
 

  

 

BEKENDMAKING BESLISSING 

OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Referentie omgevingsloket OMV_2018003257 

Inrichtingsnummer 20170925-0018 

Projectnaam Duplicaat van 2017010386 

 
GE Water and Process Technologies heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit met betrekking tot een inrichting voor het mengen van additieven gelegen Toekomstlaan 45- 54 te 2280 

Grobbendonk en 2200 Herentals, kadastraal gekend als Afdeling 13010, sectie E, perceel 167E en Afdeling 13302, sectie D, 

perceel 68C, 71C. 

 

De deputatie heeft op 22 maart 2018 de omgevingsvergunning verleend. 

 

De beslissing ligt van 23 april 2018 tot en met 22 mei 2018 ter inzage bij de dienst omgeving van stad Herentals, 

Augustijnenlaan 30. 

 

Beroepsmogelijkheden 

 

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 (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_ 2018003257; 

- 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 OMV_ 2018003257” 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 



 

Departement Leefmilieu 
Dienst Omgevingsvergunningen 

Besluit 

 

OMVP-2017-0065/STBO - Referentie OMV-loket 2018003257 

 

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE BVBA GE WATER & PROCESS 

TECHNOLOGIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET MENGEN VAN ADDITIEVEN, 

GELEGEN TE 2280 GROBBENDONK EN 2200 TE HERENTALS, TOEKOMSTLAAN 45 - 54. 

 

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), zoals 

gewijzigd bij latere besluiten; 

 

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 (Onroerenderfgoeddecreet) 

en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten; 

 

Gelet op het 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; 

 

Gelet op de aanvraag, op 15 januari 2018 ingediend door de bvba GE Water & Process Technologies, 

gevestigd Toekomstlaan 54 te 2200 Herentals, met betrekking tot een inrichting voor het mengen 

van additieven gelegen te 2280 Grobbendonk en te 2200 Herentals, Toekomstlaan 45 - 54; 

op de kadastrale percelen 1-E-167E, 2-D-68C en 2-D-71C, met name: 

 

Het betreft de verandering van een inrichting voor het mengen van additieven door uitbreiding, als 

volgt: 

‒ wijziging/uitbreiding : 

 verwijdering van tank T-9010 met 20 ton Prosweet S173 en tank T-9006 met 18,909 m³ 

Lubrizol; 

 bijkomende  tank T-9110 van 60 m³ Lubrizol en tank T-9106 van 60 m³ vloeistoffen met 

gevaareigenschap GHS05 en GHS07; 
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 de totale hoeveelheid vloeistoffen blijven behouden door vermindering/uitbreiding van de 

verplaatsbare recipiënten (6.4.3 – 17.2.2. – 17.3.4.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.7.3 en 

17.3.8.3); 

‒ uitbreiding : 

 met 35 ton H2 acuut toxische stoffen tot een totale opslag van 235 ton giftige stoffen  

(17.3.5.3 en 17.2.2 cat. H2) waarvan 35 ton H1 en 200 ton H2; 

 met een stoomvat (R-400) met een individuele inhoud van 1.199 liter tot in totaal 

10 stoomvaten (1x 1.800 liter, 1x 1.199 liter, 1x 970 liter, 1x 750 liter, 1x 475 liter,  

1x 420 liter en 4x 345 liter) met een totale inhoud van 6.994 liter (39.2.1); 

 

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.3 - 17.2.2 – 17.3.4.3 - 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 

17.3.8.3 -39.2.1; 

 

De aanvraag betreft volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst: 

‒ De inrichting is gelegen op 2 gemeenten (Herentals en Grobbendonk); 

Rubricering volgens aanvrager: 7; 

 

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 

exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:  

‒ het lozen van huishoudelijk afvalwater met een jaardebiet van 2.130 m³ (3.2.2.a); 

‒ het mengen van biociden met een jaarcapaciteit van 3.500 ton/jaar (5.1); 

‒ het verpakken van biociden (5.2); 

‒ de opslag van maximaal 300 ton biociden (5.3.2); 

‒ het produceren en behandelen van (an)organische chemicaliën door menging, polymerisatie, 

alkylering en/of halogenering met een capaciteit van 50.000 ton/jaar (7.1.3), waaronder: 

 rubriek 7.11.1.b voor de productie van max. 10.000 ton/jaar diverse zuurstofhoudende 

koolwaterstoffen (reeds vergund onder rubriek 7.1.3); 

‒ een noodgenerator met een elektrisch vermogen van 1.000 kW (12.1.2.2.a); 

‒ een transformator met een vermogen van 630 kVA (12.2.1); 

‒ laadstations met een totaal vermogen van 145,2 kW (12.3.2); 

‒ het stallen van 22 bedrijfsvoertuigen (15.1.1); 

‒ chillers en compressoren met een totaal vermogen van 131,4 kW (16.3.1.1); 

