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BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV VERKOOIJEN VEEM MET BETREKKING TOT 
EEN OP- EN OVERSLAGBEDRIJF VAN AFVALSTOFFEN, GELEGEN IN 2320 HOOGSTRATEN, 
INDUSTRIEWEG 33

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen 
Helsen, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), 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 
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;
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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, het besluit 
van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de 
waterregelgeving 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 30 september 2019 ingediend door nv Verkooijen Veem, 
gevestigd Industrieweg 33 te 2320 Hoogstraten, strekkende tot het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning om een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen, gelegen 
Industrieweg 33 te 2320 Hoogstraten, kadastergegevens (afdeling-sectie-
perceelnummer) 1-F-10G2 en 1-F-11R, verder te exploiteren en te veranderen, als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- de sloop van een luifel;
- de plaatsing van 10 silo’s.

De aanvraag omvat volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- een opslagcapaciteit van 60.000 ton voor:

 de op- en overslag van 60.000 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen 
(2.1.1.b – 2.1.2.d);

 de opslag en sortering van 60.000 niet-gevaarlijke afvalstoffen (wijziging door 
buiten gebruik stelling van de sorteerband) (2.2.1.c.2 – 2.2.1.d.2);

 de opslag en sortering van 10.000 ton gevaarlijke vaste afvalstoffen (wijziging 
door buiten gebruik stelling van de sorteerband) (2.2.1.e.2);

 de opslag en mechanisch verwerken van 10.000 ton niet-gevaarlijke vaste 
afvalstoffen d.m.v. 2 persen van respectievelijk 125 kW en 25 kW (wijziging door 
buiten gebruik stelling van de shredder en maalmolen) (2.2.2.b.2);

 de opslag en mechanisch verwerken van 10.000 ton ander niet gevaarlijk vast 
afval door middel van 2 van respectievelijk 125 kW en 25 kW (uitbreiding) 
(2.2.2.f.2);

 de opslag en mechanisch verwerken van 10.000 ton gevaarlijke afvalstoffen 
d.m.v. 2 persen van respectievelijk 125 kW en 25 kW (wijziging door buiten 
gebruik stelling van de shredder en maalmolen) (2.2.2.g.2);

- het lozen van bedrijfsafvalwater (spoelwater van de silo’s) op de DWA van de 
riolering met een maximaal debiet van 2,0 m³/uur en 300 m³/jaar (3.4.1.a), 
waarvan:
 maximaal 1,5 m³/uur, 12 m³/dag en 220 m³/jaar in de DWA riolering 

(vermindering met 0,5 m³/uur en 80 m³/dag);
 maximaal 0,5 m³/uur en 80 m³/jaar mogelijk verontreinigd regenwater van de 

tankplaats in de DWA (wijziging doordat lozing plaatsvindt in de DWA i.p.v. in de 
RWA);

- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- 7 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 90,6 kW (uitbreiding met 

2 batterijladers met een totaal vermogen van 21,1 kW) (12.3.2);
- een parkeerplaats voor 20 trekkers, 50 opliggers en 25 heftrucks (15.1.2);
- een werkplaats uitgerust met 1 hefbrug en 1 schouwput voor herstelling en 

onderhoud van trekkers, opliggers en heftrucks (15.2);
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- 12 persluchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 162,35 kW en 
3 airco’s met een totaal vermogen van 9,9 kW, alles samen een totale geïnstalleerde 
drijfkracht van 172,25 kW (uitbreiding met 2 persluchtcompressoren (22,45 kW) en 1 
airco (3,4 kW), in totaal 25,85 kW) (16.3.1.1);

- de inrichting omvat wat betreft de opslag en verdeling van brandbare en gevaarlijke 
stoffen:
 een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang voor heftrucks en 1 voor het 

wegtransport (6.5.1);
 tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:
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- Opslag van 30 000 m3 hout in een lokaal (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (19.6.1.c);

- Opslag van 3 000 m3 hout in openlucht (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (19.6.1.d);

- Toestellen voor het herverpakken en scheiden van kunststoffen met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 448,89 kW (inrichting is volledig in 
industriegebied gelegen) (Regularisatie van de vermogens, vermindering van de 
totale geïnstalleerde totale drijfkracht met 131,84 kW) (23.2.2.a);

- Opslag van 59.000 ton kunststoffen in loodsen en silo’s (voor een inrichting die 
volledig in industriegebied gelegen is) (uitbreiding van de opslag van kunststoffen in 
de loodsen met 9.125 ton) (23.3.1.c);

- Opslag van 1 000 ton kunststoffen in openlucht (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (23.3.1.d);
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- Mobiele toestellen voor het bewerken van metaal in de herstelwerkplaats met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 30,9 kW (Regularisatie vermogens, 
vermindering van de geïnstalleerde totale drijfkracht met ca. 5,67 kW) (29.5.2.1.a);

- Een installatie voor het afvullen van natriumfosfaten uit silo in zakken met een 
geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW (30.1.1);

- 2 persen voor mechanische behandeling van papier en karton met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van 150 kW (vermindering met 50 kW door buiten gebruik stellen 
van sorteerband) (33.3.1.a);

- Opslag van 20 000 ton papier in een lokaal (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (33.4.1.c);

- Toestellen voor het herverpakken en scheiden van rubber met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van 473,49 kW (inrichting is volledig in industriegebied gelegen) 
(regularisatie van de vermogens, vermindering van de totale geïnstalleerde totale 
drijfkracht met 107,24 kW) (36.3.1.b.1);

- Opslag van 20.000 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- 2 stookinstallaties op stookolie met resp. warmtevermogen van 1 x193 kW en 1 x 

232 kW, alles bijeen een totaal vermogen van 425 kW (43.1.1.a);
- Opslag van 5 000 ton dierlijke producten in blik, voor gebruik als dierenvoeder 

(45.4.e.2);

Rubricering volgens aanvrager: 2.1.1.b - 2.1.2.d - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.1.e.2 -
2.2.2.b.2 - 2.2.2.f.2 - 2.2.2.g.2 - 3.4.1.a - 6.4.1 - 6.5.1 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.2 - 15.2 
- 16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.3.2.a - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 
17.3.8.2 - 17.4 - 19.6.1.c - 19.6.1.d - 23.2.2.a - 23.3.1.c - 23.3.1.d - 29.5.2.1.a - 
30.1.1 - 33.3.1.a - 33.4.1.c - 36.3.1.b.1 - 36.4.1 - 43.1.1.a - 45.4.e.2;

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:
- het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.3);
- een mobiele elektrogeengroep met een geïnstalleerd vermogen van 100 kW (12.1.1);
- de opslag van verpakte minerale producten op een terrein van minder dan 1 ha 

(30.10.1);

Afwijking wordt gevraagd van artikel 5.2.1.5.§2 (afsluiting) en artikel 5.2.1.5.§5. 
(groenscherm) van de sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlarem;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de 
inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een 
omgevingsvergunning:
- besluit van de deputatie van 18 mei 2000 met kenmerk MLAV1/00-23 houdende 

vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een op- en overslagbedrijf 
voor een termijn tot 18 mei 2020;

- besluit van de deputatie van 31 oktober 2000 met kenmerk MLWV/00-24 houdende 
inwilligen van het verzoek tot het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden;

- besluit van de deputatie van 4 juli 2002 met kenmerk MLAV1/02-93 houdende 
vergunning voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf voor een termijn tot 
18 mei 2020;

- besluit van de deputatie van 18 september 2008 met kenmerk MLAV1/08-138 
houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een op- en 
overslagbedrijf voor een termijn tot 18 mei 2020;

- besluit van de deputatie van 4 april 2013 met kenmerk MLAV1-2012-475 houdende 
vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een op- en 
overslagbedrijf voor een termijn tot 18 mei 2020;

- besluit van de deputatie van 13 juli 2017 met kenmerk MLVER-2017-28 houdende 
aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding 
van een op- en overslagbedrijf van afvalstoffen voor een termijn tot 18 mei 2020;
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Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 30 september 
2019; op het feit dat op datum van 30 oktober 2019 de aanvraag ontvankelijk en 
volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de exploitant zijn aanvraag heeft aangevuld als volgt:
- Op 17 december 2019 werd via een wijzigingsverzoek een repliek aangeleverd op de 

bemerkingen van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M). De 
volgende documenten werden aangeleverd:
 R2 Opslag afvalstoffen Wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 5-8 Wijzigingsverzoek.pdf
 Goedgekeurd werkplan afval wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 9-10 Wijzigingsverzoek.pdf
 C4 Rubriekenoverzicht wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 17-21 Wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 1-4 Wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 11-16 Wijzigingsverzoek.pdf
 C7 Toestellen Wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 22-27 Wijzigingsverzoek.pdf
 C8A Specifieke plannen wijzigingsverzoek.pdf
 Wijzigingsverzoek.pdf

- Op 28 januari 2020 werd er via ‘Verstuur een bericht’ een nota opgeladen met 
aanvullingen naar aanleiding van de ontvangen adviezen;

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 op het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden 
ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 december 2019 van het college van burgemeester en 
schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:
1. Adviezen

a. Externe Adviezen:
- advies gevraagd aan IOK Milieu op 6 november 2019: voorwaardelijk gunstig

b. Interne Adviezen
- Advies gevraagd aan de expert mobiliteit op 5 november 2019: geen advies
- Advies gevraagd aan de dienst openbare werken op 5 november 2019: geen 

advies ontvangen
2. Het advies van IOK luidt als volgt: 

a. Algemene bemerkingen aanvraag
- Overwegende dat de aanvraag werd ingediend binnen de looptijd van de 

vergunning (op 30 september 2019), lijkt voldaan aan de voorwaarden van 
artikel 70 §1 van het omgevingsvergunningsdecreet en lijkt de aanvraag voor 
een hernieuwing van de vergunning aanvaardbaar. De vergunningsaanvraag 
werd echter laattijdig (later dan 12 maanden voor het verstrijken van de 
termijn van de vergunning) ingediend. De exploitant dient er op gewezen te 
worden dat de ingedeelde inrichting niet verder mag geëxploiteerd worden na 
de einddatum in afwachting van een definitieve beslissing over de aanvraag.

b. Milieutechnische beoordeling
- Kunststofgranulaten

> De exploitant vraagt vergunning voor de opslag van 60.000 ton 
kunststoffen waarvan het merendeel (59.000 ton) wordt opgeslagen in 
loodsen en silo’s en een kleiner gedeelte (1.000 ton) in open lucht.
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> Bulkwagens, geladen met plastic granulaat, maalgoed en poeders, worden 
dagelijks gelost. Alle types bulkcontainers worden gelost: bulkcontainers 
met mangaten in het dak en bulkcontainers met één of meer losgaten in de 
deuren. Aansluitend aan het lossen wordt het product verpakt in de 
gewenste verpakking, op maat gelabeld en eventueel tijdelijk of voor 
langere tijd opgeslagen in de magazijnen.

