
 

  

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket : OMV_2018059646 

Inrichtingsnummer   : 20180418-0015 

 

Door bvba Beirinckx Luc werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren en veranderen door toevoeging van perceel 3-A-199D, wijziging en 

uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf. (de beslissing is te raadplegen op https://www.herentals.be/openbaar-

onderzoek) 

 

De aanvraag heeft als adres Rossem 7 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving Afdeling 13027, sectie A, 

perceel 191D, 195N, 199D, 199L. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 13 september 2018 beslist de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De beslissing ligt van 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op 

volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze 

gemeentelijke website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

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

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

met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt, of belanghebbende bent bij de besluitvorming 

over de afgifte van een omgevingsvergunning of  (de bijstelling) van vergunningsvoorwaarden 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be , per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: 

Vlaamse minister van Leefmilieu 

Graaf de Ferraris-gebouw 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

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

om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

• Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerstvolgende dag na de startdatum van aanplakking (zie 

datum onderaan). 

• 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 Elisabethlaan 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_2018059646; 

- 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 37511109 9031) met als 

referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018059646” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw 

beroepschrift. 

 

 

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

  



 

 
Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu 

Besluit 
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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA BEIRINCKX LUC MET BETREKKING TOT EEN 

GLASTUINBOUWBEDRIJF, GELEGEN IN 2200 HERENTALS, ROSSEM 7.    

 

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 het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de 

bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op de aanvraag, op 18 mei 2018 ingediend door bvba Beirinckx Luc, gevestigd Rossem 7 te 

2200 Noorderwijk, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een 

glastuinbouwbedrijf, gelegen Rossem 7 te 2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-

perceelnummer) 3-A-191D, 3-A-195N, 3-A-199D en 3-A-199L, verder te exploiteren en te 

veranderen door toevoeging van perceel 3-A-199D, wijziging en uitbreiding zodat de inrichting 

voortaan zou omvatten: 

‒ het lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet van 0,29 m³/uur, 2,88 m³/dag en 

1.050 m³/jaar via een septische put in een gracht  (uitbreiding - 3.2.2.b); 

‒ het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het condenswater van de WKK, met een max. 

debiet van  1,13 m³/uur, 9,03 m³/dag en 2.709 m³/jaar, via een KWS-afscheider met 

coalescentiefilter in een gracht (uitbreiding van het debiet met 0,72 m³/uur - 3.4.1.a); 

‒ de opslag van 6.500 liter oliën, waarvan 3.000 liter afvalolie in een bovengrondse houder en 

3.500 liter smeerolie in een bovengrondse houder (regularisatie inhoud tank - 6.4.1); 

‒ één verdeelslang op de tank van 2.800 liter mazout (uitbreiding – 6.5.1); 

‒ 3 WKK-installaties op aardgas met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van respectievelijk 

3.041 kVA, 1.498 kVA (max. 75% van het vermogen), 4.490 kVA en een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van respectievelijk 6.933 kW, 3.451 kW (max. 75% van het vermogen) en 

9.597 kW en een noodstroomgroep met een elektrisch vermogen van 80 kW en een nominaal 
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vermogen van 100 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren 

per kalenderjaar in werking) (totaal elektrisch vermogen = 9.109 kVA en totaal nominaal 

thermisch ingangsvermogen = 20.081 kW) (wijziging door aanpassing vermogens - 12.1.1.2.b – 

31.1.3); 

‒ een transformator met een vermogen van 400 kVA (12.2.1); 

‒ 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2x 1.600 kVA, 

2.000 kVA, 2.500 kVA, 3.000 kVA, 4.000 kVA en 5.700 kVA (uitbreiding met een transfo van 

5.700 kVA - 12.2.2); 

‒ het stallen van 7 bedrijfsvoertuigen (uitbreiding – 15.1.1); 

‒ de opslag van 1.000 liter ethyleen (20x 50 liter)(uitbreiding – 17.1.2.1.1); 

‒ de opslag van 20.000 liter CO2 in een bovengrondse tank (17.1.2.2.3); 

‒ de opslag van 2.324 kg (2.800 liter) lichte stookolie in een bovengrondse tank (wijziging door 

aanpassing dichtheid – 17.3.2.1.1.1.b); 

‒ de opslag van 27,959 ton oxiderende producten met GHS04 (actualisatie en uitbreiding – 

17.3.3.2.b); 

‒ de opslag van 93,545 ton bijtende producten met GHS05 (actualisatie en uitbreiding– 

17.3.4.2.b); 

‒ de opslag van 86,939 ton schadelijke producten met GHS07 (actualisatie en– 17.3.6.2.b); 

‒ de opslag van 1,81 ton producten die op lange termijngevaarlijk zijn voor de gezondheid (met 

GHS08) (actualisatie en uitbreiding – 17.3.7.1.b); 

‒ de opslag van 1,785 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met GHS09 

(actualisatie en uitbreiding– 17.3.8.1);  

‒ de opslag van 1.000 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (uitbreiding )- 

17.4); 

‒ een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een diepte van respectievelijk 70 m en 55 

m, met een opgepompt debiet van 24 m³/dag en 7.740 m³/jaar tot een totaal debiet van 90 

m³/dag en 29.670 m³/jaar (53.8.2); 

 

‒ Rubriek 43.1.3 is niet meer van toepassing; 

 

Rubricering volgens aanvrager: 3.2.2.b - 3.4.1.a – 6.4.1 - 6.5.1 - 12.1.1.2.b – 12.2.1 - 12.2.2 - 

15.1.1 - 17.1.2.1.1 – 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.3.2.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1.b 

- 17.3.8.1 - 17.4 - 31.1.3 – 53.8.2; 

TABEL GEVAARLIJKE GASSEN EN PRODUCTEN 

 Hoeveelheid Opslag Rubriek 
Product kg liter  
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smeerolie  3.500 Comp 
BG  

X          

afvalolie  3.000 Comp 
BG  

X          

ethyleen  1.000 20x 50 l  X         
CO2  20.000 BG    X        
Licht stookolie 2.324 2.800 BG     X       
ammonium- 

nitraat 
1.459,2 1.140 BG     X  X    

kaliumnitraat 1.500 714 BG     X      
multifeed 25.000  2x BG     X X X    
Calsal 18.000 12.000 BG      X X    
Ijzer 1.408 1.100 BG      X     
Mangaan-sulfaat 1.700  zakken      X  X X  
salpeterzuur 7.380 6.000 BG      X     
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Kalksalpeter-zuur 15.000  Zakken      X X    
zinksulfaat 57  Zakken      X X  X  
calcinit 25.000  Zakken      X X    
borax 110  Zakken       X    
calciumchloride 2.285  Zakken       X X   
kopersulfaat 28         X  X  
Diverse producten  1.000           X 

Totaal   
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Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op 

datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning: 

- Besluit nr. MLAV1/07-581 d.d. 8 mei 2008 door de deputatie houdende vergunning voor het 

verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een tuinbouwbedrijf, voor 

een termijn verstrijkend op 8 mei 2028; 

- Besluit nr. MLAV1-2012-0202 d.d. 25 oktober 2012 van de deputatie houdende vergunning tot 

uitbreiding, wijziging en toevoeging van een glastuinbouwbedrijf voor een termijn verstrijkend 

op 8 mei 2028; 

- Besluit nr. MLAV1-2013-65 d.d. 30 mei 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het 

veranderen van een tuinbouwbedrijf door wijziging en uitbreiding met een termijn verstrijkend 

op 8 mei 2028; 

- Besluit nr. MLVER-2014-0162 d.d. 29 januari 2015 van de deputatie houdende aktename 

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

termijn verstrijkend op 8 mei 2028; 

- Besluit nr. MLVER-2015-0143 d.d. 17 december 2015 van de deputatie houdende aktename 

geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van 

glastuinbouwbedrijf voor een termijn verstrijkend op 8 mei 2028; 

 

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 18 mei 2018; op het feit 

dat op datum van 5 juni 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard; 

 

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de 

lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere 

regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en 

volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene 

Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is; 

 

Gelet dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 juli 2018 van het college van burgemeester en schepenen van 

Herentals; op volgende elementen uit dit advies: 

1. Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar 

Het college van burgemeester en schepenen 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 van 9 juli 2018 is gunstig 

met voorwaarden. 