‒ de opslag van 3,813 m³ gassen, 5.630 m³ brandbare vloeistoffen en 4.960,1 ton gevaarlijke 

vaste stoffen en vloeistoffen (zie tabel) (6.4.3 – 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 – 17.2.2 (H1, H2, P8, 

P5c, E1 en E2), 17.3.2.1.2.2, 17.3.2.2.2.a, 17.3.3.3, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3.a, 17.3.7.3, 

17.3.8.3 en 17.4); 

‒ 2 laboratoria (24.4); 

‒ 3 dieselmotoren (sprinklerinstallatie – 64 kW en 2x 102,5 kW) en een noodgenerator (500 kW) 

met een totaal vermogen van 769 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 

500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.a); 

‒ de opslag van 37 g 2-4-dinitrofenylhydrazine (38.3.2); 

‒ een hogedruk stoomgenerator met een waterinhoud van 4.800 liter (39.1.2); 

‒ 10 stoomvaten (1x 1.800 liter, 1x 1.199 liter, 1x 970 liter, 1x 750 liter, 1x 475 liter, 1x 420 liter, 

4x 345 liter) met een totale inhoud van 5.795 liter (39.2.1); 

‒ 4 stookinstallaties op gas met een totaal vermogen van 2.573,4 kW (1x 1.870 kW, 1x 379 kW, 

1x 229 kW en 1x 95,4 kW) (43.1.2.a);  

 

 



‒ de opslag van gevaarlijke producten, als volgt: 
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Blusgassen  0,48 Verplaatsbare recipiënten  X                 

Stikstof  3,333 Vaste reservoirs   X                

Diverse zeer giftige 

stoffen 

35  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes)  
  

X         X X X    

Diverse giftige stoffen 135  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
 X        X X X X   

Giftige stoffen 35  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
 X         X     

Formaldehyde 30  tank BT-001     X        X X  X   

Diverse oxiderende 

stoffen 

90  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
   X     X X  X    

Diverse ontvlambare 

stoffen 

190  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
  X    X         

Diverse licht 

ontvlambare stoffen 

11  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
  X     X        

Diverse 

milieugevaarlijke R50 

stoffen 

460  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes)  

  

    X     X  X  X  

Corrosief 20  Verplaatsbare recipiënten                 X   

Natriumhypochloriet 

15% 

40  Tank T-9114 
 

  
    X     X  X  X  

Diverse milieugevaar-

lijke R51/53 stoffen 

450,21  Verplaatsbare recipiënten 

 
 

  
     X      X X X  

Solvesso 150 ND 49,79  Tank T-9011         X      X X X  

Diverse corrosieve 

stoffen 

973,8  Verplaatsbare recipiënten 
 

  
         X  X    

Niet Seveso-product 

met eigenschap 

GHS05/GHS07/GHS08 

60  Tank T-9102 

 

  

         X  X X   

Niet Seveso-product 

met eigenschap 

60  Tank T-9103 
 

  
         X  X X   
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GHS05/GHS07/GHS08 

Monoethanolamine 53,74  Tank T-9004             X  X    

Kaliumhydroxide 50% 72,14  Tank T-9007             X  X    

Natriumhydroxide 50% 84,42  Tank T-9009             X      

Diverse schadelijke 

producten 

590  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
           X X   

Natrium bisulfiet 60  Tank T-9101               X    

Diverse irriterende 

stoffen 

1.340  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
           X    

DCA 60  Tank T-9105               X    

Diverse brandbare 

vloeistoffen 

 5.570 

 

Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
X 

  
               

Corrosief 60  Tank T-9106             X  X    

Lubrizol 53 60 Tank T-9110 X                  

Diverse gevaarlijke 
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5  Kleine verpakkingen 
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Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de 

datum van indiening van voormelde aanvraag: 

- Besluit nr. MLAV1/02-369 d.d. 6 februari 2003 van de bestendige deputatie voor het verder in 

bedrijf houden van een inrichting voor het formuleren van voornamelijk 

waterbehandelingsproducten en additieven voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLWV/03-8 d.d. 3 april 2003 van de bestendige deputatie houdende inwilliging van 

het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden; 

- Besluit nr. MLVER/03-94 d.d. 31 juli 2003 van de bestendige deputatie houdende vergunning tot 

uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLAV1/05-46 d.d. 30 juni 2005 van de bestendige deputatie voor het veranderen 

door uitbreiding van een inrichting voor het formuleren van eindproducten (additieven) voor 

water- en proceswaterbehandeling, de papierindustrie en de petrochemie, voor een termijn 

verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLAV1/05-321 d.d. 15 december 2005 van de deputatie houdende vergunning tot 

uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Naamswijziging op 22 september 2006 in bvba GE Water & Process Technologies; 

- Besluit nr. MLVER/06-145 d.d. 21 december 2006 van de deputatie houdende vergunning tot 

uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLVER-2010-0025 d.d. 6 januari 2011 van de deputatie houdende vergunning aan de 

bvba GE Water & Process Technologies voor uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 6 

februari 2023; 