> Dagelijks worden bij Verkooijen Veem NV bulkwagens geladen met plastic 
granulaat, maalgoed en poeders. Het laden vindt plaats vanuit zakken, 
bigbags, octabins, silo’s of container.

> Naast warehousing en logistic services heeft Verkooijen Veem NV een 
aantal upgrading activiteiten ontwikkeld om plastics die als off spec binnen 
komen, als near prime weggaan. Deze activiteiten omvatten een ontstoffing 
(via ontstoffingsmachine), zeven (via zeefinstallatie), demetaliseren en 
homogenisatie.

> Tijdens de laad- en losactiviteiten en bij de upgrading activiteiten kunnen 
kunststofgranulaten en –poeders in het leefmilieu terechtkomen. Gelet op 
de problematiek van de verontreiniging van de oceanen met plastics, lijkt 
het aangewezen dat de exploitant aan de POVC aangeeft welke 
maatregelen hij zal nemen om milieuverontreiniging door 
kunststofgranulaten en – poeders te voorkomen. Hierbij kan verwezen 
worden naar Operation Clean Sweep (OCS), een internationaal programma 
dat opgesteld is door PLASTICS (Plastics Industry Association) 
(handelsorganisatie van de plastic industrie) om de plastic-producerende 
en/of verwerkende industrieën te helpen om accidentele verliezen van 
pellets, vlokken en poeders in de omgeving te vermijden (zie ook: 
https://www.opcleansweep.org/ en www.opcleansweep.eu/wp-
content/uploads/2014/07/CleanSweep-Manual-Dutch.pdf). Aan de POVC 
kan voorgelegd worden om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de 
exploitant Operation Clean Sweep® of de principes ervan dient te 
implementeren in zijn bedrijfsvoering.

> Uit de aanvraag kan alvast afgeleid worden dat volgende maatregelen 
genomen worden om te vermijden dat kunststofkorrels in het 
oppervlaktewater kunnen terecht komen:
 het spoelwater van de silo’s passeert een korrelafscheider dewelke 

eventuele kunststofkorrels opvangt, vooraleer het spoelwater geloosd 
wordt in de DWA van de openbare riolering;

 er worden onder meer roosters voorzien op de interne kolken, met een 
aangepaste maaswijdte om te verhinderen dat kunststofkorrels in de 
RWA kunnen terecht komen;

 gemorste stoffen die aanleiding kunnen geven op stofemissies worden 
zo snel als mogelijk verwijderd.

- Water 
> Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties. Het 
huishoudelijk afvalwater wordt via LP2 in de openbare riolering van de 
Industrieweg geloosd (centraal gebied).
Het geloosde debiet is kleiner dan 600 m³/jaar waardoor de lozing van 
huishoudelijk afvalwater niet meldings- of vergunningsplichtig is volgens de 
indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem II. De exploitant dient er op gewezen 
te worden dat hij wel moet voldoen aan de milieuvoorwaarden voor niet-
ingedeelde inrichtingen m.b.t. de beheersing van 
oppervlaktewaterverontreiniging (hoofdstuk 6.2 van Vlarem II).

> Bedrijfsafvalwater
De exploitant vraagt vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater met 
een debiet van 2 m³/uur en 300 m³/jaar in de openbare riolering van de 
Industrieweg (centraal gebied) via LP1. Het bedrijfsafvalwater bestaat 
enerzijds uit spoelwater van de silo’s (max. debiet van 1,5 m³/uur, 
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12 m³/dag en 220 m³/jaar en anderzijds uit mogelijk verontreinigd 
hemelwater afkomstig van de tankplaats van voertuigen (max. 
0,5 m³/uur). Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de DWA van de 
riolering, via LP1.
De exploitant neemt in addendum E2 bij de aanvraag op dat de tankplaats 
vloeistofdicht werd uitgevoerd en dat de piste recent werd vernieuwd. Er 
werd een nieuwe KWS-afscheider voorzien.
In bijlage R3 is opgenomen dat het spoelwater van de silo’s een 
korrelafscheider passeert, dewelke eventuele kunststofkorrels opvangt, 
vooraleer het geloosd wordt in de DWA van de openbare riolering.

- Afval
> De exploitant neemt in bijlage R2 bij de aanvraag op dat de maximale 

opslagcapaciteit op het terrein 60.000 ton bedraagt. Afhankelijk van de 
aanvoer kan het afval uit verschillende stromen bestaan, die elk in een 
afzonderlijke rubriek kunnen ondergebracht worden. Veiligheidshalve wordt 
voor elke rubriek de maximale hoeveelheid (60.000 ton) aangevraagd. Het 
lijkt aangewezen om als bijzondere voorwaarde in de eventuele vergunning 
op te leggen dat de gezamenlijke opslag van afvalstoffen op het terrein 
maximaal 60.000 ton mag bedragen en dat de exploitant te allen tijde dient 
te kunnen aantonen dat hieraan voldaan is.

> De exploitant vraagt een afwijking op artikel 5.2.1.5 § 2 van Vlarem II 
(afsluiting) en op artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlarem II (groenscherm).

> Vermits Verkooijen Veem rechts en rechts vooraan grenst aan het magazijn 
van Dijmex NV, kan hier geen afsluiting voorzien worden. Op de overige 
plaatsen is er rondom de exploitatie een afsluiting voorzien. Er is bovendien 
camerabewaking aanwezig.

> De exploitant vraagt om het groenscherm conform addendum Q2 ‘Plan 
Groen’ te mogen uitvoeren. Hier wordt op een aantal plaatsen afgeweken 
van de breedte van het groenscherm (tussen perceel 11R en de gebouwen 
gelegen langs de Hinnenboomstraat is er een groenstrook van ca. 2 meter 
aanwezig; tussen de percelen 10G2 en 10H2, aan de straatkant van 10G2 
is er geen groenstrook, met uitzondering van een beperkte zone vooraan 
tussen 10G2 en 10H2; Verkooijen Veem N.V. grenst rechts en rechts 
vooraan aan het magazijn van Dijmex, waardoor er hier geen groenscherm 
mogelijk is).

> Overwegende dat OVAM optreedt als adviesverlenende instantie en gelet op 
hun expertise ter zake, lijkt het aangewezen om het standpunt van deze 
administratie m.b.t. de gevraagde hernieuwing en veranderingen voor de 
opslag van afvalstoffen en m.b.t. de gevraagde afwijking op de afsluiting en 
het groenscherm te volgen.

- Natuur
> De exploitatie ligt op ca. 1 km van het habitatrichtlijngebied ‘Heesbossen, 

Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de 
Heerlese Loop’. De exploitatie is niet gelegen nabij VEN-gebied, noch nabij 
vogelrichtlijngebied.

> Gelet op de aard van de exploitatie en op basis van de gegevens die 
opgenomen zijn in de aanvraag, kan verondersteld worden dat de 
gevraagde exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de 
natuur in nabijgelegen VEN-gebieden zal veroorzaken, noch dat de 
exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
nabijgelegen 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.

- Lucht 
> Luchtemissies
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 De exploitant vraagt om in het vergunningsbesluit akte te nemen van 
twee stookolie gestookte stookinstallaties van resp. 193 kWth en 
232 kWth.

 Vermits de twee stookinstallaties een individueel thermisch 
ingangsvermogen hebben dat kleiner is dan 300 kWth, zijn er geen 
emissiegrenswaarden van toepassing en hoeven er geen periodieke 
emissiemetingen te gebeuren. De exploitant dient er op gewezen te 
worden dat hij wel dient te voldoen aan de milieuvoorwaarden voor niet-
ingedeelde inrichtingen, meer bepaald deze voor de verwarming van 
gebouwen, zoals opgenomen in hoofdstuk 6.6 van Vlarem II. De 
exploitant neemt in de aanvraag op dat de verwarmingsinstallaties 
periodiek op hun goede werking nagekeken worden en indien nodig 
bijkomend worden afgesteld.

 De exploitant neemt in de aanvraag op dat de airco’s jaarlijks 
onderhouden worden door een deskundige. Er worden periodieke 
lektesten uitgevoerd. Er is een logboek aanwezig. De exploitant 
verwacht geen relevante emissies ten gevolge van de airco’s. Gelet op 
de genomen maatregelen, lijkt dit aanneembaar.

> Stof
 De exploitant verwacht geen stofemissies naar de omgeving.
 Echter, gelet op de transporten (en de bijhorende laad- en 

losactiviteiten) van kunststofgranulaten, maalgoed en poeders en gelet 
op de upgrading activiteiten, waarbij plastics worden ontstoft, gezeefd, 
gedemetaliseerd of een homogenisatie ondergaan, kunnen er op de 
bedrijfssite stofemissies ontstaan. Het lijkt aangewezen dat de 
exploitant via de POVC verduidelijkt welke maatregelen hij neemt of zal 
nemen om stofemissies te beperken of te voorkomen.

- Geluid
> Vermits de activiteiten binnen plaats vinden, de relevante geluidsbronnen 

binnen opgesteld staan en de poorten en deuren zoveel mogelijk gesloten 
gehouden worden en overwegende dat de inrichting in industriegebied 
gelegen is, verwacht de exploitant geen aanzienlijke hinder.

> Overwegende dat voorliggende aanvraag in hoofdzaak een hernieuwing van 
de vergunning betreft en in het geval er tot nog toe of in het kader van het 
openbaar onderzoek geen gegronde klachten/bezwaren m.b.t. geluidshinder 
geformuleerd werden, lijkt te kunnen gesteld worden dat de potentiële 
geluidshinder zal beperkt blijven tot een aanvaardbaar niveau.

