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BEKENDMAKING VAN EEN
M I LI E UVE RG U N N I N GSAANVR/MG
voor de nieuwe exploitatie van een inrichting van klasse
44080I7980IIlE,l2 - VERSCHELDE Nic
Stoktevijver te 9930 Zomergem

1

De Burgemeester brengt ter algernene kennis van het publiek dat door de heer
VERSCHELDE Nic wonende, Bosstraat 9 te 8-9930 Zomergem een
milieuvergunningsaanvïaag is ingediend om op heíde percelen gelegen, Stoktevijver te 9930
Zomergem, kadastraal bekend :
Secti
Perceelnummer
IAfdeling
ZOMERGEM 1 AFDIZOMERGEI\4/ A
0t44lD

e

ZOMERGEM

1

AFD/ZOMERGEM/

A

0t46tDl,

een inrichting te exploiteren met als voorwe{p : de exploitatie van een pluimveehouderij
met volgende rubrieken :

[Rubriek Omschrijving Kl.
9.3.1.C.2 kippenstal in agrarisch gebied, met plaats voor 56.000 slachtkuikens

1

intensieve pluimveehoudenj met 56.000 slachtkuikens I
elektriciteitsproductie met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150
kilowatt 2
17.3.2.1.1.1.8 opsla§ van7,23 tonmazout 3
17.4
opslag van 150 liter reinigingsproducten 3
19.6.2.A opslag van20 ton strooisel/stro 3
28.2.C.1 opslag van20 m3 dierlijke mest 3
3 1.1 .1 .B
vast opgestelde motoren met een totaal veïmogen van 75 kilowatt 3
43.1.2.8 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 561 kilowatt 2
45.t4.3
opslag van 1200 m3 granen en afgeleide producten 2
grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 4032 m3ljaar en
53.8.2
9.3.1.D

I2.l.l.B

1l

:rr.-3/dag

2l

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 20 februari 2016 tot2t
maart 2016 alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag van 14.00 uur tot 19.30
uur ter irrzage van het publiek op de milieudienst, Markt l, 9930 Zomergem.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van
Burgemeester en Schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de
burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
Er wordt

ievergadering georganiseerd die zal doorgaan op dinsdag L maart 2016
rtadzaalvan het gemeentehuis van Zomergem, Markt 1 te

ffi
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