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1. Gegevens van de inrichting

- Exploitant/Aanvrager: gcv Leenaerts Mestverwerking & bvba Bio-Agro, gevestigd 
Terbeeksestraat 44 te 2321 Meer

- Adres: 2321 Hoogstraten (Meer), Terbeeksestraat 44
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20191105-0072 
- Referentie OMV-loket: 2019138941
- Dossiernummer VVO: OMVP-2019-0219/RASP/JOVA



OMVP-2019-0219
gcv Leenaerts Mestverwerking

2 / 19

2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 3-E-166B2, 3-E-166D2, 3-E-166E2, 3-E-166F2, 3-E-166G2, 3-E-167M, 
3-E-167P en 3-E-167T

- Het goed ligt in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout vastgesteld bij koninklijk 
besluit van 30 september 1977.

- Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen 
de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk 
vergunde en niet-vervallen verkaveling.

- De bestemmingen in een straal van 500 m rond het projectgebied zijn volgens het gewestplan: 
agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), 
zoals gewijzigd bij latere decreten.

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

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

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.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere 
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie door uitbreiding 
met:
‒ mestopslag horende bij composteringstunnel: 100 m³ gehygiëniseerd eindproduct (28.2.c.2);
‒ een composteringstunnel voor de hygiënisatie van dikke fractie na scheiding of eigen 

pluimveemest (28.3.b);
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Rubricering volgens aanvrager: 28.2.c.2 - 28.3.b;

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:
‒ bronbemaling tijdens bouwwerkzaamheden (53.2.2);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
‒ de opslag van 200 liter structol in een vat (6.4.1);
‒ stallen met plaatsen voor 1.751 varkens, waarvan 2 beren, 390 zeugen, 34 opfokzeugen en 

1.325 andere varkens (9.4.1.c.2);
‒ stallen met plaatsen voor 1.260 biggen (9.4.1.c.2.1);
‒ een transformator van 250 kVA (12.2.1);
‒ het stallen van 20 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
‒ een luchtcompressor van 30 kW (16.3.2.a);
‒ de opslag van 9.011 m³ dierlijke mest als volgt (28.2.c.2):

 2.631 m³ mest onder de stallen;
 6.280 m³ mest horend bij de mestverwerking:

- 450 m³ ruwe mest;
- 450 m³ dunne fractie;
- 140 m³ dikke fractie;
- 230 m³ nabezinker;
- 230 m³ slib;
- 1.780 m³ + 3.000 m³ effluent;

 100 m³ gehygiëniseerd eindproduct bij de composteringstunnel;
‒ mestverwerking van 25.000 m³/jaar met composteringstunnel voor de hygiënisatie van dikke 

fractie na scheiding of eigen pluimveemest (28.3.b).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 – 9.4.1.c.2 - 9.4.1.c.2.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 28.2.c.2 - 28.3.b

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

– besluit van de deputatie van 20 december 2012 met kenmerk MLAV1-2012-307 houdende 
vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een 
varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 20 december 2032;

– besluit van de deputatie van 24 oktober 2013 met kenmerk MLAV1-2013-341 houdende 
vergunning voor het veranderen door toevoeging en uitbreiding van een varkensbedrijf met 
mestverwerkingsinstallatie voor een termijn tot 20 december 2032;

– besluit van de deputatie van 9 april 2015 met kenmerk MLAV1-2014-427 houdende vergunning 
voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkings-
installatie voor een termijn tot 20 december 2032;

– ontvangstmelding van 23 september 2015 door de deputatie, kenmerk MLOV-2015-76, van de 
melding van gedeeltelijke overname van een varkensbedrijf met mestverwerking, vergund op 
naam van bvba Bio-Agro, door de gcv Mestverwerking Leenaerts;

– besluit van de deputatie van 12 november 2015 met kenmerk MLVER-2015-129 houdende 
aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf 
met mestverwerkingsinstallatie voor een termijn tot 20 december 2032;

– besluit van de deputatie van 22 juni 2017 met kenmerk MLAV1-2017-92 houdende vergunning 
voor het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie 
voor een termijn tot 20 december 2032; 
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6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Hiervoor wordt verwezen naar het advies van het college van burgemeester en schepenen van 
Hoogstraten. Opgemerkt wordt dat het daarin vermelde overzicht van stedenbouwkundige 
vergunningen zowel de vergunningen omvat die werden afgeleverd voor de ganse site, 
omvattend het varkensbedrijf met mestverwerking dat thans wordt geëxploiteerd door de gcv 
Leenaerts Mestverwerking en het pluimveebedrijf geëxploiteerd door de heer Jan Leenaerts.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 10 december 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 9 januari 2020

