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Aanvraag voor het exploiteren van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving
Artikel 57, 52 van het Provinciedecreet.

Haegens Martine,

'

wnd.provinciegriffier

dossiernummer:

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

1602837

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:

186 Decreet
termijn:
09 augustus 2016

van

2l

oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk

milieu.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem l).
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem ll).
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten ondenrvorpen aan
m ieueffectrapportage
iI

Aanvraag
De milieuvergunningsaanvraag werd op 22 januari 2016 ingediend door de
heer Verschelde Nic, Bosstraat 9 te 9930 Zomergem, voor het exploiteren van
een nieuwe pluimveehouderij, gelegen aan de Stuiver zn te 9930 Zomergem,
op de percelen, kadastraal bekend onder ZOMERGEM AFD 1 (ZOMERGEM),
Sectie A, Nrs. 1441d en 146id.
De milieuvergunningsaanvraag werd op 10 februari 2016 ontvankelijk en
volledig verklaard.
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Bij besluit van de Deputatie van 3 maart 2016 werd de behandelingstermijn van
de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek
Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit
verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem l.
Uit het proc€s:Vêrbaal van 21 maart2016, houdende de tijdens het openbaar
onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen,
blijkt dat er 147 bezwaarschriften (108,2 x 4 en 1 x 2 identieke en 29
individuele) werden ingediend. De argumenten kunnen als volgt samengevat
worden:

-

Vrees voor geurhinder, zeker omwille van de omvang van het bedrijf.
Een industriële kwekerij (en de mogelijke uitbreiding) zoals deze hoort niet
thuis in een landbouwgebied.
Een bedrijf met 56.000 kippen is niet leefbaar, er zal zeker nog een
uitbreiding komen; Dat men geen groenscherm voorziet aan de kant van
Zomergem bevestigt het vermoeden dat met het bedrijf uiteindelijk zal
willen uitbreiden tot de oorspronkelijk aangevraagde 85.000 kippen.
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-

Vrees voor geluidshinder van de exploitatie, stalverluchting, verkeersgeluid,
... ; ook overdag voor mensen die in ploegen werken en dan moeten
kunnen slapen.

-

Er wordt gebruik gemaakt van een gerecupereerde stal, hetgeen niet voor
kwaliteit zorgt en een invloed zal hebben op de geur en stof.

-

Ruimtelijke wanorde en visuele vervuiling van het nu mooie en open
landschap; De omgeving Stuiver / Stoktevijver is één van de laatst
overblijvende open ruimtes op de grens tussen Waarschoot en Zomergem;
de inplanting van een dergelijk niet-grondgebonden landbouwbedrijf in een
ongeschonden open ruimte gebied is niet wenselijk; Het plaatsen van een
grote stal snijdt het gebied in twee en doet een groen gebied verdwijnen.

-

ttoogbouw: Nergens wordt ernstig en in detail uitgelegd waarom de loods
12 m hoog moet zijn.

-

Vervuiling: dit soort activiteiten kan tot bodemverontreiniging, vervuiling van
het oppervlaktewater, stof, vermesting, verzuring en andere soorten
vervuiling leiden.

-

De mooie faunâ en flora van het Leen kan zo snel verdwijnen; dit blijkt ook
uit een toetsing via de voortoets.

-

Halt aan recreatie: lopers, wandelaars en fietsers zullen in een minder
aantrekkelijk gebied aan recreatie moeten doen; door de vervuiling is het
ook ongezonder.

-

Overmatig transport van mest, dieren, voeders, ... het moet allemaal
worden af- en aangevoerd. Alles moet via de Weststraat, Stuiver en de
Kere; de inrichting van de straten is niet voorzien op vrachtverkeer. De
baaninrichting in de Weststraat bevat meerdere asverschuivingen.

-

Waardedaling eigendom: eigendommen in de buurt zullen in waarde dalen.
Wie wil nu naast een kippenstalwonen?
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Dierenwelzijn: dergelijke stallen bieden over het algemeen weinig comfort
aan dieren.
Een restaurant in de buurt vreest voor het verlies van klanten en de
onmogelijkheid om nog te dineren op het buitenterras; er wordt gesteld dat
schadevergoedingen zullen geëist worden bij de onmogelijkheid om te
exploiteren bij sterke geurhinder
Uit de passende beoordeling komt duidelijk tot uiting dat de stikstofuitstoot
maar heel nipt niet voor een betekenisvolle aantasting zal zorgen op de
naburige speciale beschermingszones (SBZ); daar waar de uitbreiding van
bestaande bedrijven in sommige gevallen kan vergund worden, stelt de
PAS overgangsregeling aldus heel duidelijk dat nieuwe locaties met impact
op SBZ niet vergund mogen worden; hier wordt echt tot op de grens
gewerkt.
Op een afstand tussen de 300 en 400 m van het geplande bedrijf bevinden
zich enkele bossen, die onze eigendom zijn, en die wij actief uitbaten. Deze
bossen zijn habitatwaardige beukenbosjes type 9120 en hebben een
kritische depositiewaarde van 20 kg N/ha/j.;
- De depositie ten gevolge van het geplande bedrijft ter hoogte van deze
bosjes overschrijdt reeds deze drempel en dan wordt nog geen rekening
gehouden met de reeds aanwelge depositie van de bestaande
omliggende uitbatingen, laat staan de impact van het verkeer en dergelijke
meer.
- De verdere stikstofaantasting van deze bossen zorgt aldus voor een
verdere aantasting van de bosvitaliteit, wat niet alleen een lagere houtopbrengst met zich meebrengt, doch ook een lagere ecologische waarde
van deze bossen.
- en dergelijke negatieve evolutie werd reeds vastgesteld en genoteerd
door het lnstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in haar rapport
"Bosgezondheid in Vlaanderen" in 2012.
Deze bossen worden volgens de biologische waarderingskaart als'zeer
waardevol'gecatalogeerd. De andere groene zones in de onmiddellijke
omgeving zijn evenzeer als 'biologisch waardevol' bestempeld.
Het probleem van overbemesting in Vlaanderen, nieuwe exploitaties
vergroten dit probleem.
Er wordt steeds verwezen naar de afstand tot enerzijds woongebied met

landelijk karakter en anderzijds woongebieden andere dan woongebied met
landelijk karakter; aangezien de gewestplannen dateren van 1978 zijn deze
achterhaald; er zal heel veel hinder worden waargenomen bij de vele
gezinnen die in het woongebied met landelijk karakter wonen.
De inplanting situeert zich ook midden de gebieden het "Leen" en de
"Lieve". Dit zijn gebieden waar de fauna en flora veel aandacht verdient.
Voornamelijk dankzij veel inspanningen van de Vlaamse en Provinciale
overheden werden de natuunuaarden daar hersteld. Een industrieel
landbouwbedrijf zou de link tussen deze twee waardevolle gebieden
potentieel verminken en de gedane investeringen opheffen.
De beide gemeenten (Waarschoot en Zomergem) deden investeringen
voor de aanleg van een functioneel fietspad passend in een beleid met
aandacht voor (fiets)toerisme. De aanwezigheid van een industriële site
kan de belevingswaarde voor de gebruiker van deze fietsverbinding aardig
teniet doen.
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Een MER voor deze site is noodzakelijk:
Uit een arrest van het EU-hof van justitie blijkt dat Vlaanderen de MERregels te beperkt heeft omgezet. De Vlaamse regering attendeerde de
gemeenten erop in de omzendbrief van 22iuli 2011 (nr. LNE-201 1/1,8.S.,
ãt.OA.ZO1 1) dat het noodzakelijk kan zijn als vergunningverlenende
overheid zelf nog te beoordelen of er een MER nodig is.
Totnogtoe bevatte de Vlaamse MER-regeling twee lijsten: bijlage 1 bevat
de projecten die altijd een MER nodig hebben, bijlage 2 bevat de projecten
waarvoor de Vlaamse overheid (dienst m.e.r.) een 'ontheffing' kan verlenen.
Bijlage 2 bevatte drempels waaronder een project nooit een MER nodig
had (bv. < 2.000
En het zijn net die laatste drempels die niet kunnen: Europi¡ vindt dat de
omvang van het project niet allesbepalend mag zijn en dat ook andere
criteria moeten meetellen.
Het zijn net die criteria (inplanting, geurhinder, lokale doelstellingen inzake
milieu, ruimtelijke ordening en toerisme) die met de bearuaren aangereikt
worden en de kans bieden de bevolking te verzekeren dat bij gunstig
advies de noodzakelijke stappen zijn gezet die de publieke opinie
garanderen dat de mogel¡jke milieueffecten terdege zijn onderzocht en hen
kenbaar zijn gemaakt. Met dit project en de geschetste context, in lijn met
de geest van het milieuvergunningsdecreet is een MER geheel
noodzakelijk. Zonder MER kan geen gunstig advies gemotiveerd worden.

varkens...)

Er wordt in de passende beoordeling nergens gewag gemaakt van de
vogels van open velden die door de komst van zo'n mega stallen mogelijks
negatief worden beinvloed zoals bijvoorbeeld grauwe gors en veldleeuwerik.
Ook worden er de laatste jaren regelmatig grote aantallen kleine zwanen
geteld, maar hier wordt nergens in de voorliggende MER-screening noch
passende beoordeling melding van gemaakt.
De voorbije winter werden aantallen tot 320 kleine zwanen geteld. Dit is
een overschrijding van de 1o/o tlorttl van 200 exemplaren (zie rapport 31
instandhoudingdoelstellingen van polders, zwin, krekengebied op de
website van ANB).
Verder staat de "Kleine zwaan" op de lijst van te beschermen soorten in het
soortenbesluit (bijlage 1; categorie 2). Art. 10 3" van het soortenbesluit
vermeldt het verbod tot het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het
bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van
de jongen, de ovenryintering en tijdens de trek.