2. Argumentatie 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering. 

3. Besluit 
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Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de deputatie van de 

provincie Antwerpen over de aanvraag van een omgevingsvergunning (referentie 

OMV_2018059646) door Beirinckx Luc bvba op een terrein met adres Rossem 7 met kadastrale 

omschrijving 3de afdeling, sectie A, percelen 195N, 1910, 1990 en 199L.  

4. Verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

a. Laatste stedenbouwkundige vergunningen: 

→ Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2015/00235, Het herbouwen van 

een bestaande serre - Vergund met voorwaarden; 

→ Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2016/109, het uitbreiden van 

een bestaande serre en het aanleggen van diverse bedrijfsverhardingen inclusief 

laadkade - Vergund met voorwaarden; 

→ Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2016/158, het verbouwen en 

het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw, bevattende diverse administratieve 

en sociale ruimten - Vergund met voorwaarden; 

b. Stedenbouwkundige basisgegevens 

- Planologische voorschriften 

Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 

agrarische gebieden 

c. Sectorale regelgeving 

- Mer-screening 

Omdat het project betrekking heeft op een WKK is rubrieksnummer 3a) uit bijlage III van 

het MER-besluit van 10 december 2004 van toepassing en dient de exploitant een project-

m.e.r.-screeningsnota bij de vergunningsaanvraag te voegen door de vragen in het 

onderdeel ‘Effecten’ van de vergunningsaanvraag te beantwoorden. De exploitant 

verklaart in het onderdeel ‘MER-plicht’ van de aanvraag dat op basis van de antwoorden in 

het onderdeel ‘Effecten’ geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn. 

Overwegende dat voorliggend dossier ontvankelijk en volledig werd verklaard door de 

bestendige deputatie, lijkt de deputatie hierbij geoordeeld te hebben dat het project niet 

MER-plichtig is. 

- Voortoets/Passende beoordeling 

De exploitatie ligt op ongeveer 3 km van het dichtstbij zijnde VEN-gebied en op ongeveer 

2,7 km van het dichtstbij zijnde habitatrichtlijngebied. De exploitatie is niet gelegen nabij 

vogelrichtlijngebied. 

Uit de habitatkaart kan afgeleid worden dat er enkele Natura 2000/rbb gelegen zijn in de 

nabijheid (op ongeveer 600m) van de exploitatie. 

De exploitant voegde in addendum E6bis van de aanvraag het rapport met betrekking tot 

voortoets, rekening houdende met de 3 WKK’s. Hieruit blijkt dat er geen risico is op 

betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats (voorlopige 

zoekzones) in habitatrichtlijngebied. De uitwerking van een passende beoordeling is niet 

nodig voor habitats in habitatrichtlijngebied. 

- Mobiliteit 

De exploitant verwacht dat de mobiliteit door de uitbreiding van het bedrijf zal toenemen 

met 10-15% ten overstaande van vorige aanvraag, maar dat dit niet per definitie leidt tot 

meer vrachtwagens wegens een efficiënter gebruik ervan (volledig in plaats van half 

gevuld). De transporten verlopen via de Herenthoutseweg naar de Atealaan en zo 

aansluiting op E313. De afvoer van de geoogste tomaten gebeurt met de eigen 

vrachtwagen en maximaal 5 keer per week met maximum 3 vrachten per dag. De overige 

transporten zijn eerder beperkt. 

Overwegende dat het aantal transportbewegingen in de gewenste situatie niet 

substantieel zal toenemen en in het geval er tot nog toe of in het kader van het openbaar 

onderzoek geen gegronde klachten met betrekking tot mobiliteitshinder werden 

geformuleerd, lijkt het aanneembaar te stellen dat de potentiële mobiliteitshinder beperkt 

zal blijven tot een aanvaardbaar niveau. 

d. Toetsing van de milieuaspecten 

- Vroegtijdige hernieuwing 
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De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de lopende vergunning (meer dan 

24 maanden voor einddatum van lopende vergunning) omwille van een belangrijke 

verandering en motiveert dit als volgt: 

→ wijziging van de vermogens van de WKK-installaties van elektrisch vermogen naar 

geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen + regularisatie van correcte 

vermogens in de vergunning; WKK2 zal gereduceerd worden in vermogen tot 75% in 

plaats van 100%; de noodstroomgroep (144 kVA; 144 kWel; 50%) is verwijderd en 

werd vervangen door een noodstroomgroep van 80 kVA (50%); 

→ uitbreiding van lozing van bedrijfsafvalwater (condenswater van WKK’s) tot 

1,13 m³/uur; 

→ uitbreiding van lozing van huishoudelijk afvalwater tot 1.050 m³/jaar; 

→ wijziging van opslag van olie door regularisatie aan de werkelijke opslagcapaciteit in de 

tankcompartimenten; 

→ wijziging van de opslag van stookolie (2.800 liter) a.d.h.v. dichtheid 0,833 kg/l; 

→ wijziging van opslag van kunstmeststoffen op basis van CLP-verordening; 

→ verwijdering van verbrandingsinstallaties (al buitengebruik gesteld; attest in bijlage 

R43); 

→ 1 verdeelslang bij mazouttank; 

→ 1 transformator (5.700 kVA) bij WKK3; 

→ stallen van 7 voertuigen; 

→ opslag van 1.000 liter (20x 50 liter) ethyleen in tank die buiten geplaatst zal worden 

op de bestaande verharding in een afgesloten hekwerk; 

→ opslag van 1.000 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen; 

Hierbij dient de volgende bedenking gemaakt te worden: in de wetgeving wordt niet 

verder toegelicht wat men onder een belangrijke verandering dient te verstaan. Het lijkt 

dus aan de vergunningverlenende overheid om geval per geval te oordelen of de 

gevraagde verandering in het kader van een vroegtijdige hernieuwing als een belangrijke 

verandering kan beschouwd worden. 

Algemeen wordt aangenomen dat een grote investering kan beschouwd worden als een 

belangrijke verandering. 

Uit addendum R43 bij de aanvraag kan afgeleid worden dat WKK3 in het najaar van 2018 

zal geplaatst worden. Dit houdt een grote investering in waardoor de aanvraag lijkt 

beschouwd te kunnen worden als een belangrijke verandering. De vroegtijdige 

hernieuwing van de aanvraag lijkt bijgevolg aanvaardbaar. 

- Afvalwater 

Er ontstaat bedrijfsafvalwater, afkomstig van de spuistroom van het recirculatiesysteem 

bij substraatteelt. Deze spuistroom wordt niet geloosd maar apart opgevangen en kan 

aangewend worden op het land. De exploitant dient hierbij de van toepassing zijnde 

regelgeving na te leven. 

Er ontstaat eveneens bedrijfsafvalwater, zijnde condenswater van de WKK’s. De exploitant 

vraagt een uitbreiding van de lozing van dit bedrijfsafvalwater van 0,41 m³/uur tot 

1,13 m³/uur. Dit afvalwater zal via een KWS-afscheider en coalescentiefilter geloosd 

worden in de gracht. Het lozingspunt en de KWS-afscheider werden aangeduid op het 

situeringsplan in addendum A1 van de aanvraag. 

De exploitant vraagt verder een verandering (uitbreiding) van de lozing van huishoudelijk 

afvalwater (door uitbreiding van bedrijf/personeel), afkomstig van het sanitair van het 

bedrijf, met een debiet van maximaal 1.050 m³/jaar via twee septische putten en 2 

lozingspunten in de gracht. De lozingspunten en de septische putten werden aangeduid op 

het situeringsplan. 