8. Adviezen

Schepencollege van Hoogstraten:
- advies gevraagd op 9 januari 2020;
- advies ontvangen op 9 februari 2020;
- inhoud: ongunstig; gelet op volgende elementen:
1. Historiek

a. Stedenbouwkundige beslissingen
- 24 mei 1988: het bouwen van een pluimveestal bij een landbouwbedrijf;
- 26 juni 1989: het bouwen van een fokvarkensstal bij een agrarisch bedrijf;
- 6 november 1989: het bouwen van een mestkuikenstal bij een agrarisch bedrijf;
- 15 juli 1991: het bouwen van een loods bij een landbouwbedrijf;
- 23 december 1991: het bouwen van een mestkuikenstal bij een bestaand bedrijf;
- 13 mei 2005: het bouwen van een zeugenstal, een mestsilo en een infiltratievoorziening 

regenwater;
- 3 oktober 2005: het bouwen van een graansilo en het regulariseren van een 

vleesvarkensstal en sleufsilo’s en het vergroten van een infiltratiebekken;
- 15 mei 2006: het plaatsen van een elektriciteitscabine;
- 27 augustus 2007: het herbouwen van een quarantainestal en het regulariseren van het 

bouwen van een mestopslag;
- 3 december 2007: het herbouwen van een quarantainestal en nieuw te plaatsen, 

ondergrondse, betonnen regenwaterciterne;
- 24 augustus 2009: het bouwen van een landbouwloods en het vergroten en verplaatsen 

van een infiltratievoorziening;
- 18 juli 2011: het regulariseren van het heropbouwen en gewijzigde uitvoering van een 

varkensstal en een berging;
- 22 oktober 2012: het uitbreiden van een varkensstal;
- 22 juli 2013: het regulariseren van 3 warmtewisselaars;
- 19 augustus 2013: het uitbreiden van een loods, het bouwen van opslagbassins, het 

aanleggen van een weegbrug en het regulariseren van een bassin;
- 27 oktober 2014: het regulariseren van mestopslagbassins en verhardingen;
- 8 februari 2016: herbouwen van een stal, uitbreiden verhardingen en het regulariseren 

van het bouwen voederlokaal, gewijzigde uitvoering opslagbassin en uitbreiden 
verharding.

b. Milieuvergunningen:
- 20 december 2012: besluit van de deputatie houdende vergunning voor het verder 

exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij voor 
een termijn verstrijkend op 20 december 2032;



OMVP-2019-0219
gcv Leenaerts Mestverwerking

5 / 19

- 24 oktober 2013: besluit van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen 
door toevoeging en uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie 
voor een termijn tot 20 december 2032;

- 9 april 2015: besluit van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door 
wijziging en uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie voor een 
termijn tot 20 december 2032;

- 23 september 2015: ontvangstmelding door de deputatie van de melding van 
gedeeltelijke overname van een varkensbedrijf met mestverwerking, vergund op naam 
van bvba Bio-Agro, door de gcv Mestverwerking Leenaerts;

- 12 november 2015: besluit van de deputatie houdende aktename geldend als 
vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf met 
mestverwerking voor een termijn tot 20 december 2032;

- 22 juni 2017: besluit van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door 
uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerking voor een termijn tot 
20 december 2032.

c. Omgevingsvergunning
- 17 oktober 2019: besluit deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een 

kippenbedrijf (2019223).
2. Adviezen

a. Interne adviezen
Adviesinstantie Datum 

advies 
ontvangen

Conclusie

Stedelijke dienst openbare werken 21 januari 2020 Geen advies
Expert Mobiliteit Stilzwijgend gunstig

b. Openbaar onderzoek
- Er werd geen openbaar onderzoek gehouden; de aanvraag valt immers niet onder de 

aanvragen voor een omgevingsvergunning die openbaar moeten worden gemaakt.
3. 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, agrarisch 
gebied.

 De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het 
bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 
verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf 
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.

 Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met 
industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op 
ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De 
afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de 
landbouw- en bosgebieden.

 Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, 
noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de 
omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de 
bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten 
en noden betreffende de goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde 
voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GSV), goedgekeurd door de 
deputatie op 31 juli 2014.

b. De bestemmingen in een straal van 500 m rond het perceel zijn volgens het gewestplan: 
agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied.
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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.
d. De functionele inpasbaarheid:

- De aanvraag kadert in de verdere uitbating van het bedrijf.
e. De mobiliteitsimpact

- In de aanvraag wordt gesteld dat de transportbewegingen niet zullen wijzigen en dat de 
totale hoeveelheid aan te voeren materiaal niet zal wijzigen.

- De impact op de mobiliteit wordt bijgevolg verondersteld niet te wijzigen t.o.v. 
voorgaande aanvraag.

f. De schaal, ruimtegebruik en de bouwdichtheid: 
- Niet van toepassing.

g. Visueel-vormelijke elementen:
- Geen wijzigingen t.o.v. voorgaande aanvraag. De voorwaarde tot uitvoering van het 

groenscherm zoals opgenomen in het besluit van de deputatie van 17 oktober 2019, 
blijft behouden.

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

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’.

