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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 bvba Meer Fresh Products, 
gevestigd Kettingdreef 3 te 2321 Meer, strekkende tot het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning om een glastuinbouwbedrijf, gelegen Kettingdreef 3 te 2321 Meer, 
kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-34D en 3-E-34E, verder te 
exploiteren en te veranderen, als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 3-E-34D:
- de sloop van een buffertank;
- de verhoging van een buffertank;
- de nieuwbouw van een loods voor een WKK.

De aanvraag betreft het verder exploiteren na toevoegen van perceel 3-E-34E en 
veranderen van een glastuinbouwbedrijf, als volgt:
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximumdebiet van 2 m³/uur en 

28,5 m³/dag (nieuw) (3.4.1.a);
- Lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 700 m³/jaar na behandeling 

in een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) voor huishoudelijk afvalwater 
(vermindering van het debiet met 300 m²/jaar) (3.6.1);

- 3 WKK-installaties met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 9.349 kVA , 
respectievelijk 2 x 3.235 kVA (nieuw) en 2.679 KVA (aanpassing bestaande 
installatie) en een bijhorend totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 
20.209 kW, respectievelijk 2 x 7.010 kW (nieuw) en 5.969 kW (aanpassing naar 
thermisch ingangsvermogen bestaande installatie) + een noodstroomgenerator met 
een  elektrisch schijnbaar vermogen 200 kVA en een bijhorend totaal nominaal 
vermogen van 220 kW (reductie 50%, < 500 uur/jaar) (uitbreiding van het elektrisch 
schijnbaar vermogen met 997 kVA en het thermisch ingangsvermogen met 11.595 
kW door de vervanging van 2 WKK-installaties en aanpassing van de vermogens van 
de bestaande WKK-installatie, wijziging naar rubriek 12.1.1.2.b en toevoeging van 
rubriek 43.3.1) (12.1.1.2.b - 31.1.3 - 43.3.1);

- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- 10  transformatoren  met een totaal  nominaal vermogen van 34.650 KVA en een 

individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 2.500 kVA, 1 x 3.150 kVA, 2 x 
4.000 kVA, 2 x 2.000 kVA en 2 x 6.000 kVA (uitbreiding met 5 transformatoren tot 
een totaal  nominaal vermogen van 18.500 kVA en een individueel nominaal 
vermogen van respectievelijk 2.500 kVA, 2 x 2.000 kVA en 2 x 6.000 kVA) (12.2.2);

- Accumulatoren met een met een geïnstalleerd totaal vermogen van 23,44 kW (nieuw) 
(12.3.2);

- Het stallen van 5 voertuigen (nieuw) (15.1.1);
- 2 compressoren van elk 7,5 kW (16.3.1.1);
- De opslag gevaarlijke stoffen (6.4.1 - 17.1.2.1.2, 17.3.4.2.b - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.b), 

omvattend:
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product opslagwijze hoeveelheid  
rubrieken
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- Opslag van 100 ton meststoffen, waarvan ureum, bitterzout, ammoniumnitraat, 

sporenelementen, kaliumsulfaat, magnesiumsulfaat, monokalifosfaat en 
kaliumchloride (uitbreiding met 79,91 ton) (28.1.f.1)

- Opslag van 15 ton papier in een lokaal (nieuw) (33.4.2.a);
- Een grondwaterwinning op een diepte van 150 meter met een maximaal opgepompt 

debiet van 450 m³/dag en 55.000 m³/jaar (53.8.3) (behoort niet tot de aanvraag, 
reeds vergund voor een termijn tot 29 juni 2026);

Rubricering volgens aanvrager: 3.4.1.a - 3.6.1 - 6.4.1 - 12.1.1.2.b - 12.2.1 - 12.2.2 - 
12.3.2 - 15.1.1 -  16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.4.2.b - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.b - 28.1.f.1 - 
31.1.3 - 33.4.2.a - 43.3.1 - 53.8.3;

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:
- Een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 

5.327 kW (43.1.2.b);

Er wordt afwijking gevraagd van artikel 5.17.4.1.3,§1 van titel II van VLAREM met 
betrekking tot de opslag van 8,68 ton salpeterzuur in een agrarisch gebied; 
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Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de 
inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een 
omgevingsvergunning:
- besluit van de deputatie van 29 juni 2006 met kenmerk MLAV1/06-92 houdende 

gedeeltelijke vergunning voor de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf voor een 
termijn tot 29 juni 2026;

- ontvangstelding van 14 februari 2008 door de deputatie, kenmerk MLOV/08-25, van 
de melding van overname van een glastuinbouwbedrijf, vergund op naam van de bv 
Chamanja, door de bvba Meer Fresh Products;

- besluit van de deputatie van 20 december 2012 met kenmerk MLVER-2012-152 
houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en 
uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf voor een termijn tot 29 juni 2026;

- besluit van de deputatie van 8 maart 2018 met kenmerk OMGP-2017-0106 houdende 
vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een 
glastuinbouwbedrijf voor een termijn tot 29 juni 2026;

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 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:
Stedenbouwkundige beoordeling

a. Stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de percelen waarop 
de vergunning betrekking heeft
- Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften

 Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 30 september 1977. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde 
gewestplan, in een agrarisch gebied.

 De agrarische gebieden zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin.
 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (G.S.V.), goedgekeurd 

door de deputatie op 31 juli 2014.
b. Beschrijving van de bestemming in een straal van 500 meter rond het project 

conform de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen
- De bestemmingen in een straal van 500m zijn:

 Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied 
en parkgebied. 

 Binnen de straal van 500m valt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Meirberg, goedgekeurd bij besluit van de deputatie d.d. 21 april 2011 en 
met volgende bestemmingszones: 
 zone voor bedrijvigheid, zone voor verwerking biomassa, zone voor 

groenbuffer en het bij M.B. van 01 februari 1993 beschermde monument 
‘de neolithische Tjongernederzetting op de Meirberg’.

c. Gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de 
omgeving en de goede ruimtelijke ordening
- De aanvraag is principieel in overeenstemming met de van kracht zijnde 

gewestplanvoorschriften.
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d. De functionele inpasbaarheid:
- De aanvraag kadert in de verdere uitbating van het bedrijf. Op de plaats van 

de te bouwen loods met WKK, wordt een bestaande buffertank gesloopt. Een 
bestaande buffertank wordt verhoogd. De loods wordt geïntegreerd in een 
bestaand landbouwbedrijf en zal zowel ruimtelijk als functioneel in de uitbating 
van het bedrijf worden ingeschakeld. De gevraagde uitbreiding van de 
bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame 
manier verder uit te bouwen.

e. De mobiliteitsimpact
- De geplande werken hebben geen invloed op de mobiliteit of de 

verkeersbewegingen in functie van het bedrijf.
f. De schaal, ruimtegebruik en de bouwdichtheid:

- De gevraagde bouwwerken worden gebouwd aansluitend aan de bestaande 
bebouwing en vormen er zodoende één geheel mee. De aanvraag is 
geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

- De vormgeving en materiaalgebruik zijn in overeenstemming met wat 
algemeen gangbaar is in agrarisch gebied en heeft tot gevolg dat het project 
inpasbaar is in de omgeving.

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

h. Cultuurhistorische aspecten:
- Het perceel paalt aan het bij M.B. van 01/02/1993 beschermde monument ‘de 

neolithische Tjongernederzetting op de Meirberg’. De aanvraag veronderstelt 
geen negatieve impact op de erfgoedwaarden van het nabijgelegen monument 
te hebben.

i. Het bodemreliëf:
- Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.