- Waterbesparingsmaatregelen 

Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van een recirculatiesysteem waarbij drainwater 

zoveel mogelijk wordt opgevangen en hergebruikt, vermengd met vers voedingswater. 

Al het regenwater van de serre wordt opgevangen in een regenwaterbassin met folie 

(12.816 m³ en 4.242 m²) en wordt integraal gebruikt voor de aanmaak van 

voedingswater. 
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- Grondwaterwinning 

De exploitant wenst een hernieuwing voor de twee al vergunde grondwaterwinningen, 

zonder verdere veranderingen met betrekking tot de vergunde debieten. 

Overwegende dat VMM, Afdeling Water voor de aangevraagde rubriek 53.8.2 optreedt als 

adviesverlenende instantie omtrent de gevraagde hernieuwing van de grondwaterwinning, 

willen we hier verwijzen naar het advies van deze administratie met betrekking tot de 

gevraagde ligging, debieten en gebruik voor hoogwaardige/laagwaardige toepassingen te 

volgen aangezien wij niet over de hydrogeologische gegevens beschikken die noodzakelijk 

zijn om een voldoende onderbouwd advies te verlenen betreffende de mogelijke gevolgen 

van de grondwaterwinning voor de bodem en de watervoerende lagen. 

- Afval 

De bepalingen van Vlarem, het Materialendecreet en het Vlarema dienen strikt te worden 

nageleefd. 

De exploitant geeft in addendum E10 bij de aanvraag een overzicht van de verschillende 

afvalstoffen die op het bedrijf ontstaan en de wijze waarop deze verwerkt zullen worden. 

Afvalolie wordt via Jenbacker afgevoerd naar Recyc-oil in Wielsbeke; de substraatmatten 

zullen verwerkt worden via Jef Meeus, Ranst; het plantenafval zal verwerkt worden via 

Renders, Minderhout. 

- Luchtemissies 

De serre wordt verwarmd via WKK’s, die gevoed worden met aardgas op lage druk. 

De drie WKK’s (emissie periode: 5.000 uren per jaar) en de noodstroomgroep (emissie 

periode: minder dan 100 uren per jaar) zorgen voor een emissie van NOx, SO2, stof en 

CO. De WKK’s zijn uitgerust met een rookgasreiniger (DeNox-installatie) voor de 

verwijdering van NOx, CO en C2H4. Na passage via de DeNox-installatie bevat het rookgas 

nog CO2 en H2O. De verbrandingsgassen worden in de serre aangewend ter bevordering 

van de fotosysthese. 

De exploitant vraagt in de nieuwe situatie een aanpassing van de vermogens van de 3 

WKK’s van elektrisch vermogen naar geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen 

en een aanpassing aan de reële situatie. Voor WKK1 betekent dit een aanpassing van 

3.029 kWel – 8.181 kW naar 3.041 kVA – 6.933 kW. Voor WKK3 van 2.500 kWel – 

5.701 kW naar 4.490 kVA – 9.597 kW. WKK2 zal in de nieuwe situatie gereduceerd 

worden in vermogen tot maximaal 75%. Dit betekent een vermindering van het vergunde 

2.000 kWel – 4.692 kW naar 1.498 kVA – 3.451 kW. De reductie van het vermogen van 

WKK2 naar 75% zal gebeuren bij het plaatsen van WKK3 in het najaar van 2018. 

De noodstroomgroep (144 kW) werd verwijderd en vervangen door een nieuwe van 

80 kVA. 

De exploitant voegde in addendum E4.bis van de aanvraag het rapport met betrekking tot 

de emissiemeting op WKK1 en WKK2 d.d. 8 januari 2018. Hieruit blijkt dat, indien de 

installaties vergund zijn na 1 januari 2014 en de installaties branden op aardgas, de 

emissiegrenswaarde van NOx voor beide installaties overschreden wordt. In de overige 

gevallen zijn er geen overschrijdingen van de emissiegrenswaarden. 

- Geluid 

Een erkend MER-deskundige ‘Geluid en Trillingen’ van Acoustical Engeneering onderzocht 

of de geplande grotere motor van WKK3 (4.490 kWe inplaats van 2.500 kWe) tot 

bijkomende geluidsbelasting voor de omgeving zal leiden. Hierbij werden de eisen om te 

kunnen voldoen aan de huidige regelgeving, zoals opgenomen in het eerder opgemaakte 

rapport van 17 september 2015, hernomen. 

De resulterende technische nota van 16 april 2018 werd bijgevoegd in addendum E5bis 

van de aanvraag. 

Overwegende dat de exacte installatie (motor Jenbacher type JMS 624 GS-N.L met een 

vermogen van 4.490 kWe) momenteel al gekend is, en uit de technische beschrijving kan 

afgeleid worden dat de omkasting waarbinnen het aggregaat zal opgesteld worden, 

uitgelegd is op ongeveer 65 dB(A) op 1 meter van de omkasting en het ventilatiesysteem 

is uitgelegd op ongeveer 60 dB(A) op 1 meter afstand voor de luchtkanalen, stelt de 
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erkend MER-deskundige in de technische nota dat de aangevraagde (bestaande en 

nieuwe) installaties voldoen aan de geluidseisen uit Vlarem II. 

- Licht 

De exploitant neemt volgende milderende maatregelen om lichthinder naar de omgeving 

te beperken/te vermijden: de assimilatiebelichting in de serre is zowel langs de zijgevels 

als kasdek voorzien van verduisteringschermen. Als bijzondere voorwaarde kan opgelegd 

worden dat de volledige kasafscherming/lichtscherminstallatie (verduisteringsschermen) 

vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang in werking moet zijn 

om de lichtuitstraling door assimilatiebelichting maximaal te reduceren. 

- Brandbare vloeistoffen 

De exploitatie vraagt een hernieuwing van de vergunde tank voor de opslag van 

6.500 liter olie en een regularisatie van de inhoud van elk van de twee compartimenten 

(aanpassing van de vergunning aan de reële situatie). 

- Opslag gassen 

De exploitant vraagt een hernieuwing van de al vergunde opslag van CO2 in een 

bovengrondse tank van 20.000 liter. 

De exploitant vraagt vergunning voor de opslag van 1.000 liter ethyleen in flessen (20x 

50 liter). De opslagplaats werd aangeduid op het uitvoeringsplan in addendum C8a van de 

aanvraag. Op het uitvoeringsplan en uit de minimale scheidingsafstanden voor 

opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten, zoals opgenomen in bijlage 

5.17.1 van Vlarem II, kan afgeleid worden dat de scheidingsafstand ten overstaande van 

de bovengrondse mazouttank en de bovengrondse tank met smeer- en afvalolie niet wordt 

gerespecteerd. Deze moet respectievelijk minimaal 7,5/5 m bedragen. De 

scheidingsafstanden mogen echter verminderd worden door de constructie van een 

veiligheidsscherm, conform de bepalingen in artikel 5.17.3.2.4 § 2 van Vlarem II en indien 

het veiligheidsscherm voldoet aan de bepalingen in artikel 5.17.3.2.2 van Vlarem II. Het is 

niet duidelijk of er een afdoend veiligheidsscherm aanwezig is. Het lijkt aangewezen om 

hierover, voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de vergunningsaanvraag, via 

de POVC verduidelijking te vragen aan de exploitant. 

Het is onduidelijk hoe de gevraagde opslag van ethyleen zal gebeuren: in flessen van 

50 liter (20x 50 liter) of in een tank van 1.000 liter (zie addendum C3). Het lijkt 

aangewezen om hierover voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de 

vergunningsaanvraag via de POVC verduidelijking te vragen aan de exploitant. 