Het gebouw met een lengte van 180 m en een nokhoogte van 12,5 m zal
voor een zeer belangrijke verstoring zorgen van het waardevolle landbouwlandschap. Dergelijk gebouw is in strijd met het gemeentelijk Structuurplan
waar in het richtinggevend gedeelte op p. 75 opgenomen werd dat het
gebied de relatief lage bebouwingsgraad in de toekomst slechts beperkt
mag toenemen en bijkomende agrarische bedrijfszetels uitgesloten zijn.
Ér wordt nergens melding gemaakt van mogelijke invloeden op de nabijgelegen waterloop de Lieve vanwege bijkomende bijna permanente
aanvoer van verzurende en eutrofiërende depositiesEr wordt gesteld dat de kuisvloeistof wordt opgevangen in putten die nadien
als meststof worden uitgereden op het land.
Gezien gesteld wordt dat de stallen gekuist en gedesinfecteerd worden en
deze vloeistoffen dan opgevangen worden in deze putten, stellen we ons
de vraag of dit niet als bedrijfsafvalwater moet worden gezien en dan ook
als dusdanig behandeld?
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Aanvrager voorziet in een groenscherm aan zijn nieuwe gebouwen. Het is
bedenkelijk of deze groenschermen wel zullen gedijen en niet te lijden
zullen hebben van de ammoniak uitstoot, en of deze gemakkelijk kunnen in
stand gehouden worden. Er wordt ook geen enkele ernstige verklaring
gegeven waarom geen groenscherm gezet wordt langsheen de stallen en
loodsen, aan Westelijke kant, zodat men kan vermoeden dat een latere
uitbreiding aan deze kant wordt voorzien.

Op 1 maart 2016 werd een informatievergadering georganiseerd door de
gemeente Zomergem. Er waren 35 aanwezigen op de vergadering. Er werd
een verslag opgesteld door de milieuambtenaar van Zomergem.
Aangezien het bedrijf paalt aan de gemeente Waarschoot werd ook daar een
deel van het openbaar onderzoek gevoerd.
Het gemeentebestuur van Waarschoot diende zelf bez¡raarschriften onder
vorm van:

-

een motie in een gemeenteraadsbeslissing van de gemeenteraad;
een schrijven van het College van Burgemeester en Schepenen
een bezutaar vanuit de Milieuraad.

ln de bovenstaande bezwaren wordt verwezen naar gelijkaardige argumenten
als deze van de andere bezwaarvoerders zoals: de industriële aard van het
bedrijf, de diverse hinderaspecten die met de exploitatie te maken hebben
(geur, stof, ammoniakdepositie, verkeer, ...), de aantasting van het open
landschap en de waardevermindering van de eigendommen.

Op 10 februari 2016 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Er werd
een schrijven van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland van 25 maart 2016
ontvangen, waarin het volgende gesteld wordt:
Het bestuderen van de milieuvergunningsaanvraag en de bijhorende pro.¡ectmer-screeningsnota leert dat geen schadelijke effecten op Nederlands
grondgebied zijn te venrachten . Deze conclusie is voor ons college de reden
niet inhoudelijk op de milieuvergunningsaanvraag te reageren.

Adviezen
ONGUNSTIG advies van 4 april 2016 van het College van Burgemeester en
Schepenen van Zomergem, om volgende redenen:

Volgens het GRS is derhalve een nieuwe inplanting van een agrarische
bed rijfszetel niet wenselijk.
Wanneer we de voortoets bekijken wordt er een gunstig advies geformuleerd.
Als we naar de kaarten kijken bij de voortoets, dan zien we dat de reikwijdte
van het effect net tot aan de rand van het Habitatrichtlijngebied en VEN komt.
Worden de stallen naar voor geplaatst, wat volgens de goede ruimtelijke
ordening logisch zou zijn, dan zou dit bedrijf er niet kunnen komen.
De invloed op het landschap door het realiseren van dit nieuw pluimveebedrijf
wordt niet in de MER-screening opgenomen, hoewel dit een belangrijk punt is,
aangezien er een nieuw bedrijf zou opgericht worden in een open landschap.
Dit is een ideaal landschap voor een aantal vogelsoorten, zoals akkervogels en
een kolonie kleine zwanen, die overwintert in dit gebied (staat op lijst van te
beschermen soorten in het soortenbesluit (b¡lage 1; categorie 2), die leven in
een open landschap.
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Het gebied is ook gekenmerkt door aantal kleine landschapselementen. Op
ongeveer 1200 m is het habitatrichtlijngebied Het Leen gelegen. De MERscreening is niet voldoende gemotiveerd.
ONGUNSTIG advies van 4 april 2016 van het College van Burgemeester en
Schepenen van Zomergem met betrekking tot de stedenbouwkundige
aspecten:
Aangezien wordt geoordeeld dat de voorgestelde inplanting niet in
overeenstemming kan gebracht worden met een goede plaatselijke aanleg. De
ruimtelijke draagkracht van het gebied en haar omgeving zou te a taat
overschreden worden.
GUNSTIG advies van 6 april 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE),
voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale
milieuvergunningsvoonivaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaa rden ( ki ppensta le n, bra ndweer, afvalstoffen ).
I

GUNSTIG subadvies van 17 maart 2016 van het Agentschap voor Natuur en
Bos:
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de bestaande natuurwaardãn niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. Er
moet geen passende beoordeling worden opgesteld.
GUNSTIG advies vanT maart 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij,
n g O perationeel
Waterbeheer):

Afde i ng Operationeel Waterbeheer (afgekort VM M-Afdel
I

i

voor een grondwatenruinning met een debiet van 11 m3/dag en 4.032 m3/jaar uit
één put met een diepte van max. 59 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600),
voor een termijn van 2O jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale
milieuvergunningsvoonruaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvooruraarden (peilbuis, debietmeter, hemelwater, analyse, boorstaat, peilmetingen) en een aandachtspunt (het buiten dienst stellen van de winning).
,

ONGUNSTIG advies van20 april 2016 van de provinciale milieudeskundige,
overuregende:

.

de ligging in een agrarisch gebied, bestemming waarmee de inrichting
planologisch verenigbaar is; maar dat de voorgestelde inplanting niet in
overeenstemming kan gebracht worden met een goede plaatselijke aanleg;
de ruimtelijke draagkracht van het gebied en haar omgeving zou te a¡taar
overschreden worden;

.

dat de stallen dermate naar achter werden geschoven op het perceel om
net geen invloed meer te hebben op de SBZ; dat hierdoor echter de open
ruimte nog explicieter wordt geschonden;

e

dat er tijdens het openbaar onderzo ek 147 bezwaarschriften (108,2 x 4 en
1 x 2 identieke en 29 individuele) ingediend werden; dat de bezwaren
grotendeels gegrond zijn en niet kunnen worden ondervangen door het
opleggen van passende voorwaarden;

.
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dat gelet op de MER-screening een aantal zaken in het voorliggende
dossier onvoldoende werden onderzocht (zoals o.a. de landschappelijke
impact, de impact op de fauna, meer bepaald de kolonie kleine zwanen);

