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Besluit van het college van burgemeester en schepenen over de
melding voor de overname van de vergunning voor een inrichting
voor de exploitatie van een veebedrijf gelegen te Plassendonk 10 te
2200 Herentals en met kadastrale omschrijving afdeling 13027,
sectie A, perceel 322C
__________________________________________________________________________________
Op 3 maart 2020 heeft de heer Jan Engels, met als adres Morkhovenseweg 104, bus 2 – 2200 Herentals
een melding van overname ingediend van de vergunning voor een inrichting voor de exploitatie van een
veebedrijf van Jozef Van Olmen, op een perceel gelegen te Plassendonk 10 te 2200 Herentals en met
kadastrale omschrijving afdeling 13027, sectie A, perceel 322C.
Het betreft de overname van de milieuvergunning voor een deel rundvee en aanverwanten op kadastraal
perceelnummer 322 C. De exploitant geeft aan dat de aanvraag betrekking heeft op de stal aangeduid
als nummer 2 op het bijgevoegde inplantings- en situeringsplan. De achterliggende mestzak werd op 25
mei 2010 reeds overgenomen door de heer Peter Krieckemans.
De gevraagde overname omvat het stallen van 62 melkkoeien en 18 jongvee 1-2 jaar en de opslag van
1.025 m³ mengmest in de drijfmestkelder onder de stal. Tevens werd de vraag tot overname van de
grondwaterwinning opgenomen.
De melding van overdracht werd getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde
wetgeving:
•
•

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet
omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;
besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning) zoals
gewijzigd bij latere besluiten.

Volgens de gegevens opgenomen in het dossier heeft deze melding betrekking op de overname van
volgende vergunning:

•

Milieuvergunning nummer 2009/045 verleend door het college van burgemeester en schepenen
in zitting van 26 januari 2010 voor het stallen van varkens en runderen. Deze vergunning omvat
tevens de exploitatie van een grondwaterwinning.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16
maart 2020 het volgende:
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 3 maart
2020, door de heer Jan Engels, voor een overname van de vergunning voor een inrichting voor de
exploitatie van een veebedrijf van Jozef Van Olmen, op het perceel gelegen in 2200 Herentals,
Plassendonk 10, kadastergegevens afdeling 3 sectie A perceelnummers 322C.
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