegen in effectief overstromingsgevoelig en mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied volgens de watertoetskaart.  

Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in industriegebieden.  

Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol. 

2. Verenigbaarheid met het watersysteem: 

a. Er wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor een bestaand bedrijf gelegen 

langs de Nijlense Beek. Er is geen rioleringsplan aanwezig, en het vermoeden is er dat het 

bedrijf gemengd en ongebufferd loost in een gemengde riolering. De gemengde riolering 

komt via het zuiveringsstation terecht in de Nijlense Beek, een waterloop die heel wat 

wateroverlast veroorzaakt en tevens is aangeduid op de kwetsbaarheidskaart voor 

overstorten (invloedzone). 

b. Een niet gescheiden riolering en het ongebufferd lozen van hemelwater hebben een negatieve 

impact op het milieu en het watersysteem. Aangezien de omgevingsvergunning geen 

vervaltermijn heeft, dienen de nodige maatregelen dan ook binnen deze aanvraag getroffen 

te worden om deze impact tot een minimum te herleiden conform de huidige regelgeving. 

3. Voorwaarden en maatregelen: 

a. Algemene wettelijke voorwaarden 

- Bouwafstanden – erfdienstbaarheden: 5m-zone 

Voor de noodzakelijke onderhouds- en ruimingwerken en voor het spreiden van de 

ruimingproducten dient langs beide kanten van de waterloop een zone met een breedte 

van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop vrij te worden gehouden 

van voorwerpen, constructies, aanplantingen en gebouwen die de doorgang zouden 

belemmeren  van de machines die bij de werken worden gebruikt. Wanneer uitvoering van 

deze bepaling aanleiding kan geven tot ernstige ecologische schade, zal de Provincie hier 

in de praktijk afwijkingen op dulden. 

Afsluitingen/Hagen langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m 

vanaf de kruin van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet hoger zijn dan 1,50 m 

boven de begane grond. Afsluitingen hoger dan 1,50 m moeten op minstens 5 m van de 

kruin van de waterloop geplaatst worden. Afsluitingen haaks op de waterloop moeten 

binnen de 5m-zone eenvoudig verwijderbaar zijn en terugplaatsbaar zijn. Struikgewas 

dient tot op een hoogte van maximaal 1,50 m worden teruggesnoeid. 

Het bedrijf is voorzien van een afsluiting. Deze zijn niet conform de afstandsregels langs 

onbevaarbare waterlopen. De afsluitingen haaks op de waterloop dienen voorzien te 

worden van een poort zodat de toegang voor het onderhoud van de waterloop vlot kan 
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verlopen. Dit dient  zo snel mogelijk aangepast te worden. 

De afsluiting parallel aan de waterloop is hoger dan 150cm. Hier dient op termijn de 

afsluiting eveneens aangepast te worden aan de wettelijke afstandsregels (bij vervanging, 

heraanleg zone, …). 

Verhardingen(opritten, terrassen,…), leidingen en ondergrondse constructies voorzien tot 

op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop moeten bestand zijn 

tegen het overrijden van machines tot 40 ton. 

- Beplantingen 

De aanplanting van loofbomen langs de onbevaarbare waterlopen dient als volgt te 

gebeuren: 

 ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van 5 m landinwaarts gemeten vanaf 

de kruin van de waterloop en met een vrij te bepalen afstand tussen de bomen zodat 

stroken als zone van openbaar nut met een breedte van 5 m landinwaarts gemeten 

vanaf de kruin van de waterloop volledig vrij worden gehouden; 

 ofwel een eerste rij bomen op een plantafstand van 0,75 m landinwaarts gemeten 

vanaf de kruin van de waterloop met een afstand tussen de bomen van minimum 10 m  

zodat de bereikbaarheid van de waterloop met de machine blijft verzekerd, en een 

tweede rij bomen zoals vermeld onder punt 1. 

Volgens de wet op het natuurbehoud is het verboden naaldbomen te planten of te 

herplanten of hun zaailingen te laten groeien op minder dan 6 m van de oevers van de 

waterlopen. 