4. Milieutechnische beoordeling
a. Met deze aanvraag wenst de exploitant zijn biologische mestverwerkingsinstallatie uit te 

breiden met een hygiënisatiestap voor de dikke fractie.
b. Er zal met deze aanvraag geen bijkomende mest aangevoerd worden. De vergunde 

capaciteit van 25.000 ton mest per jaar wordt niet gewijzigd.
c. De dikke fractie en eventueel een beperkte hoeveelheid aangevoerde dikke fractie of de 

eigen kippenmest wordt gehygiëniseerd. Deze kan dan rechtstreeks geëxporteerd worden.
d. De hygiënisatie wordt uitgevoerd in een gesloten composteringstunnel in de bestaande 

verwerkingsloods.
e. De composteringstunnel bestaat uit een grote silo waarin zich een grote vijzel bevindt. In 

deze vijzel zijn allemaal kleine luchtkanaaltjes aanwezig die ervoor zorgen dat er via de 
schellen van de vijzel lucht wordt geblazen in de te verplaatsen massa. De tunnel wordt 
bovenaan gevuld. De mest zal dan via de vijzel langzaam naar onder gevoerd worden. 
Tijdens deze afdraai naar beneden wordt er lucht door de schellen gevoerd. Via deze 
techniek wordt het product gedurende 1 uur op 70°C gebracht.

f. Het dossier werd ingediend voor afhandeling via de vereenvoudigde procedure (beperkte 
verandering).

g. Conform artikel 11 van het Omgevingsvergunningsdecreet is de vereenvoudigde 
vergunningsprocedure (onder meer) van toepassing indien de verandering die het voorwerp 
uitmaakt van de vergunningsaanvraag voor de exploitatie van de iioa een beperkte 
verandering inhoudt.

h. Conform artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit wordt de verandering van een 
vergund project die betrekking heeft op de vergunningsplichtige exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit als een beperkte verandering beschouwd als de 
verandering geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de 
hinder niet significant vergroot.

i. De aard van de aanvraag is echter niet te beschouwen als een beperkte verandering. Er kan 
niet geoordeeld worden over de mogelijke effecten van de gevraagde verandering.

j. Volgende bemerkingen worden gemaakt:
- In de bijlage E4 wordt gesteld dat “Gezien de composteringstunnel een afgesloten proces 

is, zullen de bijkomende emissies zeer beperkt zijn.”
- Het betreft een volledig nieuwe stap in het verwerkingsprocedé.
- De aanvraag bevat echter geen concrete gegevens om de mogelijke gevolgen naar de 

omgeving toe grondig te beoordelen.
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- Indien, zoals gesteld in bijlage E1, vaste fractie zal worden aangevoerd (nl. de eigen 
kippenmest of dikke fractie van gescheiden vloeibare mest), zal dit volgens bijlage E1 
‘ten koste gaan’ van de hoeveelheid aangevoerde vloeibare mest zodat de totale aanvoer 
van mest nooit de vergunde 25.000 ton zal overstijgen. Hier kan de vraag gesteld 
worden hoeveel de aanvoer van vaste fractie enerzijds en de aanvoer van vloeibare mest 
anderzijds dient te bedragen opdat enerzijds de composteringstunnel en anderzijds de 
reeds bestaande mestverwerkingsinstallatie, economisch rendabel zijn. Op basis van 
deze info kan afgeleid worden of het aantal transportbewegingen (significant) zal 
toenemen/wijzigen wat mogelijke gevolgen heeft op mobiliteit als hinderaspect. Bij de 
bespreking van dit aspect kan de exploitant dan ook de vermindering van het aantal 
transporten m.b.t. de afvoer van de vaste fractie in rekening brengen om een totaalbeeld 
van het mobiliteitsaspect te schetsen.

- Het dossier bevat geen gegevens i.v.m. de opslag van de aangevoerde kippenmest of 
dikke fractie. Het is niet duidelijk waar en op welke wijze deze wordt opgeslagen in 
afwachting van verwerking. Er kan niet beoordeeld worden of deze aanvoer effecten 
heeft op bodem, water, lucht,…

- Uit bijlage C6 kan afgeleid worden dat de temperatuur van de vaste fractie die in de 
composteringstunnel gebracht wordt, gedurende één uur op 70° wordt gebracht. Heeft 
deze temperatuursopbouw gevolgen in de verwerkingsloods m.b.t. de opslag van 
structol, m.b.t. ammoniak- en geuremissie e.d.?

5. Advies: ongunstig. 
- De aanvraag moet afgehandeld worden via de gewone procedure.
- Op basis van de huidige aanvraag kan niet geoordeeld worden of deze een betekenisvol 

bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en/of de hinder niet significant 
vergroot.

- Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag van 
de gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op 22 januari 2020. Het college van 
burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -
projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):
- advies gevraagd op 9 januari 2020;
- reactie van 4 februari 2020: geen advies;

Watering De Beneden Mark
‒ advies gevraagd op 9 januari 2020;
‒ advies ontvangen op 17 januari 2020;
‒ inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
WETTELIJKE BASIS VOOR DE WATERTOETS

Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de 
geplande ingreep. Dit advies wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen.

2. KENMERKEN WATERSYSTEEM
a. Waterloop nr. 4.11.2 Speekloop (geklasseerde waterloop 2° categorie)

- Het perceel 166E2 paalt met een hoek aan de rechteroever van de waterloop.
- De overige percelen palen niet rechtstreeks aan de waterloop, de percelen wateren er 

naar af.
- Het betrokken waterloopvak is gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de watering 

De Beneden Mark.
b. Kaartgegevens

- De percelen zijn niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig of recent 
overstroomd gebied, noch in de beekvallei, een nat of een laaggelegen of 
overstroombaar gebied volgens de watertoetskaart – de overstromingskaarten.