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

2. Milieutechnische beoordeling
a. Het bedrijf Meer Fresh Products BVBA is gespecialiseerd in tomatenteelt op 

substraat met een totale oppervlakte van 13,6 ha serre.
Het voorwerp van de aanvraag is in hoofdzaak het vervangen van 2 oude WKK’s 
door 2 nieuwe installaties, 1 bestaande WKK blijft behouden
Verder wordt de vergunning aangepast aan de reële situatie van het bedrijf (oa. 
stallen voertuigen, batterijladers, opslag gevaarlijke producten, opslag 
meststoffen).
Gelet op de investering wordt een hernieuwing van de vergunning gevraagd voor 
onbepaalde  duur, met uitzondering van de grondwaterwinning waarvan de 
vergunningstermijn behouden blijft op 29 juni 2026.

b. Water
- bedrijfsafvalwater

 Het bedrijfsafvalwater, zijnde het condenswater van de WKK’s, wordt via 
een KWS-afscheider met coalescentiefilter op de gracht geloosd. Er wordt 
geen wijziging gevraagd van het vergunde lozingsdebiet.

 De verbrandingsgassen zullen zuren vormen in het condenswater die het 
staal in het rookgassysteem kunnen aantasten waardoor er zware metalen 
zoals nikkel, zink en chroom vrijkomen en in het condenswater kunnen 
terecht komen. Dit lijkt vooral een probleem wanneer de installatie wordt 
stilgezet en er een accumulatie van zuur condenswater optreedt met als 
gevolg corrosie van de delen die blootgesteld worden aan het zure condens. 
Als de installatie dan later weer wordt opgestart, worden de 
corrosieproducten die tijdens de stilstand gevormd werden, verwijderd door 
het nieuw gevormde condens. Door de ophoping van condens tijdens 
stilstand te voorkomen, kan de kwaliteit van het condenswater van WKK-
installaties op basis van gasmotoren verbeterd worden (zie ook: 
https://www.verbrandingsmotor.nl/index.php?uamfiletype=attachment&ua

https://www.verbrandingsmotor.nl/index.php?uamfiletype=attachment&uamgetfile=2015/05/Conde%20nswater-WKK-onder-de-loep5f03.pdf
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mgetfile=2015/05/Conde nswater-WKK-onder-de-loep5f03.pdf en 
https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/vorderingen-in-
onderzoek-w-k-k- condenswater/). Een andere mogelijke piste om de 
aantasting van het rookgassysteem tegen te gaan, is te werken met meer 
zuurbestendig staal of het staal van een afdoende coating te voorzien (zie 
o.m. http://edepot.wur.nl/344166). Het is niet duidelijk of WKK’s reeds in 
die zin ontwikkeld werden/worden of bijvoorbeeld uitgerust (kunnen) 
worden met een zuiveringssysteem.

 Een mogelijkheid om te vermijden dat te zuur condenswater geloosd wordt 
in de gracht, is de plaatsing van een neutralisatiebox (neutralisatie van het 
zure condenswater) voor het lozingspunt . Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat deze neutralisatiebox de eventuele aanwezige zware metalen 
niet weg vangt uit het condenswater.

 Een andere beschikbare techniek bestaat erin om de WKK uit te rusten met 
een rookgasreinigingssysteem. Deze techniek wordt gehanteerd bij 
glastuinbouwers die de  vrijgekomen CO2 van de WKK als bemesting wenst 
toe te passen in de serre, wat een voorafgaande zuivering (verwijdering 
van etheen, NOx en CO) vereist.

 Uit addendum E4 bij de aanvraag kan afgeleid worden dat de WKK’s 
gekoppeld (zullen) worden aan een rookgasreiniger en condensor. Na 
zuivering worden de rookgassen aangewend in de serre ter bevordering van 
de fotosynthese (CO2-bemesting). Vermits NOx via de rookgasreiniger + 
condensor uit de rookgassen verwijderd wordt en aardgas als brandstof 
gebruikt wordt (geen SO2- emissies), lijkt eventuele verzuring van het 
condenswater, na passage via rookgasreiniger + condensor, beperkt te zijn. 
Dit evenwel op voorwaarde dat de condensor na de rookgasreiniger 
geplaatst wordt en de rookgasreiniger steeds werkzaam is bij het gebruik 
van de WKK (tenzij in geval van onderhoud of storing aan de 
rookgasreiniger). Het kan aangewezen zijn om hierover via de POVC 
verduidelijking te vragen aan de exploitant. Er zijn immers WKK’s op de 
markt die werken met een Bypass-systeem waarbij de reiniging van de 
rookgassen enkel in werking treedt bij CO2-vraag. Indien er geen CO2 
wordt gevraagd, worden de rookgassen door de Bypass geleid. Voor de 
Bypass mag uitgegaan worden dat NOx niet weggezuiverd wordt waardoor 
een verzurende werking op het condenswater niet uitgesloten kan worden. 
De Bypass wordt daarom bij voorkeur uitgerust met een separate 
rookgaskoeler/condensor.

- Huishoudelijk afvalwater
 Het huishoudelijk afvalwater (sanitair personeel) gaat via een individuele 

behandelingsinstallatie voor afvalwater naar de gracht.
- Voedingswater planten

 Al het geproduceerde voedingswater (dat niet werd opgenomen door de 
planten) wordt herbruikt  bij de aanmaak van vers voedingswater. 
Eventueel spuistroom wordt op cultuurgrond gebracht.

- GWW
 De reeds vergunde GWW wordt niet gewijzigd of hernieuwd. De 

vergunningssituatie blijft ongewijzigd.
c. Lucht

- De nieuwe WKK’s, net zoals de reeds aanwezige WKK, worden gevoed met 
aardgas. De WKK’s zijn uitgevoerd met een rookgasreiniger met condensor.

- De exploitant dient er op gewezen te worden dat, voor inrichtingen als vermeld 
in rubriek 31.1 van de indelingslijst, de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 
5.43 gelden (zie artikel 5.31.1 van Vlarem II).

- In Vlarem II afdeling 5.43.2 worden normen opgelegd die dienen te worden 
gerespecteerd voor de gasmotoren. De WKK’s dienen, conform artikel 5.43.2.2 
van Vlarem II, onderworpen te worden  aan periodieke emissiemetingen, tenzij 
deze minder dan 100 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking zijn. Een eerste 

https://www.verbrandingsmotor.nl/index.php?uamfiletype=attachment&uamgetfile=2015/05/Conde%20nswater-WKK-onder-de-loep5f03.pdf
https://www.verbrandingsmotor.nl/index.php?uamfiletype=attachment&uamgetfile=2015/05/Conde%20nswater-WKK-onder-de-loep5f03.pdf
https://www.verbrandingsmotor.nl/index.php?uamfiletype=attachment&uamgetfile=2015/05/Conde%20nswater-WKK-onder-de-loep5f03.pdf
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meting van de emissies dient te worden uitgevoerd binnen een periode van 3 
maanden na de ingebruikname van WKK2 (cf. artikel 5.43.2.28 van Vlarem II). 
Daarna dienen de concentraties van de relevante parameters minstens om de 
twee jaar gemeten te worden via periodieke emissiemetingen.

d. Natuur
- De exploitant voegde in bijlage E6 van de aanvraag het voortoetsrapport.
- Uit het resultaat van de voortoets blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle 

aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in 
habitatrichtlijngebied voor de onderzochte effectgroepen ‘eutrofiëring via de 
lucht’ en ‘verzuring via de lucht’. De uitwerking van een passende beoordeling 
voor deze effectgroepen is niet nodig voor habitats in habitatrichtlijngebied.