De bereikbaarheid van de waterloop voor uitvoering van de noodzakelijke onderhouds-, 

ruimings- en herstellingswerken dient echter steeds gevrijwaard te worden. 

- Reliëfwijziging: 

Reliëfwijzigingen zijn verboden binnen de 5 m zone en binnen overstromingsgevoelig 

gebied. 

- Afstanden – waterkwaliteit: 1m-zone 

Binnen een afstand van minimaal een meter vanaf de kruin van de waterloop mag de 

oever niet bewerkt worden, noch besproeid met biociden. Het Mestdecreet verbiedt 

bovendien elke bemesting binnen een strook van 10 m (GEN en GENO) of 5 m (overige 

gevallen) gemeten vanaf de kruin van de waterloop. 

- Eigendom 

De bedding van een waterloop van tweede en derde categorie behoort respectievelijk toe 

aan de provincie en de gemeente. 

- Werken aan waterlopen 

Het is verboden werken uit te voeren binnen de bedding van de onbevaarbare waterloop 

zonder stedenbouwkundige vergunning. Hieronder kan onder meer verstaan worden het 

optrekken of plaatsen van een constructie (overwelving, kruisen met nutsleiding, 

aansluiting, elke vaste constructie in de waterloop, oeverversteviging) en reliëfwijzigingen 

(ophogen 5m-zone langs waterloop, verleggen, dempen of herprofilering van waterloop). 

- Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren 

Niet-functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele verharding is 

bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (als 

toiletspoeling, waswater, beregening, … ). Het overige afstromende hemelwater (niet 

doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop regenwaterput, …) moet worden 

geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen of slechts beperkte infiltratie toelaat - 

gebufferd. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet 

minstens voldaan zijn aan de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren 

Er dient rekening gehouden met de voorschriften die geformuleerd staan in de 

Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) (Code van goede 

praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelinginstallaties en 

kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, aanvullingen met betrekking tot de 

herwaardering van grachtenstelsels, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en 

andere aanvullingen en updates). 
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Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding en  

regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is uiteraard verboden huishoudelijk 

afvalwater te lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een 

DroogWeerAfvoerleiding. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone 

oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan 

de voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II;. 

b. Specifieke voorwaarden (art. 8§1 DIW dd.18/07/03 en art. 7 §1 4° UB dd. 20/07/06)  

Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden de 

volgende specifieke voorwaarden opgelegd: 

- Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater: 

 Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden 

ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, provinciale, 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder 

moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 §4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer 

van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in art. 5 van het decreet integraal 

waterbeleid en het concept 'vasthouden- bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de 

waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik 

van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. 

 Er is geen rioleringsplan voorhanden. Vermoedelijk loopt de riolering nog gemengd, is 

er geen hemelwaterput voor hergebruik en wordt er niets geïnfiltreerd of gebufferd. Al 

het water (RWA en DWA) komt vermoedelijk via 1 leiding toe in de gemengde 

straatriolering. Deze straatriolering gaat naar de zuivering aan de andere zijde van het 

industrieterrein waarna het gezuiverd en vervuild overstortwater terecht komt in de 

Nijlense Beek. 

 De Nijlense Beek is zeer gevoelig voor wateroverlast en is tevens aangeduid op de 

kwetsbaarheidskaart voor riooloverstorten. Een optimale afkoppeling is dan ook 

noodzakelijk om de negatieve impact op het milieu en het watersysteem tot een 

minimum te beperken. Een rioleringsplan van de huidige situatie dient opgemaakt te 

worden, alsook een nieuw rioleringsplan waarbij de nodige maatregelen worden 

getroffen om met de nieuwe omgevingsvergunning in de toekomst de impact te 

beperken. Hierbij dient ingezet te worden op een optimale afkoppeling op eigen 

terrein. Het hemelwater dient maximaal opgevangen te worden voor hergebruik, 

daarna infiltratie of als infiltratie niet kan eventuele buffering met vertraagde afvoer. 