- Mobiliteit
> Het bedrijf is gelegen in industriegebied. Vanuit het bedrijfspark is er een 

directe aansluiting naar de E19 mogelijk.
> Overwegende dat voorliggende aanvraag in hoofdzaak een hernieuwing van 

de vergunning betreft en in het geval er tot nog toe of in het kader van het 
openbaar onderzoek geen gegronde klachten/bezwaren m.b.t. 
mobiliteitshinder geformuleerd werden, lijkt te kunnen gesteld worden dat 
de potentiële mobiliteitshinder zal beperkt blijven tot een aanvaardbaar 
niveau.

- Gevaarlijke stoffen
> Vermits op basis van de opgegeven maximale opgeslagen hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen (in het bijzonder m.b.t. rubriek 17.3.7.3), kan op basis 
van de gegevens in de aanvraag niet uitgesloten worden of de ondergrens 
voor lagedrempelinrichtingen overschreden wordt. Het lijkt aangewezen dat 
de exploitant via de Seveso-status in de gewenste situatie aantoont of deze 
ondergrens zal overschreden worden. Het lijkt aangewezen om dit voor te 
leggen aan de POVC.

- Bodem
> De exploitatie neemt volgende maatregelen om de effecten op de bodem te 

voorkomen of te beperken:
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 stookolie en gasolie worden opgeslagen in 2 dubbelwandige 
bovengrondse houders, voorzien van een lekdetectiesysteem. Het meest 
recente keuringsattest werd bij de aanvraag gevoegd;

 de afvalolie bevindt zich in een bovengrondse, dubbelwandige houder. 
Het meest recente keuringsattest werd bij de aanvraag gevoegd;

 de transfo is olie-gekoeld en voorzien van een inkuiping. De olie is PCB-
vrij;

 de tankplaats is vloeistofdicht uitgevoerd; er werd een KWS-afscheider 
op de afvoerkanalen geplaatst. De keuring van de verdeelinstallatie zit 
vervat in het keuringsattest van de diesel- en gasolietank;

 gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten worden boven een 
inkuiping en op een vloeistofdichte vloer opgeslagen;

 de keuringsattesten van stookolietank nr4 en nr7 werden bij de 
aanvraag gevoegd.

- Conclusie milieu-technische beoordeling
> Voor de onderdelen m.b.t. ‘afval’ verdient het de aanbeveling om te 

verwijzen naar het advies van OVAM, gelet op hun deskundigheid ter zake.
> Met betrekking tot de overige onderzochte milieutechnische aspecten in 

voorliggende beoordeling lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen 
indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies. Het lijkt echter wel 
aangewezen dat de exploitant het volgende verduidelijkt aan de POVC.:
 welke maatregelen hij zal nemen om milieuverontreiniging door 

kunststofgranulaten en – poeders te voorkomen; hierbij kan hij zich 
richten naar Operation Clean Sweep (OCS), een internationaal 
programma dat opgesteld is door PLASTICS (Plastics Industry 
Association) (handelsorganisatie van de plastic industrie) om de plastic-
producerende en/of verwerkende industrieën te helpen om accidentele 
verliezen van pellets, vlokken en poeders in de omgeving te vermijden;

 welke maatregelen hij neemt of zal nemen om stofemissies te beperken 
of te voorkomen; zijn Seveso-status voor de gewenste situatie 
overmaakt.

c. Toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften (wordt niet overgenomen – in het 
advies werd geen rekening gehouden met de gedeeltelijke ligging van het perceel 
in het PRUP de kluis)

d. Besluit
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 op voorwaarde dat:
- m.b.t. afval: uit het advies van OVAM blijkt dat de gevraagde hernieuwing en 

verandering van de opslag van afvalstoffen en de gevraagde afwijkingen 
aanvaardbaar zijn;

- m.b.t. kunststofgranulaten en -poeders: de exploitant aan de POVC 
verduidelijkt welke maatregelen hij zal nemen om milieuverontreiniging door 
kunststofgranulaten en –poeders te voorkomen; eventueel kan als bijzondere 
voorwaarde opgelegd worden dat de exploitant Operation Clean Sweep® of de 
principes die aan de grondslag hiervan liggen, dient te implementeren in zijn 
bedrijfsvoering;

- m.b.t. stof: de exploitant aan de POVC verduidelijkt welke maatregelen hij 
neemt of zal nemen om stofemissies te beperken of te voorkomen; 
stofemissies kunnen ontstaan bij transportactiviteiten (met inbegrip van de 
bijhorende laad- en losactiviteiten) van kunststofgranulaten, maalgoed en 
poeders en tijdens de upgrading activiteiten, waarbij plastics worden ontstoft, 
gezeefd, gedemetaliseerd of een homogenisatie ondergaan;

- m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen: de exploitant aan de POVC de 
Seveso-status van de inrichting voor de gewenste situatie overmaakt.
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- 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."

3. Openbaar onderzoek
a. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 9 november 2019 tot en met 8 

december 2019. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
4. Beoordeling

a. Stedenbouwkundige beoordeling
- Stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de percelen 

waarop de vergunning betrekking heeft
> Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit 

van 30 september 1977.
> Het goed waarop de aanvraag betrekking heeft (silo’s, luifel), ligt volgens 

het van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.
> Het terrein is achterliggend gelegen in het PRUP De Kluis, in de 

bestemmingszone ‘regionaal bedrijventerrein’.
> Het goed is gelegen binnen het PRUP Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied 

Hoogstraten, goedgekeurd op 06 juli 2007.
> De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (G.S.V.), goedgekeurd 

door de deputatie op 31 juli 2014.
- De bestemmingen in een straal van 500m rond het perceel zijn volgens het 

gewestplan:
> Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied 

met landelijk karakter.
> PRUP De Kluis: M.B. 14 mei 2007.

- De aanvraag is principieel in overeenstemming met de van kracht zijnde 
gewestplanvoorschriften. De aanvraag is in overeenstemming met de 
voorschriften van het PRUP De Kluis.

- De functionele inpasbaarheid:
> De aanvraag kadert in de verdere uitbating van het bedrijf.

- De mobiliteitsimpact
> De te verwachten bijkomende impact op de mobiliteit wordt verondersteld 

gedragen te kunnen worden door de omgeving.
- De schaal, ruimtegebruik en de bouwdichtheid:

> De gevraagde silo’s worden gebouwd aansluitend aan de bestaande 
bebouwing en vormen er zodoende één geheel mee. De luifel wordt 
afgebroken om reden dat deze de toevoer naar de silo’s belemmert. De 
aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

- De vormgeving en materiaalgebruik zijn in overeenstemming met wat 
algemeen gangbaar is in industriegebied en heeft tot gevolg dat de silo’s 
inpasbaar zijn in de omgeving.

- Visueel-vormelijke elementen:
> Geen wijziging op genoemde aspecten.

- Cultuurhistorische aspecten:
> Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie.

- Het bodemreliëf:
> Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. 
> De genoemde aspecten worden beoordeeld in het ‘Milieutechnisch advies’.

b. Milieutechnische beoordeling
- Verkooijen Veem N.V. beschikt over specialistische expertise en kennis op het 

gebied van warehousing, upgrading en transport en logistiek. Kernactiviteit 
hierbij is het opwaarderen en verwerken van plastics, granulaat en maalgoed.
De firma verzorgt opslag en overslag, alsook mechanische bewerkingen van 
niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen. Tevens doet zij aan 
goederenopslag in magazijnen voor klanten.

- De bestaande vergunning is geldig tot 18 mei 2020.
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- Met de huidige aanvraag wordt hervergunning gevraagd. De toestand komt in 
grote lijnen overeen met de vergunde toestand, toch worden diverse 
regularisaties opgenomen:
> […]

- Aangaande de beoordeling van de milieutechnische aspecten van de aanvraag 
wordt aangesloten bij het advies van IOK.

- de gevraagde afwijkingen artikel 5.2.1.5 § 2 van Vlarem II (afsluiting) en op 
artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlarem II (groenscherm) kunnen worden toegestaan.

5. Advies
a. De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
b. Voorwaarden:

- m.b.t. afval: uit het advies van OVAM blijkt dat de gevraagde hernieuwing en 
verandering van de opslag van afvalstoffen en de gevraagde afwijkingen 
aanvaardbaar zijn;

- m.b.t. kunststofgranulaten en -poeders: de exploitant aan de POVC 
verduidelijkt welke maatregelen hij zal nemen om milieuverontreiniging door 
kunststofgranulaten en –poeders te voorkomen; eventueel kan als bijzondere 
voorwaarde opgelegd worden dat de exploitant Operation Clean Sweep® of de 
principes die aan de grondslag hiervan liggen, dient te implementeren in zijn 
bedrijfsvoering;

- m.b.t. stof: de exploitant aan de POVC verduidelijkt welke maatregelen hij 
neemt of zal nemen om stofemissies te beperken of te voorkomen; 
stofemissies kunnen ontstaan bij transportactiviteiten (met inbegrip van de 
bijhorende laad- en losactiviteiten) van kunststofgranulaten, maalgoed en 
poeders en tijdens de upgrading activiteiten, waarbij plastics worden ontstoft, 
gezeefd, gedemetaliseerd of een homogenisatie ondergaan;

- m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen: de exploitant aan de POVC de 
Seveso-status van de inrichting voor de gewenste situatie overmaakt.

- Alle eventuele aanpassingen aan het openbaar domein moeten 
voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Alle 
werken uitgevoerd op openbaar domein moeten conform advies van het 
stadsbestuur uitgevoerd worden. Alle eventuele kosten voor 
aanpassingswerken aan het openbaar domein zijn ten laste van de bouwheer.

c. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het 
verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Het college van burgemeester 
en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 december 2019 van het Departement Omgeving - 
Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Activiteiten en proces

a. Verkooijen Veem nv is een dienstverlenend bedrijf voor de opslag en overslag van 
voornamelijk kunststoffen, rubber, natriumfosfaten en papier onder de vorm van 
zowel grondstof als afvalstof.

b. Verkooijen Veem N.V. heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf met specialistische 
expertise en kennis op het gebied van warehousing, upgrading en transport en 
logistiek. Kernactiviteit hierbij is het opwaarderen en verwerken van plastics, 
granulaat en maalgoed. Verkooijen Veem N.V. verzorgt opslag en overslag, alsook 
mechanische bewerkingen van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen.

c. Verkooijen Veem N.V. verpakt, ompakt en herverpakt producten/materialen in big 
bags, octabins of dozen.

d. Tevens doet zij aan goederenopslag in magazijnen voor klanten. Het zusterbedrijf 
Rene Verkooijen levert hierbij de transportservice.

e. De uitgebreide opslagmogelijkheid van het magazijn bedraagt 60.000 ton bij een 
jaarlijks volume van ca. 160.000 ton.

