AMV/00019606/1004
Ministerieel besluit houdende uitspraak over de beroepen aangetekend
tegen het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 27
oktober 2016 met nummer 750.71/A/2016.108 houdende het verlenen van de
vergunning aan de nv H. Essers Logistics Company, Transportlaan 4, 3600
Genk, voor het veranderen van een logistiek- en transportbedrijf, gelegen

op hetzelfde adres

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals

herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk

gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016;

Gelet op de beroepen van:
- de vzw Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen;
- Sabine Crahay, Hengel hoefstraat 134, 3600 Genk, en Yves Grouwels, voorzitter van

de vzw Buurtopbouwwerk Winterslag;
- de vzw Limburgse Milieukoepel, Geraetsstraat 25, 3500 Hasselt;
Johan Verstraeten, namens de vzw Greenpeace Belgium, Haachtsesteenweg 159,

1030 Schaarbeek,
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aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/2016.108 van de deputatie van de provincie
Limburg van 27 oktober 2016 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn
verstrijkend op 16 februari 2031 aan de nv H. Essers Logistics Company, Transportlaan 4,
3600 Genk, voor het veranderen van een logistiek- en transportbedrijf, gelegen op
hetzelfde adres, op de kadastrale percelen: Genk: afdeling 7, sectie H, perceelnummers:
1x6, 1P8, 1Z8 en 1X8 (deels), en Zonhoven: afdeling 2, sectie F, perceelnummers: 1008k
(deels), 1008n (deels), 1010e (deels). 1013b (deels), 1015m (deels) en 1089f (deels).
omvattende:

- het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk
afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer
dan 600 m3 per jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor
het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld - lozingspunt gelegen in een
centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren
buitengebied en/of buiten het zoneringsplan:
vergund: de lozing van 2,5 m3 per uur, 20 m3 per dag en 4.500 m3 per jaar

huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen via septische
putten in de openbare riolering;
verandering: uitbreiding met 0,2 m3 per uur, 2 m3 per dag en 300 m3 per jaar;
totaal na verandering: lozing van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de
sanitaire voorzieningen via septische putten in de openbare riolering, met een
debiet van 2,7 m3 per uur, 22 m3 per dag en 4.800 m3 per jaar;

- het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel l van het VLAREM bedoelde gevaarlijke
stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom
'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II
van het VLAREM:
vergund: de lozing van 1,5 m3 per uur, 12 m3 per dag en 2.800 m3 per jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasstraat voor vrachtwagens en afvloeiend regenwater van het tankstation voor vrachtwagens, via twee KWS-afscheiders en twee

slibopvangputten in de openbare riolering;
verandering: /;
totaal na verandering: lozing van bedrijfsafvalwater is vergund: de lozing van 1,5 m3
per uur, 12 m3 per dag en 2.800 m3 per jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de
wasstraat voor vrachtwagens en afvloeiend regenwater van het tankstation voor
vrachtwagens, via twee KWS-afscheiders en twee slibopvangputten in de openbare
riolering;
- opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van deze bedoeld in
rubrieken 17 en 48:
vergund: de opslag van maximum 5.000 ton niet als gevaarlijk ingedeelde
bedekkingsmiddelen in verplaatsbare recipiënten;
verandering: uitbreiding met 97.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van 102.250 ton niet als gevaarlijk ingedeelde
bedekkingsmjddelen in verplaatsbare recipiënten;
- opslagplaatsen, met uitzondering van die vermeld in rubrieken 17 en 48, voor
pesticiden:
vergund: de opslag van 1.000 ton biociden;
verandering: uitbreiding met 101.250 ton;
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totaal na verandering: de opslag van 102.250 ton bloeiden;
opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.3.6.3°: opslag van 5.000.000 liter P3producten en onder rubriek 17.3.7.3°: opslag van in totaal 10.000.000 liter P4producten - totaal 15.000.000 liter;

verandering: CLP-omzetting + uitbreiding met 30.000.000 liter;
totaal na verandering: de opslag van totaal 45.000.000 liter brandbare vloeistoffen,
waarin begrepen de opslag van:
-10.000 liter motorolie in een bovengrondse houder;
- 30.000 liter aflaatolie in een ondergrondse dubbelwandige houder;
- 5.000 liter achterbrugolie in een bovengrondse houder;
- 5.000 liter versnellingsbakolie in een bovengrondse houder;
- 2.430 liter motorolie in een bovengrondse houder;

de overige hoeveelheid bestaat uit diverse brandbare vloeistoffen in
verplaatsbare recipiënten;
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen
van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd
voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):
vergund: vroeger vergund onder 17.3.9.3: brandstofverdeelinstallaties voor motor-

voertuigen met vier verdeelslangen;
verandering: hermbricering naar aanleiding van CLP;
totaal na verandering: brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met vier
verdeelslangen;
elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichting voor
elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de
kembrandstofcyclus:
vergund: twee noodgeneratoren met een elektrisch vermogen van 242 kw - totaal

elektrisch vermogen van 484 kW;
verandering: uitbreiding met drie bijkomende noodstroomgeneratoren 3 x 1.000

kw;
totaal na verandering: twee noodgeneratoren met elk een elektrisch vermogen van
242 kW en drie noodgeneratoren van elk 1.000 kw - totaal elektrisch vermogen:
3.484 kW;
transformatoren:
vergund: twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van