p.7
.t

dat beide zaken bovendien reeds naar aanleiding van het vorige
ingetrokken dossier werden opgemerkt; dat hierom kan gesteld dat een
MER moet worden opgemaakt om de volledige impact van dit bedrijf, gelet
op de ligging, degelijk te kunnen beoordelen;
dat zelfs mits het opleggen vap milieuvergunningsvoonrvaarden de kans op
hinder voor mens en milieu niet tot een minimum kan beperkt worden.
De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:
"De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.
De vertegenwoordiger van het college vult aan dat er een talud voorzien is om
het bedrijf weg te steken. Het voornaamste probleem is dat het bedrijf zo ver
wordt ingeplant in het open landschap. Er wordt geen bedrijfswoning
voorzien. We zijn bang dat dit het startpunt zal zijn van een heel groot bedrijf.
lndien de voortoets wordt gedaan bij de inplanting vooraan, komt dit in de
richting "rood". Men heeft daarom het bedrijf naar achter geplaatst om "groen"
te krijgen. De nokhoogte van 12m stemt overeen met een.appartementsgebouw van 3 verdiepingen. Dit past niet in het open landschap. Daarnaast zijn
er ook verschillende vogelsoorten die beschermd zijn. Stedenbouwkundig kan
het bedrijf er niet. Het visueel aspect en de aantasting van het open landschap
zijn de voornaamste redenen voor het ongunstig advies van de gemeente.
Bovendien voorziet men een groenscherm enkel naast de kippenstal. Voor de
rest zal men kiezen.voor zodanig materiaal dat dit geïntegreerd kan worden in
het landschap.
De deskundige stelt dat hij op dezelfde lijn zit. ln het vorige dossier dat werd
ingetrokken, is er gesteld dat er een MER zou moeten worden opgemaakt over
de inkleding van het landschap en de aanwezige populaties. Dit is niet
gebeurd.
LNE stelt dat zij gunstig advies had gegeven omwille van het feit dat er
milieuhygiënisch geen probleem is en omwille van het gunstige advies van
ANB. LNE volgt nu het ongunstig advies van de deskundige.
De deskundige stelt dat men het bedrijf nu naar achter wil plaatsen waardoor
de schending van de open ruimte nog groter is, De deskundige venruijst naar
een dossier (Stuyvaert in Eeklo) waar het probleem gelijkaardig was.
Uiteindelijk heeft de Deputatie de vergunning moeten weigeren omwille van de
uitspraak van de Raad van State.
De voorzitter stelt dat er omwille van de aanwezige vogelsoorten en de
landschappelijke integratie een MER nodig is.
De deskundige stelt dat uit het MER wellicht zal blijken dat het bedrijf er niet
kan. Er dient een project-MER te worden opgemaakt maar eigenlijk heeft het
geen zin.
De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de bezwaarindieners die de
opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt:
Wat de kleine zwanen betreft, waren er dit jaar bijna geen zwanen. We hebben
een schot gehoord waardoor de zwanen volgens ons werden afgeschrikt. We
weten niet vanwaar dit schot kwam maar het kwam niet van de gebruikelijke
stand van de jager.
Wat natuur betreft, is er een zeer waardevol bos fussen Stoktevijver en Het
Leen. Er bevinden zich veel bloemsoorten (o.a. de slanke sleutelbloem). Als
Het Leen wil uitbreiden, kan dit enkel zuidelijk in die richting. Dan is er een
369841 2960
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conflict. Blijkbaar is het de þedoeling van Het Leen om uit te breiden. ln
noordelijke richting kan dit niet (dit is voorbehouden voor de ring rond Eeklo).
De loods wordt niet beschermd met een groenscherm. Men opteert voor
zogenaamde "groene" loodsen. Er bevinden zich in de omgeving geen
dergelijke gebouwen. Dit past niet in die omgeving en de beoogde loods zou
zichtbaar zijn van kilometers ver.
Het belangrijkste bezwaar is dat het een nieuw bedriif betreft in een open
gebied met landschappelijk waardevolle elementen. Het is geen toeval dat de
provincie net in die omgeving nieuwe wafidêl- en fietsroutes plant. Het bedrijf is
heel storend in de omgeving.
Bijkomend is er het aspect fransport. ln de Weststraat zijn nu verkeersremmers
geplaatst. AIs er zwaar vrachtvervoer plaatsvindt, is dat een aantasting van de
verkeersveiligheid.
Er is nu al geurhinder van het bestaande bedrijf. Als er in de andere richting
nog een bedrijf bijkomt, is dit onaanvaardbaar.
We hebben vragen bijde opslag van voeder in de gro,te hangar. De exploitant
stelt dat er vooral zal gewerkt worden met eigen gekweekt voeder. Volgens ons
zijn de vrachten van het veruoer van kippenvoeder onderschat in dit dossier. ln
het vorige dossrer werd gesteld dat de helft maïs en de helft tarwe zou ziin. Nu
spreekt men over 15 ha mai's en 25 ha tanue. Er zal ook tarwe moeten worden
aangevoerd. ln de /oods zal er wellicht ook maïs moeten verwerkt worden wat
ook voor geluids- en stofhinder kan zorgen.
De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die de
opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt:
De voorzitter stelt dat de locatie niet geschikt is omdat het een aantasting

betreft van het open landschap, waar waardevolle fauna en flora aanwezig is.
Het project zorgt voor visuele hinder. Er wordt een loods voorzien van 12m
hoog. Er wordt geen groenscherm voorzien richting Zomergem. We vragen ons
af welke opslag, venruerking er wordt voorzien in de loods. Er is een projectMER nodig. ln de mer-screening is de aantasting van het landschap en de
fauna en flora niet bekeken. Het betreft geen geschikte locatie waardoor de
Commissie een ongunstig advies voorstelt.
De vertegenwoordiging van de exploitant sfe/f dat er een GRS is maar dat dit
niet bindend is. De ruimtelijke draagkracht wordt niet overschreden. Er zijn in
de omgeving nog vrijstaande bedriiven.
Wat de insnijding in het landschap betreft, komen we tegemoet aan de
opmerkingen die naar aanleiding van de vorige aanvraag ziin gemaakt. De
/oods biedt een bufferend effect voor de buutt. In de loods zal er voeder
worden opgeslagen, namelijk eigen graan en maïs, om het transport te
verminderen. De afdeling Land heeft hiervoor een gunstig advies gegeven.
Conform dit advies moet de bedriifswoning voor de bebouwing voorzien
worden. We hebben daar ruimte voor voorzien. Daarom is er een verdere
ins)nijding. We hebben contact opgenomen met de provincie voor het opmaken
van het landschapsplan. Op þasis daarvan is er geopteerd voor een groenscherm van 6m. Men stelt dat er op de westzijde geen groenscherm voorzien
is. Dit klopt niet. Op suggestie van de provincie rs hef groenscherm vooral op
de lange stallen voorzien.
,Wat de /oods betreft, is deze bedoeld voor de opslag van eigen voeders. De
hoogte is nodige om te kunnen kippen in de lootds. We hebben geopteerd voor
aangepaste kleuren. Er is enkel een groenscherm op het achterste deel
voorzien. Het is geen probleem voor de exploitant om het groenscherm verder
uit te breiden. In de /oods is er enkel opslag voorzien; er wordt geen mai's
gebroken in de loods.
369841 2960
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De opmerking dat het groenscherm niet zal kunnen groeien, is onterecht. Het
groenscherm groeit perfect op de huidige site.
Uit het advies van ANB blijkt dat er geen probleem is. We hebben een
onderzoek laten doen door een erkend deskundige. Die stelt dat er een
bebosfe omgeving is en dat de vogels en dieren meer de neiging hebben om
naar de Lieve te gaan.
Wat de togeregãe netgatieve evolutie betreft voor het groen in de omgeving,
wijzen we op het positieve advies van ANB. Er is trouwens een positieve
evolutie in de omgeving wat bomen betreft.
Natuur en landbouw zijn goed verenigbaar. Wij proberen daar alles voor te
doen.
De voorzitter stelt dat deze aspecten niet zijn besproken in de mer-screening.
De vertegenwoordiging van de exploitant sfe/f dat er geen problemen te
venuachten zijn; ook ANB ziet geen problemen. De voortoets kleurt inderdaad
net "groen". Er ls lnfussen een nieuw model van de voortoets: we hebben dat

gisteren uitgevoerd en het resultaat is duidelijk "groen". Nochtans hebben we
hierbij gegevens ingevoerd die uitgaan van het worst case scenario. Er rs een
goede afstand van Het Leen.
De voorzitter stelt dat het bedrijf dichter bij de straat zou kunnen worden
ingeplant, om een diepe insnijding van het open landschap te vermijden.
De vertegenwoordiging van de exploitant sfe/f dat dit voor meer problemen

voor de buurt kan zorgen. Bovendien is er nog ruimte voorzien om ervoor een
bedrijfswoning te plaatsen. Wat transport betreft, opteren we voor gespreide
transporten. De loods zorgt ook voor een bufferend effect wat geluid betreft.
Na het horen van de exploitant, stelt de voorzitter dat het erop lijkt dat men in
de toekomst nog wil uitbreiden.
De vertegenwoordiger van het college bevestigt dit. De loods wordt 68m van
de straat geplaatst. Voor de woning heeft men een oppervlakte van 20m op
20m voorzien, wat zeer ruim is.
De voorzitter stelt dat dit laatste geen argument is om de vergunning te
weigeren. De voorzitter vraagt of er uit het horen van de exploitant nieuwe
elementen gekomen zijn die de Commissie ervan kunnen overtuigen om toch
een gunstig advies te verlenen

De leden van de Commissie stellen dat er geen nieuwe elementen zijn."
ONGUNSTIG advies van 26 april 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), ovenruegende:

.

o
o
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de ligging in een agrarisch gebied, bestemming waarmee de inrichting
planologisch verenigbaar is; maar dat de voorgestelde inplanting niet in
overeenstemming kan gebracht worden met een goede plaatselijke aanleg;
de ruimtelijke draagkracht van het gebied en haar omgeving zou te zwaar
overschreden worden;
dat de stallen dermate naar achter werden geschoven op het perceel om
net geen invloed meer te hebben op de SBZ; dat hierdoor echter de open
ruimte nog explicieter wordt geschonden;
dat er tijdens het openbaar onderzoek 147 bezwaarschriften (108,2 x 4 en
1 x 2 identieke en 29 individuele) ingediend werden; dat de bezwaren
grotendeels gegrond zijn en niet kunnen worden ondervangen door het
opleggen van passende voorwaarden;

p. 10
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a

dat gelet op de MER-screening een aantal zaken in het voorliggende
dossier onvoldoende werden onderzocht (zoals o.a. de landschappelijke
impact, de impact op de fauna, meêr bepaald de kolonie kleine zwanen);
dat beide zaken bovendien reeds naar aanleiding van het vorige
ingetrokken dossier werden opgemerkt; dat hierorn kan gesteld dat een
prolect-MER moet worden opgemaakt om de volledige impact van dit
bedrijf, gelet op de ligging,'degelijk te kunnen beoordelen;

a

dat zelfs mits het opleggen van milieuvergunningsvoonruaarden de kans op
hinder voor mens en milieu niet tot een minimum kan beperkt worden.

O

mschrijvi n g bed rijf/activiteite n/h istoriek

Het betreft de exploitatie van een nieuwe pluimveehouderij.
Het betreft een familiebedrijf.
Er worden geen werknemers tewerkgesteld.
Een milieucoördinator is niet vereist.