- De reikwijdtes van de effecten ‘verzuring via de lucht’ en ‘eutrofiëring via de 
lucht’, die afgebakend werden via de voortoets, overlappen met VEN-gebied. 
De bijdrage van het bedrijf ten aanzien van de kritische depositiewaarde 
bedraagt minder dan 3% van de KDW.

e. Geluid
- Het vrachtwagenverkeer, de WKK’s zijn mogelijke bronnen van geluid of 

trillingen. De exploitant  zal volgende maatregelen nemen om eventuele hinder 
ten gevolge van geluid of trillingen te voorkomen of te beperken: 
vrachtwagenbewegingen vinden enkel tijdens de daguren plaats; de motor van 
de vrachtwagens zal worden stilgelegd tijdens laden en lossen; de WKK’s 
(zullen) geplaatst worden in een geluidsdichte omkasting.

- Er werd een geluidstudie uitgevoerd m.b.t. de plaatsing van een nieuwe, 
bijkomende WKK- installatie (uitvoerder: Acoustical Engineering, dd. 02 
september 2019). In de studie werd een computersimulatie opgemaakt waarbij 
volgende geluidseisen werden voorgesteld:
 Een binnenomkasting voor de nieuwe WKK in een nieuwe loods die het 

geluid reduceert naar maximaal 70 dB(A) op 1 meter van de wanden van 
de loods en het dak,

 In- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier 
beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

- Uit de berekeningen blijkt dat, mits de geluidseisen te respecteren, de te 
verwachten relevante waarde van het specifieke geluidsdrukniveau veroorzaakt 
door de nieuw aangevraagde WKK- installaties conform de 
milieukwaliteitsdoelstellingen en de grenswaarden voor een nieuwe inrichting 
uit Vlarem II zal zijn ter hoogte van alle dichtstbijgelegen woningen en dit voor 
alle perioden van het etmaal.

- Het lijkt aangewezen om aan de POVC voor te leggen om bij eventuele 
vergunningverlening volgende bijzondere voorwaarden op te leggen:
 de nieuwe WKK-installatie dient aan volgende eisen te voldoen:

 Een binnenomkasting voor de nieuwe WKK in een nieuwe loods die het 
geluid reduceert naar maximaal 70 dB(A) op 1 meter van de wanden 
van de loods en het dak,

 In- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid 
hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

 nadat de nieuwe WKK volledig in dienst werd genomen, dient een 
akoestische studie uitgevoerd te worden.

f. Bodem
- Volgende maatregelen worden getroffen door de exploitant:

 De opslag van olie gebeurt in bovengrondse dubbelwandige tanks. De 
opslag van vloeibare meststoffen gebeurt in bovengrondse enkelwandige 
ingekuipte tanks.

 de transformatoren zijn oliegekoeld en bevinden zich op een lekbak.
g. Licht

- 8,8 ha van de telt wordt belicht. Deze oppervlakte wordt niet gewijzigd.
- In de bijlage E9 wordt gesteld dat de exploitant de nodige maatregelen treft 

om lichthinder te voorkomen. Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in 
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open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. 
De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet- functionele lichtoverdracht 
naar de omgeving maximaal wordt beperkt. De assimilatiebelichting in de serre 
heeft een verlichtingssterkte van 13.000 lux en is zowel langs de zijgevels als 
kasdek voorzien worden van verduisteringsschermen. Het bedrijf zal ervoor 
zorgen dat er op deze manier geen effecten te ondervinden zijn van de 
belichting in de serre naar de omgeving toe.

- In de lopende vergunning zijn bijzondere voorwaarden opgelegd i.v.m. gebruik 
van assimilatieverlichting. Deze voorwaarden moeten behouden blijven.

h. Mobiliteit
- De exploitatie wordt gekenmerkt door volgende transporten:

 Personeel: 25 voertuigen/werkdag
 Aanvoer materialen: 250 transporten/jaar
 Afvoer materialen: 700 transporten/jaar

- Het aantal transporten wijzigt niet, er wordt geen bijkomende hinder verwacht.
i. Gevraagde afwijking

- De exploitant gebruikt salpeterzuur voor het aanmaken van de 
voedingsoplossing voor de tomatenteelt. Om het aantal transporten te 
beperken, wenst de exploitant een houder te plaatsen met een inhoud van 
7.000 l.

- Dit is in strijd met  de verbodsbepaling, bij een opslag > 5 ton in agrarisch 
gebied.

- De exploitant zal investeren in een nieuwe bovengrondse vlaremconforme 
enkelwandige ingekuipte houder, voorzien van een overvulbeveiliging en 
verzoekt om afwijking toe te staan.

j. Milieutechnische beoordeling
- Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende 

beoordeling en op basis van de gegevens in de aanvraag lijkt gesteld te 
kunnen worden dat er geen indicaties zijn tot het verlenen van een negatief 
advies.

k. Advies
- Voorwaardelijk gunstig

l. Voorwaarden
- de nieuwe WKK-installatie dient aan volgende eisen te voldoen:

 Een binnenomkasting voor de nieuwe WKK in een nieuwe loods die het 
geluid reduceert naar maximaal 70 dB(A) op 1 meter van de wanden van 
de loods en het dak,

 In- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier 
beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

- nadat de nieuwe WKK volledig in dienst werd genomen, dient een akoestische 
studie uitgevoerd te worden.

m. 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.

3. BESLUIT
a. Artikel 1:

- Voorwaardelijk gunstig advies te verlenen:
 de nieuwe WKK-installatie dient aan volgende eisen te voldoen:

 Een binnenomkasting voor de nieuwe WKK in een nieuwe loods die het 
geluid reduceert naar maximaal 70 dB(A) op 1 meter van de wanden 
van de loods en het dak,

 In- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid 
hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

 nadat de nieuwe WKK volledig in dienst werd genomen, dient een 
akoestische studie uitgevoerd te worden.

b. Artikel 2:
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- Michel Jansen af te vaardigen voor de bespreking van dit dossier in de zitting 
van de POVC;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 december 2019 van het Departement Omgeving - 
Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Activiteiten en proces

a. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
b. Energie-intensieve inrichting

- Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 
0,467 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting. 
Het gaat hier om
 de hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal 

jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule:
 een energieplan overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het 

Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag.
2. Inhoudelijke beoordeling

a. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170728-0007
b. Lucht 

- De exploitant beoogt het plaatsen van twee nieuwe WKK-installaties, ter 
vervanging van twee eerder vergunde exemplaren. Deze installaties zouden elk 
beschikken over een elektrisch vermogen van 3.235 kVA, en een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 7.010 kW. Daarnaast wordt er ook een 
aanpassing beoogd van het vermogen van een reeds vergunde WKK. Deze zou 
beschikken over een elektrisch vermogen van 2.679 kVA en een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 5.969 kW. Alle WKK’s worden gestookt met 
aardgas.