 Voorwaarde: 

De bestaande riolering dient in kaart gebracht te worden. Een nieuw rioleringsplan 

dient opgemaakt te worden waarbij een optimale afkoppeling wordt voorzien en 

waarbij het hemelwater maximaal opgevangen wordt voor hergebruik, daarna 

infiltratie of als infiltratie niet kan eventuele buffering met vertraagde afvoer. Omwille 

van de watergevoeligheid van de ontvangende waterloop dient een buffervolume van 

330 m³/ha met een lozing van 10 l/s ha voorzien te worden; 

4. Toetsing en conclusie: 

Ongunstig, aangezien het schadelijk effect niet kan worden voorkomen of beperkt door het 

opleggen van voorwaarden, waardoor de aanvraag niet verenigbaar is met het watersysteem en 

art. 5 van het decreet integraal waterbeleid. 

a. Het bedrijf is voorzien van een afsluiting. Deze zijn niet conform de afstandsregels langs 

onbevaarbare waterlopen. De afsluitingen haaks op de waterloop dienen voorzien te worden 

van een poort zodat de toegang voor het onderhoud van de waterloop vlot kan verlopen. Dit 

dient zo snel mogelijk aangepast te worden. 

De afsluiting parallel aan de waterloop is hoger dan 150cm. Hier dient op termijn de afsluiting 

eveneens aangepast te worden aan de wettelijke afstandsregels (bij vervanging, heraanleg 

zone, …). 

b. De bestaande riolering dient in kaart gebracht te worden. Een nieuw rioleringsplan dient 

opgemaakt te worden waarbij een optimale afkoppeling wordt voorzien en waarbij het 

hemelwater maximaal opgevangen wordt voor hergebruik, daarna infiltratie of als infiltratie 
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niet kan eventuele buffering met vertraagde afvoer. Omwille van de watergevoeligheid van de 

ontvangende waterloop dient een buffervolume van 330m³/ha met een lozing van 10l/s ha 

voorzien te worden; 

      

Gelet op het gunstig advies d.d. 20 maart 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 

(POVC); op volgende elementen uit dit advies: 

1. Horen van de partijen 

‒ Mevrouw E. De Backer en de heer C. De Backer, zaakvoerders bij Bofa, en mevrouw K. 

Derwael, milieucoördinator bij RSK Benelux, worden gehoord. 

‒ De voorzitter overloopt de aanvraag en vermeldt dat de DIW een ongunstig advies verleent. 

De overige adviezen zijn gunstig. De DIW stelt dat de bestaande riolering in kaart dient 

gebracht te worden en dat er een nieuw rioleringsplan dient opgemaakt te worden. Omwille 

van de watergevoeligheid van de ontvangende waterloop dient een buffervolume van 

330 m³/ha met een lozing van 10 l/s ha voorzien te worden.  

• Mevrouw Derwael verklaart dat ze contact heeft gehad met de DIW. Ze verklaart dat de 

bestaande riolering ondertussen in kaart gebracht werd, maar dat de afkoppeling van 

het hemelwater nog niet werd gerealiseerd. Er is dus nog geen gescheiden riolering 

aanwezig.  

• De voorzitter stelt voor om in een bijzondere voorwaarde op te nemen dat de aanvrager 

een hemelwaterstudie dient te bezorgen die ter evaluatie zal voorgelegd worden aan de 

DIW en de rioolbeheerder.  

• Op vraag van de voorzitter verklaart mevrouw Derwael dat deze studie in principe 

binnen een termijn van 1 tot 1,5 jaar afgeleverd kan worden. De uitvoering van de 

werken zal echter meer tijd in beslag nemen. De aanvrager wenst de werken te 

combineren met andere asfalteringswerken (deze timing is afhankelijk van de staat van 

de wegenis). Het is moeilijk om hier een termijn op te plakken. 

‒ Op vraag van de deskundige milieu bevestigt mevrouw Derwael dat het huishoudelijk 

afvalwater via de bestaande riolering kan afgevoerd worden.  

‒ De voorzitter vermeldt dat de aanvrager reeds verduidelijking heeft gegeven betreffende de 

opmerkingen in het advies van het CBS. 

2. Omschrijving 

‒ De omschrijving kan worden behouden. 