Voorulerp van de aanvraag
Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de exploitatie
van een nieuwe pluimveehouderij (slachtkuikens) met 56.000 plaatsen.
De inrichting zal omvatten:
Een toegangsweg met weegbrug.
Een loods (22,5 m op 60 m) met de opslag van 1.200 m3 granen en
afgeleide producten, de opslag van 20 ton strooisel en stro, de opslag van
reinigingsproducten ( 1 50 liter/kg) en een noodstroomgroep (elektrisch
vermogen 150 kW) met bijhorende opslag van 1.000 liter mazout in een
bovengrondse houder.
Achter de loods en haaks hierop, 2 parallelle pluimveestallen met
afmetingen 19 m op 75 m met elk 28.000 plaatsen voor slachtkuikens. Het
zijn ammoniakemissiearme stallen volgens systeem P-6.2 van de lijst van
am moniakemissiearme stalsystemen (Grondhuisvesting met m ixluchtventilatie); bovendien is elke stal voorzien van een stofbak (achteraan
gezien vanaf de straat).
Naast en tussen de stallen: technische lokalen, de opslag van 7.500 liter
mazout in een bovengrondse houder (verwarming stallen) en een kadaverkoeling.
Een opSlagciterne voor kuiswater (20 m3).
Eengrondwatenuinning.

-

-

-

Vooraan is ook nog een zone voorzien voor een toekomstig te bouwen
bedrijfswoning.
Gezien vanaf de straat wordt vóór de loods een talud voorzien.
Door dezelfde exploitant werd in 2015 op dezelfde plaats reeds een aanvraag
ingediend voor o.m. 84.999 plaatsen voor slachtkuikens. Het dossier werd
echter in de loop van de procedure ingetrokken
Productieproces
Het toegepaste systeem is het'all in/all out' systeem (de 2 stallen worden
tegelijk gevuld met kuikens).

3698 41 2960
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Eendagskuikens worden aangevoerd en gedurende ca. 6 weken opgekweekt
(tot een gewicht van 1,8 tot 2 kg), waarna ze worden afgevoerd naar het
slachthuis.
Een beperkt deel van de dieren wordt reeds na 5 weken afgevoerd.
Na elke mestronde wordt het strooisel (vaste mest) uit de stal venruijderd en
wordt de stal grondig gereinigd (eerst droog en vervolgens met een hogedrukreiniger) en ontsmet. Het kuiswater wordt opgevangen in citernes. Na een
ronde blijven de stallen een week leeg staan.

Er zijn ca. 7 ronden per jaar. Jaarlijks zullen er gemiddeld 392.000 eendagskuikens worden aangevoerd.
Er is geen opslag van dierlijke mest lonmiáOettijke afvoer). Op te merken is dat
het kuiswater van de stallen onder BBT-omstandigheden niet wordt beschouwd
als mengmest.
De maximale bezetting is na 6 weken, rekening houdend met een uitvalvan 3%
(2 kg x 0,8 x 0,97 x 28.000)/(19 x 75 rn")

=

30,5 kglm2.

Er is dus voldaan aan de voorschriften van het KB van 13 juni 2010 tot
vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens.

Aanpassing aan het voonuerp van de aanvraag:
ln overleE tussen de deskundige van de afdeling milieuvergunningen van LNE
en het adviesbureau werd voor het noodstroomaggregaat voor de omzetting
van nominaal vermogen (zoals in de aanvraag) naar nominaal thermisch
ingangsvermogen rekening gehouden met een elektrisch rendement van 40o/o,
zodat deze grootheid wordt: 15OlO,4 = 375 kW.
Daardoor wordt rubriek 31.1.1'b) (3" klasse) vervangen door 31 .1.2'b) (2"
klasse). Dit is geen bezwaar vermits hetzelfde toestel reeds als
vergunningsplichtig (2" klasse) is ingedeeld in rubriek 12.1.1"b).

2.
GPBV

Motivering

- bedrijf

De inrichting dient te worden beschouwd als een GPBV-inrichting omdat er
steeds 40.000 stuks pluimvee zullen aanwezig zijn op het bedrijf.
Bedrijven met meer dan 40.000 stuks pluimvee moeten voldoen aan de'IPPCrichtlijn' (IPPC = lntegrated Pollution Prevention and Control of "geÏntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging", 96/61/EC). De IPPC-richtlijn is
geintegreerd in de Richtlijn lndustriële Emissies (Richtlijn 2O1Ol75lEU) van 24
november 2010. Deze richtlijn heeft als doel de milieuverontreiniging te
beperken. Hiertoe verplicht de richtlijn in gans de Europese Gemeenschap dat
bedrijven die aan bepaalde vooruaarden voldoen, over een milieuvergunning
dienen te beschikken, uitgereikt door de bevoegde autoriteit en gebaseerd op
een lijst van zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT). Dergelijke
technieken moeten dus niet alleen het milieu sparen ("beste") maar ze moeten
ook tegen redelijke kosten kunnen worden verworven ("beschikbare").
Bovengenoemde lijsten (per sector) van Beste Beschikbare Technieken
worden in eerste instantie opgemaakt op Europees niveau. Voor de intensieve
veeteelt verscheen dergelijk document in 2003. ln Vlaanderen berust de
opdiacht om dit te "vertalen" naar lokale omstandigheden bij VITO (de Vlaamse
369841 2960
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lnstelling voor Technologisch Onderzoek). Hierbij werd de Europese lijst in
grote lijnen gevolgd, met hier en daar een aanvulling en/of ander accent in
functie van de lokale omstandigheden. Zo is de toepassing van ammoniakemissiearme stallen alleen BBT in het geval van nieuwbouw. Het rapport
"Beste Beschikbare Technieken voor de veeteelt-sector" is in het voorjaar van
2006 gepubliceerd.

ln bijlage D6 van de aanvraag worden de aanvullende gegevens vermeld zoals
gevraagd onder het punt 4.9 van de aanvraag.

Planologische aspecten
De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo - Aalter' gelegen in een
agrarisch gebied, op een afstand van ca. 550 m van het dichtstbijgelegen
hindergevoelig gebied, zijnde een woongebied, ander dan woongebied met
landelijk karakter. Woonuitbreidingsgebieden, natuu rreservaten en bosreservaten bevinden zich op meer dan 1.000 m.
Een woongebied met landelijk karakter ligt op ca. 390 m ten noordoosten van
de perceelsgrens.
De percelen van de inrichting palen aan de straat, een beek en onbebouwde
percelen. De straat en de noordoostelijke perceelgrens vormen de grens
tussen Zomergem en Waarschoot.
De onmiddellijke omgeving is onbewoond (geen enkele woning binnen de
straal van 100 m rond de percelen van de inrichting). De meest nabijgelegen
woning ligt op ca.175 m van de perceelgrens (in het agrarisch gebied).

Op ca.
van de
heiden
gebied

1.130 m ten noorden van de perceelsgrens (gp ca.1.180 m ten noorden
stallen) ligt een Speciale Beschermingszone (Habitatgebied: bossen en
van zandig Vlaanderen - oostelijk deel, 8E2300005), tevens VEN(gen: het Bellebargiebos en het Leen).

Op een afstand tussen de 300 en 400 m van het geplande bedrijf bevinden
zich enkele bossen, die.habitatwaardig zijn: beukenbos type 9120.
Er kan dus gesteld worden dat met betrekking tot de planologische
verenigbaarheid de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied in
overeenstemming is met de bepalingen van het KB van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.
M il

ieuhygiënische aspecten

Afstands- e n verbod sbepal i ngen
Uitgaande van het aantal dierplaatsen (56.000) en het aantalwaarderingspunten (210) dient er tussen elke stal en/of opslag van dierlijke mest of mengmest van een inrichting, gelegen in een agrarisch gebied enerzijds en elk op
het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor
verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk
karakter anderzijds, een afstand van 200 m te bestaan. Gelet op de ligging op
ca. 550 m van het dichtstbijgelegen hindergevoelige gebied (woongebied,
ander dan woongebied met landelijk karakter), wordt ruimschoots voldaan aan
deze afstand.
Afualstoffen
Kadavers van dieren dienen afgesloten bewaard vooraleer ze worden
opgehaald door het destructiebedrijf. De kadavers worden op de ophaaldag op
369841 2964
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de daarvoor overeengekomèn kadaverplaats gelegd. Deze plaats moet
voorzien zijn van een ondoordringbare betonverharding. Er dient een groenscherm aanwezig te zijn zodat de kadaveropslagplaats niet zichtbaar is voor
voorbijgangers. De kadavers dienen afgedekt zodat vogels, honden en katten
er niet bij kunnen.
De diverse afvalstoffen worden selectief ingezameld in daartoe voorziene
afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende ophalers naar terzake
verg unde venruerkingscentra.

Afualwater/hemelwafer
Volgens de informatie op "geoloket.vmm.be/zonering/" is de inrichting gelegen
in een gemeente waarvoor hêt gemeentelijk zoneringsplan definitief is
vastgesteld en is de inrichting gelegen niet gelegen in een zuiveringszone.
BEDRIJFSAFVALWATER

Op de inrichting wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Het reinigingswater van
de stallen wordt opgevangen in cisternes.
Bodem- en grondwater
MRzouTHoUDERS

De mazoutopslag zalgebeuren in een bovengrondse dubbelwandige houder.
Vóór deze nieuwe houder in gebruik wordt gesteld dient deze te worden
ondenrorpen aan een beperkt onderzoek uitgevoerd door een erkende
milieudeskundige.
MTST

- STALLEN

De inrichting is geen inrichting met mengmest (cfr. artikel 5.9.7.1, $1 van titel ll
van het Vlarem).
Er wordt geen vaste mestopslag voorzien. De mest wordt na elke ronde

onmiddellijkafgevoerd.,
De stallen worden uitgerust met een betonnen vloer. Voor zover deze mestdicht is en blijft, wordt de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging tot het
aanvaardbare beperkt.

Brandveitigheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en
brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de
richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
Geluid
Binnen een straal van 100 m bevinden zich geen woningen. De onmiddellijke
omgeving van het landbouwbedrijf is onbebouwd.
Het leveren van voeders, vullen van voedersilo's, laden en lossen van dieren
en transport betreffen allen incidentele geluiden die eigen zijn aan een
landbouwbedrijf. Hier kan aan toegevoegd worden dat - met uitzondering van
het laden van slachtrijpe dieren - alle transporten gebeuren tijdens de
dagperiode.
Het geluid van de dieren en van het voederen is te venvaarlozen.
De stallen worden op mechanische wijze verlucht. De ventilatoren betreffen
axiaal ventilatoren die een licht zoèmend geluid produceren hetgeen als niet
storend wordt ervaren in agrarisch gebied.

3 698 41296,0
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De noodstroomgroep bevindt zich binnen een gebouw. De noodstroomgroep
wordt enkel aangewend bij elektriciteitspannes. Het proefdraaien zal meestal
om de veertien dagen gebeuren. Geluidshinder hiervan valt niet te vrezen.
Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren inzake geluidshinder
uiigebracht, maar mits een degelijke exploitatie is het mogelijk de inrichting te
exploiteren binnen de grenzen van het aanvaardbare.
G rot n

dw ate rw i n n i n g/h e m e I w ate r
GRONDWATERWINNING

De aanvraag betreft een nieuwe grondwaterurrinning met een jaardebiet van
maximaal 4.032 m3/jaar. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 11 m3.
Het betreft een nieuwe nog aan te leggen grondwatenuinning. De nieuwe
boorput moet op vakkundige wijze worden aangelegd, conform de code van
goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem ll). De aangevraagde winning zal
water onttrekken uit de Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) en uit
het grondwaterlichaam CVS_0600-GWL-1. Het betreft op deze locatie een
freatisch watervoerende laag. De maximale putdiepte bedraagt maximaal59
m.

Het aangevraagde debiet bedraagt niet meer dan 5.000 m3liaar. De rubriekindeling van de grondwaterwinning is in dit geval afhankelijk van het locatiespecifieke dieptecriterium zoals vastgesteld in bijlage 2ter van Vlarem L Het
dieptecriterium op de aangevraagde locatie bedraagt 59 m onder maaiveld. De
aangevraagde winning neéft een diepte kleiner of gelijk aan 59 m waardoor de
winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.1 en meldingsplichtig is.
De aanvraag betreft een grondwatenivinning voor de exploitatie van een
pluimveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drenken van de
dieren en het reinigen van de stallen.
Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een
maximale totale waterbehoefte van 4.704 m3liaar berekend worden. De
behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 4.032 m31jaar. Het
volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal6T2
m3ljaar.
Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor dieren en voor het
reinigen van stallen. Het is niet duidelijk of er een aansluiting op leidingwater
aanwezig is.
Het aangevraagde debiet is beperkt tot het hoogwaardige gebruik. Er moet
voldoende regenwateropvang voorzien worden om te kunnen voldoen aan de
laagwaardigJreinigingsbehoefte. Er kan niet aanvaard worden dat het grondwater gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen zoals bvb. reinigingsdoeleinden. Voor laagwaardige toepassingen moet prioritair en maximaal
gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater. De nodige
maatregelen moeten genomen worden om voldoende hemelwater te kunnen
opvangen.
TO¡STRNO VAN DE AANGEVRAAGDE WATERVOERENDE LRRG

Het Decreet lntegraalWaterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand
van het grondwater te bereiken. ln uitvoering van het decreet worden daarom
elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een
toestandbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor
de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat
nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze
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stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 18 december 2015.
De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ledo-Paniseliaan
Aquifersysteem (HCOV 0600) en uit het grondwaterlichaam
CVS_0600-GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende
laag. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. De
winning is gelegen in een zone waarin geen kwantitatieve problemen worden
waargenomen en is bijgevolg niet gelegen in een actiegebied.
ToesTRIrIo VAN DE WINNING

.

Het betreft een nieuwe nog aan te leggen grondwatenruinning. De nieuwe
boorput moet op vakkundige wijze wóidenãangelegd, conform de code van
goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem ll). De winningsput moet uitgerust
zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.
De aanvrager wordt erop gewezen dat dit verplicht is conform arl.5.53.2.2 en
5.53.3.1 Vlarem ll.
Binnen een straal van 1 km rond het bedrijf zijn er 8 vergunningen afgeleverd
voor een maximaal volume van ca. 23.251 m3ljaar te pompen uit de LedoPaniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600).

Coruclusre
Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor
verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kan een debiet van 4032 m3ljaar
aanvaard worden mits de gepaste bijzondere vooruvaarden in acht te nemen.
Bij dit debiet wordt venuacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag
door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.
Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte
manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact
op de kwaliteit van het grondwater ven¡racht.
HEMELWATER

De oppervlakte van de stallen en de loods bedraagt ongeveer 4.080 m2. Van
een dergelijke dakoppervlakte kan jaarlijks theoretisch ongeveer 2.938 m3
regenwater opgevangen worden. Uit berekeningen blijkt dat met een regenwaterberging van 40 m3 er, bij een leegstand van 17o, dagelijks ongevee r 2 m3
regenwater ter beschikking zou zijn voor laagwaardige toepassingen zoals
reiniging van de stallen.
Met betrekking tot de opvang en het gebruik van hemelwater wordt voorzien in
slechts een regénwateropvang van2 x 10 m3. Het regenwaler zal gebruikt
worden voor de reiniging van stallen. Verder wordt een infiltratievoorziening
van 156 m3 (275 m2) aangeduid op het plan.
Er dient evenwel opgemerkt dat ingevolge de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, moet
worden gekozen voor opvang en gebruik, infiltratie of vertraagde afvoer van het
hemelwater van de nieuw te bouwen stallen, loods en de eventueel
aansluitende verhardingen. Dit dient geregeld via de bouwvergunning.

ln het kader van het advies van de provinciale deskundige grondwater werd de
waterbalans van het bedrijf nagezien, werd het effect beoordeeld van de
aangevraagde grondwateruvinning op de watervoerende laag (kwantitatief en
kwalitatief), alsook op de (natuurlijke) omgeving en op naburige winningen,
36984t 296A
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van de
werden de risico's op zettingen ingeschat, werd de hoogwaardigheid
en
toãpássingen geëvalueerd õamen met de reeds geleverde inspanning.en
inzake watersparende maatregelen e n alternatieve
u" rb"r" mãg
van
"l].ikneden
waterbevooitaáing. Deze beoordeling geeft aanleiding tot een beperking
het deþiet en/of het opleggen van bijiondere vergunningsvoonraarden
Dit moet de
bovenop de algemene eñlectorale vergunningsvoonraarden.
hinder en
ãantasting uan-de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende
risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden'

Lucht
AMMONIAKEMISSIEARME STALLEN

gesteld dat voor
ln artikel 5.g.2.1bis., $ 1 van titel ll van het VLAREM, wordt
hetzij een
inri.nting"n voor pluiñrvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting
- de
gebouwd
worden
uárãnã"îing *""iOi¡ één of meerdere nieuwestallen
is
opgenomen
die
techniek
nieuwe staien emiãsiearm moeten zijn conform een
voor het Leefmilieu'
¡À de lijst vast te stellen door de Vlaamse minister bevoegd
2004 (BS 14
Deze t¡st is vastgestéld in het ministeriële besluit van 19 maart
oktober 2004) en latere wijzigingen'
De nieuwe
De uitbreiding van de kippen geþeurt in nieuw te bouwen stallen.
zoals
rtãff"n zulleriworden gédou*-d volgens één van de technieken
ammoniakemissieóãi.nr*n in de lijiirb".t b"t"hiklbare technieken voor
(BS 14 oktober
ie-Ouctiã uit ,trll"n imin¡ster¡ele besluit van 19 maart 2004
P-6'2 zijnde
svsteem
2õõ?t"; iãtere w¡jiigi;æñ. Er wordt geopteerd voor het
Grondhuisvesting met m ixluchtventilatie'
GEUR

De geuremissie van het bedrijf wordt begroot op 13.440 oue/s.
Het bedrijf behoort tot een bronnencluster met nog één ander bedrijf'
g.ewenste situatie de
Uit de rnodellering in de screeningsnota volgt dat in de
in het agrarisch gebied
woningen.
jeurimmissie ter'nooite van Oe nãOijgetegen
nabijgelegen
de
ãal stijgen tot maximãal 1,4 OUE/m3 en ter hoogte van
0,9 OUe/m3'
ùon¡ngen in het woongeO¡eO met landelijk karakter tot rnaximaal
Dit is aanvaardbaar.
uit de resultaten van het openbaar onderzoek blffi.dat er heelwat
worden
õpmerfingen zijn tét Oétr"fking tot geurhinder' Êr kan niet ontkend
een
geven
tot
Oät Oe aañgevrâagde veranderiñgenãanleiding zullen
verhoogdeleuremissie. Het gaa[immers om een nieuw bedrijf.
STOF

zijn:
De voornaamste stofbronnen voorkomend op een landbouwbedrijf

Vuurx

vAN voEDERSILo's

geblazenHet voeder wordt via een persleiding onder druk in de voedersilo's
het vullen
bij
stofzak
gebruikt
een
Het betreft een tijdelijke st'ofbron. De uitbater
vrijgesteld.
wordt
roìut bij normalé wert<ing praktisch geen stof
EIT,IISS IUCHT VAN DE STALLEN

uit huid-' ..
Het stof dat uit de stallen geëmitteerd wordt, bestaat voornamelijk
de stallen wordt
mest-, voer- en strooiseldãeltjes die met de ventilatielucht uit
waarbij
geblazen. Deze stofuitstoot wordt beschouwd als een permanente bron
het,
van
groot
de-el
Een
ventilatiedebiet.
ãe stofconcentratie functie is van het
De
stofconcentratie
stallen.
de
van
stof slaat neer in de onmiddellijke omgeving
hogere'
uit de stallen wordt in de buitenlucht snel verdund, zodal mogelijke
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stofconcentraties in de omgevingslucht beperkt blijven tot de onmiddellijke
omgeving van de stallen.
Om te kunnen voldoen aan de Europese norm voor fijnstofconcentraties in de
buitenlucht, dienen maatregelen te worden doorgevoerd die de uitstoot van
fijnstof uit belangrijke bronnen terugdringen. ln de pluimveehouderij bestaat de
behoefte op korte termijn te kunnen beschikken over technieken voor fijnstofveruvijdering.