- Besluit nr. MLVER-2011-0093 d.d. 6 oktober 2011 van de deputatie, houdende aktename 

geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor het 

formuleren van additieven voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLAV1-2012-0392 d.d. 18 april 2013 van de deputatie houdende vergunning aan de 

bvba GE Water & Process Technologies voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor 

het formuleren van additieven voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLVER-2015-0145 d.d. 22 december 2015 van de deputatie, houdende gedeeltelijke 

aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een 

inrichting voor het mengen van additieven voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

- Besluit nr. MLVER-2016-0069 d.d. 8 juni 2017 van de deputatie, houdende aktename geldend 

als vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor het 

mengen van additieven voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023; 

 

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 25 september 2017 en 

werd vervolledigd op 15 januari 2018; op het feit dat op datum van 30 januari 2018 de aanvraag 

ontvankelijk en volledig werd verklaard; 

 

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

Grobbendonk; op volgende elementen uit dit advies:  

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 

GE Water & Process Technologies bvba met als adres Toekomstlaan 54, 2200 Herentals heeft een 

omgevingsaanvraagdossier ingediend bij de dienst omgevingsvergunningen van het 

provinciebestuur van Antwerpen tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de 

exploitatie van een inrichting gelegen Toekomstlaan 54, te Grobbendonk kadastraal gekend 1ste 

afdeling, sectie E, nr. 48G en Toekomstlaan 45, te Herentals, met als voorwerp het formuleren 

van additieven, verandering door wijziging en uitbreiding. De inrichting is gelegen op 

2 gemeenten, namelijk Grobbendonk en Herentals. 

2. Adviezen 

Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar d.d. 28 februari 2018 luidt als volgt:  

- De aanvraag houdt productie en opslag van biociden en chemicaliën in, gaande van 

milieugevaarlijke, irriterende tot giftige stoffen. Het is belangrijk dat alle voorwaarden, 

zowel algemene en specifieke, integraal toegepast worden om calamiteiten en hinder te 

voorkomen. De houders periodiek worden gecontroleerd.  
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- Er dient een groenbuffer te worden voorzien die het zicht vanuit het andere landschap 

(natuurgebied) ruimtelijk flankeren.  

- Voor de opslag van de voorziene producten zijn er voldoende veiligheidsvoorwaarden 

opgenomen zodat de risico’s naar mens en milieu niet significant zijn. 

- De veiligheidsnota en het noodplan dienen ten allen tijde geoptimaliseerd te blijven. 

- Bij het productieproces wordt de lucht afgezogen en behandeld in een gaswasser. Het is 

belangrijk dat de opvolging van de atmosferische emissie periodiek wordt uitgevoerd. Bij 

het vaststellen van afwijkingen van de emissiegrenswaarden dient onmiddellijk de nodige 

acties genomen te worden.  

- Met de opgesomde overwegingen (motivering vanuit oogpunt van de milieuaspecten) kan 

gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het 

leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt 

door de gevraagde verandering tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. 

3. Besluit: 

Artikel 1: Gunstig advies verlenen voor de omgevingsvaanvraag van GE Water & Process 

Technologies, Toekomstlaan 54, 2200 Herentals, voor de exploitatie van een inrichting gelegen 

Toekomstlaan 54, te Grobbendonk kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie E, nr. 48G en 

Toekomstlaan 45, te Herentals met als voorwerp het formuleren van additieven, verandering 

door wijziging en uitbreiding met dossiernummer OMV_2018003257; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen 

van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:  

1. Het college neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 

22 februari 2018. Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is gunstig en stelt: 

a. Vereenvoudigde procedure 

De exploitant voegde in bijlage van de aanvraag de veiligheidsnota VN/17/01 bij OVR/11/13 

'Uitbreiding van de opslag van toxische producten d.d. 25/1/2017 en het antwoord van LNE, 

dienst Veiligheidsrapportering, waarin gesteld wordt dat de verhoging van de hoeveelheid 

toxische producten op zich geen bijkomend aanzienlijk extern mensrisico en geen bijkomend 

aanzienlijk milieurisico inhoudt t.o.v. het risicopotentieel beschreven in OVR/11/13 (incl. 

VN/15/03). De dienst Veiligheidsrapportering is van mening dat de in OVR/11/13 beschreven 

te nemen en al aanwezige veiligheidsmaatregelen, het veiligheidsbeheersysteem en het 

interne noodplan dekkend zijn voor de toestand na verandering; het is niet nodig om voor de 

beschreven geplande uitbreiding een nieuw omgevingsveiligheidsrapport op te stellen. 

Rekening houdende met bovenstaande lijkt de gevraagde verandering via een 

vereenvoudigde procedure aanvaardbaar. 

b. Stedenbouwkundige voorschriften 

De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied waardoor gesteld kan 

worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de bestemming volgens 

het gewestplan. 

c. Water  

- Afvalwater 

Er wordt enkel huishoudelijk afvalwater geloosd. GE Water & Process Technologies bvba 

beschikt sinds 2009 over het nullozersstatuut waardoor het lozen van bedrijfsafvalwater, 

zoals eerder opgenomen in de besluiten MLAV1/02-369 en MLAV1/05-46, werd stopgezet. 