- Voor de nieuwe WKK-installaties zouden de volgende emissiegrenswaarden van 
toepassing zijn, conform artikel 5.43.2.15 van VLAREM II:
 SO2: 15 mg/Nm³
 NOX: 35 mg/Nm³
 CO: 250 mg/Nm³
 Organische stof, uitgezonderd methaan: 60 mg/Nm³

- Conform artikel 5.43.2.23 dienen bovenstaande parameters, alsook het 
zuurstofgehalte, het waterdampgehalte, de temperatuur en de druk ten minste 
om de drie maanden gemeten te worden tijdens een periode van normale 
bedrijvigheid. Aangezien er met aardgas wordt gestookt zijn metingen voor 
SO2 niet vereist.

- Voor de bestaande WKK is niet duidelijk wanneer de eerste vergunning is 
afgeleverd. Aangezien volgens de bijgevoegde emissiemetingen daterend van 
september 2018 deze WKK-installatie kan voldoen aan de hierboven vermelde 
emissienormen, die als normen voor de nieuwe installaties ook de meest 
strenge zijn, kan besloten worden dat er kan voldaan worden aan de geldende 
emissienormen.

- Er werd een voortoets uitgevoerd om na te gaan of er een risico is op 
betekenisvolle aantasting van actuele en mogelijke toekomstige habitats in 
habitatrichtlijngebied. Uit de resultaten blijkt dat dit niet het geval is.

c. Energie
- Zoals hierboven vermeld betreft het een energie-intensieve inrichting. Er werd 

een energieplan toegevoegd aan de aanvraag.
- Er wordt besloten dat de WKK-installaties worden ontworpen met toepassing 

van alle BBT-technieken voor glastuinbouw met warme teelten. Alle nieuwe 
elektromotoren worden uitgevoerd met efficiëntietype IE3.

d. Bodem
- Op de inrichting worden verschillende gevaarlijke vloeistoffen aangeduid met 

een of meerdere gevarensymbolen gebruikt, en in de gewenste situatie worden 
enkele wijzigingen beoogd, waaronder de bijkomende opslag van salpeterzuur.



OMGP-2019-0517
bvba Meer Fresh Products

10 / 26

- Alle houders bevinden zich bovengronds en zijn enkelwandig uitgevoerd. Alle 
houders zijn geplaatst boven een inkuiping. De houders zijn voorzien van een 
overvulbeveiliging, maar niet van een lekdetectiesysteem. Er wordt in het 
dossier vermeld dat deze geplaatst worden.

- Er zijn tevens twee houders aanwezig en een bijkomende aangevraagd voor de 
opslag van in totaal 21.000 l olie. De houders zijn bovengrondse en 
dubbelwandig uitgevoerd, en voorzien van een lekdetectiesysteem en een 
overvulbeveiliging. Voor de twee reeds vergunde houders werd een 
conformiteitsattest toegevoegd aan het dossier, daterend van juli 2019. Er 
wordt besloten dat beide houders kunnen voldoen aan de toepasselijke 
bepalingen uit VLAREM II.

e. Geluid en trillingen
- De WKK-installaties zijn een belangrijke geluidsbron, en bijgevolg ook een 

mogelijke bron van geluidshinder.
- In het kader van deze aanvraag werd een geluidsstudie uitgevoerd, met als 

referentienummer AE.12-223/r01.
- Er werden drie evaluatiepunten geselecteerd, zijnde:

 woning op 550 m ten NNW van de loods waarin de WKK-installaties 
geplaatst zullen worden

 woning op 570 m ten ZZO
 woning op 620 m ten ZO

- Evaluatiepunt 1 is gelegen in agrarisch gebied op minder dan 500 m van 
industriegebied. Evaluatiepunten 2 en 3 zijn gelegen in agrarisch gebied.

- De volgende richtwaarden voor geluid zijn van toepassing:
Milieukwaliteitsnorm in dB(A) in open luchtGebied

Overdag ’s avonds  ‘s nachts
Agrarisch gebied, 
<500 m van 
industriegebied

50 45 40

Agrarisch gebied 45 40 35

- In de geluidssimulatie werd rekening gehouden met de inplanting van een 
binnenomkasting in een loods. In de simulatie is rekening gehouden met WKK-
installaties met eenzelfde vermogen als wat wordt aangevraagd. Uit de 
berekeningen van de geluidsstudie blijkt dat de specifieke geluidsimmissie in 
de gewenste toestand ter hoogte van de evaluatiepunten 2 en 3 28 dB(A) 
bedraagt, en ter hoogte van evaluatiepunt 1 26 dB(A) tijdens de dag en avond, 
en 24 dB(A) tijdens de nacht. Volgens de geluidssimulatie blijft het specifiek 
geluid van de WKK-installaties ter hoogte van alle evaluatiepunten tijdens alle 
dagperioden ruim onder de geldende richtwaarden.

- Om aan de geluidsrichtwaarden te kunnen voldoen wordt voorgesteld om een 
binnenomkasting voor de nieuwe WKK’s in een nieuwe loods die het geluid 
reduceert

- naar maximaal 70 dB(A) op 1 meter van de wanden van de loods en het dak, 
en in- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier 
beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter te voorzien.

f. Licht en stralingen
- Een gedeelte van de serre zal verlicht worden met assimilatiebelichting. 

Lichtvervuiling wordt beperkt door verduisteringsschermen aan de zijwanden 
en de bovenkant te plaatsen. De exploitant geeft aan dat er in de gewenste 
toestand geen wijzigingen beoogd worden met betrekking tot de verlichting.

- In de bijzondere voorwaarden wordt een bepaling toegevoegd met de 
voorwaarden voor het gebruik van assimilatiebelichting, zoals reeds opgelegd 
in de lopende vergunning.

g. Watertoets
- Verbruik

 Grondwater
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 In het dossier en het voorwerp van aanvraag wordt aangegeven dat de 
grondwaterwinning geen deel uitmaakt van de aanvraag.

h. Lozing
- Huishoudelijk afvalwater:

 De exploitant vraagt een lozingsdebiet van 700 m³/jaar aan. Dit afvalwater 
is afkomstig van het sanitair van het personeel, en wordt afgevoerd via een 
individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie naar de gracht. 

- Bedrijfsafvalwater:
 De lozing van bedrijfsafvalwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur 

wordt aangevraagd. Het betreft condenswater afkomstig van de WKK-
installaties en hemelwater afkomstig van de laad- en loskades, dat via een 
KWS-afscheider met coalescentiefilter in de gracht geloosd wordt.

3. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden
a. Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en 

sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM
b. De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.17.4.1.3, §1 van titel II van het 

VLAREM dat stelt dat:
- Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 

ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld 
in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden: 
 1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III; 
 2° in een gebied andere dan een industriegebied; 
 3° op minder dan 100 m afstand van : 

 a) een woongebied; 
 b) een parkgebied; 
 c) een recreatiegebied. 

c. De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:
- De exploitant vraagt de mogelijkheid om 7.000 l salpeterzuur op te slaan op de 

inrichting, aangezien er heden voor de opslag van >5 ton (klasse 1) een 
verbodsbepaling bestaat in een gebied andere dan een industriegebied 
(agrarisch gebied in dit geval).

- De exploitant geeft aan dat een houder met dit grote volume aangevraagd 
wordt om het aantal leveringstransporten te beperken. Er wordt verwacht dat 
er ongeveer 100.000 kg salpeterzuur per jaar zal gebruikt worden op de 
inrichting. De exploitant benadrukt dat de noodzakelijke keuringen steeds tijdig 
zullen plaatsvinden.