630 kVA en 400 kVA;
verandering: uitbreiding met drie bijkomende transformatoren van elk 1.000 kVA;
totaal na verandering: twee transformatoren met een individueel nominaal
vermogen van 630 kVA en 400 kVA en drie transformatoren met elk een vermogen
van 1.000 kVA;
vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren:
vergund: batterijladers: 63 x 5 kw en 19 x 2 kw - het totaal geïnstalleerd vermogen

bedraagt 353 kw;
verandering: uitbreiding 350 kw (70 bijkomende batterij laders van 5 kw) ;
totaal na verandering: meerdere batterijladers met een vermogen van
respectievelijk 133 x 5 kw en 19 x 2 kw - totaal geïnstalleerd vermogen: 703 kW;
opslagplaatsen voor farmaceutische stoffen met uitzondering van deze bedoeld onder
rubriek 48:
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vergund: de opslag van 2.500 ton farmaceutische stoffen;
verandering: uitbreiding met 99.750 ton farmaceutische stoffen;
totaal na verandering: de opslag van in totaal 102.250 ton farmaceutische goederen
(grondstoffen, intermediaire stoffen en eindproducten van de farmaceutische

industrie);
al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, voor het
stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens:

vergund: stalplaatsen in open lucht voor in totaal 650 voertuigen;
verandering: uitbreiding met 290 voertuigen;
totaal na verandering: stalplaats in open lucht voor 940 bedrijfsvoertuigen;
werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motor-

voertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in
rubriek 15.3 en 15.5:

vergund: een werkplaats voor motorvoertuigen uitgerust met acht schouwputten;
verandering: /;
totaal na verandering: een werkplaats voor motorvoertuigen uitgerust met acht
schouwputten;
niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industrie-

gebied:
vergund: één binnen- en één buitenwasstraat voor het wassen van gemiddeld 15 en
maximum 50 voertuigen per dag;
verandering: /;
totaal na verandering: één binnen- en één buitenwasstraat voor het wassen van

gemiddeld 15 en maximum 50 voertuigen per dag;
koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen

en airconditioninginstallaties:
vergund: meerdere compressoren, airco's en koel installaties met een totaal

geïnstalleerde drijfkracht van 400 kw;
verandering: uitbreiding met 1.683 kw bijkomende compressoren, koelinstallaties en
airco's;

totaal na verandering: diverse compressoren, airco's en koelinstallaties met een

totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.083 kw;
opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48:
vergund: reeds vergund in rubriek 16.7.3 de opslag van 20.000 liter drijfgas in spuitbussen. Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.1.1.3°; rekening houdende met

een aandeel van 20% brandbaar drijfgas in de spuitbussen wordt de opslag van
100.000 liter aerosolen beschouwd als vergund;
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding van de vergunde opslag met
100.000 liter;
totaal na verandering: de opslag van aerosolen in spuitbussen met een
gezamenlijke netto inhoud van 200.000 liter;
opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering
van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1 en rubriek 48:
vergund: reeds vergund in rubriek 16.7.3 de opslag van 2.000 liter gassen in
verplaatsbare recipiënten (technische gassen waaronder zuurstof, acetyleen, argon
en stargon);
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verandering: CLP-omzetting en uitbreiding met 4.000 liter;
totaal na verandering: de opslag van technische gassen (waaronder zuurstof,
acetyleen, argon en stargon) in verplaatsbare recipiënten met een totaal water-

inhoudsvermogen van 6.000 liter;
inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk
aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit
besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als
vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 (hogedrempelinrichting):
vergund: reeds vergund in rubriek 17.2.1:
- met naam genoemde stoffen uit deel 1:

-10 ton zeer licht ontvlambare vloeibare gassen en LPG (drijfgas spuitbussen);
- 205,3 ton gasoliën (stookolie en diesel als brandstof);
- niet met naam genoemde stoffen;