- Opslag van vaste stoffen en vloeistoffen, gekenmerkt door ten minste één 

gevarenpictogram 

De exploitant vraagt een hernieuwing van de al vergunde opslag van mazout in een 

bovengrondse, dubbelwandige tank van 2.800 liter. De exploitant vraagt eveneens een 

aanpassing van de opslag van 2.380 kg (op basis van dichtheid van 0,85 kg/l) naar 

2.324 kg (op basis van dichtheid van 0,83 kg/l). Er verandert hierbij niets aan de 

waterinhoud (liter) van de vergunde tank. De exploitant voegde in addendum R17.3 van 

de aanvraag het laatste conforme keuringsattest van 31 januari 2018 waaruit blijkt dat, 

mits gevolg wordt gegeven aan een aantal opmerkingen, de houder en installatie voldoen 

aan de bepalingen van Vlarem II. Het eerstvolgende beperkt onderzoek moet worden 

uitgevoerd ten laatste op 31 januari 2021. 

De exploitant vraagt een hernieuwing en een verandering door uitbreiding van de opslag 

van kunstmeststoffen en een aanpassing aan de rubrieken volgens de CLP-verordening. In 

addendum RX van de aanvraag wordt een omzettingstabel bijgevoegd voor de nieuwe 

situatie. Hieruit blijkt dat de al vergunde opslag onder de oude rubriek 17.3.4.2.2 (opslag 

van corrosieve stoffen) in de nieuwe situatie zal worden uitgebreid van 10.934 kg naar 

98.927,2 kg. Hierbij lijken de scheidingsafstanden ten overstaande van de mazouttank, de 

tank met smeer- en afvalolie en de opslag van ethyleenflessen te zijn gerespecteerd. Er 

dient opgemerkt te worden dat de afstand tussen de opslag van Borax (GHS08>GHS07) 

en overige meststoffen die gekenmerkt worden door GHS05, ten minste 1 meter dient te 

bedragen, conform artikel 5.17.4.1.5 en 5.17.4.1.6 van Vlarem II. Hiervan kan afgeweken 

worden indien een veiligheidsscherm aanwezig is of voldaan is aan de bepalingen in artikel 
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5.17.4.1.6 § 3 van Vlarem II. Noch uit de aanvraag, noch op het uitvoeringsplan kan 

afgeleid worden of voldaan is aan de regelgeving m.b.t. scheidingsafstanden tussen Borax 

en de andere kunstmeststoffen, gekenmerkt door GHS05. Het lijkt aangewezen om 

hierover, via de POVC, voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de 

vergunningsaanvraag, verduidelijking te vragen aan de exploitant. 

Hierbij kan ook nog gewezen worden op artikel 3.2.3.1 van Vlarem II, waar een definitie 

gegeven wordt van bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen 

en artikel 3.2.3.3 van Vlarem II waarin gesteld wordt dat wanneer lopende voorwaarden 

minder streng zijn dan deze op basis van de aanpassing aan de CLP-verordening, de 

strengere voorschriften vanaf 1 juni 2016 en voor sommige artikels (waaronder artikel 

5.17.4.1.6) vanaf 1 juni 2018 van toepassing zijn. De exploitant lijkt voor de al vergunde 

opslag van kunstmeststoffen te voldoen aan de definitie van bestaande opslag van 

gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen. Dit sluit echter niet uit dat aan de 

regelgeving met betrekking tot scheidingsafstanden moet voldaan zijn. Verder kan 

opgemerkt worden dat er voor gevaarlijke vaste stoffen in deel 5, hoofdstuk 5.17 van 

Vlarem II, geen afwijkende bepalingen ten overstaande van artikel 3.2.3.3 van Vlarem II 

opgenomen werden. 

Overwegende dat met betrekking tot de opslag van de vaste kunstmeststoffen, behalve 

dat deze in bigbags of in zakken worden opgeslagen, geen verdere informatie is 

opgenomen in de aanvraag, lijkt het aangewezen om voorafgaand aan de beslissing 

betreffende de vergunningsaanvraag, hierover via de POVC verduidelijking te vragen aan 

de exploitant. 

De exploitant neemt in addendum C7 van de aanvraag op dat de vloeibare 

kunstmeststoffen ingekuipt opgeslagen worden. 

- Brandstofverdeelinstallatie 

De exploitant vraagt vergunning voor één verdeelslang op de al vergunde mazouttank. Op 

het uitvoeringsplan in addendum C8a van de aanvraag kan afgeleid worden dat de tank + 

verdeelslang zich in de loods bevinden. Uit de aanvraag kan niet afgeleid worden of er 

boven een vloeistofdichte vloer getankt wordt. Het lijkt aangewezen om hierover 

voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de aanvraag, verduidelijking te vragen 

aan de exploitant via de POVC. 

De exploitant neemt in addendum E2 van de aanvraag op dat er ten allen tijde de nodige 

maatregelen worden getroffen om het morsen van vloeibare brandstoffen en mogelijke 

verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. 

- Transformatoren 

De exploitant vraagt een hernieuwing en uitbreiding met een bijkomende transformator 

(5.700 kVA). 

Deze transformator wordt opgesteld in functie van WKK3. De exploitant neemt in 

addendum E2 van de aanvraag op dat de transformatoren olie-gekoeld zijn en opgesteld 

staan op lekbakken. 

- Conclusie 

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten 

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

door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een 

aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. 

e. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening 

De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied waardoor gesteld kan 

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

het gewestplan. 

5. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het 

onderdeel ‘ingedeelde inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig 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, 

houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen. 
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6. Voorwaarden 

op voorwaarde dat: 

a. uit het advies van VMM, Afdeling Water blijkt dat de hernieuwing grondwaterwinning geen 

ontoelaatbare schade veroorzaakt aan bodem en grondwaterlagen en dat de aangevraagde 

hoeveelheden aanvaardbaar zijn.  

b. de exploitant voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de aanvraag aan de POVC 

aantoont dat hij de regelgeving met betrekking tot scheidingsafstand ten overstaande van de 

bovengrondse mazouttank en de bovengrondse, gecompartimenteerde tank met smeer- en 

afvalolie zal respecteren. 

c. de exploitant voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de aanvraag aan de POVC 

aantoont of voldaan is aan de regelgeving met betrekking tot scheidingsafstanden tussen 

Borax en meststoffen, gekenmerkt door GHS05. 

d. exploitant voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de aanvraag aan de POVC 

aantoont of voldaan is aan de bepalingen in artikel 5.17.4.1.12 (opslag van vaste stoffen, die 

gevaarlijk zijn omwille van de concentratie aan uitloogbare stoffen van bijlage 2B of van de 

CLP-verordening, op een vloeistofdichte ondergrond, voorzien van een opvangsysteem voor 

mogelijk verontreinigd hemelwater, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning). 

e. de exploitant voorafgaand aan de beslissing met betrekking tot de aanvraag aan de POVC 

verduidelijkt of er getankt wordt boven een vloeistofdichte vloer. 

f. als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de volledige kasafscherming/lichtscherm-

installatie (met verduisteringsschermen) vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip 

van zonsopgang in werking moet zijn om de lichtuitstraling door assimilatiebelichting 

maximaal te reduceren; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 juli 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. 

(AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies: 

1. Het betreft een glastuinbouwbedrijf voor de teelt van tomaten op substraat onder glas in een 

serre van 79.440 m².  

Een wijziging van de vermogens van de WKK-installaties van elektrisch vermogen naar 

geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen wordt doorgevoerd. 

Voor WKK 1 wijzigt het vermogen van 3.029 kVA - 3.029 kWel / 8.181 kW naar 3.041 kVA / 

6.933 kW, dit werd foutief aangevraagd in de vorige vergunning. 

WKK 2 zal gereduceerd worden in vermogen tot 75% (1.498 kVA / 3.451 kW) i.p.v. 100% 

(2.000 kVA – 2.000 kWel / 4.692 kW).  