3. Openbaar onderzoek – bezwaren 

‒ Er werden geen bezwaren ingediend. 

‒ Via de stad Herentals werden volgende adviezen/opmerkingen ontvangen: 

• Air Liquide: gunstig, gezien er geen installaties van Air Liquide zich in de onmiddellijke 

nabijheid van de door U aangeduide locatie bevinden; 

• Elia: geen bezwaar, aangezien er zich geen leidingen bevinden die onder het beheer 

vallen van Elia Asset n.v.; 

• Fluxys: geen bezwaar, aangezien er geen aardgasvervoerinstallaties beïnvloed worden 

door deze aanvraag. 

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO 

‒ De inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol. 

‒ De exploitant verklaart in het dossier dat de inrichting stedenbouwkundig vergund is via 

2 stedenbouwkundige vergunningen (verleend op 24 mei 1993 en 20 maart 2001). Dit 

wordt bevestigd in de adviezen van de gemeenten. 

‒ De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 

5. Toetsing aan titel V van het DABM: 

‒ De adviezen van Herenthout en Herentals zijn gunstig, mits verduidelijking over volgende 

punten: 

• m.b.t. afvalwater: de exploitant aan de POVC verduidelijkt waar de vloerschrobmachines 

ingezet worden en wat er met het afvalwater gebeurt; 

- reactie exploitant: De term vloerschrobmachines is hier wat “verkeerdelijk” gekozen. 

Het betreft geen vloerschrobmachines die gebruik maken van water voor het reinigen 
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van de vloer, maar borstelmachines. Het betreft veegmachines met borstels die 

gebruikt worden om de vloer te borstelen, waarbij dus ook geen afvalwater ontstaat. 

• m.b.t. bodem: de exploitant aan de POVC verduidelijkt of hij in regel is met de sluiting 

van een risico-inrichting, meer bepaald rubriek 17.3.6.2 van bijlage I bij het Vlarebo 

m.b.t. de opslag van het eerder toegepaste houtbeschermingsmiddel; 

- reactie exploitant: Bofa NV is inderdaad overgeschakeld naar een watergedragen 

impregneermiddel, maar het opslagvat waar dat oorspronkelijke (=vroegere) 

houtbeschermingsmiddel in was, wordt nu nog steeds gebruikt maar voor het water-

gedragen verdunde houtbeschermingsmiddel. Dit is een vat dat zowel vroeger als nu 

onderdeel uitmaakt van de installatie; enkel het product dat erin zit, dat gebruikt 

wordt om te impregneren, is veranderd. 

Het betreft geen opslagvat of opslagtank waar product in bewaard of opgeslagen 

wordt in afwachting tot gebruik, maar het betreft een procesvat dat onderdeel 

uitmaakt van de installatie (welke vergund is onder rubriek 19.4.1). Er is ook geen 

(en ook nooit geweest) tweede vat/tank van 37.600 liter aanwezig ten behoeve van 

opslag van product. Mogelijkerwijs is destijds bij de opmaak van de oorspronkelijke 

vergunning de tank dus in 2 rubrieken opgenomen, enerzijds in rubriek 17.3.6.2, 

maar waar het feitelijk geen opslag betrof en anderzijds onder rubriek 19.4. als 

onderdeel van de installatie. In die zin hebben we dan ook geïnterpreteerd dat het 

geen sluiting van een risico-inrichting betrof. 

Daarenboven werd een oriënterend bodemonderzoek opgesteld d.d. 4/07/2017. Het 

bodemonderzoek had als doel na te gaan of er op dit perceel ter hoogte van de 

impregneerinstallatie en ter hoogte van de verdeelpomp aanwijzingen zijn voor de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging. In de nabijheid van de impregneer-

installatie werd een boring en peilbuis voorzien. Als besluit van het bodemonderzoek 

werd geconcludeerd dat er geen verontreiniging werd aangetroffen ter hoogte van de 

impregneerinstallatie en ter hoogte van de verdeelpomp. 

• m.b.t. de impregneerinstallatie: de exploitant aan de POVC aantoont dat voldaan is aan 

de voorwaarden om in aanmerking te komen voor rubriek 19.4.1. 