- De percelen zijn gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
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c. Voorschriften waterbeheerplan
- Volgende voorschriften van een waterbeheerplan zijn van toepassing:

 Krachtlijn 1: wateroverlast en watertekort in samenhang aanpakken: terugdringen 
van risico’s die de veiligheid aantasten; het voorkomen, het herstellen en waar 
mogelijk het ongedaan maken van watertekort

 Krachtlijn 2: water voor de mens: scheepvaart, watervoorziening, industrie en 
landbouw, onroerend erfgoed, recreatie

 Krachtlijn 3: de waterkwaliteit verder verbeteren
 Krachtlijn 4: duurzaam omgaan met water
 Krachtlijn 5: voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid

3. VERENIGBAARHEID MET HET WATERSYSTEEM
De verenigbaarheid met volgende doelstelling(en) uit artikel 5 van het Decreet Integraal 
Waterbeleid:

- de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en 
grondwaterlichamen;

- het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en 
grondwater;

- het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater (o.a. door een 
duurzaam watergebruik);

komt in het gedrang aangezien de stallen gelegen zijn in een mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied.
Hierdoor is bijzondere aandacht vereist voor het GESCHEIDEN houden van mest, afvalwater 
met het grond- en oppervlaktewater.

4. VOORWAARDEN EN MAATREGELEN
a. Algemene wettelijke voorwaarden

- Bouwafstanden – erfdienstbaarheden: 5m-zone
 Voor de noodzakelijke onderhouds- en ruimingwerken en voor het spreiden van de 

ruimingproducten dient langs beide kanten van de waterloop een zone met een 
breedte van 5 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop vrij te 
worden gehouden van voorwerpen, constructies, aanplantingen (houtkanten, 
struiken,…) en gebouwen die de doorgang zouden belemmeren van de machines die 
bij de werken worden gebruikt. Wanneer uitvoering van deze bepaling aanleiding kan 
geven tot ernstige ecologische schade, zal de Watering hier in de praktijk afwijkingen 
op dulden.

 Afsluitingen/hagen langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m 
vanaf de kruin van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet hoger zijn dan 
1,50 m boven de begane grond (hagen dienen terug gesnoeid te worden). 
Afsluitingen hoger dan 1,50 m moeten op minstens 5 m van de kruin van de 
waterloop geplaatst worden. Afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 
5m-zone eenvoudig verwijderbaar zijn of voorzien zijn van een poort van minimaal 
5 m breed.

 Bomen dienen geplant te worden tussen 0,75 m en 1,00 m vanaf de kruin van de 
waterloop met een tussenafstand van minimaal 10 m, ofwel buiten de 5m-zone. 
Naaldbomen zijn verboden op minder dan 6,00 m. van de waterloop. Wanneer bomen 
geplant worden op 0,75 m à 1,00 m van de kruin van de waterloop dan is het aan te 
bevelen enkel bomen te planten op de zuid- , zuidoost- en zuidwestkant van de 
waterloop.

 Verhardingen(opritten, terrassen, …), leidingen en ondergrondse constructies 
voorzien tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop 
moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton.

 Reliëfwijzigingen zijn verboden binnen de 5m-zone.
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b. Afstanden – waterkwaliteit/waterkwantiteit: 1m/5m-zone
- Binnen een afstand van minimaal één meter vanaf de kruin van de waterloop mag de 

oever niet bewerkt worden, noch besproeid met pesticiden. Voor sommige 
pesticiden/actoren gelden strengere afstandsregels. Het Mestdecreet verbiedt bovendien 
elke bemesting binnen een strook van 5 m gemeten vanaf de kruin van de geklasseerde 
waterloop (10 meter voor VEN-gebieden of aan een helling gelegen). Bij publieke 
grachten adviseren wij om 1,00 meter van de waterloop te blijven tijdens de bemesting. 
Bij opslag van meststoffen op landbouwgrond dient men een afstand van 10 m van de 
waterloop te respecteren.

c. Eigendom
- De bedding van een waterloop van tweede of derde categorie binnen het ambtsgebied 

van de Watering behoort toe aan de Watering. De watering De Beneden Mark voert het 
beheer uit van deze waterlopen, samen met de publieke grachten.

- Bij waterlopen van eerste categorie is de bedding eigendom van het Vlaams Gewest. Zij 
voert ook het beheer uit aan deze waterlopen

d. Werken aan waterlopen
- Het is verboden werken uit te voeren binnen de bedding van de onbevaarbare waterloop 

zonder machtiging van de Watering of zonder omgevingsvergunning waarvoor een 
gunstig advies van de Watering is gegeven. Onder werken aan een waterloop kan onder 
meer verstaan worden het optrekken of plaatsen van een constructie (overwelving, 
kruising, aansluiting, oeverversteviging, elke vaste constructie in de waterloop) en 
reliëfwijzigingen (verleggen, dempen of herprofileren van een waterloop).

e. Polders en wateringen
- Volgens het KB van 30 januari 1958 houdende algemeen politiereglement van de polders 

en de wateringen, art. 2, dient de lijnrichting voor het bouwen of planten op een afstand 
van minder dan 12 m van waterlopen, gelegen in het gebied van de polders en 
wateringen, door het bestuur van de betrokken watering voorgeschreven te worden.

f. Waterkwantiteit: afstroom vermijden > (her)gebruik > infiltratie > bufferen > afvoeren 
(ladder van Lansink)
- Er moet minstens voldaan worden aan de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater (verordening 5 juli 2013).