.

De stofemissie van het bedrijf wordt begroot op:

-

PMro: 1.232kgljaar;

PMz,s:90 kg/jaar.

Uit de modellering in de screeningsnota volgt:

-

inzake PMro is er in de gewenste situatie een zone met gering negatief
effect (geen woning);
inzake PM2,5 is er in de gewenste situatie nergens een effect verwacht.

Uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er heel wat
opmerkingen zijn met betrekking tot stofhinder. Er kan niet ontkend worden dat
de aangevraagde veranderingen aanleiding zullen geven tot een verhoogde
stofemissie. Het gaat immers om een nieuw bedrijf. Volgens de modellering in
de screeningsnota wordt er evenwel voor geen enkele woning een negatief
effect verwacht.
VERMESTING/VERZURING

De ammoniakemissie van het bedrijf wordt begroot op 2.072 kg NH3/jaar.
Het dossier bevat een Voortoets-depositiescan in het kader van de PAS
(programmatorische aanpak stikstof). Uit deze Voortoets blijkt dat er geen
risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige
habitats (voorlopige zoekzones) in het Habitatrichtlijngebied.
De bijdrage van de inrichting wordt ter hoogte van alle onderzochte elementen
als venryaarloosbaar aanzien. De uitwerking van een passende beoordeling is
niet nodig voor habitats in het Habitatrichtlijngebied.
Het bedrijf werd dusdanig naar achtergeschoven op het perceel om geen
effect meer te hebben op 'Het Leen'.

Buiten het aandachtsgebied is er enkel sprake van een negatief effect
(belangrijke bijdrage) ter hoogte van een nabijgelegen element (habitat-type
9120: Atlantisch zuurminnend beukenbos); dit element werd evenwel gekapt.
Visueel
De nieuwe inrichting wordt ingeplant op een naakte akker. Er was een
groenscherm voorzien met een breedte van 1,5 m, hetgeen voor een bedrijf
van dergelijke omvang beperkt is. Bovendien wordt aan de westzijde van het
bedrijf geen haag aangeplant

Voor dergelijke projecten is het aangewezen het bedrijf op een kwalitatieve
manier in het landschap te integreren. Hiertoe kan door de dienst Landbouw en
Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen een landschapsbedrijfsplan
worden opgemaakt. Dit wordt dan ook als voonruaarde opgelegd.

Natuurtoets
Het dossier bevat een Voortoets-depositiescan in het kader van de PAS
(programmatische aanpak stikstof).
369841 296A
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Op 10 maart 2016 werd door de afdeling milieuvergunningen van LNE
subadvies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Op 17 maart 2016 gaf het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies
(kenmerk: AVESA/R/MI'L1ZOM| 16-03588-OV):
"

Bespreking passende beoordeling

Het betreft een nieuw bedrijf. Het significantieader uit de praßtische wegwijzer
eutrofiëring stelt voor nieuwe bedriiven dat de vergunningsaanvraag een
betekenisvotle aantasting impticeert voor de instandhoudingsdoelstellingen van
de speciale beschermingszone als het aandeelrelevant rs volgens de
deposrTrescan, zelfs als de depositie kleiner is dan 3%;
Het Agentschap voor Natuuren Bos stett dat de contour van de depositiescan
niet overlapt met actueel habitat binnen habitatrichtlijngebied of met zoekzones.
Hef dossrer vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogetijke aantasting
van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Op basrs
van de gegevens in het dossrêr concludeert het Agentschap voor Natuur en'
Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal
veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale
beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden
opgemaakt.
Be spre ki ng

v

ersc h e r pte n atu u rtoets

Het bedrijf ligt 1.200 meter ten zuidwesten van het Vlaams Ecologisch Netwerk
'Het Bellebargiebos en het Leen". De dichtstbiiziinde vegetatie ziin alluviale
bossen en Attantische zuurminnende þossen. ln de toekomstige situatie
veroorzaakt de vermestende depositie geen 10 %o van de kritische /asf die rs
aangegeven in het richtlijnenhandboek milieueffectrapportage voor activiteitengroep landbouwdieren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos sfe/f vasf dat de vergunningsplichtige
activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het
VEN zalveroorzaken.
Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting sfe/f het Agentschap voor Natuur en
Bos yasf dat de bestaande natuuruaarden niet worden geschaad. De aanvraag
wordt gunstig geadviseerd. Er moet geen passende beoordeling worden
opgesteld."

Watertoets
ln deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een
overstromingsgebièd en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen
veroorzaken op het overstroniingsrisico voor de omgeving.
De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging
van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de
noodzaak bijde bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de
daartoe bedoelde ondertitel, bijvoorbeeld afvalwater, grondwater, ... ' Deze
specifieke añruegingen worden hier niet meer herhaald.
De inrichting is gelegen in het'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de
overstromingsinformatie op www. geo-vlaanderen. g isvlaanderen. be is de
inrichting niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied maar wel
in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
3698 41 29 60
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Er worden nieuwe stallen gebouwd, maar door het opleggen van een hemelwaterberging conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5
juli2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, worden geen wijzigingen
van de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving
verwacht.

MER

-

screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van
bijlage lll bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maaft2013 inzake de
nadere regels van de project-MER-screening (8.S.29 april 2013) in uitvoering
van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april
2012).
De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage

ll van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid).
Bij het aanvraagdossier werd een MER-screeningsnota gevoegd.

Bespreking beanraren openbaar onderzoek
Gedurende het openbaar onderzoek werden 147 bea¡,taarschriften (108,2x 4
en 1 x 2 identieke en 29 individuele) ingediend. De argumenten kunnen als
volgt samengevat worden:

-
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Vrees voor geurhinder, zeker omwille van de omvang van het bedrijf;
Er kan niet ontkend worden dat de aangevraagde veranderingen aanleiding
zullen geven tot een verhoogde geuremissie. Het gaat immers om een
nieuw bedrijf.
Een industriële kwekerij (en de mogelijke uitbreiding) zoals deze hoort niet
thuis in een landbouwgebied; Een bedrijf met 56.000 kippen is niet leefbaar, er zal zeker nog een uitbreiding komen; Dat men geen groenscherm
voorziet aan de kant van Zomergem bevestigt het vermoeden dat met het
bedrijf uiteindelijk zalwillen uitbreiden tot de oorspronkelijk aangevraagde
85.000 kippen;
Het al dan niet industrieel karakter van een landbouwexploitatie behoort
niet tot de afiregingen in het kader van.een milieuvergunningsaanvraag;
een eventuele latere uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een
nieuwe aanvraag en wordt op dat moment opnieuw geëvalueerd;

-

Vrees voor geluidshinder van de exploitatie, stalverluchting, verkeersgeluid,
... ; ook overdag voor mensen die in ploegen werken en dan moeten
kunnen slapen;
De geluidsirinder zal ontegensprekelijk toenemen, het gaat immers over
een nieuw bedrijf; het is evenwel gelegen op ruime afstand van de dichtste
woningen, zodat de hinder normaal zal beperkt blijven tot aanvaardbare
burenhinder;

-

Er wordt gebruik gemaakt van een gerecupereerde stal, hetgeen niet voor
kwatiteit zorgt en een invloed zal hebben op de geur en stof;
De stallen worden nieuw gebouwd, of daar al dan niet gerecupereerde
bouwmaterialen voor worden gebruikt, maakt geen deel uit van de
beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag, het zijn de toepasselijke
normen en voorwaarden die moeten worden gerespecteerd;
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Ruimtelijke wanorde en visuele vervuiting van het nu mooie en open
tandschap; De omgeving Stuiver / Stokteviiver is één van de laatst
overblijvende open ruimtes op de grens fussen Waarschoot en Zomergem;
de inptanting van een dergelijk niet-grondgebonden landbouwbedriif in een
ongeschonden open ruimte gebied is niet.wenseliik; Hoogbouw: Nergens
wordt ernstig en in detait uitgelegd waarom de loods 12 m hoog moet ziin;
Hiervoor kan worden verwezen naar het visueel aspect en de
milieuhygiënische aspecten;
Vervuiting: dit soort activiteiten kan tot bodemverontreiniging, veruuiling van
het oppervtaktewater, stof, vermesting, verzuring en andere soorten
vervuiling leiden;
De mooie fauna en flora van het Leen.kan zo snel verdwiinen; dit btiikt ook
uit een toetsing via de voortoets;Uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat in tegenstelling tot de vorige aanvraag de
dierenaantallen dusdanig werden verminderd en de stallen werden
opgeschoven zodat de impact van het bedrijf niet reikt tot in de SBZ; er is
wel een invloed op de omliggende waardevolle percelen, maar volgens het
advies van het ANB zorgen die niet voor onaanvaardbare problemen;
Hatt aan recreatie: lopers, wandelaars en fiefsers zullen in een minder
aantrekkelijk gebied aan recreatie moeten doen; door de veruuiling is het
ook ongezonder;
dit is een subjectief gegeven en is binnen de milieuvergunningsaanvraag
niet relevant;
Overmatig transport van mest, dieren, voeders, ... het moet allemaal
worden àf- en aangevoerd. Alles moet via de Weststraat, Stuiver en de
Kere; de inrichting-van de straten is niet voorzien op vrachtverkeer.
De inrichting van de straat is er inderdaad op gericht om zwaar transport te
ontmoedigen;

