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Projectnr. Omgevingsvergunning: OMV_2020121767
Inrichtingsnummer: 20200915-0037

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot 
aktename van de melding van BVBA FRUCTUS voor de 
hernieuwing van de exploitatie van een aardbeikwekerij te Rossem 
17 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 
13027, sectie A, perceel 207F, 209G, 209M

De melding ingediend door BVBA FRUCTUS met als adres Rossem 17 te 2200 Herentals, werd per 
beveiligde zending verzonden op 16 september 2020.

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt: 
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie 
meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, 
vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de 
persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum 
van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in 
artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In 
dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”



VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft de hernieuwing van de exploitatie van een aardbeikwekerij.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
17.4. Opslag van 572 kg gevaarlijke producten in kleine 

verpakkingen van max. 30 kg/l waarvan: 
- 370 kg salpeterzuur
- 127 kg ijzerchelaat
- 74 kg melspring Easyflow 

(waterstofperoxide/ammoniumpolycarboxyla
at)

3 Verandering

28.4.c)1° Opslag van 150 m³ andere meststoffen (drainopvang 
teeltgoten en trayvelden)

3 Nieuw

43.1.1°b) Een stookinstallatie met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 800 kW

3 Verandering

17.3.6.1.b Opslag van 20.000 l stookolie, 1.500 l en 500 l 
mazout

Niet langer 
van toepassing

17.3.9.1 Een verdeelinstallatie met één verdeelslang voor 
mazout

Niet langer 
van toepassing

De ingedeelde inrichting omvat een aardbeikwekerij gelegen te Rossem 17. De aardbeienteelt gebeurt 
in een glasserre (4.500 m²), een folieserre (2.400 m²) en openluchtstellingen met regenbescherming 
(4.000 m²). Daarnaast zijn er twee trayvelden aanwezig van respectievelijk 2.670 m² en 3.400 m² voor 
de opkweek van jonge aardbeiplanten gedurende de maanden augustus en november, de overige 
maanden staan de trayvelden leeg. 

De vergunningsplichtige activiteiten vinden plaats op volgende percelen: afdeling 3 sectie A nrs 207F, 
209G en 209M. Er worden geen nieuwe percelen toegevoegd aan de vergunning.

De aanvraag betreft een hernieuwing van de lopende vergunning met als einddatum 24 september 
2021. De aanvraag omvat de aanpassing aan de reële situatie op het bedrijf.

Een hernieuwing wordt binnen de 24 tot 12 maanden voor het verval van de lopende vergunning 
aangevraagd. De verandering is beperkt of wordt beperkt geacht.

Conform artikel 70 § 1 van het omgevingsvergunningsdecreet kan een hernieuwing van een 
omgevingsvergunning die voor een bepaalde duur verleend is, op zijn vroegst 24 maanden voor de 
einddatum van de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Als de vergunningsaanvraag ten minste 
twaalf maanden voor de einddatum van een omgevingsvergunning van bepaalde duur wordt 
ingediend, mag de stedenbouwkundige handeling in stand worden gehouden of mag de ingedeelde 
inrichting of activiteit verder geëxploiteerd worden na de einddatum in afwachting van een definitieve 
beslissing over de aanvraag.
De exploitatie dient in dat geval te gebeuren onder naleving van de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden en de tot dan toe geldende bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning.

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend op 16 september 2020 en binnen de looptijd van de 
vergunning, lijkt voldaan aan de voorwaarden van artikel 70 § 1 van het 



omgevingsvergunningsdecreet en lijkt de aanvraag voor een hernieuwing van de vergunning 
aanvaardbaar. 

De ingedeelde inrichting verandert volgens de indelingslijst uit bijlage 1 van VLAREM II van een 
klasse 2 naar een klasse 3 inrichting.

2. Historiek

• VLAREM melding klasse 3: 1992/318, Opslag van stookolie - Deels vervallen, deels niet 
vervallen, resultaat: Vergund

• ARAB/milieu informatiedossier: 1991/065, Landbouwbedrijf voor runderen - Vervallen, 
resultaat: Niet vergund

• VLAREM milieuvergunning: 2001/023, Tuinbouwbedrijf - Deels vervallen, deels niet 
vervallen, resultaat: Vergund

• VLAREM melding klasse 3: 1992/296, Opslag dierlijk mest - Aktename, resultaat: Aktename
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00141, Bouwen van folieplatenserre - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1985/00155, Bouwen van een tuinbouwloods voor 

groenten en machines - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00211, Bouwen van een vrijstaande woning. - In 

uitvoering, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00129, Bouwen van een woning - wijziging 

bestemming noodwoning naar bedrijfsruimte voor agrarische doeleinden. - Beslist in eerste 
aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2001/00133, Het bouwen van een serre bij een 
bestaand tuinbouwbedrijf - Uitgevoerd, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 2007/00016, Het bouwen van een serre van 25,5 m² - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

• VLAREM melding overname: 2007/050, tuinbouwbedrijf - Aktename, resultaat: Aktename

Aanvulling historiek
///

3. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering 
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag 
moet niet openbaar gemaakt worden. De eenvoudige procedure wordt gevolgd. 