- Stap 1 - Afstroom vermijden: zoveel mogelijk ontharden en verharde oppervlakten 
vermijden of beperken. Eventuele verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Fijnmazig 
grachtenstelsel herstellen (terug in open profiel brengen).

- Stap 2 – Hergebruik: Het regenwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (toilet, 
waswater, reinigingswater, drinkwater vee, … ).

- Stap 3 – Infiltratie: Het afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde 
oppervlakten, overloop regenwaterput, …) moet worden geïnfiltreerd. Enkel de 
infiltratieoppervlakte en buffervolume boven de gemiddelde grondwaterstand kan in 
rekening gebracht worden. De aanleg van de infiltratievoorziening dient bij voorkeur te 
gebeuren in een open profiel. De noodoverlaat dient steeds boven de hoogste 
grondwaterstand gelegd te worden.

- Stap 4 – Bufferen en vertraagd afvoeren: Wanneer de bodem geen of slechts beperkte 
infiltratie toelaat, dient een buffervoorziening aangelegd te worden. Slechts een zeer 
beperkte hoeveelheid mag vertraagd afgevoerd worden. Bij voorkeur een gecombineerde 
infiltratie-/buffervoorziening aanleggen.

g. Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
- Er dient rekening te worden 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.
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- 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.

h. Specifieke voorwaarden (artikel 8§1 DIW d.d. 18 juli 2003 en artikel 7§4 UB d.d. 20 juli 
2006)
- Teneinde het schadelijke effect te voorkomen/beperken/herstellen/compenseren worden 

de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
 Het volume van een buffer-/infiltratievoorziening dient minimaal 250 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;

 De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade te 
voorkomen of om te voorkomen dat er vermenging ontstaat van mest, afvalwater 
met het oppervlakte- en grondwater;

5. TOETSING EN CONCLUSIE
Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in 
punt 4, inclusief de onderdelen.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving
- In de omschrijving van de geactualiseerde toestand wordt voor rubriek 28.3.b niet vermeld 

over welk type verwerking het gaat. Enkel de composteringstunnel wordt expliciet vermeld. 
Dit zou de indruk kunnen wekken dat de verwerking beperkt blijft tot deze compostering, 
terwijl dat slechts een onderdeel van de behandeling is, met name voor de hygiënisatie van 
de dikke fractie na scheiding en van pluimveemest.

- Bovendien is er geen sprake van ‘eigen’ pluimveemest in die zin dat er op de inrichting 
waartoe de mestverwerking behoort geen pluimvee wordt gehouden. Op de bedrijfssite 
staan er weliswaar wel een aantal pluimveestallen, maar die worden uitgebaat door de heer 
Jan Leenaerts. De pluimveemest afkomstig van de dieren die in die stallen worden 
gehuisvest, moet strikt genomen worden beschouwd als ‘mest van derden’.

- Gelet op voorgaande is het aangewezen de omschrijving van de verandering onder rubriek 
28.3.b aan te passen als volgt:

o [uitbreiding met] een composteringstunnel voor de hygiënisatie van dikke fractie na 
scheiding of pluimveemest (28.3.b);

en de geactualiseerde toestand voor diezelfde rubriek te omschrijven als volgt:
o installaties voor de verwerking van mest met een totale capaciteit van 

25.000 m³/jaar omvattend een biologie, een mestscheider voor het scheiden van 
ruwe mest en een composteringstunnel voor de hygiënisatie van dikke fractie na 
scheiding of pluimveemest (28.3.b).
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2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure 
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte 
verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat 
ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant 
vergroot.

- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de 
vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende 
beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid 
- Het goed ligt volgens het gewestplan Turnhout, vastgesteld bij koninklijk besluit van 

30 september 1977, in agrarisch gebied.
- Voor de toetsing van de overeenstemming van het gevraagde met de stedenbouwkundige 

voorschriften en van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt 
verwezen naar het gunstige advies van het schepencollege

- De beoordeling van het schepencollege wordt bijgetreden.