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving Milieueffectrapportage
a. Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage van toepassing. De aanvraag omvat 

een screening (bijlage III).
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3. Inhoudelijke beoordeling
De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20190926-0002.
a. Afvalstoffen & materialen

- De betreffende grondstoffen en afvalstoffen zijn geen eigendom van de 
exploitant maar van derden. Ze worden op de inrichting opgeslagen tot latere 
ophaling door de eigenaar van de producten/stoffen. Naast kunststof-, rubber- 
en papierafval kunnen ook andere gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen 
opgeslagen worden. Aangaande de aard van de afvalstoffen, is het in eerste 
instantie de bedoeling om niet-gevaarlijk en vast afval op en over te slaan. 
Echter kan er soms een partij vast afval aangeleverd worden, met bijvoorbeeld 
een te hoog cadmiumgehalte in kunststoffen, die volgens de definitie van 
Vlarema als gevaarlijk afval moet worden beschouwd. De aangevraagde 
maximale hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen (vaste) bedraagt 50 ton (zie 
wijzigingsverzoek d.d. 17 december 2019).

- Het is niet de bedoeling om vloeibare gevaarlijke afvalstoffen te gaan opslaan. 
De vaste afvalstoffen worden op een betonverharding in de loodsen 
opgeslagen.

- Het merendeel van de afvalstoffen zijn afkomstig van uitvalstromen uit 
verschillende branches en ontstaan in de productie. Verschillende produkten 
zoals plastics, maalgoed, granulaat, rubber, diervoeding, fosfaten en ADR9 
stoffen worden opgeslagen.

- De afvalstoffen die worden verwerkt, hebben bij aanvaarding de vorm van 
grondstoffen of afgewerkte producten en hebben gelijkaardige eigenschappen.

- Voor het laden en lossen beschikt Verkooijen Veem over 13 laadkades in 
Hoogstraten. Hierdoor wordt lossen en laden van de goederen efficiënt, veilig 
en correct uitgevoerd. Daarnaast beschikt Verkooijen Veem N.V. over dubbele 
laadkades. Zo kunnen goederen overgeslagen worden van de een naar de 
andere container.

- De magazijnen zijn uitgerust met verschillende opslagsystemen (o.a. racking, 
bulk, big bag, zakken, boxen, los).

- De opslag in silo’s geschiedt in een modern silopark met 2.000 ton 
opslagcapaciteit, verdeeld over 12 silo’s. Het lossen van bulkwagens en 
bulkcontainers vindt plaats onder deskundige begeleiding. Containers zonder 
vacuümpomp worden gelost via de mobiele lossluis. Na het lossen kiest de 
klant voor tijdelijke- of langdurige opslag, of worden de goederen aansluitend 
verpakt in elke gewenste verpakking, al dan niet op maat gelabeld (in 25 kg 
zakken, in big bags, in octabins, of terug in een bulkwagen, voor transport 
naar elders). De silo’s zijn voorzien van automatische beladingsbalgen die het 
vullen van bulkwagens vereenvoudigen. De silo’s zijn geschikt voor de opslag 
van plastic granulaat, plastic maalgoed, fosfaten en dierenvoeding.

- Het afzakken van granulaat, maalgoed of poeders geschiedt via twee 
volautomatische verpakkingslijnen. Het afvullen vindt plaats op een FFS-
machine, gevolgd door een palettiseermachine en een 
krimphoesovertrekmachine, per lijn. Zakken worden onmiddellijk bedrukt met 
een lotnummer, datum, producent, waardoor de goederen traceerbaar blijven.

- De exploitant heeft een aantal ugrading activiteiten ontwikkeld, die ervoor 
zorgen dat de plastics die als off spec binnen komen, uiteindelijk als near prime 
weg gaan. De ontstofmachine verwerkt 5 ton maalgoed of granulaat per uur. 
De ontstofmachine haalt alle stof uit het granulaat zonder het te beschadigen. 
Voor het zeven van granulaten beschikt de exploitant over een zeefinstallatie, 
speciaal ontwikkeld om de structuur van maalgoed en granulaat niet te 
verstoren. De zeefrange is onbeperkt, wat een vrijwel schoon eindproduct 
oplevert. Het demetalliseren is een absolute eis om succesvol granulaat of 
maalgoed te kunnen upgraden. De machine hiervoor voorzien haalt 99,9% van 
de ferro en non-ferro contaminatie uit het product.

- Met behulp van combiflow blenders kan de exploitant de mengprocedure 
samenstellen om na homogenisatie te komen tot de gewenste specificatie op 



OMGP-2019-0510
nv Verkooijen Veem

13 / 32

materiaalsoort, kleur, MFI en density, op vraag van de klant. De blenders 
verwerken 250 m³ elk.

- Er is een weegbrug aanwezig op de inrichting.
b. Lucht

- Er wordt gebruik gemaakt van 2 stookketels op stookolie van respectievelijk 
193 kW en 232 kW. De verwarmingsinstallaties worden periodiek nagekeken 
op hun goede werking en indien nodig verder afgesteld. Hierdoor zijn deze 
steeds in goede staat van dienst waardoor de emissies en de verbruiken 
worden geminimaliseerd.

- De airco’s worden jaarlijks onderhouden door een deskundige om het 
rendement van de installaties op peil te houden. Een logboek is aanwezig. 
Periodieke lektesten worden uitgevoerd.

- Op het terrein worden er volgens het dossier geen stuivende stoffen 
opgeslagen. Gemorste stoffen die desgevallend aanleiding kunnen geven tot 
stofemissies worden zo snel als mogelijk verwijderd.

c. Bodem
- Van de bovengrondse dubbelwandige vaste houders van 20.000 liter voor de 

opslag van diesel en van 10.000 liter voor de opslag van gasolie werden 
keuringsattesten d.d. 27 februari 2018 toegevoegd aan het dossier waaruit 
blijkt dat deze voorzien zijn van een groen label. Ook van de bovengrondse 
enkelwandige ingekuipte tanks van 1.000 liter voor de opslag van gasolie 
werden keuringsattesten d.d. 27 februari 2018 bezorgd waaruit blijkt dat ook 
deze voorzien zijn van een groen label.

- De bovengrondse dubbelwandige houder van 2.500 liter voor de opslag van 
afvalolie werd gekeurd op 3 juli 2018 en tevens voorzien van een groen label.

- De vaste houders zijn voorzien van een overvulbeveiliging.
- De tankplaats behorend bij de gasolie- en dieseltank werd vloeistofdicht 

uitgevoerd. Deze piste werd recent vernieuwd. Een nieuwe KWS-afscheider 
werd voorzien.

- De gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen 
boven een inkuiping en op een vloeistofdichte vloer.

- De opslag van de aerosolen/kleine verpakkingen vindt grotendeels plaats in 
vlamkasten. De werkplaats voor voertuigen is uitgerust met een betonnen 
vloer.

- De opslag van bedrijfseigen afvalstoffen gebeurt op de verharde ondergrond in 
waterdichte containers.

- Alle afvalstoffen (het betreft vaste afvalstoffen) liggen opgeslagen in de 
loodsen of onder de luifels, conform het werkplan afval. Er is recent heel wat 
extra kuismateriaal aangekocht, waaronder borstels voor montage op de 
heftruck, en handkuismachines (voor droge reiniging).

- De opslag van gevaarlijke vaste stoffen behelst enkel opslag van gevaarlijke 
stoffen voor klanten en dus geen “gebruik” door Verkooijen Veem. De 
producten zijn verpakt in big bags, octabins of zakken op paletten en worden in 
afgesloten loods 27 bewaard, met inachtneming van de afstandsregels tot 
andere producten en tot de perceelsgrenzen. De loods is voorzien van een 
betonnen vloer.

- De transfo is met olie gevuld, een inkuiping is voorzien. De olie is PCB-vrij.
- Er wordt een installatie voor het afvullen van natriumfosfaten uit silo in zakken 

met een geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW aangevraagd. In de huidige 
vergunning is de opslag van verpakte minerale producten (natriumfosfaten en 
titaniumdioxide) op een terrein met een oppervlakte van minder dan 1 ha 
vergund met de volgende bijzondere voorwaarde: De “natriumfosfaten mogen 
enkel in de loodsen worden opgeslagen.” Deze opslag is niet meer ingedeeld, 
maar er wordt geadviseerd deze bijzondere voorwaarde opnieuw op te nemen. 
Volgens de exploitant worden de natriumfosfaten inderdaad steevast in de 
loodsen opgeslagen.

d. Externe veiligheid
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- De locaties waarin rubber en papier wordt opgeslagen, zijn niet verwarmd. Er 
bevinden zich geen leidingen met ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 
of ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3. Er worden geen 
ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 of ontvlambare vloeistoffen van 
gevarencategorie 1, 2 of opgeslagen op deze locaties.

- De opslag van gevaarlijke gassen gebeurt buiten. Er kan aan de afstandsregels 
worden voldaan.

e. Geluid en trillingen
- De activiteiten vinden binnen plaats, er zullen geen machines in openlucht 

worden opgesteld. De poorten en deuren worden zoveel als mogelijk gesloten 
gehouden. Bovendien ligt de inrichting in industriegebied.

- Trillingen zijn enkel zeer lokaal in de omgeving van bepaalde machines waar te 
nemen volgens het dossier.

f. Watertoets
- Verbruik

 Voor de sanitaire toepassingen en het spoelen van de silo’s wordt er 
leidingwater gebruikt.

- Lozing Bedrijfsafvalwater:
 Het bedrijfsafvalwater is voornamelijk afkomstig van spoelwater van de 

silo’s. Het bedrijf heeft een korrelafscheider voorzien dewelke eventuele 
kunststofkorrels opvangt vooraleer het spoelwater van de silo’s wordt 
geloosd op de DWA-riolering. De aansluiting op de DWA- riolering werd 
vernieuwd. Het lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater bedraagt maximaal 
1,5 m³/u, 12 m³/dag en 220 m³/jaar. Dit water wordt finaal geloosd in LP1 
middels de openbare riolering van Industrieweg. Er treden quasi geen 
wisselende debieten op ten gevolge van seizoensschommelingen.