Waardedating eigendom: eigendommen in de buurt zullen in waarde dalen.
Wie wil nu naast een kippenstalwonen? '
De milieuvergunningsaanvraag dient beoordeeld op haar þlanologische en'
milieuhygiënische verenigbaarheid. Het al dan niet resulteren van de
uitvoering van een milieuverg unningsaanvraag in een waardeverm indering
van een onroerend goed maakt daar geen onderdeel van uit;
Dierenwetzijn: dergetijke stallen bieden over het algemeen weinig comfort
aan dieren;
de geldende normen van het dierenwelzijn worden gerespecteerd;
Een restaurant in de buurt vreest voor het verlies van klanten en de
onmogetijkheid om nog te dineren op het buitenterras; er wordt gesteld dat
schadevergoedingen zullen geërsf worden bii de onmogeliikheid om te
exploiteren bij sterke geurhinder;
De vrees is begrijpelijk, maar volgens de berekeningen zou de geurhinder
binnen de gebruikelijke normen vallen; Dat er een stijging zal ziin van de
geurhinder staat evenwel vast, het gaat immers om een nieuw bijkomend
bedijf;

lJit depassende beoordeling komt duidetijk tot uiting dat de sfiksfofuifsfoof
maar heet nipt niet voor een betekenisvolle aantasting zal zorgen op de
naburige speciale beschermingszones (SBZ); daar waar de uitbreiding van
bestaande bedrijven in sommige gevallen kan vergund worden, sfe/f de
PAS overgangsregeling atdus heel duidelijk dat nieuwe locaties met impact
op SBZ nlet vêrgind mogen worden; hier wordt echt tot op de grens
369847 2960
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gewerkt;
Deze opmerking is terecht, maar in de huidige omstandigheden voldoet het
bedrijf aan de gestelde normen;
Op een afstand fussen de 300 en 400 m van het geplande bedrijf bevinden
zich enkele bossen, die onze eigendom zijn, en die wij actief uitbaten. Deze
þossen zijn habitatwaardige beukenbosjes type 9120 en hebben een
kritische deposiÍiewaarde van 20 kg N/ha/j.;
- De depositie ten gevolge van het geplande bedrijft ter hoogte van deze
óos7ês overschrijdt reeds deze drempel en dan wordt nog geen rekening
gehouden met de reeds aanwezige depositie van de bestaande
omliggende uitbatingen laat staan de impact van het verkeer en dergelijke
meer.
- De verdere stikstofaantasting van deze þossen zorgt aldus voor een
verdere aantasting van de bosvitaliteit, wat niet alleen een lagere
houtopbrengst met zich meebrengt, doch ook een lagere ecologische
waarde van deze bossen.
- en dergelijke negatieve evolutie werd reeds vastgesteld en genoteerd
door het lnstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in haar rapport
"Bosgezondheid in Vlaanderen" in 2012.
Deze bossen als worden volgens de biotogische waarderingskaart als'zeer
waardevol'gecatalogeerd. De andere groene zones in de onmiddelliike
omgevi ng zijn eve nzeer als' biologi sch waardevol' bestem peld.
De vrees voor een nadelige impact op deze bossen en groengebieden is
terecht;
Het probleem van overbemesting in Vlaanderen, nieuwe exploitaties
vergroten dit probleem;
De opmerking met betrekking tot de bijkomende mest is terecht; het is
evenwel zo dat kippenmest normaalwordt geëxporteerd naar het
buitenland of wordt venryerkt;

Er wordt sfeeds verutlezen naar de afstand tot enerzijds woongebied met
landelijk karakter en anderzijds woongebieden andere dan woongebied met
landelijk karakter; aangezien de gewestplannen dateren van 1978 zijn deze
achterhaAld; er zal heelveel hinder worden waargenomen bij de vele
gezinnen die in het woongebied met landelijk karakter wonen;
De opmerking is begrijpelijk, de wetgeving maakt evenwel duidelijk het
onderscheid tussen de beide gebieden; dit argument is niet gegrond;
De inplanting situeert zich ook midden de gebieden het "Leen" en de
"Lieve". Dit zijn gebieden waar de fauna en flora veel aandacht verdient.
Voornamelijk dankzij veel inspanningen van de Vlaamse en Provinciale
overheden werden de natuurwaarden daar hersteld. Een industrieel
Iandbouwbedrijf zou de link fussen deze twee waardevolle gebieden
potentieel verminken en de gedane investeringen opheffen;
De inrichting is evenwel gelegen in agrarisch gebied;

De beide gemeenten (Waarschoot en Zomergem) deden investeringen
voor de aanleg van een functioneelfietspad passend in een beleid met
aandacht voor (fiets)toerisme. De aanwezigheid van een industriële sife
kan de belevingswaarde voor de gebruiker van deze fietsverbinding aardig
te niet doen.
dit is een subjectief gegeven en is binnen de milieuvergunningsaanvraag
niet relevant;

Een MER voor deze sife rs noodzakelijk:
Uit een arrest van het EU-hof van justitie blijkt dat Vlaanderen de MER3 698 41296,0
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regels te beperkt heeft omgezet. De Vlaamse regering attendeerde de
gemeenten erop in de omzendbrief van 22 juli 2011(nr. LNE-2011/1 B.S. 31
augusfus 2011) dat het noodzakelijk kan zijn als vergunningverlenende
overheid zelf nog te beoordelen of er een MER nodig is.
Totnogtoe bevatte de Vlaamse MER-regeling twee liisten: biilage 1 bevat
de projecten die altijd een MER nodig hebben, bijlage 2 bevat de projecten
waarvoor de Vlaamse overheid (dienst m.e.r.) een'ontheffing' kan verlenen.
Bijlage 2 bevatte drempels waaronder een project nooit een MER nodig
had (bv. < 2.000 varkens...).
En het zijn net die laatste drempels die niet kunnen: Europa vindt dat de
omvang van het project niet allesbepalend mag ztjn en dat ook andere
criteria moeten meetellen.
Het zijn net die criteria (inplanting, geurhinder, Iokale doelstellingen inzake
milieu, ruimtelijke ordening en toerisme) die met de bezwaren aangereik
worden en de kans bieden de bevolking te verzekeren dat bii gunstig
advies de noodzakelijke stappen zijn gezet die de publieke opinie
garanderen dat de mogelijke milieueffecten terdege ziin onderzocht en hen
kenbaar zijn gemaakt.
Met dit project is bij de aanvraag een MER-screeningsnota gevoegd.;

Er wordt rn de passende beoordeling nergens gewag gemaakt van de
vogels van open velden die door de komst van zo'n mega stallen mogeliiks
negatief worden beïnvloed zoals bijvoorbeeld grauwe gors en veldleeuwerik.
Ook worden er de (aatste jaren regelmatig grote aantallen kleine zwanen
geteld, maar hier wordt nergens in de voorliggende MER-screening noch
passende beoordeling melding van gemaakt.
De voorbije winter werden aantallen,to¡ 32Q llleiine zwanen geteld. Dit is
een overschr'tjding van de 1%onorm van 200 exemplaren (zie rapport 31
instandhoudingdoelstellingen van polders, zwin, krekengebied op de
website van ANB).
Verder staat de "Keine zwaan" op de lijst van te beschermen soorten in het
soodenþes/uit (bijlage 1;categorie 2). Art 10 3" van het soortenbesluit
vermeldt het verbod tot het opzettelijk en betekenisvolverstoren, in het
bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankeliikheid van
de jongen, de overwintering en tijdens de trek...
De passende beoordeling werd door ANB gunstig geadviseerd;
Het gebouw met een lengte van 180 m en een nokhoogte van 12,5 m zal
voor een zeer belangrijke verstoring zorgen van het waardevolle landbouwIandschap. Dergelijk gebouw is in strijd met het gemeenteliik Structuurplan
waar in het richting gevend gedeelte op p. 75 opgenomen werd dat het
gebied de relatief lage bebouwingsgraad in de toekomsf s/echfs beperkt
mag toenemen en bijkomende agrarische bedrijfszetels uitgesloten zrin;
Het richtinggevend gedeelte van een structuurplan is niet bindend en
bovendien is de inrichting gelegen in agrarisch gebied;

Er wordt nergens melding gemaakt van mogelii4e invloeden op de nabiigelegen waterloop de Lieve vanwege bijkomende bijna permanente
aanvoer van verzurende en eutrofiërende deposities;
Hiervoor kan worden verwezen naar het gunstig advies van ANB;
Er wordt gestetd dat de kuisvloeistof wordt opgevangen in putten die nadien
a/s mesfsfof worden uitgereden op het land.
Gezien gesteld wordt dat de stallen gekuist en gedesinfecteerd worden en
deze vloeistoffen dan opgevangen worden in deze putten, stellen we ons
de vraag of dit niet als bedrijfsafvalwater moet worden gezien en dan ook
3698 41 29 60
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als dusdanig behandeld?
Dit is een courant gebruikte techniek binnen de pluimveehouderij; het is
dan wel noodzakelijk dat biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen worden
gebruikt;

Aanvrager voorziet in een groenscherm aan zijn nieuwe gebouwen. Het is
bedenkelijk of deze groenschermen wel zullen gedijen en niet te lijden
zullen hebben van de ammoniak uitstoot, en of deze gemakkelijk kunnen in
stand gehouden worden. Er wordt ook geen enkele ernstige verktaring
gegeven waarom geen groenscherm gezet wordt langsheen de stallen en
lo;odsen, aan Westelijke kant, zodat men kan vermoeden dat een latere
uitbreiding aan deze kant wordt voorzien;
Dit argument is terecht; bovendien zal de uitbreiding voorwerp dienen uit te
maken van een aanvraag.