4. Toetsing aan titel V van het DABM 
- Het college van burgemeester en schepenen verleende een ongunstig advies. Het college is 

van oordeel dat de aanvraag niet kan worden beschouwd als een beperkte verandering en 
dat er niet kan geoordeeld worden over de mogelijke effecten van de gevraagde 
verandering

o Het betreft een volledig nieuwe stap in het verwerkingsprocedé. De aanvraag bevat 
echter geen concrete gegevens om de mogelijke gevolgen naar de omgeving toe 
grondig te beoordelen.

o Het dossier bevat geen gegevens i.v.m. de opslag van de aangevoerde kippenmest 
of dikke fractie. Het is niet duidelijk waar en op welke wijze deze wordt opgeslagen 
in afwachting van verwerking. Er kan niet beoordeeld worden of deze aanvoer 
effecten heeft op bodem, water, lucht,…

o Indien, zoals gesteld in bijlage E1, vaste fractie zal worden aangevoerd (nl. de eigen 
kippenmest of dikke fractie van gescheiden vloeibare mest), zal dit volgens bijlage 
E1 ‘ten koste gaan’ van de hoeveelheid aangevoerde vloeibare mest zodat de totale 
aanvoer van mest nooit de vergunde 25.000 ton zal overstijgen.Hier kan de vraag 
gesteld worden hoeveel de aanvoer van vaste fractie enerzijds en de aanvoer van 
vloeibare mest anderzijds dient te bedragen opdat enerzijds de composteringstunnel 
en anderzijds de reeds bestaande mestverwerkingsinstallatie, economisch rendabel 
zijn. 

o Uit bijlage C6 kan afgeleid worden dat de temperatuur van de vaste fractie die in de 
composteringstunnel gebracht wordt, gedurende één uur op 70°C wordt gebracht. 
Heeft deze temperatuursopbouw gevolgen in de verwerkingsloods m.b.t. de opslag 
van structol, m.b.t. ammoniak- en geuremissie e.d.?

- De exploitant diende op 13 februari 2020 naar aanleiding van het ongunstige advies een 
wijzigingsverzoek in, waarin op de opmerkingen van het college wordt ingegaan:

o De exploitant is van oordeel dat de effecten wel besproken werden in de aanvraag 
en dat deze hoe dan ook eerder beperkt zullen zijn, aangezien de hygiënisatie zal 
gebeuren in een volledig afgesloten trommel die wordt geplaatst in een volledig 
afgesloten loods. Bovenaan de trommel is bovendien een watergordijn voorzien om 
de eventuele emissies nog enigszins op te vangen.
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o Wat betreft de opslag van de dikke fractie en pluimveemest wordt gesteld dat deze 
zal worden opgeslagen in de gesloten loods, waarin nu reeds de dikke fractie wordt 
opgeslagen. In functie van de hygiënisatie voorziet deze aanvraag bijkomend de 
opslag van 100 m³ gehygiëniseerde fractie. Deze loods is voorzien van wanden en 
een vloeistofdichte vloer en voldoet bijgevolg aan de Vlarem-voorwaarden voor vaste 
mestopslag.
Wat betreft de hinder ten gevolge van deze opslag merkt de exploitant op dat het 
Vlarem voorziet dat vaste mest mag worden opgeslagen in een onoverdekte 
mestvaalt. Door de opslag in een afgesloten loods zal de hinder dus zeer beperkt 
zijn. Tot op heden zijn er bovendien geen klachten met betrekking tot de 
mestverwerking of de varkenshouderij gekend.

o Inzake mobiliteit licht de exploitant toe dat men de vergunde capaciteit van 
25.000 ton/jaar hoe dan ook niet zal overschrijden. De hoeveelheid vaste fractie die 
men wil aanvoeren voor hygiënisatie zal men minder aanvoeren naar de site in de 
vorm van vloeibare mest. Globaal zal er op het vlak van het aantal transporten dus 
niets wijzigen. Wel is het zo dat de transporten gehygiëniseerde mest niet meer 
weggevoerd zullen worden naar Antwerpen om te composteren, maar rechtstreeks 
naar het buitenland zullen gaan, waardoor deze ‘tussentransporten’ verdwijnen. De 
exploitant stelt daarbij nog dat de biologie hoe dan ook continu moet worden 
gevoed, zodat een volledige omslag naar vaste fractie niet mogelijk is, aangezien 
dan de goede werking van de biologie in het gedrang komt.

o Wat betreft de temperatuursopbouw in de loods stelt de exploitant dat die 
plaatsvindt in de afgesloten en goed geïsoleerde hygiënisatietrommel, waardoor deze 
geen effect zal hebben op de temperatuur in de loods en dus ook niet op de structol 
die daar opgeslagen wordt. Bovendien is structol een vloeistof zonder 
gevarensymbolen.

- De motivering van de exploitant kan deels worden bijgetreden. Wat betreft de effecten 
dient echter te worden vastgesteld dat de aanvraag inderdaad eerder summier is. In de 
aanvullende gegevens wordt aangegeven dat het een nieuwe techniek van hygiëniseren 
betreft, waardoor er nog geen metingen gebeurd zijn en de exacte ammoniak-, geur- en 
stofemissies niet bekend zijn, maar dat indien dit nodig wordt geacht bijkomend een 
chemische luchtwasser kan worden voorzien op de hygiënisatietrommel.

