
 

(Vlarem I: artikel 31 - bijlage 10) 
 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 van dhr. Walter Bevers 
(dossier M2016-72) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Deputatie op 9 maart 2017 een beslissing werd 
genomen inzake volgende inrichting: gemengd veebedrijf: 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 toevoeging aan een inrichting door het vergroten van de 
capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft en 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 :inrichting gelegen te 2960 Brecht, Leeuwerk 6A. 
 
Een vergunning werd verleend voor een termijn van 9 maart 2017 tot ,  
voor wat betreft volgende rubrieken: 
6.5.1° - een brandstofverdeelslang horend bij de mazouttank (uitbreiding) 
9.3.1.d) - stallen met plaatsen voor 52.500 slachtkuikens en 121 runderen (36 runderen < 1 jaar, 36 runderen van 1-2 jaar 
en 49 melkkoeien) (uitbreiding met plaatsen voor 33.000 slachtkuikens) 
9.5.c)2° - stallen met plaatsen voor 52.500 slachtkuikens en 121 runderen (36 runderen < 1 jaar, 36 runderen van 1-2 jaar 
en 49 melkkoeien) (uitbreiding met plaatsen voor 33.000 slachtkuikens) 
9.5.d) - stallen met plaatsen voor 52.500 slachtkuikens en 121 runderen (36 runderen < 1 jaar, 36 runderen van 1-2 jaar 
en 49 melkkoeien) (uitbreiding met plaatsen voor 33.000 slachtkuikens) 
15.1.1° - het stallen van 10 bedrijfsvoertuigen (wijziging door verplaatsing en uitbreiding met 5 bedrijfsvoertuigen) 
16.3.1.1° - een melkkoeltank van 3 kW en een kadaverkoeling van 2 kW, samen 5kW (uitbreiding) 
17.3.2.1.1.1°a) - de opslag van 10.095 kg brandgevaarlijke vloeistoffen (uitbreiding met 6.175  kg) (17.3.2.1.1.1):  
- 3.920 kg petroleum in een ondergrondse, enkelwandige tank van 4.900 liter (T1); 
- 4.000 kg petroleum in een bovengrondse tank van 5.000 liter (T2); 
- 2.175 kg mazout in een bovengrondse tank van 2.500 liter (T3); 
17.4. - de opslag van 180 kg/liter reinigings- en ontsmettingsmiddelen, 50kg/liter fytoproducten en 60 liter afval- en 
motorolie in kleine verpakkingen, samen 290 kg/liter (uitbreiding met 260 kg/liter) 
19.6.3°b) - de opslag van 210 m³ houtkrullen, stro en hooi in een stal 
28.2.c)1° - de opslag van 1.130 m³ dierlijke mest (1.080 m³ mengmest en 50 m³ vaste mest) (wijziging door verplaatsing 
van de vaste mest en vermindering met 20 m³) 
43.1.1°b) - 5 warmeluchtblazers (2x74 kW en 3x80 kW) met een gezamenlijk thermisch ingangsvermogen van 388 kW 
(uitbreiding) 
45.4.e)1° - de opslag van 4.223 kg melk 
45.14.3° - de opslag van 2.100 m³ groenvoeders in sleufsilo’s 
53.8.2° - een grondwaterwinning op een diepte van 145 m met een maximaal opgepompt debiet van 20 m³/dag en 5.622 
m³/jaar (uitbreiding met 4 m³/dag en 1.622 m³/jaar) 
 
MITS: 
1) In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het 
boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een 
peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid. 
2) Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag) 
moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe pluimveestal. 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.  
 
Inrichting gelegen in de gemeente 2960 Brecht, Leeuwerk 6A,  
kadastraal gekend : (afd. 4) sectie C 175 A, (afd. 4) sectie C 208 F en (afd. 4) sectie C 209 K 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 6 april 2017 tot 8 mei 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 8 mei 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, 6 april 2017  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