Conclusie
De Deputatie is van mening dat de milieuvergunning kan verleend worden,
gelet op de ligging van de inrichting in agrarisch gebied, het feit dat er
milieuhygiënisch geen problemen zijn en alle mogelijke maatregelen worden
genomen om de hinder naar de omgeving te beperken.

3.

Besluit

Artikel I
Aan de heer Verschelde Nic, Bosstraat 9 te 9930 Zomergem wordt de
vergunning verleend voor het exploiteren van een nieuwe pluiniveehouderij,
gelegen aan de Stuiver zn te 9930 Zomergem, op de percelen, kadastraal
bekend onder ZOMERGEM AFD 1 (ZOMERGEM), Sectie A, Nrs. 1441d en
1461d, met als voorwerp:

3åt;'i"fljt"utr"n

voor 56.000 kippen ouder dan 1 week (stachtkuikens).

e.3.1.d) (r)
Een intensieve pluimveehouderij met 56.000 plaatsen voor pluimvee
(slachtkuikens).
12.1.1.b (21
De elektriciteitsproductie met een noodstroomaggregaat met een elektrisch
vermogen van 150 kW.
17.3.2.L 1.1"b) (3)
De opslag van i,à3 ton mazout in 2 bovengrondse houders (7.500 liter en
1.000 liter).
17.4. (31
De opslag van 150 liter/kg reinigingsproducten in kleine verpakkingen:

19.6.2'a) (3)
De opslag van 20 ton strooisel en stro in een lokaal.
28.2.c11" (3)
Oe opétag'ían 20 m3 dierlijke mest (mengmest).

31.1.2'bl

(21

Een vast opgestelde motor (noodstroomaggregaat) met nominaal thermisch
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ingangsvermogen 375 kW, waaryan 50% wordt in rekening gebracht: 187,5

kw.
43.1.2"b) (21
StoOkinstallaties met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 561 kW
(6 x 93,5 kW).
45.14.3" (21

oä

åötr"òl"n

1.200 m3 granen en afgeleide producten.

53.8.1'(3)
Een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 11 m3/dag
en 4.032 m3/jaar uit één put met een diepte van max. 59 m (Ledo-Paniseliaan,
HCOV-code: 0600).

Artikel2
De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, te rekenen
vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3
Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende
u

itbati

ng

svoo n¡raa rd e n :

$1. Algemene mitieuvoonraarden

1
2
3
4
5
6

Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
Geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1,2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,4.5.3, 4'5.4,
4.5.5 en 4.5.6.
Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
Licht: hoofdstuk 4.6.
Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 metbijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

$2. Sectorale milieuvoorwaarden

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. - Dieren
Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
Afdeling 5.17.1en bijlage 5.17.1- Opslag van gevaarlijke producten Algemene bepalingen
Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2,5.17.3,5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van
gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in
bovengrondse houders
Afdeling 5.19.1 . - Hout - Algemene bepalingen
Hoofdstuk 5.31. - Machines met inwendige verbranding
Afdeling 5.43.1. - Stookinstallaties - Algemene bepalingen
Subafdelin g 5.43.4. - lmmissiecontroleprocedures
Hoofdstuk 5.53. en bijlage 5.53.1 . - Winning van grondwater

$3. Bijzondere mil ieuvoorwaarden
16 Opvang van hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient'
opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 40 m3. Het
opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire
installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor
gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen (luchtwasser bvb).
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17 lnfiltratie van niet- verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde
oppervlakten bij nieuwe inrichtingen
Voor de start van de bouwwerken dient onderzocht in hoeverre de infiltratie van
het hemelwater afkomstig van de te verharden oppervlakten in de bodem kan
gebeuren (geperforeerde regentank, doorlatende verhardi ngen, ondergronds
buizensysteem, ...) i.p.v. dit integraal te lozen in de openbare riolering of in een
oppervlaktewater. Ter staving hiervan dient voor de aanvang van de
bouwwerken een nota, met de beschrijving van de uit te voeren maatregelen,
overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de LNE afdelingen
Milieuvergunning en Milieu-inspectie, VMM en aan het college van
burgemeester en schepenen

18 Groenscherm
Het bedrijf dient te worden voorzien van een voldoende dicht en breed
groenscherm, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige
dichtgroeiende gewassen. Hiertoe dient in samenwerking met de dienst
Landbouw en Platteland van de provincíe Oost-Vlaanderen een
landschapsbedrijfsplan te worden opgemaakt. Waar de aanleg wordt
belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten
zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar
de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten
in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De
beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden
teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

19 Brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en
brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van
de plaatselijke brandweer.

20 Opslag en verwerking van afvalstoffen
a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen

b)

c)

tijdelijk zijn opgestapeld is
zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende
vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering
terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of
meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
Het ís verboden afvalstoffen in brand te steken of te venruijderen door
lozing.
Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer
naar e'rkende resp. vergunde ophalers en venuerkers van afúalstoffen.

21 Stationair draaien van motoren
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren
van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties
stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen,
kranen, hefbruggen, e.d..

22 Grondwaterwinning

a) ln afwijking

b)
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van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van Vlarem ll dient elke
winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het
eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten
voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de
toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een
bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de
tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
ln afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem ll moet in de winningsput een
rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm,
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c)

waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van
het grondwaterpeil.
ln afirvijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem ll moet de kwaliteit van het
opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd.
Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door
het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet
eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische
geleidbaarheid (in ¡rS/cm), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale
hardheid (in 'F), tijdelijke hardheid (in "F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje,
alkaliniteit t.o.v. fenolftaleihe, en tevens minstens de volgende ionen (in
mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen: SOo'- NOs- PO¿3- OHNOz- Cl- COr'- HCO3Kationen

:

Caz* Na*

K*

d)

e)

NH¿*

Fe2*

Mg'* Mn2*

Fe3*

F-

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de
ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt
berekend worden:
(kationentotaal - anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek
inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen
bij 37"C/ml, totale colibacteriën/100m1, fecale colibacteriën/100m1, fecale
streptokokken/100m1.
De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het
volgende kalanderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling
OperationeelWaterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM, AOW
(VMM AOW, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent) of via het lntegraal
Milieujaarverslag.
Uiterlijk 90 dagen na aanleg van de boorput dient de correcte boorstaat en
boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de
boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirrna,
datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie
en een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden
aan VMM, AOW (Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent).
Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de
winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. ln het
bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend
regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de
win ningsputten terechtkomt.

23 Ammoniakemissie

a)

b)

De kippenstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens
systeem P-6.2 (Grondhuisvesting met m ixluchtventilatie), overeenkomstig
de "best beschikbare technieken voor ammoniakemissiereductie uit
stallen", vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu
op 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) en latere aanvullingen.
De kippenstallen worden uitgerust met een stofbak.

Artikel 3bis

369841 2964

p.27
.t...

De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten

Volgens artikel 5.9.8.1 van Vlarem ll mogen buitendeuren die conceptueel
geen functie hebben bij de luchtverversing enkel worden geopend voor de
doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.
Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen
wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het
grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van
goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor
grondwatenrinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem ll.
De vervanging van de ondergrondse enkelwandige houders door nieuwe
houders dient te worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid.
De lozing van het huishoudelijk afvalwater dient te gebeuren via een
bijkomende biologische zuivering, bv. door middel van een bacteriefilter,
een zandfilter, een plantenzuivering, of om het even welke andere
zuivering. De aanleg van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie wordt
uitgevoerd conform de code van goede praktijk zoals omschreven in
Vlarem ll.
De exploitant wordt aangeraden om te zoeken naar klimaatvriendelijke
energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld: voorkoeler,
warmterecuperatie, zonneboiler, schermdoeken en *micro-wkk's).
De exploitant wordt aangeraden om te voorzien in de productie van
hern ieuwbare energ ie, bijvoorbee ld : fotovoltai'sche zon nepa nelen,
warmtepom p, "houtverbrand ing bij pluimveebed rijven,*kleinschalige
verbranding van korteomloophout en snoeiafval en *kleinschalige vergisting
van bedrijfseigen mest op melkveebedrijven. (*Let op, bij deze installaties is
een meldingsplicht of een vergunningsplicht van toepassing).

Ter bevordering van de fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven
is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het
plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenzwaluw, mus, uil,
zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bgstaan er speciale kasten
die kunnen worden opgehangen en/of worden geìntegreerd in de
muurpanelen.

Artikel4
De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn
van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.
Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met
toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de
milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunhing niet is
verleend. ln dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige
lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven
is.

lndien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de
milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg
beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5
Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
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Artikel 6
Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering
van de vergunde inrichting.
Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien
kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de
vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42
van het Vlarem l.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd,.
overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem l, tussen de achttiende en de
twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende
vergunning

Artikel 7
Een eensluidend verklaard afschrift vân deze beslissing zal, samen met het
attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:
- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Zomergem;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen
d ienst Oost-Vlaanderen ;
- de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie
dienst Oost-Vlaanderen;
- de Open bare Vlaamse Afvalstoffen maatscha ppij ;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;
Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met
de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen
van Hoofdstuk lX van het Vlarem l.
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Artikel

S

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteíten en de termijnen
beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen
na de betekening van deze beslissing) en mits betaling van de voorgeschreven
dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering,
vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert ll-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 28 juli 2016
namens de Deputatie:
de wnd. provinciegriffier,
Martine Haegens
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de wnd. voorzitter,
AI