- Gezien de hygiënisatie zal plaatsvinden in een volledig afgesloten loods en de 
hygiënisatietrommel een gesloten systeem is en bovendien is uitgerust met een 
watergordijn voor het capteren van de emissies, en gelet op het feit dat door het 
hygiëniseren de mestfracties worden gestabiliseerd, worden inderdaad geen grote emissies 
van deze bijkomende techniek verwacht. Mits een goede bedrijfsvoering (loods maximaal 
gesloten houden, vermijden van broei) en implementatie van de door de exploitant 
voorgestelde bijkomende maatregel (chemische luchtwasser op de hygiënisatietrommel) 
kan de kans op hinder tot een absoluut minimum worden beperkt. Dit kan als voorwaarde 
worden opgelegd.

- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van 
het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur 
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de 

uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet 
relevant.

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

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel
- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken 

dat het principe niet wordt geschonden. 
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8. Watertoets
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de 

uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets niet 
relevant.

9. Termijn
- De vergunning kan worden verleend tot 20 december 2032.

10. Voorstel voorwaarden
MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 

asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
§2. Sectorale:
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
§3. Bijzondere:
- De volgende voorwaarden kunnen worden opgelegd:

1. De loods waarin de mestscheider en hygiënisatietrommel staan opgesteld, dient 
maximaal gesloten te worden gehouden.

2. De exploitant treft de nodige maatregelen om broei tijdens de opslag en de verwerking 
van de vaste fracties te voorkomen.

3. De ventilatielucht van de hygiënisatietrommel dient bijkomend te worden behandeld 
door middel van een chemische luchtwasser.

- De in voorgaande vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven relevant, 
met uitzondering van de afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2.§2 en 3 van 
Vlarem II met betrekking tot de analyses op de aangevoerde mest en de aangevoerde 
eindproducten. De bepalingen van §3 werden immers opgeheven en in §2 werden de 
verplichte analyses geschrapt. 
De voorwaarde die met betrekking tot het ammoniakemissiearm uitvoeren van stal 4 werd 
opgelegd in het besluit van de deputatie van 20 december 2012 met kenmerk MLAV1-
2012-307 dient evenwel te worden geactualiseerd, aangezien de stal ondertussen werd 
gebouwd en in exploitatie is. 
Tot slot wordt opgemerkt dat er in de afwijking van de bepalingen van 5.28.3.4.1§1.1° van 
Vlarem II inzake het laden en lossen in een afgesloten ruimte, zoals toegestaan in het 
besluit van de deputatie van 24 oktober 2013 met kenmerk MLAV1-2013-341, sprake is 
van digestaat, terwijl de laatste voorwaarde in datzelfde besluit stelt dat er enkel mest mag 
worden verwerkt. Derhalve en gelet op het feit dat uit voorliggende aanvraag blijkt dat er 
enkel mest wordt verwerkt, wordt voorgesteld om ‘/digestaat’ te schrappen.
Voor het overige kunnen de opgelegde voorwaarden ongewijzigd worden behouden, zodat 
op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem V-4.7 (mestkelders met (water-) en 

mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met 
verhoogde mestdoorlaat) dient geïmplementeerd te worden in stal 4. De uitvoering en 
het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren 
conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst 
van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1§2 van Vlarem II dienen de aan- en afgevoerde 
fracties niet op een geijkte weegbrug te worden gewogen, maar mogen ze 
geregistreerd worden via debietmeters.

3. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.1° van Vlarem II dient het laden en lossen van de 
drijfmest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte. Er zal gebruikgemaakt worden van 
vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de 
buitenkant van het gebouw.



OMVP-2019-0219
gcv Leenaerts Mestverwerking

14 / 19

4. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.3° van Vlarem II dienen het nitrificatie- en 
denitrificatiebekken, de nabezinker en de slibopslag niet overkapt te worden.

5. In afwijking van artikel 5.28.2.3§2.b, artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.3.4.1§1.3° van 
Vlarem II dienen de effluentbekkens niet afgedekt te worden.

6. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1 3° en 4°van Vlarem II dienen de luchtemissies 
niet afgezogen en dient er geen chemische wasser en biofilter voorzien te worden.

7. In de mestverwerkingsinstallatie mag enkel mest verwerkt worden en dient minimaal 
de mest van het eigen bedrijf verwerkt te worden.

8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.§3 mag de aanvoer van mest plaatsvinden tussen 5 
uur en 22 uur.

9. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de 
registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de 
internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te 
gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten 
en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 
5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.

10.De loods waarin de mestscheider en hygiënisatietrommel staan opgesteld, dient 
maximaal gesloten te worden gehouden.

11.De exploitant treft de nodige maatregelen om broei tijdens de opslag en de verwerking 
van de vaste fracties te voorkomen.

12.De ventilatielucht van de hygiënisatietrommel dient bijkomend te worden behandeld 
door middel van een chemische luchtwasser.

11. Conclusie
- Gunstig.

10.Beoordeling van de aanvraag

- De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt 
bijgetreden. 

- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet 
aan de criteria van het DABM. 

- Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de 
brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van 
verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde 
brandweer.

- Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat de aktename de 
geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten.