 Het potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste van de 
voertuigen, wordt gezuiverd middels een KWS-afscheider. Dit gaat over een 
stroom van 0.5 m³/u of 80 m³/jaar en wordt tevens geloosd in de DWA-
riolering.

- Hemelwater
 Het niet-verontreinigd hemelwater wordt geloosd in de RWA-riolering. De 

nodige maatregelen werden getroffen om ervoor te zorgen dat er geen 
kunststofkorrels in de RWA afvoer kunnen terecht komen. Zo werden er 
o.a. roosters voorzien op de interne kolken, met een maaswijdte die de 
korrels ruimschoots tegenhoudt.

g. Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en 
sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het Vlarem
- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.5.§ 2. van titel II van het 

Vlarem dat stelt dat:
 “De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders 

bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en 
voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de 
inrichting worden met een poort afgesloten. De in- en uitrit voor 
vrachtwagens is voldoende breed om geen gevaarlijke verkeerssituaties te 
creëren noch op het terrein, noch op de openbare weg. De poorten worden 
enkel open gehouden onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde 
afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren worden de poorten op slot 
gehouden.”

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:
 “Gezien Verkooijen Veem vooraan en rechts grenst aan het magazijn van 

Dijmex, is er daar geen afsluiting mogelijk. Voorts is er rondom een 2 
meter hoge afsluiting voorzien en is de inrichting niet toegankelijk voor 
onbevoegden. De toegangsweg tot de inrichting is met een poort en bareel 
afgesloten.”
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Camerabewaking is aanwezig. De poorten worden enkel open gehouden onder 
toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale 
openingsuren wordt de poort op slot gehouden.
Gelet op bovenstaande kan de gevraagde afwijking gunstig worden 
geadviseerd.

- De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.5.§ 5. van titel II van het 
Vlarem dat stelt dat:
 “Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van 

de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de 
inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het 
groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende 
gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk 
een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het 
groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het 
plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, 
wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de 
aanvang van de uitbating aansluit.”

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:
 “De situatie van de groenaanplanting stemt overeen met plan, zie 

addendum ‘Q2 Plan Groenscherm’. ‘Tussen perceel 11R en de gebouwen 
gelegen langs de Hinnenboomstraat is er een groenstrook van ca. 2 meter 
aanwezig. Aan deze kant zijn er op perceel 11R enkel volledig gesloten 
magazijnen gelegen. Hier wordt er nergens afval buiten opgeslagen. Tussen 
de percelen 10G2 en 10H2, aan de straatkant van 10G2 is er geen 
groenstrook, met uitzondering van een beperkte zone vooraan tussen 10G2 
en 10H2. In de magazijnen van 10H2 worden er conform het werkplan 
afvalstoffen geen afvalstoffen opgeslagen.”

Alle activiteiten gebeuren binnen in de loods, zodat er geen zwerfvuil naar 
buiten ontstaat. De opslag van afvalstoffen geschiedt binnen in de magazijnen, 
of overdekt onder de luifels (met wanden), waardoor er geen visuele hinder 
ontstaat. De hoeveelheid afvalstoffen die worden opgeslagen, betreffen nog 
een zeer klein percentage van de totaalopslag. De afvalstoffen kunnen alleen 
worden opgeslagen in de loodsen aangeduid op het werkplan. In de loodsen op 
perceel 10G2 worden er geen afvalstoffen opgeslagen. De poorten en deuren 
blijven steeds gesloten, zodat er geen zwerfvuil naar buiten ontstaat. 
Meermaals wordt het terrein schoongemaakt met een veegwagen.
Vooraan ter hoogte van de Industrieweg (over perceel 11R) is een 
groenscherm aanwezig van ca. 5 meter. Hierachter loopt een verharding die 
een bijkomende visuele buffer vormt naar de openbare weg. Op de hoek van 
de Industrieweg met de Hinnenboomstraat is er voldoende groen (5 meter) 
aanwezig en vormt de wachtzone voor de vrachtwagens een bijkomende buffer 
naar de straatkant. Tussen perceel 11R en de gebouwen gelegen langs de 
Hinnenboomstraat is er een groenstrook van ca. 2 meter aanwezig. Aan deze 
kant zijn er op perceel 11R enkel volledig gesloten magazijnen gelegen. Hier 
wordt er nergens afval buiten opgeslagen. Achteraan is er over de volledige 
lengte van perceel 11R een groene strook van 5 meter. Tussen de percelen 
10G2 en 10H2, aan de straatkant van 10G2 is er geen groenstrook, met 
uitzondering van een beperkte zone vooraan tussen 10G2 en 10H2. In de 
magazijnen van 10H2 worden er conform het werkplan afvalstoffen geen 
afvalstoffen opgeslagen. Gezien Verkooijen Veem N.V. rechts en rechts 
vooraan grenst aan het magazijn van Dijmex, is er daar geen groenscherm 
mogelijk, zie perceel 11R, uitsparing rechts vooraan.
Gelet op bovenstaande kan de gevraagde afwijking gunstig worden 
geadviseerd.

4. Advies
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a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe 
veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van 
de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

b. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn van 
onbepaalde duur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Afdeling 
G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO);

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

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 december 2019 van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies:
1. Evaluatie van de aanvraag

a. De nv Verkooijen Veem is een dienstverlenend bedrijf voor de opslag en overslag 
van niet-gevaarlijke en gevaarlijke vaste grondstoffen en afvalstoffen. Deze 
aangeleverde stoffen zijn geen eigendom van de nv Verkooijen Veem, maar 
blijven eigendom van de klanten. De stoffen worden enkel tussentijds opgeslagen 
tot latere ophaling door de klant. Verkooijen Veem houdt zich voornamelijk bezig 
met 3 hoofdtaken (warehousing, upgrading en logistic services).

b. De klanten van de nv Verkooijen Veem bepalen volledig de aan- en afvoer van de 
afvalstoffen. De klanten treden op als IHM en geven aan Verkooijen Veem de 
benodigde info voor de CMR/identificatieformulier en/of Annex 7 (in geval van 
grensoverschrijdend transport). De afvalstoffen gaan via de IHM (klant) ofwel naar 
de originele producent voor hergebruik, ofwel naar een andere ontvanger of 
importeur.

c. Aangaande de aard van de afvalstoffen kan vermeld worden dat het in eerste 
instantie de bedoeling blijft om niet-gevaarlijk en vast afval op- en over te slaan. 
Echter kan er volgens de exploitant soms een partij vast afval aangeleverd 
worden, met bv. een te hoog cadmiumgehalte in kunststoffen, die volgens de 
definities van Vlarema als gevaarlijk afval moet worden beschouwd. Het is niet de 
bedoeling van de exploitant om vloeibare gevaarlijke afvalstoffen te gaan opslaan 
of bewerken. Maar voor de momenten dat dit toch zou voorkomen wil de 
exploitant de rubrieken voor gevaarlijk afval blijven gebruiken. Dit zou dus enkel 
over kunststoffen en/of rubber gaan met verhoogde waarden.

d. Het merendeel van de afvalstoffen zijn afkomstig van uitvalstromen uit 
verschillende branches en ontstaan in de productie. Verschillende producten zoals 
hout, papier, kunststoffen, plastics, maalgoed, granulaat, rubber, diervoeding, 
fosfaten en ADR9 stoffen worden opgeslagen in silo's.

e. Vermits de producent zich wil ontdoen van de ingediende stoffen dienen deze ook 
als afvalstoffen beschouwd te worden. Momenteel worden er buiten papier, 
kunststof en rubber geen andere producten aangeleverd of opgeslagen.

f. Voor het laden en lossen beschikt de exploitatie over 29 laadkades op 
verschillende magazijnlocaties. Hierdoor kan het laden en lossen van goederen op 
een efficiënte manier uitgevoerd worden. Daarnaast beschikken zij ook over 
dubbele laadkades waardoor de goederen overgeslagen kunnen worden van de 
ene naar de andere container. Dagelijks worden er bulkwagens geladen met 
plastic granulaat, maalgoed en poeders. Eenmaal gelost, worden de goederen 
tijdelijk opgeslagen in silo’s of direct verpakt in de gewenste verpakking. De 
opslag in silo's vindt plaats onder deskundige begeleiding. De containers zonder 
vacuümpomp worden gelost via de mobiele lossluis. Na het lossen kan de klant 
kiezen voor een tijdelijke of langdurige opslag.

g. Op de exploitatie worden ook enkele upgrading activiteiten uitgevoerd. De 
ontstofmachine verwerkt 5 ton maalgoed of granulaat per uur. Met deze stap 
wordt al het stof uit het granulaat gehaald zonder dit te beschadigen. Voor het 
zeven van granulaten beschikken ze over een zeefinstallatie die speciaal 
ontworpen is om de structuur van het maalgoed en granulaat niet te verstoren. 
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Verder demetaliseren zij ook de granulaten en het maalgoed. De machine die 
hiervoor beschikbaar is haalt 99,9% van de ferro en non-ferro contaminatie uit het 
product. Ten slotte kunnen ze met behulp van combiflow blenders de 
mengprocedure samenstellen om na homogenisatie de gewenste specificatie op 
materiaalsoort, kleur, dichtheid en andere parameters te bekomen. Al deze 
activiteiten gebeuren in de loodsen op een vloeistofdichte ondergrond.

h. Het laden van deze bulkwagens vindt plaats vanuit zakken, big bags, octabins, 
silo's of containers. Het lossen wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, waarna de 
gewenste verpakking gelabeld en eventueel tijdelijk of voor langere tijd 
opgeslagen wordt in de magazijnen. Het afzakken van granulaat, maalgoed en 
poeders wordt uitgevoerd door twee volautomatische verpakkingslijnen. Het 
afvullen wordt uitgevoerd door een FFS machine, gevolgd door een 
palettiseermachine en een krimphoes overtrekmachine. De zakken worden bedrukt 
met een lotnummer, datum en een producent waardoor de goederen traceerbaar 
blijven.

i. Door het zeven, homogeniseren, demetalliseren en ontstoffen van de materialen 
kan ervoor gezorgd worden dat de plastics die als off spec binnenkomen, 
uiteindelijk als near prime weg gaan. Verder wordt er bij het afzakken van 
granulaat, maalgoed en poeders gebruik gemaakt van twee volautomatische 
verpakkingslijnen waarbij de zakken onmiddellijk bedrukt worden met alle nodige 
informatie. Op deze manier blijven de goederen traceerbaar.

j. De bestaande activiteiten van de nv Verkooijen Veem passen in het Vlaamse 
materialenbeleid en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen waarbij zoveel 
mogelijk afvalstromen gerecupereerd en nuttig toegepast worden, 
materiaalverspilling beperkt wordt en materiaalkringlopen gesloten worden. Om 
deze reden kan de OVAM deze werkwijze als gunstig beoordelen.