4. Adviezen
///

Bespreking adviezen
///

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

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

Verordeningen
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
• Hemelwaterputten (gewestelijk)



• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
///

6. Sectorale regelgeving

Wegenis
///

Watertoets
///

Project-MER
///

Mer-screening

De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III 
van het MER-besluit. De project MER-screening is dan ook niet van toepassing.

Voortoets/Passende beoordeling

Voortoets

Een voortoets werd bij de aanvraag bijgevoegd. Het resultaat geeft aan dat er geen risico op 
betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied is. 
Er dient hierdoor geen passende beoordeling te worden uitgewerkt. Rekening houdende met de aard en 
de omvang van de activiteiten en de ligging, kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten te 
verwachten zijn op de biodiversiteit.

Natuur

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied. 

De exploitatie ligt op geruime afstand van VEN-gebied 3,5 km), habitatrichtlijngebied (2,9 km) en 
vogelrichtlijngebied (9,7 km).

De exploitatie is niet gelegen in een beschermingszone van een grondwaterwingebied of in 
overstromingsgevoelig gebied.

Gelet op de aard en de ligging van de exploitatie en op basis van de beschikbare gegevens in de 
omgevingsvergunningsaanvraag lijkt het aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare 
en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een 
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van habitatrichtlijngebieden zal veroorzaken, 
op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving en 
voor zover de exploitant zich gedraagt naar de code van goede natuurpraktijk.

Erfgoed-/archeologietoets
///



Mober

De exploitant geeft aan dat het aantal transporten om economische redenen zo beperkt mogelijk wordt 
gehouden. De ontsluiting gebeurt via Rossem en de Herenthoutseweg naar de E313 richting 
Antwerpen/Hasselt en via de Herenthoutseweg naar R15 ring rond Herentals. De transporten beperken 
zich tot de aanvoer van meststoffen en de afvoer van aardbeien en gebeuren hoofdzakelijk met eigen 
bedrijfsvoertuigen. Door de goede ontsluiting rond het bedrijf verwacht de exploitant geen nadelige 
effecten op de omgeving. 

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten

Water

Het regenwater van de serres en de trayvelden wordt opgevangen in een foliebassin van 4.900 m³. Het 
regenwater wordt maximaal benut voor de aanmaak van voedingswater. Geschat wordt dat er per jaar 
6.000 m³ hemelwater wordt verbruikt. Voor de exploitatie wordt uitsluitend hemelwater gebruikt. Het 
foliebassin bevindt zich op perceel 209G.

De exploitatie is volgens het zoneringsplan gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Er 
wordt geschat dat er per jaar 120 m³ huishoudelijk afvalwater wordt geloosd.

Watersystemen

De planten in de serres en de openluchtstellingen worden gevoed met water en meststoffen via een 
druppelsysteem. De voedingsoplossingen worden in een meststofunit aangemaakt. De planten krijgen 
meerdere keren per dag de juiste dosering aan voeding en water. Het overtollige voedingswater kan 
doorsijpelen naar de teeltgoten die aangesloten zijn op de drainopvang van 150 m³. Het opgevangen 
drainwater wordt opnieuw vermengd met verse voedingsoplossing. Het drainwater dat een te hoge 
concentratie aan meststoffen bevat (spuistroom) wordt aanzien als andere meststoffen en conform het 
mestdecreet besproeid op eigen graslanden. Gezien de concentratie van N en P2O5 relatief laag is, kan 
er op een beperkte oppervlakte grasland veel spuitstroom afgevoerd worden. 

Om te vermijden dat bij hevige regenval de spuistroom zal wegspoelen in oppervlaktewater, zal de 
exploitant conform het MAP6 een first-flush systeem voorzien. Met de reeds aanwezige drainopvang 
kan op die manier aan de minimum capaciteit van 100 m³/ha ruimschoots voldaan worden. 

Lucht

Op de exploitatie is een gasgestookte installatie aanwezig voor de verwarming van de serres. De 
 stookinstallatie heeft een nominaal thermisch ingangsvermogen van 800 kW.

