
 

 

BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 
 

NYSSENS GRAPHICS NV wonende/gevestigd te Zagerijstraat 7, 2960 Brecht  heeft een aanvraag ingediend om in de 2960 

Brecht, Zagerijstraat 7 (kadastraal bekend als (afd. 5) sectie A 1 W44) een inrichting te exploiteren met als voorwerp: productie en 

opslag voor grafische industrie , de exploitatie van een nieuwe inrichting  

toepasselijke rubrieken  
6.4.1° - de opslag van 14.700 l brandbare vloeistoffen (o.a. UV-Wash 76, Acrosolv, Brennsurf..)  
6.5.1° - een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang voor de brandstofbevoorrading van eigen voertuigen 
7.1.1° - productie van reinigingsmiddelen waarbij gebruik gemaakt wordt van menging met een jaarcapaciteit van max. 250 
ton/jaar 
15.1.1° - stalplaatsen van 4 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens (bestelwagens, vorklift) 
17.3.2.1.1.1°b) - een bovengrondse dieseltank van 4.150 kg (tankinhoud: 5.000 l) en een ondergrondse mazouttank van 
4.150 kg (tankinhoud: 5.000 l) 
17.3.2.1.2.1° - de opslag van 5.824 kg ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (o.a. butylacetaat, methylproxitol..) 
17.3.2.2.1°a) - de opslag van 17.900 kg ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen (o.a. anti-droogmiddel, silicone-spray, 
aceton...) 
17.3.2.3.2°a) - de opslag van 9.121 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (o.a. white-spirit, acrosolv, solvent 
Groen..) 
17.3.4.1°a) - de opslag van 285 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen waarvan 285 kg Brennsurf M600 
17.3.6.2°a) - de opslag van 35.710 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (o.a. anti-droogmiddel, silicone-spray, aceton, 
white-spirit..) 
17.3.7.2°a) - de opslag van 23.856 kg gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (o.a. silicone-spray, white-spirit, 
thinner...) 
17.3.8.2° - de opslag van 7.996 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen voor het aquatisch milieu (o.a. anti-droogmiddel, 
silicone-spray, white-spirit..) 
34.2.1°a) - inrichtingen voor het bereiden en verpakken van reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een geïnstalleerde 
totale drijfkracht van 8,61 kW 
 
U kan de vergunningsaanvraag komen inkijken op de dienst grondgebiedzaken, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht vanaf 15 maart 
2017 tot 13 april 2017 en dit alle werkdagen van 9u tot 12u en maandagavond van 18u tot 20u.  Tijdens die periode kunnen 
bezwaren of opmerkingen worden ingediend, uiterlijk tot sluitingsdatum 11uur.  Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.   
burgemeester wnd. 
 
 
 
 
 

Daan De Veuster. 
(dossier M2017-9) 
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