- reactie exploitant: Het betreft een impregneerinstallatie met een jaarlijks 

oplosmiddelen verbruik max. 25 ton (5 ton) met een product met minder dan 150g 

VOS/l, waarbij het impregneren gebeurd op basis van indompeling in een procestank. 

De goedkeuring van BUtgb werd verleend. Zie bijlage. 

‒ Het advies van de AGOP-M is gunstig voor rubriek 19.3.2.a. De AGOP-M adviseert niet over 

de overige rubrieken. 

‒ Gelet op de bijkomende informatie die werd aangeleverd door de aanvrager en gelet op de 

gunstige adviezen, is de POVC van oordeel dat de aanvraag voldoet aan titel V van het 

DABM. 

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu 

‒ De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige 

exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De inrichting is volgens de exploitant reeds stedenbouwkundig vergund.  

Dit wordt bevestigd in de adviezen van beide gemeenten. 

7. Toepasselijke BREF’s 

‒ Niet van toepassing. 

8. Natuurtoets 

‒ De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst 

aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat 

een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 

1.650 meter van het habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met bron-

gebieden, moerassen en heiden’. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in 

het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de 

natuurtoets niet relevant. 

9. Watertoets 
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‒ Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het 

integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te zijn aan de watertoets. Het besluit 

van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast 

voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van 

het watersysteem, aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 

integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het stroomgebiedbeheerplan. 

‒ Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel 

gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd 

advies gevraagd aan de DIW. Het advies van de DIW is ongunstig en stelt: 

• Er is geen rioleringsplan voorhanden. Vermoedelijk loopt de riolering nog gemengd, is er 

geen hemelwaterput voor hergebruik en wordt er niets geïnfiltreerd of gebufferd. Al het 

water (RWA en DWA) komt vermoedelijk via 1 leiding toe in de gemengde 

straatriolering. Deze straatriolering gaat naar de zuivering aan de andere zijde van het 

industrieterrein waarna het gezuiverd en vervuild overstortwater terecht komt in de 

Nijlense Beek. 

- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de bestaande 

riolering ondertussen in kaart werd gebracht. Het water komt echter nog steeds via 

1 leiding toe in de gemengde straatriolering. De aanvrager is bereid om een 

hemelwaterstudie op te maken om de mogelijkheden te bekijken. Nadien kunnen er 

werken uitgevoerd worden om tot een gescheiden afvoer van hemelwater en 

huishoudelijk afvalwater te komen. Het is voor het bedrijf echter moeilijk om hier een 

termijn op te plakken omdat ze de werken wensen te combineren met andere 

asfalteringswerken.  

• De Nijlense Beek is zeer gevoelig voor wateroverlast en is tevens aangeduid op de 

kwetsbaarheidskaart voor riooloverstorten. Een optimale afkoppeling is dan ook 

noodzakelijk om de negatieve impact op het milieu en het watersysteem tot een 

minimum te beperken. Een rioleringsplan van de huidige situatie dient opgemaakt te 

worden, alsook een nieuw rioleringsplan waarbij de nodige maatregelen worden 

getroffen om met de nieuwe omgevingsvergunning in de toekomst de impact te 

beperken. Hierbij dient ingezet te worden op een optimale afkoppeling op eigen terrein. 

Het hemelwater dient maximaal opgevangen te worden voor hergebruik, daarna 

infiltratie of als infiltratie niet kan eventuele buffering met vertraagde afvoer. 

- Voorwaarde: 

De bestaande riolering dient in kaart gebracht te worden. Een nieuw rioleringsplan 

dient opgemaakt te worden waarbij een optimale afkoppeling wordt voorzien en 

waarbij het hemelwater maximaal opgevangen wordt voor hergebruik, daarna 

infiltratie of als infiltratie niet kan eventuele buffering met vertraagde afvoer. 

Omwille van de watergevoeligheid van de ontvangende waterloop dient een 

buffervolume van 330 m³/ha met een lozing van 10 l/s ha voorzien te worden; 

 De POVC stelt voor om over bovenstaande opmerkingen een bijzondere 

voorwaarde op te leggen (zie ook punt 11.c. Bijzondere voorwaarden). 