Geen bemerkingen, de rubriek m.b.t. het lozen van huishoudelijk afvalwater vormt geen 

onderdeel van de gevraagde verandering. 

d. Natuur 

De exploitatie ligt op ongeveer 1,5 km van het VEN-gebied 'De Vallei van de Kleine Nete 

benedenstrooms' en op ongeveer 850 m van het habitatrichtlijngebied 'Valleigebied van de 

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

vogelrichtlijngebied. 

Gelet op de aard van de exploitatie en de gevraagde veranderingen en op basis van de 

beschikbare info in de aanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de gevraagde 

veranderingen geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebieden 

zal veroorzaken, noch dat de gevraagde veranderingen een betekenisvolle aantasting van de 
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natuurlijke kenmerken van habitatgebieden 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. 

e. Brandbare vloeistoffen 

De tank T-9006 met 18.969 liter lubrizol werd verwijderd. Er zal een nieuwe tank T-9110 van 

60.000 liter lubrizol geplaatst worden. Deze komt op de plaats van T-9010 Presweet 5173 

(20 ton) die afgemeld wordt (zie verder).De opslag in diverse verplaatsbare recipiënten zal 

afnemen van 5.611.031 liter naar 5.570.000 liter. 

Uit de aanvraag (inkuipingsplan Magazijn RM en productie) kan afgeleid worden dat de 

nieuwe tank T-9110 tezamen met tanks T9007 (kaliumhydroxide; GH505; GH507), T-9106 

(GHS05, GHS07), T-9008 (Hitec 686, niet ingedeeld) en T-9009 (sodiumhydroxide, GH505) 

zal geplaatst worden in één inkuiping. Uit bijlage 5.6.1 en bijlage 5.17.1 van Vlarem II kan 

afgeleid worden dat de scheidingsafstanden hierbij zullen gerespecteerd worden. 

De exploitant dient gewezen te worden dat hij, conform de bepalingen in artikel 5.6.1.1.4 §1 

en artikel 5.17.4.1.5 §1 van Vlarem II de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om te 

vermijden dat producten met elkaar in contact komen waarbij gevaarlijke chemische reacties 

kunnen plaatsvinden, waarbij producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van 

schadelijke of gevaarlijke gassen en dampen of waarbij producten samen ontploffingen of 

branden kunnen veroorzaken. 

f. Gevaarlijke producten 

De exploitant vraagt een uitbreiding van de opslag van H2 acuut toxische producten in 

verplaatsbare recipiënten van 165 ton naar 200 ton (uitbreiding van rubriek 17.3.5.3 van 200 

ton naar 235 ton). De gevraagde uitbreiding van opslag zal plaatsvinden in het afsluitbare 

compartiment in magazijn WHRM en magazijn WHFP. De exploitant geeft in bijlage 'opslag 

verplaatsbare recipiënten' aan dat er in beide magazijnen rekening gehouden wordt met de 

segregatieregels. 

De exploitant zal in de gewenste situatie de T-9006 (20 m³) (lubrizol) vervangen door T-9106 

(60 m³) voor producten met gevarencategorie GHSOS. De tank T-9010 Presweet 5173 (20 

ton, GH505, GH507, GH508, GH509)) wordt afgemeld. De opslag blijft binnen de vergunde 

hoeveelheden m.b.t. rubriek 17.3.4.3, zijnde 2.154.100 kg corrosieve stoffen. 

Uit de aanvraag (inkuipingsplan Magazijn RM en productie) kan afgeleid worden dat de 

nieuwe tank T-9106 tezamen met tanks T9007 (kaliumhydroxide, GHS OS; GH$07), T-9110 

(lubrizol, brandbare vloeistof), T-9008 (Hitec 686, niet ingedeeld) en T-9009 (sodiumhydro 

xide,GHSOS) zal geplaatst worden in één inkuiping. Uit bijlage 5.6.1 en bijlage 5.171 van 

Vlarem II kan afgeleid worden dat de scheidingsafstanden hierbij zullen gerespecteerd 

worden. 

De exploitant dient gewezen te worden dat hij, conform de bepalingen in artikel 5.17.4.1.5 § 

1 van Vlarem II de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om te vermijden dat producten 

met elkaar in contact komen waarbij gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden, 

waarbij producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of gevaarlijke 

gassen en dampen of waarbij producten samen ontploffingen of branden kunnen 

veroorzaken. 

g. Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag als 

gunstig te worden geadviseerd voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' 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. 

2. Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning OMV_2017003257 (sic, OMV_2018003257) van de provincie Antwerpen 

over de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit voor een ingedeelde inrichting 

klasse 1 in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de 

exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, 

over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen; 
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Gelet op het gunstig advies d.d. 27 februari 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling 

Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14728 EN 10.00/10000/103975.DIG); op 

volgende elementen uit dit advies: 

1. Activiteiten en proces 

GE Water & Process Technologies betreft een inrichting voor de productie van additieven voor 

proceswaterbehandeling, de papierindustrie en de petrochemie. 

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving 

a. Veiligheidsrapportage 

De iioa betreft een hoge drempel Seveso-bedrijf. 

De aanvraag omvat een veiligheidsnota met referentie VN/17/01 en datum goedkeuring 

30/01/2017. 

b. GPBV-installatie 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van 

het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies 

(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor 

in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle 

passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door 

toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging 

veroorzaakt kan worden. 

Rubriek 7.11.1.b (productie van max. 10.000 ton/jaar diverse zuurstofhoudende 

koolwaterstoffen) omvat de hoofdactiviteit. 

Het voorwerp van de aanvraag heeft echter noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch 

op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met 

de GPBV-installatie. 

3. Inhoudelijke beoordeling 

De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170925-0018 

a. Met deze aanvraag wenst men in hoofdzaak een aantal beperkte wijzigingen in de opslag van 

gevaarlijke stoffen door te voeren. 

b. Opslagtank T-9010 met 20 ton Prosweet S173 wordt verwijderd. Dit product beschikt over 

GHS- symbolen GHS05 (bijtend), GHS07 (schadelijk), GHS08 (op lange termijn 

gezondheidsgevaarlijk) en GHS09 (gevaarlijk voor het aquatisch milieu). Tevens behoort het 

product tot Seveso- categorie E1 (gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of 

chronisch 1). Het product was bijgevolg ingedeeld in rubrieken 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 

17.3.8.3 en 17.2.2. 

Eveneens zal opslagtank T-9006 met 18,969 m3 Lubrizol verwijderd worden. Lubrizol betreft 

een brandbare vloeistof en was ingedeeld in rubriek 6.4.3. 

c. Op de locatie van tank T-9010 wordt in de toekomst tank T-9110 voorzien met een volume 

van 60 m3. In deze tank zal het product Lubrizol (rubriek 6.4.3) in de toekomst worden 

opgeslagen. Op de locatie van tank T-9006 wordt in de toekomst tank T-9106 voorzien met 

een volume van 60 m3 voor vloeistoffen met gevaarseigenschappen GHS05 (17.3.4.3) en 

GHS07 (17.3.6.3). 

De totale hoeveelheid vergunde producten onder rubrieken 17.3.4.3 (2.154.100 kg) en 

17.3.6.3 (4.589.680 kg) wenst men echter onveranderd te laten, doordat men minder 

product zal opslaan in verplaatsbare recipiënten en daardoor dezelfde totale hoeveelheden zal 

behouden. 

Ook voor rubrieken 17.3.7.3 en 17.3.8.3 wenst men de totale hoeveelheid vergunde 

producten te behouden, ondanks het feit dat de tank T-9010 (20.000 kg) uit dienst wordt 

genomen. Men wenst de wegvallende opslag in een vaste houder eventueel te vervangen 

door opslag in verplaatsbare recipiënten. De hoeveelheid van 20.000 kg betreft slechts een 

zeer kleine fractie van de totale vergunde hoeveelheid onder rubrieken 17.3.7.3 (0,4%) en 

17.3.8.3 (1,5%). 

Tanks T-9110 en T-9106 zullen zich bevinden in het tankenpark en zullen enkelwandige 

opslagtanks betreffen dewelke zich in één gemeenschappelijke inkuiping met een capaciteit 

van 98 m3 met nog 3 andere opslagtanks bevinden. 

Er kan voldaan worden aan de afstandsregels overeenkomstig bijlage 5.17.1 van Vlarem II. 

Overeenkomstig artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II dient de inkuipingscapaciteit in dit geval 
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minimaal het waterinhoudsvermogen van  de grootste houder  te bedragen.  

Gelet op de inkuipingscapaciteit van 98 m3, kan hieraan voldaan worden. 

Aan de verladingsplaats horende bij het tankenpark worden geen wijzigingen aangebracht. 

d. Verder wenst men de opslag van acuut toxische stoffen van Seveso-categorie H2 uit te 

breiden met 35 ton in verplaatsbare recipiënten van 165 ton tot in totaal 200 ton. 

GE Water & Process Technologies Herentals beschikt over twee magazijnen. In het magazijn 

WHRM worden alle inkomende grondstoffen opgeslagen in verplaatsbare recipiënten. In het 

magazijn WHFP worden alle uitgaande afgewerkte producten opgeslagen in verplaatsbare 

recipiënten. In beide magazijnen wordt rekening gehouden met scheidingsafstanden conform 

bijlage 5.17.2 van Vlarem II. Ontvlambare producten worden apart in verplaatsbare 

recipiënten opgeslagen in de FA bunkers van beide magazijnen. Toxische producten worden 

apart opgeslagen in een afsluitbaar compartiment binnen de magazijnen. 