- 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, wordt verwezen naar het verslag van de 
Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

- De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 
van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde 
gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van 
voorliggende aanvraag behoren.
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B E S L U I T:

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de gcv Leenaerts Mestverwerking, gevestigd Terbeeksestraat 44 te 2321 Hoogstraten (Meer), 
en de bvba Bio-Agro, gevestigd Terbeeksestraat 44-45 te 2321 Hoogstraten (Meer), wordt onder 
de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf met 
mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer omgevingsloket 20191105-0072), gelegen 
Terbeeksestraat 44 te 2321 Hoogstraten (Meer), op de kadastrale percelen 3-E-166B2, 3-E-166D2, 
3-E-166E2, 3-E-166F2, 3-E-166G2, 3-E-167M, 3-E-167P en 3-E-167T, te veranderen door 
uitbreiding met:
‒ mestopslag horende bij composteringstunnel met 100 m³ gehygiëniseerd eindproduct 

(28.2.c.2);
‒ een composteringstunnel voor de hygiënisatie van dikke fractie na scheiding of pluimveemest 

(28.3.b);

Rubricering volgens aanvrager: 28.2.c.2 - 28.3.b;

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:
‒ bronbemaling tijdens bouwwerkzaamheden (53.2.2);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
‒ de opslag van 200 liter structol in een vat (6.4.1);
‒ stallen met plaatsen voor 1.751 varkens, waarvan 2 beren, 390 zeugen, 34 opfokzeugen en 

1.325 andere varkens (9.4.1.c.2);
‒ stallen met plaatsen voor 1.260 biggen (9.4.1.c.2.1);
‒ een transformator van 250 kVA (12.2.1);
‒ het stallen van 20 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
‒ een luchtcompressor van 30 kW (16.3.2.a);
‒ de opslag van 9.011 m³ dierlijke mest als volgt (28.2.c.2):

 2.631 m³ mest onder de stallen;
 6.280 m³ mest horend bij de mestverwerking:

- 450 m³ ruwe mest;
- 450 m³ dunne fractie;
- 140 m³ dikke fractie;
- 230 m³ nabezinker;
- 230 m³ slib;
- 1.780 m³ + 3.000 m³ effluent;

 100 m³ gehygiëniseerd eindproduct bij de composteringstunnel;
‒ installaties voor de verwerking van mest met een totale capaciteit van 25.000 m³/jaar 

omvattend een biologie, een mestscheider voor het scheiden van ruwe mest en een 
composteringstunnel voor de hygiënisatie van dikke fractie na scheiding of pluimveemest 
(28.3.b).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 – 9.4.1.c.2 - 9.4.1.c.2.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 28.2.c.2 - 28.3.b

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.
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ARTIKEL 2 – Termijn

De in artikel 1 vermelde vergunning wordt verleend tot 20 december 2032.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 
99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 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 het 
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 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze 
voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens 
bijlagen. 

ARTIKEL 5 – Voorwaarden
De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie 
van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:
MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) 

en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
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§3. Bijzondere:
1. De loods waarin de mestscheider en hygiënisatietrommel staan opgesteld, dient maximaal 

gesloten te worden gehouden.
2. De exploitant treft de nodige maatregelen om broei tijdens de opslag en de verwerking van 

de vaste fracties te voorkomen.
3. De ventilatielucht van de hygiënisatietrommel dient bijkomend te worden behandeld door 

middel van een chemische luchtwasser.
zodat op de inrichting, na actualisering van de in het verleden opgelegde voorwaarden, 
voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn: 
1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem V-4.7 (mestkelders met (water-) en mestkanaal, de 

laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat) 
dient geïmplementeerd te worden in stal 4. De uitvoering en het gebruik van het 
ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit 
van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme 
stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1§2 van Vlarem II dienen de aan- en afgevoerde fracties 
niet op een geijkte weegbrug te worden gewogen, maar mogen ze geregistreerd worden via 
debietmeters.

3. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.1° van Vlarem II dient het laden en lossen van de 
drijfmest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte. Er zal gebruikgemaakt worden van 
vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant 
van het gebouw.

4. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1.3° van Vlarem II dienen het nitrificatie- en 
denitrificatiebekken, de nabezinker en de slibopslag niet overkapt te worden.

5. In afwijking van artikel 5.28.2.3§2.b, artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.3.4.1§1.3° van 
Vlarem II dienen de effluentbekkens niet afgedekt te worden.

6. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1 3° en 4°van Vlarem II dienen de luchtemissies niet 
afgezogen en dient er geen chemische wasser en biofilter voorzien te worden.

7. In de mestverwerkingsinstallatie mag enkel mest verwerkt worden en dient minimaal de 
mest van het eigen bedrijf verwerkt te worden.

8. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.§3 mag de aanvoer van mest plaatsvinden tussen 5 uur 
en 22 uur.

9. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de 
registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie 
ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de 
aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen 
van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk 
register worden bijgehouden.

10.De loods waarin de mestscheider en hygiënisatietrommel staan opgesteld, dient maximaal 
gesloten te worden gehouden.

11.De exploitant treft de nodige maatregelen om broei tijdens de opslag en de verwerking van 
de vaste fracties te voorkomen.

12.De ventilatielucht van de hygiënisatietrommel dient bijkomend te worden behandeld door 
middel van een chemische luchtwasser.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

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.
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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 8 – Beroepsmogelijkheid

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 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de 
Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg 
(adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, 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. 

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Artikel 87. §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 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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