WKK 3 was eveneens foutief opgenomen in de wijziging en uitbreiding van 2015 (2.500 kVA – 

2.500 kWel / 5.701 kW) en wordt nu rechtgezet naar 4.490 kVA – 9.597 kW.  

De noodstroomgroep die vergund was voor 144 kVA (144 kWel) (50%) is verwijderd en er is een 

nieuwe geplaatst van 80 kVA (50%). 

Het stallen van 7 voertuigen wordt aangevraagd. 

2. Inhoudelijke beoordeling 

De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180418-0015. 

a. Lucht  

De opslag van 1.000 liter ethyleen (20x 50 liter) wordt aangevraagd. Deze opslag vindt 

buiten plaats. Deze opslagplaats dient nog voorzien te worden, en dient conform Art 

5.17.3.2.5 van Vlarem II uitgevoerd te worden. De emissies van de WKK’s 1&2 werden op 

18.01.2018 gemeten door een erkend labo, er wordt vastgesteld dat de parameter NOx 

overschreden wordt. Er wordt voorgesteld binnen 6 maanden na vergunningverlening aan 

te tonen d.m.v. emissiemetingen dat de emissies van de WKK’s (1,2&3) voldoen. 

b. Bodem 

Er wordt een verdeelslang aangevraagd horende bij de opslag van 2.324 kg (2.800 liter) 

mazout. Er wordt een bijkomende transformator van 5.700 kVA geplaatst, deze beschikt over 

een inkuiping. De opslag van olie gebeurt in 1 bovengrondse, dubbelwandige, gecomparti-

menteerde tank van 6.500 liter met als inhoud 3.000 l afvalolie en 3.500 l smeerolie. Deze 

tanks & de mazouttank werden op 31 januari 2018 gekeurd en voorzien van een groen label.  

De opslag gevaarlijke stoffen breidt uit, vloeibare producten worden in inkuiping geplaatst. 
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c. Geluid en trillingen 

Uit een technische nota van een erkend deskundige in discipline geluid blijkt dat de 

voorwaarden voor de omkasting van WKK3 opgelegd in het vorige besluit afdoende zijn om 

aan de richtwaarden te blijven voldoen. 

Er zijn geen klachten omtrent geluidshinder gekend voor dit bedrijf. 

d. Watertoets 

- Lozing 

Bedrijfsafvalwater: 

Er wordt bedrijfsafvalwater, afkomstig van het condenswater van de WKK geloosd, met 

een max. debiet van 1,13 m³/uur, 9,03 m³/dag en 2.709 m³/jaar, via een KWS-afscheider 

met coalescentiefilter in een gracht. 

3. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden 

Actualisering 

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning 

de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. 

- Onverminderd de toepasselijke voorwaarden van hoofdstuk 4.5. van Vlarem II dient de 

WKK-installatie 3 minimaal voorzien te zijn met: 

→ Een binnenomkasting voor nieuwe WKK (in de serreloods naast de vergunde 

installaties) die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 meter van de 

wanden van de loods en het dak maximaal 60dB(A) bedraagt; 

→ In-en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier beperkt blijft 

tot 65 dB(A) op 1 meter. 

- De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een 

automatische afsluiter (of equivalent systeem). De KWS- afscheider dient tevens uitgerust 

te zijn met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig). 

- De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijko-

men, moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/make-

laar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten 

worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 

- De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een 

logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de 

goede werking van de KWS-afscheider op te volgen. 

4. Vergunningstermijn 

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor 

onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet 

in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. 

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het 

Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 08 mei 2028 

voorgesteld; 

 

Gelet op het ongunstig advies d.d. 17 juli 2018 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW); 

op volgende elementen uit dit advies: 

1. Op dit adres zijn volgende vergunningen gekend: 

Vlarem-besluit Milieuvergunning klasse 1 (aktename mededeling kleine verandering) d.d. 

29 januari 2015 afgeleverd door de Dep. van Antwerpen aan Beirinckx Luc bvba voor een 

winning bestaande uit 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 55 en 70 m in het Zand 

van Berchem (HCOV 0254), vergund voor een debiet van maximaal 29.670 m³/jaar en 

90 m³/dag, voor een periode eindigend op 8 mei 2028. 

2. De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Beirinckx Luc 

bvba met eenzelfde jaardebiet van maximaal 29.670 m³/jaar. Het aangevraagde maximale 

dagdebiet is 90 m³. 

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water 

gewonnen uit 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 55 en 70 m. Op deze diepte wordt 

grondwater gewonnen uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het grondwaterlichaam 

CKS_0200_GWL_1. 
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Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar 

waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is. 

3. Aangevraagd debiet en wateraanwending 

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een tuinbouwbedrijf: 

tomaten op substraat onder glas, oppervlakte ca. 8 hectare. Op het bedrijf is water noodzakelijk 

voor beregening van de planten. Het aanvraagdossier bevat geen verdere informatie m.b.t. de 

grondwaterwinning, met o.a. een verantwoording van het gevraagde debiet. Bij een aanvraag 

dient deze verantwoording echter opgenomen te worden in het aanvraagdossier, ook wanneer 

het debiet ongewijzigd blijft. 

4. Het debiet de afgelopen jaren is het volgende: 

Heffingsjaar Leidingwater grondwater 
2012 319 9.576 

2013 269 21.750 

2014 299 14.012 

2015 759 5.190 

2016 856 17.965 
2017 937 14.792 

2018 907 18.848 
Rekening houdend met de teelt en de oppervlakte, kan het gevraagde debiet echter wel 

aanvaard worden. Op basis van een waterbehoefte van 1.150 l/m² voor tomaten op substraat 

onder glas, kan aangenomen worden dat alle regenwater (487 l/m²/jaar) en alle drainwater  

(25%) opgevangen en hergebruikt wordt. 

5. Toestand van de aangevraagde watervoerende laag 

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater 

te bereiken. 

In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen 

geactualiseerd. 

Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. 

Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de 

goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-

2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015. 

De aangevraagde winning onttrekt water aan het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit het 

grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve 

toestand. Het grondwater uit het Zand van Berchem is van hoogwaardige kwaliteit en dient 

voorbehouden te worden voor toepassingen die drinkwaterkwaliteit vereisen. Het gebruik van 

grondwater uit het Zand van Berchem voor beregening kan bijgevolg niet aanvaard worden. Er is 

op deze locatie voldoende alternatief om in de waterbehoefte te voorzien. 

Het Zand van Diest (HCOV 0252) bevindt zich tot op een diepte van 45 meter (dieptecriterium). 

6. Conclusie 

Rekening houdend met het feit dat grondwater uit Zand van Berchem (HCOV 0254) dient 

voorbehouden te blijven voor toepassingen die drinkwaterkwaliteit vereisen, kan de hernieuwing 

van de bestaande grondwaterwinning niet aanvaard worden. 

7. Advies 

Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 

waterbeleid werd voor deze aanvraag tot een omgevingsvergunning onderzocht of er een 

schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. 

Gelet op hoger vermelde wordt ongunstig advies uitgebracht voor rubriek 53.8.2° voor de 

hernieuwing van de grondwaterwinning die gelegen is in de Rossem 7 te Herentals. De winning 

kan echter wel vergund blijven tot en met de vervaldag van de huidige vergunning, met 

volgende kenmerken en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (titel II van het 

Vlarem, hoofdstuk 4.3) en sectorale milieuvoorwaarden (titel II van het Vlarem, hoofdstuk 5.53) 

en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden: 

a. Aard van de winning: 2 boorputten met een diepte van respectievelijk 55 en 70 m in het Zand 

van Berchem (HCOV 0254) 

b. Bestemming van het grondwater: beregening 
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c. Watervoerende laag: het Zand van Berchem (HCOV 0254) 

d. Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_1 

e. Te vergunnen debieten: maximaal 90 m³ per dag en 29670 m³ per jaar 

f. Vergunningsduur: tot 8 mei 2028 

g. Bijzondere voorwaarden: zie hieronder 

8. Bijzondere voorwaarden 

Het regenwater en drainwater dient maximaal opgevangen en hergebruikt te worden. 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juli 2018 van het Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende 

elementen uit dit advies: 

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Beirinckx Luc 

te Herentals verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen 

onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een 

energieplan toe te voegen. 

Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, 

Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing. 

2. Het bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energieplan toont op voldoende wijze 

aan dat de BBT-maatregelen toegepast worden. 

3. Voor de nieuwe installaties zullen eveneens de BBT voor glastuinbouwbedrijven uitgevoerd 

worden. Het document toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe 

installaties de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Andere 

maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar. 

4. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een positief advies voor de 

omgevingsvergunningsaanvraag van Beirinckx Luc te Herentals; 

 

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 juli 2018 van de Provincie Antwerpen - Dienst Integraal 

Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:  

1. Kenmerken watersysteem 

a. Waterloop nr. A.7.10.2, Stapkensloop van 2de categorie 

- Atlas van de waterlopen 

De percelen zijn nabij atlaspunt 2/1 gelegen: Vereiste bodembreedte: 1,40 m. 

Opgenomen kruinbreedte: 7,80 m. 

- Kadaster  

De percelen HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 191 D;HERENTALS 3 

AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 195 N;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 

199 D;HERENTALS 3 AFD/NOORDERWIJK/, sectie A nr. 199 L palen aan de rechteroever 

van de waterloop. 

b. Kaartgegevens 

De percelen zijn gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied volgens de 

watertoetskaart. 

Volgens het gewestplan zijn de percelen gelegen in agrarische gebieden. 

Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol. 

2. Verenigbaarheid met het watersysteem 

Als gevolg van het project worden er geen significante negatieve effecten op het watersysteem 

verwacht. Het project wordt bijgevolg gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de 

doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Gezien het risico beperkt is 

tot het gevraagde project, dient de eigenaar zelf alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om 

eventuele waterschade te voorkomen. 

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 
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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. 

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 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. 

- 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 categorie behoort toe aan de provincie. 

- 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 

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 
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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. 

4. Toetsing en conclusie 

Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in punt 3, 

in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden. 

Voorafgaand aan de uitvoering van eventuele werken aan de waterloop moet een 

omgevingsvergunning verkregen worden; 

      

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 28 augustus 2018 van de Provinciale 

Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies: 

1. Horen van de partijen 

− De heer L. Beirinckx, aanvrager, en de heer B. Baets, milieuadviseur bij SBB, worden 

gehoord. 

− De voorzitter overloopt het voorwerp van de aanvraag en vermeldt dat de AOW een 

ongunstig advies verleent voor de grondwaterwinning, gezien het gebruik van grondwater uit 

het Zand van Berchem voor beregening niet kan worden toegestaan. De huidige vergunning 

loopt wel nog door tot 8 mei 2028. 

o De heer Baets legt uit dat dit een algemene tendens is binnen de tuinbouwsector. Het 

probleem is echter dat in de tuinbouw doorgaans water wordt gegeven via fijne 

druppelsystemen. Tot op heden zijn er geen ontijzeringsinstallaties beschikbaar die 

kunnen garanderen dat het ijzer voldoende kan verwijderd worden zodat deze 

systemen niet verstopt geraken.  

o De heer Baets geeft aan dat er eventueel regenwater kan aangewend worden, maar 

dat dit in periodes van droogte (zoals nu) problematisch is. Hydrocultuur is zeer 

gevoelig voor watertekort. Als er tijdens de zomerperiode 3-4u geen water 

beschikbaar is, is de teelt zo goed als zeker verloren. 

− De voorzitter vraagt waarom er een vroegtijdige hernieuwing wordt gevraagd.  

o De heer Baets antwoordt dat de aanvrager het bedrijf heeft uitgebreid tot 8 hectare en 

dat er een nieuwe WKK werd aangevraagd (ter waarde van 2 miljoen euro). Er werd 

reeds een vergunning bekomen voor een WKK met een vermogen van 2.500 kVA. Met 

deze aanvraag wordt echter een vermogen van 4.490 kVA gevraagd.  

o Op vraag van de POVC vermeldt de heer Baets dat er voor de WKK reeds een 

stedenbouwkundige vergunning werd bekomen. 

o De heer Beirinckx legt uit dat een stedenbouwkundige vergunning in principe niet 

vereist is, gezien de WKK wordt voorzien in een bestaande loods. 

− De voorzitter vraagt welke preventieve maatregelen er genomen worden om lichthinder te 

voorkomen. 

o De heer Beirinckx legt uit dat er verduisteringsschermen worden voorzien. Er zal 

bovendien niet verlicht worden tussen 17u en middernacht.  

o De heer Baets legt uit dat het bedrijf een modelbedrijf is voor wat betreft lichthinder.  

− De voorzitter vermeldt dat de AGOP-M stelt dat de aanvrager binnen 6 maanden na 

vergunningverlening d.m.v. emissiemetingen dient aan te tonen dat de emissies van de 

WKK’s voldoen. 

o De heer Baets geeft aan dat dit geen probleem vormt. 

− De voorzitter vraagt hoe de opslag van ethyleen zal gebeuren. 

o De heer Baets antwoordt dat de opslag van ethyleen in 20 flessen van 50 liter zal 

gebeuren. 

2. Omschrijving. 

− Het CBS van Herentals merkt op dat het onduidelijk is hoe de gevraagde opslag van ethyleen 

zal gebeuren: in flessen van 50 liter (20x 50 liter) of in een tank van 1.000 liter (zie 

addendum C3). 

• De POVC merkt op dat in addenda C1 en C3 vermeld wordt dat de tank nog niet 

aanwezig is maar buiten geplaatst wordt. Dit zorgt inderdaad voor enige verwarring naar 

opslagwijze.  
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• De aanvrager verklaart ter zitting dat de opslag van ethyleen in 20 flessen van 50 liter 

zal gebeuren. 

− De omschrijving kan worden behouden. 

3. Openbaar onderzoek – bezwaren 

− Er werden geen bezwaren ingediend. 

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid 

− De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied waardoor gesteld kan 

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

het gewestplan. 

− Volgens de exploitant zijn de stedenbouwkundige aanvragen rond de uitbreiding van deze 

aanvraag reeds eerder ingediend en verleend. 

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

5. Toetsing aan titel V van het DABM 

− Het advies van het CBS van Herentals is gunstig, mits enkele verduidelijkingen/ 

opmerkingen: 

• uit het advies van VMM, Afdeling Water blijkt dat de hernieuwing van de grondwater-

winning geen ontoelaatbare schade veroorzaakt aan bodem en grondwaterlagen en dat 

de aangevraagde hoeveelheden aanvaardbaar zijn. 

• Verdere informatie over de opslag van de vaste kunstmeststoffen, in het dossier is enkel 

terug te vinden dat deze in bigbags of in zakken worden opgeslagen 

• Zal de regelgeving met betrekking tot scheidingsafstand t.o.v. de bovengrondse mazout-

tank en de bovengrondse, gecompartimenteerde tank met smeer- en afvalolie 

gerespecteerd worden? 

• Is voldaan aan de regelgeving met betrekking tot scheidingsafstanden tussen Borax en 

meststoffen, gekenmerkt door GHS05? 

• Is er voldaan aan de bepalingen in artikel 5.17.4.1.12 (opslag van vaste stoffen, die 

gevaarlijk zijn omwille van de concentratie aan uitloogbare stoffen van bijlage 2B of van 

de CLP-verordening, op een vloeistofdichte ondergrond, voorzien van een 

opvangsysteem voor mogelijk verontreinigd hemelwater, tenzij anders vermeld in de 

omgevingsvergunning). 