De aangevraagde uitbreiding van opslag van H2 producten zal dus plaats vinden in het 

afsluitbare compartiment in magazijn WHRM en magazijn WHFP. 

e. Overeenkomstig artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II mag voor de opslagplaatsen gelegen buiten 

een waterwingebied of beschermingszone van gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 en groep 

3, in verplaatsbare recipiënten de capaciteit van de inkuiping worden beperkt tot 10% van 

het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten. In ieder geval dient de 

capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste 

recipiënt geplaatst in de inkuiping. 

De gevraagde uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten is 

slechts zeer beperkt tegenover de reeds opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen in 

verplaatsbare recipiënten. Er kan aangenomen worden dat er nog steeds voldoende 

inkuipingscapaciteit aanwezig is. 

f. De inrichting betreft een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een OVR met 

goedkeuringscode OVR/11/13 (d.d. oktober 2011). In juli 2015 werd een veiligheidsnota 

(VN/15/03) opgemaakt in het kader van een uitbreiding en wijziging in productie en opslag 

bij GE W&PT. 

g. In het kader van de huidige aanvraag werd een veiligheidsnota VN/17/01 bij het OVR/11/13 

opgesteld. 

Betreffende de opslag van toxische producten in verplaatsbare recipiënten werd in het OVR 

een magazijnbrand berekend voor de magazijnen gebouw 0 en gebouw 2. Conservatief 

aangenomen dat de volledige uitbreiding van de toxische producten wordt verwezenlijkt in 

stukgoedopslag, kan gesteld worden dat de verhouding tussen de opslaghoeveelheid toxische 

producten en de totale opslaghoeveelheid wijzigt. De totale opslagcapaciteit van de gebouwen 

0 en 2 samen bedraagt 3.000 ton. De opslag van toxische producten stijgt van 135 ton in het 

OVR (165 ton via VN/15/03) naar 200 ton. In vergelijking met de totale opslagcapaciteit van 

de gebouwen is deze toename dus eerder gering. 

Er wordt aangenomen dat de berekeningen voor magazijnbrand in het OVR nog steeds 

relevant zijn. 

Betreffende het gebruik van toxische producten in de productie kan opgemerkt worden dat de 

geplande wijziging geen invloed heeft op de bestaande infrastructuur, processen en 

installaties bij GE W&PT, ook worden geen nieuwe producten geïntroduceerd. De wijziging 

betreft enkel een uitbreiding van reeds aanwezige producten. Bijgevolg kan aangenomen 

worden dat de berekeningen in het OVR van het gebruik van toxische producten tijdens 

productie bij GE W&PT nog steeds relevant zijn. 

Er wordt besloten in de veiligheidsnota dat de wijziging geen relevante invloed heeft op de 

mens- en milieurisicoanalyse. Eveneens werd besloten dat er geen significante invloed is op 

het veiligheidsbeheersysteem en intern noodplan zoals besproken in het OVR/11/13. 

h. Bij het dossier werd eveneens een goedkeuringsnota van de dienst VR gevoegd. Hierin wordt 

gesteld dat de dienst VR het niet nodig acht om voor de beschreven geplande uitbreiding een 

nieuw omgevingsveiligheidsrapport op te stellen. De veiligheidsnota wordt, samen met de 

beoordelingsbrief van de dienst VR, als aanvulling beschouwd bij het goedgekeurde 

omgevingsveiligheidsrapport OVR/11/13. 

i. Tenslotte wordt een uitbreiding met een stoomvat (R-400) met een individuele inhoud van 

1.199 liter gevraagd. Hierdoor zullen op de inrichting in totaal 10 stoomvaten (1x 1.800 liter, 
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1x 1.199 liter, 1x 970 liter, 1x 750 liter, 1x 475 liter, 1x 420 liter en 4x 345 liter) met een 

totale inhoud van 6.994 liter (39.2.1) aanwezig zijn. 

4. Advies 

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt 

door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een 

aanvaardbaar niveau worden beperkt. 

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 

06.02.2023; 

 

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG); 

     

Overwegende volgende toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid:  

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

gesteld kan worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de 

bestemming volgens het gewestplan. 

 Volgens de exploitant is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor deze aanvraag, 

de exploitant voegde bij het dossier een toetsing vrijstellingsbesluit stedenbouwkundige 

vergunning voor de bijkomende tanks (T9106 en T9110). 

 De adviezen van de 2 gemeenten zijn gunstig; 

 

Overwegende volgende toetsing aan titel V van het DABM: 

 De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag 

kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor 

activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor 

mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER 

vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is. 

 De adviezen van AGOP-M en de schepencolleges van Herentals en Grobbendonk zijn gunstig. 

 Het advies van AZG werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht. 

 Uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en 

dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is; 

 

Overwegende volgende 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. Volgens de aanvrager is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist. 

