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BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 van ALGEMENE ONDERNEMING KEYSERS VITAL BVBA 
(dossier M2016-65) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door College van burgemeester en schepenen op 13 
februari 2017 een beslissing werd genomen inzake volgende inrichting: bouwbedrijf: de exploitatie van een nieuwe 
inrichting :inrichting gelegen te 2960 Brecht, Ondernemerslaan 5. 
 
Een vergunning werd verleend voor een termijn van 13 februari 2017 tot 13 februari 2037,  
voor wat betreft volgende rubrieken: 
2.2.1.c)1° - de opslag van 10 ton schroot in een container 
2.2.2.a)1° - de opslag van max. 100 m3 bouwpuin waarvan: 
- max. 80 m3 gebroken bouwpuin voor aanmaak beton 
- max. 20 m3 gebroken betonpuin  
en mechanische behandeling dmv een mobiele breekinstallatie  met een vermogen van 150 kW, angedreven door mazout 
3.4.1°a) - het lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS afscheider in de riolering met een debiet tot en met 2m3/h 
6.4.1° - de opslag van 1.400 l olie in bovengrondse tanks waarvan: 
- 600 l verse olie 
- 400 l hydrolische olie 
- 400 l afvalolie  
6.5.2° - een brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen horende bij de 2 tanks van 4.250 kg mazout 
15.1.1° - het stallen van 25 voertuigen waarvan 6 vrachtwagens, 2 bestelwagens, 4 bulldozers, 6 kranen, 1 mobiele 
betonmixer, 1 gronddumper, 2 tractoren en 3 jeeps 
15.2. - een werkplaats voor het nazicht, her herstellen en onderhouden van motorvoertuigen met 1 schouwput 
15.4.1° - niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens voor minder dan 10 
voertuigen/dag 
17.1.2.1.1° - de opslag van 320 liter samengeperste, vloeibaar of in oplossing gehouden gassen waarvan: 
- 60 liter metal active gas (3 x 20 l) 
- 160 liter butaan (4 x 20 l) 
- 40 liter argon (2 x 20 l) 
- 60 liter zuurstof (3 x 20 l)  
17.3.2.1.1.1°b) - de opslag van 4.250 kg mazout in 2 ondergrondse dubbelwandige tanken van respectievelijk 2.125 kg 
(tankinhoud 2.500 liter) 
17.3.4.2°a) - de opslag van 42 ton cement waarvan: 
- 36 ton cement in 3 mobiele cementsilo's (3 x 12 ton) 
- 8 ton cement in 10 opslagtanken (10 x 800 kg) 
17.3.6.2°a) - de opslag van 42 ton cement waarvan: 
- 36 ton cement in 3 mobiele cementsilo's (3 x 12 ton) 
- 8 ton cement in 10 opslagtanken (10 x 800 kg) 
17.4. - de opslag van 3.278 l gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen (thinner, wasbenzine, bekistingsolie..) 
19.6.1°a) - de opslag van 24 ton hout in een lokaal 
29.5.2.1°a) - metaalbewerkingsmachines met een vermogen van samen 30 kW 
30.3.b) - mobiele betoncentrale met een vermogen van 150 kW 
 
MITS: 
- In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient de exploitant enkel een groenscherm van 5 m aan te planten zoals 
weergegeven op het uitvoeringsplan, bijlage H3 gevoegd bij de milieuvergunningsaanvraag. 
- In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van Vlarem II dient de exploitant geen geijkte weegbrug te plaatsen. 
- In afwijking van artikel 5.2.1.5§1 van Vlarem II dient de exploitant geen uithangbord te moeten plaatsen  
- In afwachting van het bekomen / doorlopen van de vereiste toelatings- en keuringsattesten / -procedures mogen de 
eindproducten van de mechanische verwerking van afvalstoffen niet op de markt worden gebracht en moeten zij 
afgevoerd worden naar een vergunde afvalverwerkingsinrichting; 
- De breker die zal worden ingezet voor het uitvoeren van de breekactiviteit dient te werken overeenkomstig de bepalingen 
van het eenheidsreglement voor de certificatie van gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie 
op een bouw- en sloopwerf en op een vaste locatie. 
- De afvoer van de gerecycleerde granulaten vanaf de bouw- en sloopwerf en de vaste locatie dienen te gebeuren onder 
verantwoordelijkheid van de certificaathouder van de mobiele installatie. Bij de afvoer moet per vracht een afleveringsbon 
opgemaakt worden . Daarop moet onder andere de herkomst, hoeveelheid, bestemming, ... worden vermeld. 
- Keuringsattest:  
De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een nieuw keuringsattest te bezorgen mbt de mazouttank(en), 
waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en kan worden geëxploiteerd. 
- Plaatsen van een KWS (koolwaterstof)-afscheider als maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
Bedrijfsafvalwaters, afvalwater afkomstig van een tankpiste of voertuigenwasplaats, potentieel verontreinigd hemelwater 
afkomstig van bedrijfsverharding en/of parking mag slechts geloosd worden na behandeling van een kws-afcheider (olie- 
en slibafscheider).  
* De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter (of 
equivalent systeem); bij lozing op oppervlaktewater dient de KWS- afscheider tevens uitgerust te zijn met een 
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coalescentiefilter (of gelijkwaardig).  
* De KWS-afscheider moet 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.  
* De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties. 
De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen; 
- Dieselverdeelinstallatie  
- voorwaarden tankpiste:  
*Het op eigen terrein aanleggen van een voldoende draagkrachtige vloeistofdichte vloer voorzien van de nodige hellingen 
waarbij alle gemorste vloeibare brandstoffen alsook het potentieel verontreinigd hemelwater afvloeit naar een collector en 
via een kws-afscheider (olie- en slibvanger) wordt geloosd in de baangracht of riolering.    
*Voor het lozingspunt dient een controleputje te worden voorzien om het nemen van waterstalen mogelijk te maken.  Het 
geloosde afvalwater moet voldoen aan de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater. 
 
Inrichting gelegen in de gemeente 2960 Brecht, Ondernemerslaan 5,  
kadastraal gekend : (afd. 3) sectie D 782 D (deel) 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 23 februari 2017 tot 27 maart 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 27 maart 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, 23 februari 2017  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