Bij een stookinstallatie met een individueel nominaal thermisch ingangsvermogen dat hoger is dan 300 
kW zijn bijgevolg de emissiegrenswaarden van toepassing en dienen deze aan periodieke 
emissiemetingen onderworpen te worden. De exploitant geeft in bijlage E4 ‘effecten op de 



luchtkwaliteit’ aan dat het meest recente onderhoudsrapport als bijlage bij de aanvraag werd gevoegd. 
De exploitant geeft niet aan dat de emissiemetingen periodiek worden uitgevoerd. 

Geluid en trillingen

Gezien de activiteiten van de exploitatie worden op het vlak van geluid en trillingen geen 
noemenswaardige problemen verwacht.

Gevaarlijke producten

Volgens bijlage addendum R17.3 worden het salpeterzuur en het ijzerchelaat opgeslagen boven een 
inkuiping en staan alle gevaarlijke producten in kleine verpakking op een vloeistofdichte vloer.

Volgens de rubriekentabel werd de opslag van 20.000 liter stookolie, de opslag van 1.500 liter en 500 
liter mazout en de verdeelslang stopgezet. Uit de aanvraag kan niet afgeleid worden dat de opslagtanks 
conform de Vlarem-voorschriften buiten dienst werden gesteld. De exploitant dient er op gewezen te 
worden dat de definitieve buitengebruikstelling dient te gebeuren conform de bepalingen in afdeling 
5.17.4 van Vlarem II. Vanaf 1 juni 2015 dient er een attest opgesteld te worden door een erkend 
deskundige naar aanleiding van de buitengebruikstelling van de houder waaruit ondubbelzinnig blijkt 
dat de buitengebruikstelling volgens de regels van het vak uitgevoerd werd.

Bodem

Alle gebouwen en serres zijn gebouwd uit duurzame materialen en volgens de code van goede praktijk. 
De vloer is niet voorzien van overstorten of afleidingskanalen en zijn vervaardigd uit vloeistofdichte 
materialen.

De exploitant vraagt een opslag aan van 572 kg diverse gevaarlijke producten (vloeibare meststoffen) 
in kleine verpakkingen (o.a. 370 kg salpeterzuur, 127 kg ijzerchelaat en 74 kg melspring Easyflow 
(waterstofperoxide/ammoniumpolycarboxylaat) in verpakkingen van max. 30 kg/30 l). Om 
verontreiniging tegen te gaan gebeurt de opslag hiervan boven een lekbak. De inkuiping heeft een 
waterinhoudsvermogen van minstens 10% van de totale inhoud van de erin opgeslagen producten met 
een minimum inhoudsvermogen van het grootste recipiënt.

De exploitant geeft aan dat de opslag van het drainwater (150m³) werd uitgevoerd volgens de code van 
goede praktijk, zoals weergegeven in bijlage 5.9 hoofdstuk 1 van Vlarem II. We moeten opmerken dat 
bijlage 5.9 werd opgeheven en dat de regels van goed vakmanschap voor het bouwen van opslagplaatsen 
voor mengmest en vloeibare andere meststoffen beschreven staan in Bijlage 5.28 Hoofdstuk I. 

De beschrijving die de exploitant geeft van de opslagplaats voor het drainwater kan niet voldoende 
afgetoetst worden aan de omschrijvingen in Bijlage 5.28 Opslagplaatsen voor meststoffen Hoofdstuk I 
en dient door de aanvrager afgetoetst te worden. 

Volgens de omschrijving van de exploitant, voldoet de dikte van 15 cm van de grondplaat die bestaat 
uit een licht gewapend beton en de constructie van de opstaande muur is zodanig dat deze kan weerstaan 
aan de druk van de grond en het drainwater. Wat niet beschreven staat in de aanvraag zijn de materialen 
en specificaties van de volledige constructie, we raden dan ook aan dat deze gecontroleerd worden en 
indien nodig worden aangepast.

Uit de aanvraag kan men afleiden dat de vroegere verwarmingsinstallaties dewelke gevoed werden met 
stookolie vervangen werd door aardgasinstallaties. Het attest van de buitengebruikstelling werd niet aan 
het dossier toegevoegd. Hierdoor wordt aan de exploitant gevraagd dat het attest binnen de 6 maand aan 
de vergunning verlenende overheid wordt bezorgd.

Licht of straling



De exploitant neemt de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

Afvalstoffen

De exploitatie is een landbouwbedrijf waar aardbeien worden geteeld. Het optreden van 
verpakkingsafval op het bedrijf is dan ook beperkt. De plantenresten worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker zodat deze gebruikt kunnen worden voor verdere compostering of vergisting. De 
geproduceerde spuistroom wordt terug als meststof gebruikt op de graslanden.