- Er kan gesteld worden dat er voldoende maatregelen worden genomen om de 
gevraagde afwijking te kunnen toestaan.

4. Vergunningstermijn
a. Als vroegtijdige hernieuwing:

- Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een 
vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een 
belangrijke verandering wordt beoogd. 

- De exploitant haalt de investering in de nieuwe WKK-installaties aan als een 
hoge kost die een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning rechtvaardigt.
 de vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd.

- Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de 
vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het 
Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn 
kan toegestaan worden.
 de aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

5. Advies
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.
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b. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn van 
onbepaalde duur, uitgezonderd de grondwaterwinning, die vergund is voor een 
termijn aflopend op 29 juni 2026.

Gelet op het stilzwijgend gunstig 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 Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM); op volgende elementen uit dit advies:
1. Aspect water

a. Situatieschets:
- Het betreft een bedrijf actief in tomatenteelt op substraat (serreteelt).
- De exploitant wenst de bestaande vergunning vroegtijdig te hernieuwen naar 

aanleiding van belangrijke veranderingen, onder andere door de toevoeging 
van een nieuwe WKK-loods met bijhorende installaties. Daarnaast vraagt de 
exploitant nog een aantal actualisaties aan.

- De exploitant vraagt de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider 
en coalescentiefilter in oppervlaktewater ‘Nieuwe Meerloop’ met een maximum 
debiet van 2 m³/uur, 28,5 m³/dag en 1.800 m³/jaar (R.3.4.1.a) en 
huishoudelijk afvalwater via een IBA in oppervlaktewater ‘Hoevegoorloop’ met 
een maximum debiet van 0,3 m³/uur, 2 m³/dag en 700 m³/jaar .

b. Vergunde situatie:
- De exploitatie beschikt over een milieuvergunning van de Bestendige Deputatie 

van de provincie Antwerpen met kenmerk MLAV1/06-92 van 29/06/2006, 
meermaals gewijzigd, voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 
maximum 2 m³/uur en het lozen van huishoudelijk afvalwater in de ‘Nieuwe 
Meerloop’ met een maximum debiet van 780 m³/jaar.

- Deze vergunning is geldig tot 29/06/2026.
c. Lozingssituatie:

- De exploitatie is gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied. Er is 
geen riolering aanwezig in de omgeving.

- Vooraan het perceel loopt een waterloop, de ‘Hoevegoorloop’. Achteraan het 
perceel loopt een waterloop, de ‘Nieuwe Meerloop’.

d. Hemelwater:
- Het regenwater van de serres en de bedrijfsgebouwen wordt opgevangen in 

open vijvers met folie met respectievelijk een volume van 11.608 m³ en 
20.370 m³. Het opgevangen hemelwater wordt 100% hergebruikt als 
voedingswater voor de tomatenteelt. Ook het niet-opgenomen voedingswater 
wordt opnieuw hergebruikt bij de aanmaak van vers voedingswater. Eventueel 
spuistroom wordt op cultuurgrond gebracht.

- Het regenwater van de overige verhardingen kan ter plaatse infiltreren.
e. Huishoudelijk afvalwater:

- Het huishoudelijk afvalwater, 700 m³/jaar, is afkomstig van de refter en het 
sanitair van het personeel en wordt via een IBA geloosd op de Hoevegoorloop 
via een gracht.

f. Bedrijfsafvalwater:
- Het bedrijfsafvalwater bestaat uit condenswater van de WKK-installaties.
- Het bedrijfsafvalwater wordt via een KWS-afscheider met coalescentiefilter 

geleid en dan afgevoerd naar de Nieuwe Meerloop. De exploitant vraagt een 
maximaal lozingsdebiet van 2 m³/uur, 28,5 m³/dag en 1.800 m³/jaar.

2. Advies:
a. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor het lozen van huishoudelijk 

afvalwater met een maximum debiet van 0,3 m³/uur, 2 m³/dag en 700 m³/jaar 
(R.3.6.1) via een IBA in oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de algemene 
voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater.
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b. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor het lozen van 
bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 2 m³/uur, 28,5 m³/dag en 1.800 
m³/jaar (R. 3.4.1.a) via KWS-afscheider met coalescentiefilter in oppervlaktewater 
mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater 
en volgende bijzondere voorwaarde:
- Het bedrijfsafvalwater moet worden geloosd via een KWS-afscheider met 

coalescentiefilter.
3. Deelaspect lucht

a. Navolgend deeladvies ‘emissie van afvalgassen in de atmosfeer’ werd in akkoord 
met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningen advisering 
luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld.

b. Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van 
een advies omdat:
- er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in 

de omgeving van het bedrijf;
- mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet 

verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde 
omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen 
ontstaan;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 december 2019 van de Vlaams Energieagentschap 
(VEA); op volgende elementen uit dit advies:
1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar 
bijlagen, is Meer Fresh Products te Kettingdreef 3, Hoogstraten verplicht om bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum 
C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een 
energieplan toe te voegen.

2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, 
Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

3. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op 
voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-
efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden bijkomende maatregelen 
onderzocht. De meeste worden reeds toegepast. Andere maatregelen die de energie-
efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

4. In sommige delen van de studie werd gesuggereerd dat er ook nieuwe serres zouden 
bijgeplaatst worden, maar dit bleek niet zo te zijn. Een aangepaste energiestudie 
werd bezorgd.

5. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een positief 
advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Meer Fresh Products te 
Kettingdreef 3, Hoogstraten;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 december 2019 van het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB); op volgende elementen uit dit advies:
1. Beschermingsstatus  

- Gelegen op 2950m van Vlaams Ecologisch Netwerk-gebied ‘De Vallei van de Mark’ 
gelegen op 4750m van habitatrichtlijngebied BE2100020  ‘Heesbossen, Vallei van 
Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’  

2. Bespreking passende beoordeling
- De aanvrager heeft een voortoets – depositiescan – toegevoegd om de effecten 

van stikstofemissies op het habitatrichtlijngebied te onderzoeken. Hieruit blijkt dat 
de stikstofemissies niet reiken tot in de speciale beschermingszones.

- Wat de effecten zijn van de lozing van bedrijfsafvalwater kan besloten worden dat 
gelet op het debiet en ligging er geen directe effecten te verwachten zijn op de 
speciale beschermingszones.

- Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur 
en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal 
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veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale 
beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

3. Bespreking verscherpte natuurtoets
- De aanvrager heeft een verscherpte natuurtoets opgemaakt. Hierin zijn de nodige 

aspecten onderzocht (direct ruimtebeslag, verzuring/vermesting, verdroging, 
rustverstoring en lichtverstoring).

- Uit bijgevoegde onderzoek blijkt dat de te verwachten depositiepluim van de 
NOx/SOx/NH3-uitstoot zal reiken tot in het Vlaamse Ecologisch Netwerk-gebied ‘De 
Vallei van de Mark’. Echter de effecten van de depositie voldoen aan het 
significantiekader en zijn hierbij niet significant.

- De lozing van het bedrijfsafvalwater vindt niet plaats op een watersysteem welk in 
verbinding staat met het VEN-gebied.

- Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit 
geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal 
veroorzaken.