De adviezen van de 2 gemeenten zijn gunstig; 

 

Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en 

gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan 

in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning 

vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is. 

 

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit 

omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van 

een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol 

bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;  

 

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet 

omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure; 

 

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde 

procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend 

risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt 

dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is; 
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Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en 

aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan 

verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; 

 

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; 

 

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 de exploitant zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit 

van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en 

informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige 

en andere producten door middel van leidingen; dat de exploitant ook de veiligheidsafstanden uit 

het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren; 

 

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning;  dat de hinder en de 

risico’s voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot 

een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; 

 

 

B E S L U I T : 

 

ARTIKEL 1 – Voorwerp 

 

Aan de bvba GE Water & Process Technologies, gevestigd Toekomstlaan 54 te 2200 Herentals, wordt 

onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor 

het mengen van additieven (inrichtingsnummer 20170925-0018), gelegen te 2280 Grobbendonk en 

te 2200 Herentals, Toekomstlaan 45 - 54, de kadastrale percelen 1-E-167E, 2-D-68C en 2-D-71C, te 

veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt: 

 

Het veranderen van een inrichting voor het mengen van additieven door wijziging en uitbreiding, als 

volgt: 

 verwijdering van tank T-9010 met 20 ton Prosweet S173 (17.2.2. – 17.3.4.3 – 17.3.6.3.a – 

17.3.7.3 en 17.3.8.3); 

 verwijdering van tank T-9006 met 18,969 m³ Lubrizol (6.4.3); 

 uitbreiding met tank T-9110 met een inhoud van 60 m³ Lubrizol (6.4.3); 

 uitbreiding met tank T-9106 met een inhoud van 60 m³ vloeistoffen met gevaareigenschappen 

GHS05 en GHS07 (17.3.4.3–17.3.6.3.a); 

 de totale hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen onder de desbetreffende rubrieken blijft 

behouden door vermindering/uitbreiding van de opslag in verplaatsbare recipiënten (6.4.3 – 

17.2.2. – 17.3.4.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.7.3 en 17.3.8.3); 

 uitbreiding met de opslag van 35 ton H2 acuut toxische stoffen in verplaatsbare recipiënten tot 

een totale opslag van 235 ton giftige stoffen (17.3.5.3 en 17.2.2 cat. H2), waarvan 35 ton H1 en 

200 ton H2; 

 uitbreiding met een stoomvat (R-400) met een individuele inhoud van 1.199 liter tot in totaal 10 

stoomvaten (1x 1.800 liter, 1x 1.199 liter, 1x 970 liter, 1x 750 liter, 1x 475 liter, 1x 420 liter en 

4x 345 liter) met een totale inhoud van 6.994 liter (39.2.1). 

 

Rubricering: 6.4.3 - 17.2.2 – 17.3.4.3 - 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 -39.2.1. 

 

De aanvraag betreft volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst: 

 De inrichting is gelegen op 2 gemeenten (Herentals en Grobbendonk); 

Rubricering volgens aanvrager: 7. 
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De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 

exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:  

 het lozen van huishoudelijk afvalwater met een jaardebiet van 2.130 m³ (3.2.2.a); 

 het mengen van biociden met een jaarcapaciteit van 3.500 ton/jaar (5.1); 

 het verpakken van biociden (5.2); 

 de opslag van maximaal 300 ton biociden (5.3.2); 

 het produceren en behandelen van (an)organische chemicaliën door menging, polymerisatie, 

alkylering en/of halogenering met een capaciteit van 50.000 ton/jaar (7.1.3), waaronder: 

 rubriek 7.11.1.b voor de productie van max. 10.000 ton/jaar diverse zuurstofhoudende 

koolwaterstoffen (reeds vergund onder rubriek 7.1.3); 

 een noodgenerator met een elektrisch vermogen van 1.000 kW (12.1.2.2.a); 

 een transformator met een vermogen van 630 kVA (12.2.1); 

 laadstations met een totaal vermogen van 145,2 kW (12.3.2); 

 het stallen van 22 bedrijfsvoertuigen (15.1.1); 

 chillers en compressoren met een totaal vermogen van 131,4 kW (16.3.1.1); 

 de opslag van 3,813 m³ gassen, 5.630 m³ brandbare vloeistoffen en 4.960,1 ton gevaarlijke 

vaste stoffen en vloeistoffen (zie tabel) (6.4.3 – 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 – 17.2.2 (H1, H2, P8, 

P5c, E1 en E2), 17.3.2.1.2.2, 17.3.2.2.2.a, 17.3.3.3, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3.a, 17.3.7.3, 

17.3.8.3 en 17.4); 

 2 laboratoria (24.4); 

 3 dieselmotoren (sprinklerinstallatie – 64 kW en 2x 102,5 kW) en een noodgenerator (500 kW) 

met een totaal vermogen van 769 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 

500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.a); 

 de opslag van 37 g 2-4-dinitrofenylhydrazine (38.3.2); 

 een hogedruk stoomgenerator met een waterinhoud van 4.800 liter (39.1.2); 

 10 stoomvaten (1x 1.800 liter, 1x 1.199 liter, 1x 970 liter, 1x 750 liter, 1x 475 liter, 1x 

420 liter, 4x 345 liter) met een totale inhoud van 5.795 liter (39.2.1); 

 4 stookinstallaties op gas met een totaal vermogen van 2.573,4 kW (1x 1.870 kW, 1x 379 kW, 

1x 229 kW en 1x 95,4 kW) (43.1.2.a).  

