
 

 
 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN INITIATIEF 
TOT BIJSTELLING MILIEUVOORWAARDEN 

 
 
Een initiatief tot bijstelling van milieuvoorwaarden werd genomen voor de inrichting van 
AQUAFIN NV NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar 
op het adres Rollekens 4 - 2322 Hoogstraten. 
 
Naar aanleiding van een uitgevoerde GPBV-evaluatie stelt de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie de voorwaarden aan te vullen met: 

 Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur 
te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen wordt de geurimpact 
van de RWZI bepaald d.m.v. het model IMPACT volgens de methodiek 
opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor 
RWZI’s (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17 
augustus 2022 worden hierbij de milderende maatregelen getroffen om te voldoen 
aan het beoordelingskader voor “Renovaties en uitbreidingen < 50 % “ (figuur 20 
van de SCGGP). 

 Bij slibverlading uit de silo(‘s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping 
voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de 
overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen 
lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17 
augustus 2022. 

 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie  
U kan hier terecht voor meer info. 
 
Het openbaar onderzoek loopt van  20 maart 2020  tot en met  18 april 2020  . Het dossier 
kan ingekeken worden bij de Dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten,  alle 
werkdagen op afspraak of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier 
OMV_2020011306.  Een afspraak kan gemaakt worden via 
https://www.hoogstraten.be/afspraak-maken of via de medewerkers van het onthaal 
03/340.19.11. 
 
Gedurende deze periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de 
aanvraag worden ingediend. Dit kan per brief  bij het college van burgemeester en 
schepenen, of digitaal  via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).   
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