2. Afwijkingen op sectorale voorwaarden
a. Ontoegankelijkheid

- De exploitant vraagt een afwijking aan in verband met de ontoegankelijkheid 
voor onbevoegden. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort 
afgesloten. De in- en uitrit voor vrachtwagens is voldoende breed om geen 
gevaarlijke verkeerssituaties te creëren noch op het terrein, nog op de 
openbare weg. De poorten worden enkel open gehouden onder toezicht van de 
exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren 
worden de poorten op slot gehouden.

- Omwille van bovenstaande argumenten kan de OVAM de afwijking rond 
ontoegankelijkheid als gunstig beoordelen.

b. Groenscherm
- De exploitant vraagt een afwijking aan in verband met het voorzien van een 

groenscherm. De OVAM laat de evaluatie van deze afwijking over aan de lokale 
overheid aangezien zij het beste geplaatst is om dit te beoordelen, rekening 
houdend met de lokale omstandigheden. De OVAM geeft bijgevolg geen advies 
over deze afwijkingsaanvraag

3. Conclusies
a. De OVAM adviseert GUNSTIG voor de omgevingsvergunningsaanvraag van de nv 

Verkooijen Veem voor:
Activiteit Max. opslagcapaciteit (meest aangewezen) 

Rubriek
2.1.1.b)De op- en overslag van gevaarlijke en 

niet-gevaarlijke vaste afvalstoffen. 2.1.2.d)
2.2.1.c)2°Opslag en sortering van niet- 

gevaarlijke afvalstoffen 2.2.1.d)2°
Opslag en sortering van gevaarlijke 
afvalstoffen

2.2.l. e)2°

Opslag en mechanische behandeling 
van niet-gevaarlijke afvalstoffen

60.000 ton (10.000 ton voor 
de opslag van gevaarlijk 
afval en de·mechanische 
behandeling van gevaarlijk 
en niet-gevaarlijk afval)

2.2.2.b)2°
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2.2.2.f)2°
Opslag en mechanische behandeling 
van gevaarlijke afvalstoffen

2.2.2 .g)2°

Gelet op het geen advies d.d. 2 december 2019 van Departement Landbouw en Visserij 
(DLV); op volgende elementen uit dit advies:
1. Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde 

adviesaanvraag vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert er 
volgend advies bij.

2. De aanvraag is, ons inziens, volledig in industriegebied gelegen. Het Departement 
Landbouw en Visserij is dan ook niet bevoegd voor adviesverlening ter zake;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 oktober 2019 van de Watering De Beneden Mark in 
het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:
1. Verenigbaarheid met het watersysteem

a. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal 
Waterbeleid (art. 5), als men zich houdt aan de algemene wettelijke en specifieke 
voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

2. Voorwaarden en maatregelen
a. Algemene wettelijke voorwaarden

- 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 worden aan de Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 
(verordening 05 juli 2013)

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
 Er dient rekening gehouden met de voorschriften die geformuleerd staan in 

de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen (VMM) 
(Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele 
voorbehandelinginstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
aanvullingen met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsels, 
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en andere aanvullingen en 
updates).

 Het is verboden afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding (RWA) 
en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding (DWA). Het is uiteraard 
verboden afvalwater te lozen in een oppervlaktewater als er kan 
aangesloten worden op een DWA-leiding.

 De lozing van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de 
kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de 
voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II (plaatsen van een IBA of 
kleinschalige waterzuivering) ofwel voldoen aan de bepalingen van de 
zoneringsplannen van de gemeente Hoogstraten.

b. Specifieke voorwaarden (art. 8§1 DIW d.d.18/07/03 en art. 7§4 UB d.d. 
20/07/06)
Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren 
worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
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- Een infiltratie- en/of buffervoorziening aanleggen. Het volume van een buffer-
/infiltratievoorziening dient minimaal 340 m³ per hectare verharde oppervlakte 
groot te zijn of verhoudingsgewijs. Deze moet voorzien zijn van een 
afvoerbegrenzer met constant debiet, zodat maximaal 20 liter/seconde/hectare 
kan afgevoerd worden. Dit bekken dient ook voorzien van een 
veiligheidsoverloop.

- Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille van 
hoge grondwaterstanden, een te klein doorlatendheidsfactor van de bodem of 
omwille van geldende regelgeving, mag het vertraagd worden afgevoerd via 
eenzelfde buffervolume, veiligheidsoverloop en een afvoerbegrenzer met het 
zelfde maximale debiet als hierboven vermeld.

- Vóór de infiltratie- en/of buffervoorziening en de lozing dient het hemelwater 
voorgezuiverd. Dit kan onder de vorm van bv. een smart-drain, een slibvang 
met olieafscheider en/of coalescentiefilter (hoge debieten mogen via een 
bypass rechtstreeks naar de infiltratie- en/of buffervoorziening), e.a.

- Indien tevens effluentwater wordt aangesloten op de waterloop mag het totale 
debiet (hemelwater + effluentwater) bovengenoemd maximaal toegelaten 
lozingsdebiet niet overschrijden. De nodige bijkomende buffering dient hiertoe 
aangelegd;

- Oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moeten in 
open bedding blijven – aangelegd worden;

- Het rioleringssysteem mag geen schoon (hemel)water afvoeren naar de RWZI. 
Dit wordt enkel bereikt met een (verbeterd) volledig gescheiden 
rioleringsstelsel. Lokale zuiveringsvoorzieningen genieten de voorkeur 
(infiltratie, helofyten, KWZI’s, …);

- De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade 
te voorkomen;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd 
bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 17 december 
2019 met referentie 191100829 het volgende meedeelt: Naar aanleiding van de door u 
aan ons toegezonden aanvraag om milieuvergunning van NV Verkooijen Veem voor de 
inrichting aan de Industrieweg 3 te Hoogstraten, kunnen wij u mededelen dat de 
aanvraag ons geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 november 2019 van de Brandweerzone Taxandria - 
Hulpverleningszone 4 (Turnhout); op volgende elementen uit dit advies:
Advies HO0382-01

Eindconclusie en motivering
Op basis van de controle van betreffend dossier is er inzake brandveiligheid 

geen bezwaar tegen het afleveren van een vergunning
Advies HO0382-02
1. Eindconclusie en motivering

a. Op basis van de controle van betreffend dossier is er inzake brandveiligheid geen 
bezwaar tegen het afleveren van een vergunning, voor zover voldaan is aan de 
adviezen in dit verslag.

b. De hulpverleningszone geeft hierbij een gunstig brandpreventieverslag;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 januari 2020 van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:
1. Horen van de partijen

– De heer S. Voeten, Warehouse Operation manager bij Verkooijen Veem, de heer 
P. Bevers, QHSE-coördinator bij Verkooijen Veem, en mevrouw A. Nevejan, 
extern milieucoördinator, worden gehoord namens de aanvrager.

– De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de adviezen. Ze geeft aan 
dat er een wijzigingsverzoek werd ingediend.
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 Mevrouw Nevejan antwoordt dat, n.a.v. het advies van de AGOP-M, de opslag 
van gevaarlijke afvalstoffen beperkt zal worden tot 50 ton i.p.v. 10.000 ton. 
Het is niet de bedoeling om een GPBV-bedrijf te worden.

 Op vraag van de voorzitter antwoordt de heer Bevers dat er nog nooit 10.000 
ton gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn geweest. Men heeft deze 
opslagcapaciteit ook niet nodig.

 De heer Voeten geeft aan dat deze hoeveelheid ooit werd aangevraagd om 
een potentiële klant binnen te halen. Dit is echter niet gelukt. Men wil nu ook 
een andere richting opgaan. Er worden voornamelijk grondstoffen 
opgeslagen. Er worden heel weinig afvalstoffen opgeslagen.

– De voorzitter verwijst naar de opmerkingen uit het advies van het CBS m.b.t. de 
genomen maatregelen om verontreiniging door kunststofkorrels en stofhinder te 
voorkomen en de gewenste Seveso-status van de inrichting.
 Mevrouw Nevejan overhandigt ter zitting een nota en licht deze toe. 

M.b.t. het voorkomen van verontreiniging door kunststofkorrels worden er 
heel wat maatregelen genomen. De goten ter hoogte van de laadkades zijn 
zo fijnmazig dat ze kunststofkorrels tegenhouden. De afvoeren werden 
afgedicht met een fijnmazig rooster. Er komt een externe firma de kolken en 
roosters proper maken. Er werden extra RWA-toezichtputten voorzien. Het 
werd ook ingeschreven in het beleid van het bedrijf. Er werd een toolbox 
ontwikkeld en aan alle medewerkers gegeven, onder het motto ‘korrels 
morsen, korrels direct opruimen’. Het spoelwater van de silo’s passeert een 
korrelafscheider. Er werd een medewerker aangenomen die de orde en 
netheid van het terrein in het oog houdt. Alle kunststof wordt overdekt 
opgeslagen.
Mevrouw Nevejan geeft aan dat er geen stofhinder is naar buiten toe. Voor 
stofhinder naar de arbeiders toe werden instructies opgesteld om stofhinder 
te voorkomen. Ook hiervoor werd een toolbox ontwikkeld. Deze toolbox zal 
binnenkort uitgedeeld worden.
Voor wat betreft het bepalen van de Seveso-status van het bedrijf werd de 
tool van LNE gebruikt. Het bedrijf is geen Seveso-inrichting. Al de opgeslagen 
hoeveelheden blijven ruimschoots onder de Seveso-drempel.