4. Bespreking aanvraag omgevingsvergunning
- Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag en het nemen van de beslissing 

over de omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen zal door de 
vergunningverlenende overheid steeds rekening moeten worden gehouden met de 
zorgplicht opgelegd door artikel 14 en de bepalingen van artikel 16 inzake het 
tegengaan van vermijdbare schade van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

- Om aan de zorgplicht te voldoen, moeten de natuurwaarden die mogelijk 
aangetast worden bij het uitvoeren van de geplande activiteiten op voldoende 
wijze worden hersteld. Dit kan bvb. door het herstellen of vervangen van kleine 
landschapselementen, het heraanplanten van bomen of lijnbeplantingen, enz.

- Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt voor vergunningen in agrarische 
gebieden zelf geen inschatting meer van de impact op natuurwaarden.

- De vergunningverlener moet zelf verifiëren of minimum aan de zorgplicht wordt 
voldaan en er geen vermijdbare schade optreedt.

- Om correct af te wegen of de natuurwaarden door de geplande activiteit in het 
gedrang komen en om na te gaan of aan de zorgplicht wordt voldaan, kan men 
beroep doen op de helpdesk die door het Agentschap voor het Natuur en Bos ter 
beschikking wordt gesteld.

5. Tot slot willen we nog de aandacht vestigen op een algemene maatregel, die voor 
elke vergunning van toepassing is:
- “Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in 

het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De 
bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de 
rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).

- Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - 
vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen 
nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden.

- Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of 
rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het 
Agentschap voor Natuur en Bos”.

6. Uit het dossier blijkt dat er geen vermijdbare schade aan de natuur zal veroorzaakt 
worden.

7. Conclusie
- Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos 

vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt 
gunstig geadviseerd.

- Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op 
de speciale beschermingszone;
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Gelet op het gunstig advies d.d. 2 december 2019 van Departement Landbouw en 
Visserij (DLV); op volgende elementen uit dit advies:
1. De aanvraag is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied met verspreide bebouwing.
2. De aanvrager baat ter plekke een glastuinbouwbedrijf uit gespecialiseerd in de teelt 

van tomaten.
3. Het betreft het slopen van een buffertank (313m²) en het bouwen van een nieuwe 

loods (469m²) voor het plaatsen van een WKK op deze locatie.
4. Vooraan de nieuwe loods met WKK wordt een bestaande buffertank (502m²) 

verhoogd van 10m naar 14m.
5. De gevraagde loods wordt gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing en 

vormt er zodoende één geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande 
gebouwencomplex.

6. De gevraagde uitbreidingen van de bedrijfsinfrastructuur zullen de aanvrager toelaten 
het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. Het Departement 
Landbouw en Visserij brengt bijgevolg een gunstig advies uit voor deze aanvraag;

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 het volgende meedeelt: 
1. Naar aanleiding van de door u aan ons toegezonden aanvraag om milieuvergunning 

van bvba Meer Fresh Products voor de inrichting aan de Kettingdreef 3 te 
Hoogstraten, kunnen wij u mededelen dat de aanvraag ons geen aanleiding geeft tot 
het maken van opmerkingen.

2. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van dit advies.

3. We sturen een kopie van deze brief aan de gemeente Breda en Zundert.
4. Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd 

onder zaaknummer 19110828. Bij correspondentie dient u dit nummer te vermelden. 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 november 2019 van de Brandweerzone Taxandria - 
Hulpverleningszone 4 (Turnhout); op volgende elementen uit dit advies:
Advies HO0381-01
1. Op basis van de controle van betreffend dossier werden inbreuken vastgesteld op de 

toepasselijke wetgeving. Deze inbreuken zijn echter niet van structurele aard.
2. De hulpverleningszone geeft hierbij een gunstig brandpreventieverslag mits naleving 

van volgende voorwaarden:
- er dient een oplossing gegeven te worden aan alle opmerkingen zoals vermeld 

in het brandpreventieverslag;
- de exacte uitvoeringsmodaliteiten van de (bijkomende) primaire 

bluswatervoorziening dienen ter goedkeuring aan “Hulpverleningszone 
Taxandria – directie risicobeheersing” voorgelegd te worden.

Advies HO0381-02 
1. 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.

2. De hulpverleningszone geeft hierbij een gunstig brandpreventieverslag;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 januari 2020 van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:
1. Horen van de partijen

‒ De heer J. Vermeiren, zaakvoerder, en de heer J. Mattheussen, milieuadviseur 
bij SBB, worden gehoord.

‒ De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de adviezen. Het CBS stelt 
in zijn advies de vraag of de WKK werkt met een bypass-systeem.
 De heer Mattheussen antwoordt dat er niet wordt gewerkt met een bypass-

systeem.
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 De heer Vermeiren toont enkele foto’s van de WKK-installatie en licht de 
werking ervan toe.

‒ De voorzitter verwijst naar de voorwaarden.
 De heer Mattheussen verwijst naar de opmerking uit het brandweeradvies 

over de primaire bluswatervoorziening. Hij geeft aan dat er 2 grote 
regenwaterbassins aanwezig zijn. Daar zal een koppeling AR 110 op voorzien 
worden, zodat kan voldaan worden aan deze opmerking uit het 
brandweeradvies.

 De deskundige milieu geeft aan dat er dan te allen tijde 120 m3 water in de 
bassins voorbehouden moet zijn als bluswater. Dit water kan niet aangewend 
worden voor hergebruik.

 De heer Vermeiren antwoordt dat er altijd een bepaalde opslag van 
hemelwater aanwezig is. Het volume water in de bassins mag niet te laag 
worden.

2. Omschrijving
‒ De omschrijving kan worden behouden.

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

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

besluit van 30 september 1977) gelegen in agrarisch gebied.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het 
geldende plan.

‒ De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen aangezien de aanvraag 
in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 
verkavelingsvoorschriften. Dit advies is stilzwijgend gunstig.

‒ Het CBS, het Dep. L&V en de brandweerzone Taxandria verlenen een gunstig 
advies. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de 
opmerkingen en voorwaarden uit het advies van de brandweer, stelt de POVC 
voor om dit advies integraal op te nemen als 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 adviezen van het CBS, de AGOP-M, de VMM, het VEA en de OMWB zijn 

gunstig.
‒ Het CBS merkt in zijn advies het volgende op, met betrekking tot de mogelijke 

verzuring van het condenswater van de WKK’s door NOx:
 De exploitant dient te verduidelijken of de condensor na de rookgasreiniger 

geplaatst wordt en of de rookgasreiniger steeds werkzaam is bij het gebruik 
van de WKK (tenzij in geval van onderhoud of storing aan de 
rookgasreiniger). 

 De exploitant dient te verduidelijken of de WKK werkt met een bypass-
systeem. Indien dit het geval is dan wordt de bypass bij voorkeur uitgerust 
met een separate rookgaskoeler/condensor om zo de NOx weg te zuiveren.
- De aanvrager verklaart ter zitting dat er geen bypass-systeem wordt 

gebruikt.
‒ De VMM onthoudt zich voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer van een 

advies omdat:
- er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake 

luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
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- mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II 
niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde 
omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen 
ontstaan;

‒ De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet 
aan de bepalingen van titel V van de 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 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden samen aangevraagd.

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 is gelegen op voldoende afstand van een vogel- 
en/of habitatrichtlijngebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de 
gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van 
de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de 
aanwezige natuurwaarden.