- Het bedrijf is voorzien van een afsluiting. Deze zijn niet conform de afstandsregels 

langs onbevaarbare waterlopen. De afsluitingen haaks op de waterloop dienen 

voorzien te worden van een poort zodat de toegang voor het onderhoud van de 

waterloop vlot kan verlopen. Dit dient zo snel mogelijk aangepast te worden. 

De afsluiting parallel aan de waterloop is hoger dan 150 cm. Hier dient op termijn de 

afsluiting eveneens aangepast te worden aan de wettelijke afstandsregels (bij 

vervanging, heraanleg zone, …). 

 De POVC stelt voor om deze opmerking als aandachtspunt op te nemen in de 

overwegingen van het besluit. 

10. Termijn: 

‒ De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur. 

11. Voorwaarden 

a. Algemene voorwaarden: 
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‒ Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 

asbest) en 4.9 (energieplanning) 

‒ Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) 

‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) 

b. Sectorale voorwaarden: 

‒ Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1 

‒ Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4 

‒ Elektriciteit: hoofdstuk 5.12 

‒ Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1 

‒ Chemisch behandelen van hout en soortgelijke producten: afdeling 5.19.2 

c. Bijzondere voorwaarden: 

De DIW stelt volgende voorwaarde voor: 

1. De bestaande riolering dient in kaart gebracht te worden. Een nieuw rioleringsplan dient 

opgemaakt te worden waarbij een optimale afkoppeling wordt voorzien en waarbij het 

hemelwater maximaal opgevangen wordt voor hergebruik, daarna infiltratie of als 

infiltratie niet kan eventuele buffering met vertraagde afvoer. Omwille van de 

watergevoeligheid van de ontvangende waterloop dient een buffervolume van 330 m³/ha 

met een lozing van 10 l/s ha voorzien te worden. 

• De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te herformuleren: 

De vergunninghouder dient een hemelwaterstudie uit te voeren. Op basis van de 

hemelwaterstudie wordt een nieuw rioleringsplan opgesteld. In het nieuwe plan wordt 

een optimale afkoppeling voorzien waarbij het hemelwater maximaal opgevangen wordt 

voor hergebruik, daarna infiltratie of als infiltratie niet kan eventuele buffering met 

vertraagde afvoer. Omwille van de gevoeligheid van de ontvangende waterloop dient 

een buffervolume van 330 m³/ha met een lozing van 10 l/s ha voorzien te worden. Het 

nieuw rioleringsplan dient gerealiseerd te worden. De verschillende maatregelen en 

timing van uitvoering hiervan dienen opgelijst te worden. Deze gegevens dienen binnen 

een termijn van 6 maanden na vergunningverlening opgestuurd te worden naar de 

vergunningverlenende overheid via 

dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be en zullen ter evaluatie worden 

overgemaakt aan de DIW en de rioolbeheerder;  

 

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Herentals – Mol; 

 

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de 

voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en 

stedenbouwkundige voorschriften; 

 

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met 

de goede ruimtelijke ordening; 

 

Overwegende dat het bedrijf voorzien is van een afsluiting; dat deze niet conform de afstandsregels 

langs onbevaarbare waterlopen zijn; dat de afsluitingen haaks op de waterloop dienen voorzien te 

worden van een poort zodat de toegang voor het onderhoud van de waterloop vlot kan verlopen; dat 

dit zo snel mogelijk dient aangepast te worden; dat de afsluiting parallel aan de waterloop hoger is 

dan 150 cm; dat hier op termijn de afsluiting eveneens dient aangepast te worden aan de wettelijke 

afstandsregels (bij vervanging, heraanleg zone, …); 

 

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; 

 

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte 

opmerkingen/adviezen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen 

door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC; 

 

mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
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Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, 

natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC; 

 

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van 

dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie 

betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen 

ingetekend staan; 

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van 

de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd 

bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer 

raadpleegt; 

 

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de 

effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting 

veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde 

vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; 

 

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet 

omgevingsvergunning de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor onbepaalde duur, mits 

het opleggen van een bijzondere voorwaarde; 