• Zal er getankt wordt boven een vloeistofdichte vloer? 

- De POVC verwijst voor bovenstaande opmerkingen naar het gunstige advies van de 

AGOP-M alsook naar het advies van de AOW. 

− Het advies van de AGOP-M is gunstig en stelt dat de emissies van WKK’s 1&2 op 18 januari 

2018 gemeten werden door een erkend labo, er wordt vastgesteld dat de parameter NOx 

overschreden wordt. Er wordt voorgesteld binnen 6 maanden na vergunningverlening aan te 

tonen d.m.v. emissiemetingen dat de emissies van de WKK’s (1,2&3) voldoen (zie punt 11.d) 

− Het advies van het VEA is gunstig. 

− De AOW verleent een ongunstig advies voor de hernieuwing van de grondwaterwinning, gelet 

op het volgende: 

• De aangevraagde winning onttrekt water aan het Zand van Berchem (HCOV 0254) en uit 

het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. Dit grondwaterlichaam heeft een goede 

kwantitatieve toestand. Het grondwater uit het Zand van Berchem is van hoogwaardige 

kwaliteit en dient voorbehouden te worden voor toepassingen die drinkwaterkwaliteit 

vereisen. Het gebruik van grondwater uit het Zand van Berchem voor beregening kan 

bijgevolg niet aanvaard worden. Er is op deze locatie voldoende alternatief om in de 

waterbehoefte te voorzien. 

• De winning kan echter wel vergund blijven tot en met de vervaldag van de huidige 

vergunning, mits naleving van de voorwaarden. 

− De POVC is van oordeel dat de aanvraag, mits weigering van het verder exploiteren van de 

grondwaterwinning, in overeenstemming is met titel V van het DABM. 

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw en milieu 

− Volgens de exploitant zijn de stedenbouwkundige aanvragen rond de uitbreiding van deze 

aanvraag reeds eerder ingediend en verleend. 

Deze aanvraag bevat enkel een milieuluik. 
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7. Toepasselijke BREF’s 

− Niet van toepassing. 

8. Natuurtoets 

− Er werd geen advies gevraagd aan ANB. 

− 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 voldoende 

afstand van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op 

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

wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht 

van de aanwezige natuurwaarden. 

9. Watertoets 

− Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de 

grondwaterwinning wordt verwezen naar het ongunstige advies van de AOW (zie punt 5. 

Toetsing aan titel V van het DABM). 

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

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

gevraagd aan de DIW. Het advies van de DIW is gunstig. 

− De aanvraag voldoet voor wat betreft de grondwaterwinning niet aan de doelstellingen en 

beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 

2003, zodat de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren hiervoor dient geweigerd te 

worden. Voor het overige, zoals blijkt uit het gunstige advies van de DIW, voldoet de 

aanvraag aan de doelstellingen en beginselen vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet 

Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003. 

10. Termijn: 

− De vergunning dient geweigerd te worden voor de hernieuwing van de grondwaterwinning. 

De vergunning voor de grondwaterwinning behoudt haar rechten tot 8 mei 2028. 

− Voor het overige kan de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur. 

11. Voorwaarden 

Milieuvoorwaarden: 

a. Algemene milieuvoorwaarden: 

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

asbest) en 4.9 (energieplanning) 

− Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

− Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) 

− Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) 

b. Sectorale milieuvoorwaarden: 

− Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 

− Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1 

− Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2 

− Elektriciteit: hoofdstuk 5.12 

− Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15 

− Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1 

− Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3 

− Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1 

− Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2 

− Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3 

− Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4 

− Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31 

− Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53 

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:  

De AGOP-M stelt volgende bijzondere voorwaarde voor: 

1. 6 maanden na vergunningverlening dient d.m.v. emissiemetingen uitgevoerd door een 

erkend labo aangetoond te worden dat de 3 WKK’s voldoen aan de emissiegrenswaarden. 
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• De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen: 

“Ten laatste 6 maanden na vergunningverlening dienen emissiemetingen bezorgd te 

worden van de 3 WKK’s. Deze metingen dienen bezorgd te worden aan de 

vergunningverlenende overheid 

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwepen.be) die ze ter evaluatie zal 

overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.” 

De DIW stelt volgende voorwaarde voor: 

2. Voorafgaand aan de uitvoering van eventuele werken aan de waterloop moet een 

omgevingsvergunning verkregen worden. 

• De POVC merkt op dat de aanvraag geen werken aan de waterloop omvat. De 

stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de serre werd reeds verleend. 

Deze voorwaarde moet bijgevolg niet opgelegd worden. 

Volgende voorwaarde, zoals voorgesteld door de AOW, kan worden opgelegd: 

3. Het regenwater en drainwater dient maximaal opgevangen en hergebruikt te worden. 

Het CBS stelt volgende voorwaarde voor: 

4. Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de volledige kasafscherming/ lichtscherm-

installatie (met verduisteringsschermen) vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip 

van zonsopgang in werking moet zijn om de lichtuitstraling door assimilatiebelichting 

maximaal te reduceren. 

• De aanvrager dient, conform hoofdstuk 4.6 van Vlarem II, sowieso maatregelen te nemen 

om lichthinder te voorkomen, dit moet niet nog eens als bijzondere voorwaarde opgelegd 

worden. De aanvrager verklaart ter zitting bovendien dat er verduisteringsschermen 

zullen worden voorzien en dat er geen belichting zal worden toegepast tussen 17u en 

middernacht. De POVC stelt voor om de toelichting van de aanvrager op te nemen in de 

overwegingen van het besluit. 

 

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden: 

1. Onverminderd de toepasselijke voorwaarden van hoofdstuk 4.5. van Vlarem II dient de WKK-

installatie 3 minimaal voorzien te zijn met: 

a. Een binnenomkasting voor nieuwe WKK (in de serreloods naast de vergunde 

installaties) die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 meter van de 

wanden van de loods en het dak maximaal 60dB(A) bedraagt; 

b. In-en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier beperkt blijft 

tot 65 dB(A) op 1 meter. 

2. De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een 

automatische afsluiter (of equivalent systeem). De KWS-afscheider dient tevens uitgerust zijn 

met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig). 

3. De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, 

moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en 

afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden 

bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 

4. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een 

logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede 

werking van de KWS-afscheider op te volgen. 

5. Ten laatste 6 maanden na vergunningverlening dienen emissiemetingen bezorgd te worden 

van de 3 WKK’s. Deze metingen dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende 

overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieanwerpen.be) die ze ter evaluatie zal 

overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. 

6. Het regenwater en drainwater dient maximaal opgevangen en hergebruikt te worden. 

 

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

de goede ruimtelijke ordening; 

 

Overwegende dat voor de evaluatie van het ongunstig advies van Afdeling Operationeel 

Waterbeheer wordt verwezen naar het advies van de POVC; 

mailto:dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwepen.be
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Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; 

 

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens 

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

 

Overwegende dat verduisteringsschermen op de serres worden voorzien om lichthinder te 

voorkomen; dat er bovendien geen verlichting wordt toegepast tussen 17u en middernacht; 

 

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 verandering 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 gedeeltelijk toe te staan voor onbepaalde duur; 

 

Overwegende dat de lopende vergunningen kunnen opgeheven worden, behalve voor wat betreft de 

grondwaterwinning die vergund blijft tot 8 mei 2028; 

 

 

B E S L U I T: 

 

ARTIKEL 1 - Voorwerp 
 

§1 Aan bvba Beirinckx Luc, gevestigd Rossem 7 te 2200 Noorderwijk, wordt onder de voorwaarden 

bepaald in onderhavig besluit de vergunning deels verleend om een glastuinbouwbedrijf 

(inrichtingsnummer omgevingsloket 20180418-0015), gelegen Rossem 7 te 2200 Herentals, 

kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-A-191D, 3-A-195N, 3-A-199D en 3-A-