‒ De POVC stelt voor om volgend aandachtspunt uit het advies van het ANB op te 
nemen in de overwegingen van het besluit:
 Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn 

beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 
mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de 
vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het 
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli 
moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van 
vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 
weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of 
het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of 
vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, 
dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

10.Watertoets
‒ Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM.
‒ Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt 

het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied.

‒ Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, 
§ 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, 
zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is. 

‒ Er kan geconcludeerd worden dat het project 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, 

uitgezonderd de grondwaterwinning, die vergund is voor een termijn eindigend 
op 29 juni 2026.

12.Voorwaarden
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Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

‒ Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 
(beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

‒ Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van 
oppervlaktewaterverontreiniging)

‒ Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
‒ Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
‒ Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
‒ 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
‒ Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
‒ Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
‒ Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
‒ Papier: hoofdstuk 5.33
‒ Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
‒ Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
‒ Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
‒ Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
‒ Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

1. de nieuwe WKK-installatie dient aan volgende eisen te voldoen:
i. Een binnenomkasting voor de nieuwe WKK in een nieuwe loods die 

het geluid reduceert naar maximaal 70 dB(A) op 1 meter van de 
wanden van de loods en het dak,

ii. In- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid 
hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

2. nadat de nieuwe WKK volledig in dienst werd genomen, dient een 
akoestische studie uitgevoerd te worden.

 De POVC stelt voor om deze voorwaarden op te leggen zoals hieronder wordt 
voorgesteld door de POVC. De POVC is van oordeel dat de voorwaarde m.b.t. 
de akoestische studie niet moet opgelegd worden als bijzondere voorwaarde. 
Uit de simulaties blijkt dat het geluidsniveau van de nieuwe WKK-installaties 
ruim onder de geldende norm ligt.

‒ De POVC stelt voor om de gevraagde afwijking toe te staan zoals wordt 
voorgeteld door de AGOP-M:

3. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3, §1 van titel II van het Vlarem mag er 
8,68 ton salpeterzuur in een vaste houder worden opgeslagen op de 
inrichting.

‒ De AGOP-M stelt de volgende voorwaarden voor:
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4. Onverminderd de toepasselijke voorwaarden van hoofdstuk 4.5 van Vlarem 
II dienen de nieuw te plaatsen WKK-installaties met een nominaal 
vermogen van elk 7.010 kW en een elektrisch vermogen van elk 3.235 
kVA, overeenkomstig de aannames uit de bij de aanvraag gevoegde 
geluidsprognose (ref. AE.19-190/r1) minimaal als volgt te worden 
voorzien:

i. rond de WKK’s dient een binnenomkasting te worden aangebracht 
die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 m van de 
wanden van de loods maximaal 70 dB(A) bedraagt;

ii. in- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid 
hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 m.

 Gelet dat het om een verder exploiteren gaat, stelt de POVC voor m.b.t. de 
WKK’s volgende voorwaarde te formuleren:
Onverminderd de toepasselijke voorwaarden van hoofdstuk 4.5 van Vlarem II 
dienen de nieuw te plaatsen WKK-installaties (WKK1 en WKK 2) met een 
nominaal vermogen van elk 7.010 kW en een elektrisch vermogen van elk 
3.235 kVA, overeenkomstig de aannames uit de bij de aanvraag gevoegde 
geluidsprognose (ref. AE.19-190/r1) minimaal als volgt te worden voorzien:

i. rond de WKK’s dient een binnenomkasting te worden aangebracht 
die het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 m van de 
wanden van de loods maximaal 70 dB(A) bedraagt;

ii. in- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid 
hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 m.

De bestaande WKK (WKK 3) met een nominaal vermogen van 2.780 kW en 
een elektrisch vermogen van 2.700 kW, dient als volgt uitgevoerd te zijn:

iii. De binnenomkasting rond WKK 3 dient het geluid te reduceren naar 
maximaal 75 dB(A) op 1 meter van de wanden van de omkasting.

iv. De in- en uitlaten dienen voorzien te zijn van geluidsdempers, zodat 
het geluid hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

‒ De VMM stelt volgende voorwaarde voor:
5. Het bedrijfsafvalwater moet worden geloosd via een KWS-afscheider met 

coalescentiefilter.
 De POVC stelt voor om deze voorwaarde op te leggen. Voor de voorwaarden 

voor de dimensionering en onderhoud van de KWS-afscheider verwijst de 
POVC naar de algemene voorwaarden uit artikel 4.2.3bis van Vlarem II.

‒ De POVC stelt voor om volgende voorwaarde, uit de huidige vergunning, opnieuw 
op te leggen:

6. In toepassing van artikel 5.53.4.3 van titel II van het Vlarem mag het 
grondwaterpeil niet dalen beneden 10 meter onder maaiveld.

7. Bij gebruik van assimilatiebelichting dient aan volgende voorwaarden 
voldaan te worden:
a. Met betrekking tot zijdelingse lichtuitstraling:

i. Bij het gebruik van assimilatiebelichting moet elke geval in de 
periode tussen zonsondergang en zonsopgang op zodanige wijze 
afgeschermd worden dat de lichtuitstraling op een afstand van 10 
meter van de gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de 
gebruikte lampen niet zichtbaar zijn.

b. Met betrekking tot opwaartse lichtuitstraling:
i. Een serre waarin assimilatiebelichting wordt toegepast binnen de 

donkerperiode is voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee 
ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.

ii. Bij het gebruik van assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte 
van ten minste 15.000 lux wordt de bovenzijde van de serre tussen 
zonsondergang en zonsopgang op zodanige wijze afgeschermd dat 
ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd.

iii. Bij het gebruik van assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte 
van minder dan 15.000 lux wordt de bovenzijde van de serre op 
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zodanige wijze afgeschermd dat de lichtuitstraling tijdens de 
donkerperiode met ten minste 98% wordt gereduceerd en de 
lichtuitstraling tijdens de nanacht met ten minste 74%.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
‒ De POVC stekt volgende voorwaarde voor:

1. De adviezen van de brandweer zone Taxandria van 14 november 2019 met 
refertes HO0381-01 en HO0381-02 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 de 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 alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 
beschermd zijn in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009; 
dat de bescherming onder meer betrekking heeft op de nesten van de vogels en de 
rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit); dat bij het uitvoeren 
van werken in de periode 1 maart tot 1 juli men er zich - vóór men overgaat tot de 
uitvoering van de werken - moet van vergewissen dat geen nesten van beschermde 
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden; dat bij het werken aan 
(oude) constructies of het kappen van bomen men dient na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn; dat als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, u contact dient op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos;

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 
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inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele 
niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de 
organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van 
de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en 
dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de 
hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten 
de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in 
onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau 
kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor 
onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan bvba Meer Fresh Products, gevestigd Kettingdreef 3 te 2321 Meer, wordt onder 
de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor om, na 
toevoegen van perceel 3-E-34E, een glastuinbouwbedrijf (inrichtingsnummer 
omgevingsloket 20170728-0007), gelegen Kettingdreef 3 te 2321 Meer, 
kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-34D en 3-E-34E, verder te 
exploiteren na verandering, omvattend:

De volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 3-E-34D:
- de sloop van een buffertank;
- de verhoging van een buffertank;
- de nieuwbouw van een loods voor een WKK.