 

 

 

B E S L U I T: 

 

ARTIKEL 1 - Voorwerp 
 

Aan de nv Bofa, gevestigd Atealaan 18 te 2270 Herenthout, wordt onder de voorwaarden bepaald in 

onderhavig besluit de vergunning verleend om een houtverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer 

omgevingsloket 20170914-0026), gelegen Atealaan 18 te 2200 Herentals en te 2270 Herenthout, 

kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-398K en 3-A-6G, te exploiteren, als volgt: 

‒ een transformator met een individueel nominaal vermogen van 500 kVA (12.2.1); 

‒ accumulatoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 24 kW (12.3.2); 

‒ de opslag van 1 ton zuiver drenkingsproduct t.b.v. impregneerinstallatie in een cubitainer van 

1.000 liter (17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1); 

‒ een houtbewerkingstoestel met een totaal geïnstalleerd vermogen van 500 KW (19.3.2.a); 

‒ een impregneerinstallatie voor hout waarbij gebruik wordt gemaakt van een houtverduurza-

mingsmiddel op waterbasis met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van max. 5 ton/jaar (19.4.1); 

‒ de opslag van max. 3.590 m³ hout (19.6.1.c). 

 

Rubricering: 12.2.1 - 12.3.2 - 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1 - 19.3.2.a - 19.4.1 - 19.6.1.c. 

 

De aanvraag bevat volgend project volgens de provinciale gesloten lijst: 

‒ 7: De inrichting is gelegen in 2 gemeenten (Herentals en Herenthout). 

 

ARTIKEL 2 – Voorwaarden 
 

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 

voorwaarden:  

a. Algemene voorwaarden: 

‒ Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 

asbest) en 4.9 (energieplanning) 

‒ Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) 

‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) 

b. Sectorale voorwaarden: 
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‒ Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1 

‒ Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4 

‒ Elektriciteit: hoofdstuk 5.12 

‒ Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1 

‒ Chemisch behandelen van hout en soortgelijke producten: afdeling 5.19.2 

c. Bijzondere voorwaarden: 

1. De vergunninghouder dient een hemelwaterstudie uit te voeren. Op basis van de 

hemelwaterstudie wordt een nieuw rioleringsplan opgesteld. In het nieuwe plan wordt 

een optimale afkoppeling voorzien waarbij het hemelwater maximaal opgevangen wordt 

voor hergebruik, daarna infiltratie of als infiltratie niet kan eventuele buffering met 

vertraagde afvoer. Omwille van de gevoeligheid van de ontvangende waterloop dient een 

buffervolume van 330 m³/ha met een lozing van 10 l/s ha voorzien te worden. Het nieuw 

rioleringsplan dient gerealiseerd te worden. De verschillende maatregelen en timing van 

uitvoering hiervan dienen opgelijst te worden. Deze gegevens dienen binnen een termijn 

van 6 maanden na vergunningverlening opgestuurd te worden naar de 

vergunningverlenende overheid via 

dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be en zullen ter evaluatie worden 

overgemaakt aan de DIW en de rioolbeheerder.  

 

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 3 - 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 4 - Vergunningstermijn 

 

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

 

https://nnavigator.emis.vito.be/
mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
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De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken 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 Decreet 

omgevingsvergunning; 

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 Decreet 

omgevingsvergunning. 

 

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 

 

ARTIKEL 6 -  

 

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

Decreet omgevingsvergunning. 

 

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde 

inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning. 

 

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor 

bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het 

Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de 

vergunningstermijn van de lopende vergunning. 

 

ARTIKEL 7 -  

 

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 

uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de 

artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning. 

 

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 Decreet omgevingsvergunning 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 Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van 

onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 

dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 

een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan: 

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
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2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen 

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

 

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning 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 Decreet omgevingsvergunning. 

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. 

 

Antwerpen, in zitting van 12 april 2018. 

 

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de 

heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier 

 

Verslaggever: P. Bellens 

 

 

In opdracht: 

De Provinciegriffier, De Voorzitter, 

 

 

 

            

 

Danny Toelen Luk Lemmens 
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