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BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 van IMMO DE MEIRKENS NV 
(dossier M2017-32) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Deputatie op 6 juli 2017 een beslissing werd 
genomen inzake volgende inrichting: inzamelen en sorteren van afvalstoffen: het hernieuwen van een vergunning voor 
een bestaande inrichting, een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of 
de aanwending van een andere fabricagemethode, een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het 
vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft 
en een verandering door de toevoeging aan een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de 
oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft :inrichting gelegen te 2960 Brecht, 
Oostmalsebaan 12. 
 
Een vergunning werd verleend voor onbepaalde duur  
voor wat betreft volgende rubrieken: 
2.1.2.c) - de opslag van 25 ton asbesthoudend bouwafval (uitbreiding) 
2.2.1.c)2° - de opslag van 3.510 ton nog te sorteren en uitgesorteerde niet-gevaarlijke afvalstoffen (na uitbreiding met 
3.410 ton en wijziging: voorheen vergund onder 2.2.1.c) (2.2.1.c.2) bestaande uit volgende fracties: 
• ongesorteerd mengafval: 200 ton in containers; 
• restafval (grof vuil): 50 ton in containers; 
• hout (type A en B): 950 ton rechtstreeks op vloer; 
• beton- en steenpuin: 1.750 ton  rechtstreeks op verharding; 
• gips, cellenbeton, …: 150 ton in containers/bakken; 
• glas: 30 ton in containers; 
• kunststoffen: 20 ton in containers; 
• plastiekfolies (PP – LDPE): 50 ton rechtstreeks op vloer; 
• papier en karton: 20 ton in containers; 
• metalen: 50 ton in containers/bakken; 
• rubber: 10 ton rechtstreeks op vloer; 
• roofing (niet teerhoudend): 80 ton in containers/bakken; 
• groenafval: 150 ton rechtstreeks op vloer; 
 
2.2.1.e)2° - de opslag van 25 ton gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding) (2.2.1.e.2), bestaande uit volgende fracties: 
• behandeld hout (C-hout) rechtstreeks op vloer; 
• roofing (teerhoudend) in containers/bakken; 
 
3.4.2° - het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 86 m³/uur, 219 m³/dag en 4.820 m³/jaar in de openbare 
riolering via verschillende kws-afscheiders (uitbreiding) 
6.5.2° - 2 brandstofverdeelslangen horend bij de 2 dieseltanks van respectievelijk 5.000 liter en 10.000 liter 
15.1.1° - het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen (na uitbreiding met 11 stalplaatsen) 
15.4.1° - een wasplaats voor het wassen van maximaal 4 bedrijfseigen voertuigen per dag (uitbreiding) 
16.3.1.1° - 1 compressor van 7,5 kW (uitbreiding) 
17.3.2.1.1.1°b) - de opslag van 16.660 kg brandstoffen in 3 bovengrondse tanks: 
• 4.165 kg rode diesel in een dubbelwandige tank van 5.000 liter; 
• 8.330 kg diesel in een dubbelwandige tank van 10.000 liter; 
• 4.165 kg stookolie in een dubbelwandige tank van 5.000 liter; 
(na wijziging door het vervangen van een tank van 7.500 liter door een tank van 10.000 liter en uitbreiding met 2 tanks van 
5.000 liter)  
17.3.4.2°a) - de opslag van 65 ton cement in een silo en 35 ton mortel in zakken, samen 100 ton (uitbreiding) (17.3.4.2.a – 
17.3.6.2.a) 
17.3.6.2°a) - zie rubriek 17.3.4.2.a 
17.4. - de opslag van 5.000  kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (uitbreiding) 
 
 
MITS: 
1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II moet de exploitant niet voorzien in een meetgoot of evenwaardige 
debietmeetmogelijkheid. 
2. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunningen, dient, in afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van 
Vlarem II, geen 5 m breed groenscherm omheen de volledige inrichting gerealiseerd te worden, maar dient het 
groenscherm te worden aangelegd zoals beschreven in bijlage G9 van de aanvraag en zoals aangeduid op het 
uitvoeringsplan dat als bijlage H3 bij de aanvraag werd gevoegd. 
3. Om stofhinder tegen te gaan, dienen, als er droog of winderig weer wordt voorspeld, de hopen van stuivende stoffen 
met stuifcategorie SC2 (zand, grond) extra besproeid te worden met water als het materiaal door de besproeiing niet 
minder kwalitatief wordt. 
4. De gemengde restfractie (na vloersortering en sorteergrijper) dient afgevoerd te worden naar een andere vergunde en 
meer gespecialiseerde inrichting voor verdere nasortering. Indien de exploitant zelf de restfractie wenst af te voeren voor 
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verbranding dient hij zelf verder te sorteren (door middel van sorteerband en magneetafscheider). Bij deze sortering 
moeten minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in het Materialendecreet. 
5. Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden 
wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.  
Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 
2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, 
manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in 
gebonden vorm aanwezig is). 
6. Conform het geldende verbrandingsverbod voor groenafval (artikel 4.5.2 VLAREMA) mag deze stroom niet worden 
gebruikt voor energieproductie. 
7. Volgens het actieplan duurzaam beheer van biomassa (2015-2020) dient het groenafval te worden verwerkt en 
afgevoerd in functie van compostering. 
8. De KWS-afscheiders moeten voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter of 
equivalent systeem. 
9. De KWS-afscheider moeten regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten opgehaald 
worden door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. 
De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid; 
10. De exploitant inspecteert om de 3 maanden de KWS-afscheiders en houdt een logboek bij van de inspecties. De 
exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheiders op te volgen. 
11. De exploitant laat een driedaagse tijdsgebonden meetcampagne op het bedrijfsafvalwater uitvoeren, waarbij het 
bedrijfsafvalwater geanalyseerd wordt op de heffingsparameters, BTEX en PAK's. Indien uit de meetcampagne blijkt dat 
de lozingsvoorwaarden moeten worden aangepast, neemt de exploitant het nodige initiatief. De analyseresultaten dienen 
ten laatste op 31 december 2017 bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (ofwel per mail naar 
dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be ofwel schriftelijk in 4 exemplaren), die ze ter evaluatie zal 
overmaken aan de AMV en de VMM en ter informatie aan de AMI. 
 
Inrichting gelegen in de gemeente 2960 Brecht, Oostmalsebaan 12,  
kadastraal gekend : (afd. 4) sectie D 342 Z, (afd. 4) sectie D 346 D, (afd. 4) sectie D 348 C, (afd. 4) sectie D 352 G en 
(afd. 4) sectie D 353 X2 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 17 augustus 2017 tot 18 september 2017  ter inzage liggen van 
het publiek bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur. 
 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij  de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu   
 
overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.  Het beroep moet uiterlijk worden 
ingediend op 18 september 2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het 
gemeentebestuur. 
 
Tot staving dient bij dit beroep gevoegd: een door de gemeente af te leveren attest waaruit de datum van bekendmaking van 
de beslissing blijkt, een bewijs van de betaling van de dossiertaks. 
 
 
 
 
Te Brecht, 17 augustus 2017  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