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximumdebiet van 2 m³/uur en 

28,5 m³/dag (uitbreiding) (3.4.1.a);
- lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 700 m³/jaar na 

behandeling in een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) voor 
huishoudelijk afvalwater (vermindering van het debiet met 300 m²/jaar) (3.6.1);

- 3 WKK-installaties met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 9.349 kVA , 
respectievelijk 2 x 3.235 kVA (nieuw) en 2.679 KVA (aanpassing bestaande 
installatie) en een bijhorend totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 
20.209 kW, respectievelijk 2 x 7.010 kW (nieuw) en 5.969 kW (aanpassing naar 
thermisch ingangsvermogen bestaande installatie) + een noodstroomgenerator 
met een  elektrisch schijnbaar vermogen 200 kVA en een bijhorend totaal 
nominaal vermogen van 220 kW (reductie 50%, < 500 uur/jaar) (uitbreiding van 
het elektrisch schijnbaar vermogen met 997 kVA en het thermisch 
ingangsvermogen met 11.595 kW door de vervanging van 2 WKK-installaties en 
aanpassing van de vermogens van de bestaande WKK-installatie, wijziging naar 
rubriek 12.1.1.2.b en toevoeging van rubriek 43.3.1) (12.1.1.2.b - 31.1.3 - 
43.3.1);

- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- 10 transformatoren met een totaal nominaal vermogen van 34.650 KVA en een 

individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 2.500 kVA, 1 x 3.150 kVA, 
2 x 4.000 kVA, 2 x 2.000 kVA en 2 x 6.000 kVA (uitbreiding met 5 
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transformatoren tot een totaal nominaal vermogen van 18.500 kVA en een 
individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kVA, 2 x 2.000 kVA en 2 
x 6.000 kVA) (12.2.2);

- accumulatoren met een met een geïnstalleerd totaal vermogen van 23,44 kW 
(uitbreiding) (12.3.2);

- het stallen van 5 voertuigen (uitbreiding) (15.1.1);
- 2 compressoren van elk 7,5 kW (16.3.1.1);
- de opslag gevaarlijke stoffen (6.4.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.4.2.b - 17.3.5.3 - 

17.3.6.2.b), omvattend:
product opslagwijze hoeveelheid  

rubrieken
 
 
 

  kg liter 6.4.1

uitbreiding 
met 5.000 
liter 

17.1.2.1.2

uitbreiding

17.3.4.2.b

vermindering 
met 0,06 ton

17.3.5.3

uitbreiding

17.3.6.2.b

vermindering 
met 0,06 ton

olie BG, DW 8.000 x

olie BG, DW 8.000 x

olie BG, DW 5.000 x

ethyleen/stikstof kleine 
recipiënten 
(50 l)

2.000
x

calciumnitraat BG, EW 4.500 3.000 x x

calciumchloride BG, EW 3.990 3.000 x

ijzer BG, EW 1.386 1.100 x

kalifosforloog BG, EW 4.410 3.000 x

kaliloog BG, EW 4.470 3.000 x x

salpeterzuur BG, EW 8.680 7.000 x x

kali zwavelzuur BG, EW 3.570 3.000 x

totaal

21
.0

00
 li

te
r

2.
00

0 
lit

er

22
.6

06
 k

g

8.
68

0 
kg

17
.3

70
 k

g

- opslag van 100 ton meststoffen, waarvan ureum, bitterzout, ammoniumnitraat, 
sporenelementen, kaliumsulfaat, magnesiumsulfaat, monokalifosfaat en 
kaliumchloride (uitbreiding met 79,91 ton) (28.1.f.1)

- opslag van 15 ton papier in een lokaal (uitbreiding) (33.4.2.a);
- een grondwaterwinning op een diepte van 150 meter met een maximaal 

opgepompt debiet van 450 m³/dag en 55.000 m³/jaar (53.8.3) (behoort niet tot 
de aanvraag, reeds vergund voor een termijn tot 29 juni 2026).

Rubricering: 3.4.1.a - 3.6.1 - 6.4.1 - 12.1.1.2.b - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.1 -  
16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.4.2.b - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.b - 28.1.f.1 - 31.1.3 - 
33.4.2.a - 43.3.1 - 53.8.3.
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§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)
‒ Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
‒ Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
‒ Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
‒ 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
‒ Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
‒ Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
‒ Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
‒ Papier: hoofdstuk 5.33
‒ Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
‒ Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
‒ Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
‒ Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3, §1 van titel II van het Vlarem mag er 

8,68 ton salpeterzuur in een vaste houder worden opgeslagen op de inrichting.
2. Onverminderd de toepasselijke voorwaarden van hoofdstuk 4.5 van Vlarem II 

dienen de nieuw te plaatsen WKK-installaties (WKK1 en WKK 2) met een 
nominaal vermogen van elk 7.010 kW en een elektrisch vermogen van elk 
3.235 kVA, overeenkomstig de aannames uit de bij de aanvraag gevoegde 
geluidsprognose (ref. AE.19-190/r1) minimaal als volgt te worden voorzien:
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i. rond de WKK’s dient een binnenomkasting te worden aangebracht die 
het geluid reduceert zodat het geluidsdrukniveau op 1 m van de wanden 
van de loods maximaal 70 dB(A) bedraagt.

ii. in- en uitlaten die voorzien zijn van geluidsdempers zodat het geluid hier 
beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 m.

De bestaande WKK (WKK 3) met een nominaal vermogen van 2.780 kW en een 
elektrisch vermogen van 2.700 kW, dient als volgt uitgevoerd te zijn:

iii. De binnenomkasting rond WKK 3 dient het geluid te reduceren naar 
maximaal 75 dB(A) op 1 meter van de wanden van de omkasting.

iv. De in- en uitlaten dienen voorzien te zijn van geluidsdempers, zodat het 
geluid hier beperkt blijft tot 70 dB(A) op 1 meter.

3. Het bedrijfsafvalwater moet worden geloosd via een KWS-afscheider met 
coalescentiefilter.

4. In toepassing van artikel 5.53.4.3 van titel II van het Vlarem mag het 
grondwaterpeil niet dalen beneden 10 meter onder maaiveld.

5. Bij gebruik van assimilatiebelichting dient aan volgende voorwaarden voldaan te 
worden:
a. Met betrekking tot zijdelingse lichtuitstraling:

i. Bij het gebruik van assimilatiebelichting moet elke geval in de periode 
tussen zonsondergang en zonsopgang op zodanige wijze afgeschermd 
worden dat de lichtuitstraling op een afstand van 10 meter van de gevel 
met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen niet 
zichtbaar zijn.

b. Met betrekking tot opwaartse lichtuitstraling:
i. Een serre waarin assimilatiebelichting wordt toegepast binnen de 

donkerperiode is voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten 
minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.

ii. Bij het gebruik van assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van 
ten minste 15.000 lux wordt de bovenzijde van de serre tussen 
zonsondergang en zonsopgang op zodanige wijze afgeschermd dat ten 
minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd.

iii. Bij het gebruik van assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van 
minder dan 15.000 lux wordt de bovenzijde van de serre op zodanige 
wijze afgeschermd dat de lichtuitstraling tijdens de donkerperiode met 
ten minste 98% wordt gereduceerd en de lichtuitstraling tijdens de 
nanacht met ten minste 74%.

Stedenbouwkundige voorwaarden:
1. De adviezen van de brandweer zone Taxandria van 14 november 2019 met 

refertes HO0381-01 en HO0381-02 maken integraal deel uit van de 
voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te 
worden nageleefd.

Lasten:
‒ /

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;

https://nnavigator.emis.vito.be/
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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, uitgezonderd 
de grondwaterwinning, die vergund is voor een termijn eindigend op 29 juni 2026.

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.

§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.
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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.

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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