
 

(Vlarem I: artikel 31 - bijlage 10) 
 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 van dhr. Harrie Huijbregts en Marjolein Fiers 
(dossier M2017-22) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door College van burgemeester en schepenen op 2 mei 
2017 een beslissing werd genomen inzake volgende inrichting: grondwaterwinning: de exploitatie van een nieuwe 
inrichting :inrichting gelegen te 2960 Brecht, Leeuwerk zn. 
 
Een vergunning werd verleend voor onbepaalde duur,  
voor wat betreft volgende rubrieken: 
53.8.2° - een grondwaterwinning op een diepte van 70 m met een opgepompt debiet van max. 22.500 m3/jaar en 960 
m3/dag 
 
MITS: 
- Beregening 
- Beregening is in de maanden mei, juni, juli, augustus en september enkel toegelaten tussen 17 uur ’s avonds en 11 uur 
’s morgens. 
 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning:  
Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een 
grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren. 
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten dienst stelt, moet 
hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te voorkomen. De exploitant 
deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te vullen wanneer 
deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend geval legt de exploitant het 
werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De 
Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
 
 
Inrichting gelegen in de gemeente 2960 Brecht, Leeuwerk zn,  
kadastraal gekend : (afd. 4) sectie C 107 E 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 11 mei 2017 tot 12 juni 2017  ter inzage liggen van het publiek 
bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur. 
 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de deputatie van de provincieraad    
 
overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.  Het beroep moet uiterlijk worden 
ingediend op 12 juni 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, 11 mei 2017  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