Geur 

Geen bemerkingen

Conclusie

Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling lijkt gesteld 
te kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies onder voorwaarden 
dat:

• de stookinstallatie dient aan periodieke emissiemetingen onderworpen te worden.
• een attest van buitengebruikstelling van de opslagtanks wordt binnen de 6 maand aan de 

vergunning verlenende overheid bezorgd.

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, 
de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van 
een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan 
de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen 
slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 
en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar 
bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende 
de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op bovenstaande lijkt gesteld te kunnen worden dat de ligging van de exploitatie verenigbaar is 
met de bestemming op het gewestplan. 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

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

Voorwaarden



De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 
4.9

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 
met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7.1 en 4.4.7.2.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van 
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.17. Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.28. Sectorale milieuvoorwaarden – minerale meststoffen en dierlijke 

mest
Hoofdstuk 5.43. Sectorale milieuvoorwaarden – stookinstallaties

 Bijzondere milieuvoorwaarden
 

• de stookinstallatie dient aan periodieke emissiemetingen onderworpen te worden.
• een attest van buitengebruikstelling van de opslagtanks wordt binnen de 6 maanden aan de 

vergunning verlenende overheid bezorgd 

Lasten
///

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 5 oktober 2020 het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nummer OMV_2020121767 
met inrichtingsnummer 20200915-0037 van BVBA FRUCTUS voor handelingen op het terrein met als 
adres Rossem 17 te 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving Afdeling 13027, sectie A, perceel 
207F, 209G, 209M.
De aanvraag betreft de hernieuwing van de exploitatie van een aardbeikwekerij en omvat:

Rubrieknummer Omschrijving Klass
e

Aard

17.4. Opslag van 572 kg gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen van max. 30 kg/l waarvan: 

3 Verandering

https://navigator.emis.vito.be/


• 370 kg salpeterzuur
• 127 kg ijzerchelaat
• 74 kg melspring Easyflow 

(waterstofperoxide/ammoniumpolycarboxylaat)

28.4.c)1° Opslag van 150 m³ andere meststoffen (drainopvang 
teeltgoten en trayvelden)

3 Nieuw

43.1.1°b) Een stookinstallatie met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 800 kW

3 Verandering

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende algemene en 
sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De algemene voorwaarden

Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden – algemeen

Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

Algemene milieuvoorwaarden – geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7.1 en 4.4.7.2.

Algemene milieuvoorwaarden – lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden – licht

Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 
4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – 
oppervlaktewater

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij 
wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 
toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II 
van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: 
 https://navigator.emis.vito.be/

Sectorale milieuvoorwaarden

Hoofdstuk 5.17. Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van 
gevaarlijke producten

Hoofdstuk 5.28. Sectorale milieuvoorwaarden – minerale 
meststoffen en dierlijke mest

https://navigator.emis.vito.be/


Hoofdstuk 5.43. Sectorale milieuvoorwaarden – 
stookinstallaties

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd:

• De stookinstallatie moet aan periodieke emissiemetingen onderworpen worden.
• Een attest van buitengebruikstelling van de opslagtanks wordt binnen de 6 

maanden aan de vergunningverlenende overheid bezorgd.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel 
uit van de meldingsakte.

Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het 
voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet 
worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 
"BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de 
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege 
in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid



U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of 
door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening 
van deze beslissing. 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies 
of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het 
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen 
heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst 

dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van 
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is 
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges, 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


BEKENDMAKING MELDINGSAKTE
Referentie omgevingsloket : OMV_2020121767

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 5 oktober 2020 het volgende beslist:

Het college neemt akte van de melding ingediend door BVBA FRUCTUS voor de hernieuwing van de 
exploitatie van een aardbeikwekerij te Herentals, Rossem 17 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens 
Afdeling 13027, sectie A, perceel 207F, 209G, 209M.

Via www.omgevingsloket.be kan u deze beslissing raadplegen.

U kan het volledige dossier komen inkijken bij de dienst omgeving. Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via 
onze gemeentelijke website www.herentals.be (vermeld het referentienummer OMV_2020121767). U kan ook 
telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50. 

Beroepsmogelijkheden
Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen per beveiligde 
zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een termijn van 45 dagen die 
ingaat hetzij de dag na deze van de betekening, wanneer dergelijke betekening is vereist, hetzij de dag na deze 
van aanplakking, in alle andere gevallen.

Contactgegevens:
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een 
digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift 
ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende 

noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek 
daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep 
niet-ontvankelijk verklaard.  

Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in 

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges, 

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 

Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)
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