199L, verder te exploiteren en te veranderen door toevoeging van perceel 3-A-199D, wijziging 

en uitbreiding, zodat de inrichting voortaan omvat: 

− het lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet van 0,29 m³/uur, 2,88 m³/dag 

en 1.050 m³/jaar via een septische put in een gracht (uitbreiding - 3.2.2.b); 

− het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het condenswater van de WKK, met een max. 

debiet van 1,13 m³/uur, 9,03 m³/dag en 2.709 m³/jaar, via een KWS-afscheider met 

coalescentiefilter in een gracht (uitbreiding van het debiet met 0,72 m³/uur - 3.4.1.a); 

− de opslag van 6.500 liter oliën, waarvan 3.000 liter afvalolie in een bovengrondse houder en 

3.500 liter smeerolie in een bovengrondse houder (regularisatie inhoud tank - 6.4.1); 

− één verdeelslang op de tank van 2.800 liter mazout (uitbreiding – 6.5.1); 

− 3 WKK-installaties op aardgas met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van respectievelijk 

3.041 kVA, 1.498 kVA (max. 75% van het vermogen), 4.490 kVA en een nominaal thermisch 

ingangsvermogen van respectievelijk 6.933 kW, 3.451 kW (max. 75% van het vermogen) en 
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9.597 kW en een noodstroomgroep met een elektrisch vermogen van 80 kW en een nominaal 

vermogen van 100 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 

bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (totaal elektrisch vermogen = 9.109 kVA en totaal 

nominaal thermisch ingangsvermogen = 20.081 kW) (wijziging door aanpassing vermogens - 

12.1.1.2.b – 31.1.3); 

− een transformator met een vermogen van 400 kVA (12.2.1); 

− 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2x 1.600 kVA, 

2.000 kVA, 2.500 kVA, 3.000 kVA, 4.000 kVA en 5.700 kVA (uitbreiding met een transfo van 

5.700 kVA - 12.2.2); 

− het stallen van 7 bedrijfsvoertuigen (uitbreiding – 15.1.1); 

− de opslag van 1.000 liter ethyleen (20x 50 liter) (uitbreiding – 17.1.2.1.1); 

− de opslag van 20.000 liter CO2 in een bovengrondse tank (17.1.2.2.3); 

− de opslag van 2.324 kg (2.800 liter) lichte stookolie in een bovengrondse tank (wijziging door 

aanpassing dichtheid – 17.3.2.1.1.1.b); 

− de opslag van 27,959 ton oxiderende producten met GHS04 (actualisatie en uitbreiding – 

17.3.3.2.b); 

− de opslag van 93,545 ton bijtende producten met GHS05 (actualisatie en uitbreiding– 

17.3.4.2.b); 

− de opslag van 86,939 ton schadelijke producten met GHS07 (actualisatie en– 17.3.6.2.b); 

− de opslag van 1,81 ton producten die op lange termijngevaarlijk zijn voor de gezondheid 

(met GHS08) (actualisatie en uitbreiding – 17.3.7.1.b); 

− de opslag van 1,785 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met GHS09 

(actualisatie en uitbreiding– 17.3.8.1);  

− de opslag van 1.000 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (uitbreiding 

- 17.4); 

− een grondwaterwinning, bestaande uit twee putten op een diepte van respectievelijk 70 m en 

55 m, met een opgepompt debiet van 24 m³/dag en 7.740 m³/jaar tot een totaal debiet van 

90 m³/dag en 29.670 m³/jaar (53.8.2). 

 

− Rubriek 43.1.3 is niet meer van toepassing. 

 

Rubricering: 3.2.2.b - 3.4.1.a – 6.4.1 - 6.5.1 - 12.1.1.2.b – 12.2.1 - 12.2.2 - 15.1.1 - 17.1.2.1.1 – 

17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.3.2.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1.b - 17.3.8.1 - 17.4 - 

31.1.3 – 53.8.2. 

 

OPSLAG GEVAARLIJKE GASSEN EN PRODUCTEN 

 

Product Hoeveelheid Opslagwijze 
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Kg liter 

smeerolie  3.500 Comp BG  X          

afvalolie  3.000 Comp BG  X          

ethyleen  1.000 20x 50 l  X         

CO2  20.000 BG    X        

Licht stookolie 2.324 2.800 BG     X       

ammoniumnitraat 1.459,2 1.140 BG     X  X    

kaliumnitraat 1.500 714 BG     X      

multifeed 25.000  2x BG     X X X    

Calsal 18.000 12.000 BG      X X    

Ijzer 1.408 1.100 BG      X     

Mangaan-sulfaat 1.700  zakken      X  X X  
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salpeterzuur 7.380 6.000 BG      X     

Kalksalpeter-zuur 15.000  Zakken      X X    

zinksulfaat 57  Zakken      X X  X  

calcinit 25.000  Zakken      X X    

borax 110  Zakken       X    

calciumchloride 2.285  Zakken       X X   

kopersulfaat 28         X  X  

Diverse producten  1.000           X 

Totaal    
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§2 De vergunning wordt geweigerd voor de vroegtijdige hernieuwing van een grondwaterwinning, 

bestaande uit twee putten op een diepte van respectievelijk 55 en 70 m, met een opgepompt 

debiet van 24 m³/dag en 7.740 m³/jaar tot een totaal debiet van 90 m³/dag en 29.670 m³/jaar, 

zodat deze vergund blijft voor een termijn verstrijkend op 8 mei 2028. 

 

Rubricering:53.8.2 

 

ARTIKEL 2 – Voorwaarden 
 

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

voorwaarden: 

 

Milieuvoorwaarden: 

a. Algemene milieuvoorwaarden: 

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

asbest) en 4.9 (energieplanning) 

− Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

− Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) 

− Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder) 

b. Sectorale milieuvoorwaarden: 

− Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 

− Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1 

− Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2 

− Elektriciteit: hoofdstuk 5.12 

− Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15 

− Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1 

− Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3 

− Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1 

− Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2 

− Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3 

− Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4 

− Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31 

− Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53 

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:  

1. Ten laatste 6 maanden na vergunningverlening dienen emissiemetingen bezorgd te worden 

van de 3 WKK’s. Deze metingen dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende 

overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwepen.be) die ze ter evaluatie zal 

overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.” 

2. Het regenwater en drainwater dient maximaal opgevangen en hergebruikt te worden. 
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Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden: 

1. Onverminderd de toepasselijke voorwaarden van hoofdstuk 4.5. van Vlarem II dient de WKK-

installatie 3 minimaal voorzien te zijn met: 

a. Een binnenomkasting voor nieuwe WKK (in de serreloods naast de vergunde 

installaties) die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 meter van de 

wanden van de loods en het dak maximaal 60dB(A) bedraagt; 

b. In-en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier beperkt blijft 

tot 65 dB(A) op 1 meter. 

2. De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een 

automatische afsluiter (of equivalent systeem). De KWS-afscheider dient tevens uitgerust zijn 

met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig). 

3. De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, 

moeten worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en 

afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden 

bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 

4. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een 

logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede 

werking van de KWS-afscheider op te volgen. 

5. Ten laatste 6 maanden na vergunningverlening dienen emissiemetingen bezorgd te worden 

van de 3 WKK’s. Deze metingen dienen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende 

overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieanwerpen.be) die ze ter evaluatie zal 

overmaken aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving. 

6. Het regenwater en drainwater dient maximaal opgevangen en hergebruikt te worden. 

 

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, met uitzondering van de 

grondwaterwinning, die vergund is voor een termijn verstrijkend op 8 mei 2028; 

https://nnavigator.emis.vito.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: 
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1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

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

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

 

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 13 september 2018. 

 

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, 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: Rik Röttger 

 

 

In opdracht: 

De Provinciegriffier, De Voorzitter, 

 

 

 

            

 

Danny Toelen Cathy Berx 
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