2. Omschrijving
– Via een wijzigingsverzoek d.d. 17 december 2019 werd de aanvraag voor de 

opslag van gevaarlijke afvalstoffen beperkt tot 50 ton. Dit om te voorkomen dat 
de GPBV-rubriek 2.4.5 van toepassing is. De AGOP-M stelt voor om dit te 
verduidelijken in het voorwerp. Bijkomend stelt de AGOP-M voor om voor 
mazout, stookolie en diesel de standaard dichtheid van 0,833 kg/liter te 
gebruiken. 

– De POVC volgt het advies van de AGOP-M. Het voorwerp wordt in die zin 
aangepast. Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
– Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
– De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 30 september 1977) deels gelegen in industriegebied en deels in 
agrarisch gebied. 
De aanvraag is ook deels gelegen in het PRUP De Kluis (goedgekeurd op 14 mei 
2007). De aanvraag is volgens het PRUP gelegen op regionaal bedrijventerrein. 
Het PRUP heft de bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied, waarin de 
aanvraag gelegen is op.
De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften 
van het gewestplan en het PRUP.

– De AGOP-RO verleent geen advies. Dit advies is stilzwijgend gunstig. 
– Het Dep L&V is niet adviesbevoegd, omdat de aanvraag volledig gelegen is 

industriegebied. Het Dep L&V verleent bijgevolg geen advies.
– Er werd geen advies van het DGLV ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
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– Het CBS verleent een gunstig advies.
– De brandweerzone Taxandria verleent een gunstig advies. Om ervoor te zorgen 

dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit dit 
advies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als bijzondere 
voorwaarde.

– Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het 
advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.

– De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet 
aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak 
aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM
– Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
– De AGOP-M, de OVAM en de OMWB verlenen een gunstig advies.
– Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt daarbij het volgende op:

 de exploitant neemt in bijlage R2 bij de aanvraag op dat de maximale 
opslagcapaciteit op het terrein 60.000 ton bedraagt. Het lijkt aangewezen om 
als bijzondere voorwaarde in de eventuele vergunning op te leggen dat de 
gezamenlijke opslag van afvalstoffen op het terrein maximaal 60.000 ton 
mag bedragen en dat de exploitant te allen tijde dient te kunnen aantonen 
dat hieraan voldaan is.
- De POVC merkt op dat dit reeds wordt opgenomen in het voorwerp van 

de aanvraag en dat dit niet als bijzondere voorwaarde moet opgelegd 
worden.

 de exploitant dient te verduidelijken welke maatregelen hij zal nemen om 
milieuverontreiniging door kunststofgranulaten en –poeders te voorkomen; 
eventueel kan als bijzondere voorwaarde opgelegd worden dat de exploitant 
Operation Clean Sweep® of de principes die aan de grondslag hiervan liggen, 
dient te implementeren in zijn bedrijfsvoering.
- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat er heel 

wat maatregelen genomen worden. De goten ter hoogte van de laadkades 
zijn zo fijnmazig dat ze kunststofkorrels tegenhouden. De afvoeren 
werden afgedicht met een fijnmazig rooster. Er komt een externe firma de 
kolken en roosters proper maken. Er werden extra RWA-toezichtputten 
voorzien. Het werd ook ingeschreven in het beleid van het bedrijf. Er werd 
een toolbox ontwikkelt en aan alle medewerkers gegeven, onder het 
motto ‘korrels morsen, korrels direct opruimen’. Het spoelwater van de 
silo’s passeert een korrelafscheider. Er werd een medewerker 
aangenomen die de orde en netheid van het terrein in het oog houdt. Alle 
kunststof wordt overdekt opgeslagen.

 de exploitant dient te verduidelijken welke maatregelen hij neemt om 
stofemissies te voorkomen die ontstaan door transportactiviteiten en tijdens 
de upgrading activiteiten.
- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat er geen 

stofhinder naar buiten toe is. Voor stofhinder naar de arbeiders toe 
werden instructies opgesteld om stofhinder te voorkomen. Ook hiervoor 
werd een toolbox ontwikkelt. Deze toolbox zal binnenkort uitgedeeld 
worden.

 er kan niet uitgesloten worden dat de ondergrens voor 
lagedrempelinrichtingen overschreden wordt. De exploitant dient de Seveso-
status van de inrichting voor de gewenste situatie over te maken.
- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat voor het 

bepalen van de Seveso-status de tool van LNE werd gebruikt. Het bedrijf 
is geen Seveso-inrichting. De opgeslagen hoeveelheden blijven 
ruimschoots onder de Seveso-drempel.

 de exploitant dient er op gewezen te worden dat hij dient te voldoen aan de 
milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen, meer bepaald deze 
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voor de verwarming van gebouwen, zoals opgenomen in hoofdstuk 6.6 van 
Vlarem II.
- De POVC stelt dat dit een evidentie is. Er dient steeds voldaan te worden 

aan de geldende regelgeving.
– De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet 

aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak 
aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
– Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
– De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de 

vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn 
deels onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen 
aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.

8. Toepasselijke BREF’s
– Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
– De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en 

volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van 
het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen 
meerwaarde biedt. De inrichting ligt op ongeveer 945 meter van het 
habitatrichtlijngebied ‘Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met 
valleigronden langs de Heerlese Loop’. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, 
de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, is in het kader van de 
omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

10.Watertoets
– Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt 

het perceel deels gelegen te zijn in een effectief of mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan Watering 
de Beneden Mark.
De Watering de Beneden Mark verleent een gunstig advies.
Uit dit gunstige advies blijkt dat de aanvraag, mits naleving van de voorgestelde 
voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige 
vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag 
voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 
2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11.Termijn
– De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12.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:
– Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: 

afdeling 5.2.1
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste 

afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en 

bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
– Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector X
– Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
– Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
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– Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
– Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: 

hoofdstuk 5.15
– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 

5.17.1
– 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
– Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
– Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
– Metalen: hoofdstuk 5.29
– Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen: afdeling 5.30.0
– Papier: hoofdstuk 5.33
– Rubber: hoofdstuk 5.36
– Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
– Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
– Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
– De AGOP-M stelt volgende voorwaarden voor:

1. De natriumfosfaten mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen.
 De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.

2. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van titel II van het Vlarem dient er geen 
afsluiting te worden voorzien vooraan en rechts waar de inrichting grenst aan het 
magazijn van Dijmex;
 De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.

3. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het Vlarem mag het 
groenscherm worden uitgevoerd volgens het plan “Q2 Plan Groenscherm” 
toegevoegd aan het dossier. 
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt op te leggen:

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het Vlarem mag het 
groenscherm worden uitgevoerd volgens het plan “Q2 Plan Groenscherm” 
toegevoegd aan het dossier. Het groenscherm dient vervolgens goed 
onderhouden en in standgehouden te worden.

– Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:
4. m.b.t. afval: uit het advies van OVAM blijkt dat de gevraagde hernieuwing en 

verandering van de opslag van afvalstoffen en de gevraagde afwijkingen 
aanvaardbaar zijn;
 Het advies van OVAM is gunstig. Deze voorwaarde moet niet opgelegd 

worden.
5. m.b.t. kunststofgranulaten en -poeders: de exploitant aan de POVC verduidelijkt 

welke maatregelen hij zal nemen om milieuverontreiniging door 
kunststofgranulaten en –poeders te voorkomen; eventueel kan als bijzondere 
voorwaarde opgelegd worden dat de exploitant Operation Clean Sweep® of de 
principes die aan de grondslag hiervan liggen, dient te implementeren in zijn 
bedrijfsvoering.
 Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de aanvrager verduidelijkt welke 

maatregelen er genomen worden (zie punt 5.). Deze voorwaarde moet niet 
opgelegd worden.

6. m.b.t. stof: de exploitant aan de POVC verduidelijkt welke maatregelen hij neemt 
of al nemen om stofemissies te beperken of te voorkomen; stofemissies kunnen 
ontstaan bij transportactiviteiten (met inbegrip van de bijhorende laad- en 
losactiviteiten) van kunststofgranulaten, maalgoed en poeders en tijdens de 
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upgrading activiteiten, waarbij plastics worden ontstoft, gezeefd, gedemetaliseerd 
of een homogenisatie ondergaan;
 Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de aanvrager verklaard dat er 

naar buiten toe geen stof hinder is en welke maatregelen er genomen worden 
m.b.t. de stofhinder naar de medewerkers toe (zie punt 5.). Deze voorwaarde 
moet niet opgelegd worden.

7. m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen: de exploitant aan de POVC de Seveso-
status van de inrichting voor de gewenste situatie overmaakt.
 Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de aanvrager verklaard dat voor 

de bepaling van de Seveso-status van het bedrijf de tool van LNE werd 
gebruikt. Het bedrijf is geen Seveso-bedrijf (zie punt 5.). Deze voorwaarde 
moet niet opgelegd worden.

– De POVC stelt volgende voorwaarde voor:
8. Het project dient te worden uitgevoerd overeenkomstig volgende gewijzigde 

uitvoeringsplannen opgeladen in het omgevingsloket op 17 december 2019:
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 1-4 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 5-8 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 9-10 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 11-16 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 17-21 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 22-27 Wijzigingsverzoek.pdf.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
– Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

1. Alle eventuele aanpassingen aan het openbaar domein moeten voorafgaandelijk 
schriftelijk aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Alle werken uitgevoerd op 
openbaar domein moeten conform advies van het stadsbestuur uitgevoerd 
worden. Alle eventuele kosten voor aanpassingswerken aan het openbaar domein 
zijn ten laste van de bouwheer.
 De POVC stelt voor deze voorwaarde niet op te leggen, aangezien dit geen 

deel uitmaakt van het voorwerp van de aanvraag.
– De Watering de Beneden Mark stelt volgende voorwaarden voor:

2. Een infiltratie- en/of buffervoorziening aanleggen. Het volume van een buffer-
/infiltratievoorziening dient minimaal 340 m³ per hectare verharde oppervlakte 
groot te zijn of verhoudingsgewijs. Deze moet voorzien zijn van een 
afvoerbegrenzer met constant debiet, zodat maximaal 20 liter/seconde/hectare 
kan afgevoerd worden. Dit bekken dient ook voorzien van een veiligheidsoverloop.
Indien het hemelwater niet voldoende geïnfiltreerd kan worden omwille van hoge 
grondwaterstanden, een te klein doorlatendheidsfactor van de bodem of omwille 
van geldende regelgeving, mag het vertraagd worden afgevoerd via eenzelfde 
buffervolume, veiligheidsoverloop en een afvoerbegrenzer met het zelfde 
maximale debiet als hierboven vermeld.
Vóór de infiltratie- en/of buffervoorziening en de lozing dient het hemelwater 
voorgezuiverd. Dit kan onder de vorm van bv. een smart-drain, een slibvang met 
olieafscheider en/of coalescentiefilter (hoge debieten mogen via een bypass 
rechtstreeks naar de infiltratie- en/of buffervoorziening), e.a.
Indien tevens effluentwater wordt aangesloten op de waterloop mag het totale 
debiet (hemelwater + effluentwater) bovengenoemd maximaal toegelaten 
lozingsdebiet niet overschrijden. De nodige bijkomende buffering dient hiertoe 
aangelegd.

3. Oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moeten in 
open bedding blijven – aangelegd worden.

4. Het rioleringssysteem mag geen schoon (hemel)water afvoeren naar de RWZI. Dit 
wordt enkel bereikt met een (verbeterd) volledig gescheiden rioleringsstelsel. 
Lokale zuiveringsvoorzieningen genieten de voorkeur (infiltratie, helofyten, 
KWZI’s, …);

5. De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade te 
voorkomen.
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 De aanvrager dient sowieso te voldoen aan de geldende regelgeving. Deze 
voorwaarden moeten niet opgelegd worden.

– De POVC stelt volgende voorwaarde voor:
6. De adviezen van de brandweer zone Taxandria van 21 november 2019 met 

refertes HO0382-01 en HO0382-02 maken integraal deel uit van de voorliggende 
vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten:
– /;

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

Overwegende dat voor de evaluatie van elementen die de aanvrager heeft aangebracht 
tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het 
watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen 
worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen 
van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar 
de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag 
voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de 
aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het 
Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de 
verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid 
van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van 
leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement 
op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal 
handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte 
adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen 
van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in 
artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of 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;
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Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor 
onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan nv Verkooijen Veem, gevestigd Industrieweg 33 te 2320 Hoogstraten, wordt 
onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een 
op- en overslagbedrijf van afvalstoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 
20190926-0002), gelegen Industrieweg 33 te 2320 Hoogstraten, kadastergegevens 
(afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-10G2 en 1-F-11R, verder te exploiteren en te 
veranderen, omvattend:

De volgende stedenbouwkundige handelingen:
- de sloop van een luifel;
- de plaatsing van 10 silo’s.

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- een opslagcapaciteit van 60.000 ton (waarvan max. 50 ton gevaarlijke 

afvalstoffen) voor maximaal:
 de op- en overslag van 60.000 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke vaste 

afvalstoffen, met een maximum aan 50 ton gevaarlijke vaste afvalstoffen 
(2.1.1.b – 2.1.2.d);

 de opslag en sortering van 60.000 niet-gevaarlijke afvalstoffen (wijziging door 
buiten gebruik stelling van de sorteerband) (2.2.1.c.2 – 2.2.1.d.2);

 de opslag en sortering van 50 ton gevaarlijke vaste afvalstoffen (wijziging 
door buiten gebruik stelling van de sorteerband) (2.2.1.e.2);

 de opslag en mechanisch verwerken van 10.000 ton niet-gevaarlijke vaste 
afvalstoffen d.m.v. 2 persen van respectievelijk 125 kW en 25 kW (wijziging 
door buiten gebruik stelling van de shredder en maalmolen) (2.2.2.b.2);

 de opslag en mechanisch verwerken van 10.000 ton ander niet gevaarlijk vast 
afval d.m.v. 2 persen van respectievelijk 125 kW en 25 kW (uitbreiding) 
(2.2.2.f.2);

 de opslag en mechanisch verwerken van 10.000 ton gevaarlijke vaste 
afvalstoffen d.m.v. 2 persen van respectievelijk 125 kW en 25 kW, waarbij de 
opslagcapaciteit van het te persen en geperst afvalmateriaal max. 50 ton 
bedraagt (wijziging door buiten gebruik stelling van de shredder en 
maalmolen) (2.2.2.g.2);

- het lozen van bedrijfsafvalwater (spoelwater van de silo’s) op de DWA van de 
riolering met een maximaal debiet van 2,0 m³/uur en 300 m³/jaar (3.4.1.a), 
waarvan:
 maximaal 1,5 m³/uur, 12 m³/dag en 220 m³/jaar in de DWA riolering 

(vermindering met 0,5 m³/uur en 80 m³/dag);
 maximaal 0,5 m³/uur en 80 m³/jaar mogelijk verontreinigd regenwater van de 

tankplaats in de DWA (wijziging doordat lozing plaatsvindt in de DWA i.p.v. in 
de RWA);

- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- 7 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 90,6 kW (uitbreiding 

met 2 batterijladers met een totaal vermogen van 21,1 kW) (12.3.2);
- een parkeerplaats voor 20 trekkers, 50 opleggers en 25 heftrucks (15.1.2);
- een werkplaats uitgerust met 1 hefbrug en 1 schouwput voor herstelling en 

onderhoud van trekkers, opleggers en heftrucks (15.2);
- 12 persluchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 

162,35 kW en 3 airco’s met een totaal vermogen van 9,9 kW, alles samen een 
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totale geïnstalleerde drijfkracht van 172,25 kW (uitbreiding met 2 
persluchtcompressoren (22,45 kW) en 1 airco (3,4 kW), in totaal 25,85 kW) 
(16.3.1.1);

- de inrichting omvat wat betreft de opslag en verdeling van brandbare en 
gevaarlijke stoffen:
 een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang voor heftrucks en 1 voor 

het wegtransport (6.5.1);
 tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:
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- opslag van 30.000 m³ hout in een lokaal (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (19.6.1.c);

- opslag van 3.000 m³ hout in openlucht (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (19.6.1.d);
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- toestellen voor het herverpakken en scheiden van kunststoffen met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 448,89 kW (inrichting is volledig in 
industriegebied gelegen) (Regularisatie van de vermogens, vermindering van de 
totale geïnstalleerde totale drijfkracht met 131,84 kW) (23.2.2.a);

- opslag van 59.000 ton kunststoffen in loodsen en silo’s (voor een inrichting die 
volledig in industriegebied gelegen is) (uitbreiding van de opslag van kunststoffen 
in de loodsen met 9.125 ton) (23.3.1.c);

- opslag van 1.000 ton kunststoffen in openlucht (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (23.3.1.d);

- mobiele toestellen voor het bewerken van metaal in de herstelwerkplaats met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 30,9 kW (Regularisatie vermogens, 
vermindering van de geïnstalleerde totale drijfkracht met ca. 5,67 kW) 
(29.5.2.1.a);

- een installatie voor het afvullen van natriumfosfaten uit silo in zakken met een 
geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW (30.1.1);

- 2 persen voor mechanische behandeling van papier en karton met een 
geïnstalleerde totale drijfkracht van 150 kW (vermindering met 50 kW door buiten 
gebruik stellen van sorteerband) (33.3.1.a);

- opslag van 20.000 ton papier in een lokaal (voor een inrichting die volledig in 
industriegebied gelegen is) (33.4.1.c);

- toestellen voor het herverpakken en scheiden van rubber met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van 473,49 kW (inrichting is volledig in industriegebied gelegen) 
(regularisatie van de vermogens, vermindering van de totale geïnstalleerde totale 
drijfkracht met 107,24 kW) (36.3.1.b.1);

- opslag van 20.000 ton rubber in een lokaal (36.4.1);
- 2 stookinstallaties op stookolie met resp. warmtevermogen van 1 x193 kW en 1 x 

232 kW, alles bijeen een totaal vermogen van 425 kW (43.1.1.a);
- opslag van 5.000 ton dierlijke producten in blik, voor gebruik als dierenvoeder 

(45.4.e.2).

Rubricering: 2.1.1.b - 2.1.2.d - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.1.e.2 -2.2.2.b.2 - 2.2.2.f.2 
- 2.2.2.g.2 - 3.4.1.a - 6.4.1 - 6.5.1 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.2 - 15.2 - 16.3.1.1 - 
17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.3.2.a - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 
17.4 - 19.6.1.c - 19.6.1.d - 23.2.2.a - 23.3.1.c - 23.3.1.d - 29.5.2.1.a - 30.1.1 - 
33.3.1.a - 33.4.1.c - 36.3.1.b.1 - 36.4.1 - 43.1.1.a - 45.4.e.2.

§2 De lopende vergunningen met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de 
respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de 
geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens 
zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

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)
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– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
b. Sectorale milieuvoorwaarden:

– Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: 
afdeling 5.2.1

– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste 
afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4

– Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en 
bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

– Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector X
– 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
– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 

5.17.1
– 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
– Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
– Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
– Metalen: hoofdstuk 5.29
– Bouwmaterialen en minerale producten - algemene bepalingen: afdeling 5.30.0
– Papier: hoofdstuk 5.33
– Rubber: hoofdstuk 5.36
– Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
– Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
– Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. De natriumfosfaten mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van titel II van het Vlarem dient er geen 

afsluiting te worden voorzien vooraan en rechts waar de inrichting grenst aan het 
magazijn van Dijmex;

3. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het Vlarem mag het 
groenscherm worden uitgevoerd volgens het plan “Q2 Plan Groenscherm” 
toegevoegd aan het dossier. Het groenscherm dient vervolgens goed onderhouden 
en in standgehouden te worden.

4. Het project dient te worden uitgevoerd overeenkomstig volgende gewijzigde 
uitvoeringsplannen opgeladen in het omgevingsloket op 17 december 2019:
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 1-4 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 5-8 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 9-10 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 11-16 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 17-21 Wijzigingsverzoek.pdf;
 C8A Uitvoeringsplan 2019 loods 22-27 Wijzigingsverzoek.pdf.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. De adviezen van de brandweer zone Taxandria van 21 november 2019 met 

refertes HO0382-01 en HO0382-02 maken integraal deel uit van de voorliggende 
vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten:
– /
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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.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken 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 Omgevingsvergunningsdecreet;

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 Omgevingsvergunningsdecreet.

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 Omgevingsvergunningsdecreet.

§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 Omgevingsvergunningsbesluit.

https://nnavigator.emis.vito.be/
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§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 Omgevingsvergunningsdecreet 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 
Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit.

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 Omgevingsvergunningsdecreet 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 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde 
overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de 
Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het 
besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van 
het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit 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.
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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 Omgevingsvergunningsdecreet.
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.
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