 



‒ de opslag van gevaarlijke producten, als volgt: 

 

Product Hoeveel-

heid  

in ton 

Hoeveel-

heid  

in m³ 

Aard opslag 

6
.4

.3
 

1
7
.1

.2
.1

.1
 

1
7
.1

.2
.2

.2
 

1
7
.2

.2
, 

H
1
 

1
7
.2

.2
, 

H
2
 

1
7
.2

.2
, 

P
5
c
 

1
7
.2

.2
, 

P
8
 

1
7
.2

.2
, 

E
1
 

1
7
.2

.2
, 

E
2
 

1
7
.3

.2
.1

.2
.2

 

1
7
.3

.2
.2

.2
.a

 

1
7
.3

.3
.3

 

1
7
.3

.4
.3

 

1
7
.3

.5
.3

 

1
7
.3

.6
.3

.a
 

1
7
.3

.7
.3

 

1
7
.3

.8
.3

 

1
7
.4

 

Blusgassen  0,48 Verplaatsbare recipiënten  X                 

Stikstof  3,333 Vaste reservoirs   X                

Diverse zeer giftige stoffen 35  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
X         X X X    

Diverse giftige stoffen 135  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
 X        X X X X   

Giftige stoffen 35  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
 X         X     

Formaldehyde 30  tank BT-001     X        X X  X   

Diverse oxiderende stoffen 90  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
   X     X X  X    

Diverse ontvlambare stoffen 190  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
  X    X         

Diverse licht ontvlambare stoffen 11  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
  X     X        

Diverse milieugevaarlijke R50 

stoffen 

460  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
    X     X  X  X  

Corrosief 20  Verplaatsbare recipiënten                 X   

Natriumhypochloriet 15% 40  Tank T-9114        X     X  X  X  

Diverse milieugevaarlijke R51/53 

stoffen 

450,21  Verplaatsbare recipiënten 

 
 

  
     X      X X X  

Solvesso 150 ND 49,79  Tank T-9011         X      X X X  

Diverse corrosieve stoffen 973,8  Verplaatsbare recipiënten             X  X    

Niet Seveso-product met 

eigenschap GHS05/GHS07/GHS08 

60  Tank T-9102 
 

  
         X  X X   

Niet Seveso-product met 

eigenschap GHS05/GHS07/GHS08 

60  Tank T-9103 
 

  
         X  X X   

Monoethanolamine 53,74  Tank T-9004             X  X    

Kaliumhydroxide 50% 72,14  Tank T-9007             X  X    

Natriumhydroxide 50% 84,42  Tank T-9009             X      

Diverse schadelijke producten 590  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
           X X   
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Natrium bisulfiet 60  Tank T-9101               X    

Diverse irriterende stoffen 1.340  Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
 

  
           X    

DCA 60  Tank T-9105               X    

Diverse brandbare vloeistoffen  5.570 

 

Verplaatsbare recipiënten 

(IBC, vaten, 25 liter vaatjes) 
X 

  
               

Corrosief 60  Tank T-9106             X  X    

Lubrizol 53 60 Tank T-9110 X                  

Diverse gevaarlijke producten 5  Kleine verpakkingen                  X 

Totaal 4.906,6t

on 

5.633,813 

m³ 
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ARTIKEL 2 – Termijn 

 

De in artikel 1 genoemde vergunning geldt voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023. 

 

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname 

 

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 

§1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, 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 het 

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 – Verplichtingen inzake brandveiligheid 

 

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze 

voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 

betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 

gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie 

van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.  

 

ARTIKEL 5 – Voorwaarden 

 

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie 

van de verandering die het voorwerp is van de vergunning: 

§1. Algemene: 

 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) 

§2. Sectorale: 

 Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1 

 Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1 

 Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4 

 Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39 

 

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

 

https://nnavigator.emis.vito.be/
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ARTIKEL 7 -  

 

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

Decreet omgevingsvergunning. 
 

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. 
 

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 vergun-

ningstermijn van de lopende vergunning. 

 

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid 

 

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 86 en 87 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;  

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 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het 

beroepschrift het volgende: 

Art. 87. §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. 
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Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 

overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning. 

 

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 22 maart 2018. 

 

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

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

provinciegriffier 

 

Verslaggever: R. Röttger 

 

 

In opdracht: 

De Provinciegriffier, De Voorzitter, 

 

 

 

            

 

Danny Toelen Luk Lemmens 

 

      