- volgens deel 2 van bijlage 6:
-1. zeer giftig -> 19 ton;
- 2. giftig -^195 ton;
- 3. oxiderend -> 195 ton;
- 6. ontvlambaar^ 2.000 ton;
- 7b. licht ontvlambare vloeistoffen -> 2.000 ton;
- 8. zeer licht ontvlambaar -> 40 ton;

- 9i milieugevaarlijke met R50 -> 195 ton;
- 9ii milieugevaarlijke met R51/53 -> 495 ton;
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.2.1:
- met name genoemde stoffen:

- aardolieproducten (gasolie/diesel voor eigen gebruik) -> 205,3 ton;
- niet met naam genoemde stoffen:
- Hl. acuut toxisch categorie 1 - alle blootstellingsroutes -> 19 ton;
- H2. acuut toxisch categorie 2 - alle bootstellingsroutes -> 19 ton;
- P3a. ontvlambare aerosolen categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen van

categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten
(vergund onder rubriek 17.2.1. met naam genoemde en rekening houdende met

een aandeel van 20 gew% drijfgas in de spuitbussen -> 50 ton;
- P5a. ontvlambare vloeistoffen categorie 1 -> 40 ton;

- P5c. ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en
P5b vallen -> 4.000 ton;
- P8. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen -> 195 ton;
- E1. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1. ->

195 ton;
- E2. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie chronisch 2. -> 195 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding;
totaal na verandering:
- met naam genoemde stoffen:

- aardolieproducten (gasolie/diesel voor eigen gebruik) -> 345,3 ton;
- mengsels van natriumhypochloriet die zijn ingedeeld als aquatisch acuut
categorie 1 (H400) met minder dan 5% actief chloor en die niet vallen onder
de in deel 1 van bijlage 1 opgenomen andere categorieën (mits mengsel
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zonder natriumhypochloriet niet zou worden ingedeeld als aquatisch acuut
categorie 1 (H400) -> 1.000 ton;
- niet met naam genoemde stoffen:
- H1. acuut toxisch categorie 1 - alle blootstellingsroutes -> 200 ton;
- H2. acuut toxisch categorie 2 - alle bootstellingsroutes -> 500 ton;
- P3a. ontvlambare aerosolen categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen

categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen categorie 1 bevatten -> 50 ton;
- P3b. ontvlambare aerosolen categorie 1 of 2, die geen ontvlambare gassen

categorie 1 of 2, noch ontvlambare vloeistoffen categorie 1 bevatten -> 50
ton;
- P5a. ontvlambare vloeistoffen categorie 1 -^ 40 ton;
- P5c. ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en

P5b vallen -> 16.000 ton;
- P8. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen -> 1.000 ton;
- E1. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1. ->
50.000 ton;
- E2. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie chronisch 2. -> 50.000 ton;

brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en
gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >/= 55°C:
vergund: vroeger vergund onder 17.2.1:

- gasolie/diesel voor eigen gebruik met een gezamenlijke opslagcapaciteit van
205,3 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding met 140 ton;
totaal na verandering: opslag van gasolie/diesel met een gemiddelde dichtheid van
circa 0,87 kg per dm3 voor eigen gebruik in vaste houders met een gezamenlijke
opslagcapaciteit van 345,3 ton;
brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen
van gevarencategorie 3:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.2.1:
- 6. ontvlambare vloeistoffen -> 2.000 ton;

verandering: CLP-omzetting + uitbreiding met 14.000 ton;
totaal na verandering: de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van
16.000 ton;
brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.2.1:
- 7b. licht ontvlambare vloeistoffen -> 2.000 ton
- 8. zeer licht ontvlambare vloeistoffen -> 40 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding van de opslag met 14.000 ton;
totaal na verandering: opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1
(40 ton) en 2 (16.000 ton) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 16.040 ton;
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brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1
en 17.3.2.2:

vergund: /;
verandering: uitbreiding, nieuwe rubriek;
totaal na verandering: opslag van niet-Seveso brandgevaarlijke vloeistoffen en
vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2: ontvlambare vaste stoffen

en voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels in verplaatsbare recipiënten met
een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10.000 ton;
oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste
stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.2.1:
- 3. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen -> 195 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding met 805 ton;
totaal na verandering: opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.000 ton;
bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste
stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevaren pictogram GHS05:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.3.3.3: corrosieve producten met een
opslagcapaciteit van 15.000 ton. Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.5.3;

omwille van meervoudige rubricering is niet uit te sluiten dat de volledige
vergunde opslagcapaciteit op de site kan ingenomen worden door bijtende
producten. Hierdoor wordt de maximale opslagcapaciteit van 37.750 ton
beschouwd als vergund;
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding tot 102.250 ton;
totaal na verandering: opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 102.250 ton;
giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen
op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06:
vergund: vroeger vergund onder:
- rubriek 17.2.1.: 1: zeer giftige producten -^ 19 ton;
- rubriek 17.2.1.: 2: giftige producten -> 195 ton;
- rubriek 17.3.2.3°: opslag van maximum 110 ton niet-Seveso giftige producten;

Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.5.3°: giftige vloeistoffen en vaste
stoffen bestaande uit 19 ton Seveso Groep H1 en 195 ton Seveso Groep H2. De
vergunde opslag van niet-Seveso giftige producten betreft op lange termijn
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Deze zijn nu opgenomen in
rubriek 17.3.7.3;

verandering: uitbreiding met 102.036 ton;
totaal na verandering: opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen: maximum
200 ton Seveso groep H1, maximum 500 ton Seveso groep H2 en de overige
hoeveelheid betreft niet-Seveso giftige vloeistoffen en vaste stoffen. De
gezamenlijke opslagcapaciteit bedraagt: 102.250 ton;
schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste
stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevaren pictogram GHS07:
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vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.3.3.3°: schadelijke producten, inclusief
drie blusschuimtanks van elk 2,5 m3, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van
5.000 ton
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.6.3°; omwille van meervoudige

rubricering is niet uit te sluiten dat de volledige vergunde opslagcapaciteit op de
site kan ingenomen worden door schadelijke producten. Hierdoor wordt de
maximale opslagcapaciteit van 37.750 ton beschouwd als vergund;
verandering: de drie blusschuimtanks werden verwijderd en mogen geschrapt
worden, CLP-omzetting en uitbreiding tot 102.250 ton;
totaal na verandering: opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;
op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen
voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het
gevarenpictogram GHS08:
vergund: vroeger onder andere vergund onder rubriek 17.3.2.3° opslag van giftige
producten met een opslagcapaciteit van 110 ton. Na de CLP-omzetting vergund
onder rubriek 17.3.7.3°; omwille van meervoudige rubricering is niet uit te sluiten
dat de volledige vergunde opslagcapaciteit op de site kan ingenomen worden door
op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten. Hierdoor wordt de maximale
opslagcapaciteit van 37.750 ton beschouwd als vergund;
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding tot 102.250 ton;
totaal na verandering: opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten met een opslagcapaciteit van
102.250 ton;
voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen
voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het
gevarenpictogram GHS09:
vergund: vroeger vergund onder:
- rubriek 17.2.1.: 9i: milieugevaarlijke met R50 -> 195 ton;
- rubriek 17.2.1.: 9ii: milieugevaarlijke met R51/R53 -> 495 ton;
- rubriek 17.3.8.3°: opslag van 750 ton niet-Seveso milieugevaarlijke producten;
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.8.3°: aangezien de vergunde niet-

Seveso milieugevaarlijke producten naar aanleiding van CLP geen GHS09-pictogram
hebben, wordt enkel de vergunde opslag van Seveso gevaarlijke producten (E1 (195
ton) en E2 (495 ton» beschouwd als vergund - totaal 690 ton;
verandering: CLP-omzetting plus uitbreiding met 99.310 ton;
totaal na verandering: opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen
en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten: maximaal 50.000 ton Seveso groep E1
en maximaal 50.000 ton Seveso-groep E2. De gezamenlijke opslagcapaciteit
bedraagt 100.000 ton;
opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van
deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvemnogen van
maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen
50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5.000 liter:
vergund: de opslag van 2.000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine
verpakkingen tot 25 kg of liter;
verandering: uitbreiding met 3.000 kg of liter;
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totaal na verandering: de opslag van 5.000 kg of liter gevaarlijke producten in
kleine verpakkingen tot 30 kg of liter in de garage;
opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of
soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en
rubriek 19.8, volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: de opslag van 200 ton hout in open lucht;
verandering: uitbreiding met 49.800 ton;
totaal na verandering: de opslag van hout (etaleermeubels, paletten, ...) in open

lucht. Een beperkte hoeveelheid (dagvoorraad) paletten wordt opgeslagen in de
hallen 1 tot en met 5D voor order picking. De totale opslagcapaciteit bedraagt
50.000 ton;
opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van deze bedoeld
onder rubriek 17 en 48:
vergund: de opslag van maximum 500 ton kleurstoffen en pigmenten in
verplaatsbare recipiënten;
verandering: uitbreiding met 101.750 ton;
totaal na verandering: de opslag van kleurstoffen en pigmenten in verplaatsbare
recipiënten met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;
inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig
gelegen in een industriegebied:
vergund: een opleidingscentmm kunststofverwerking uitgerust met meerdere
kunststofbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van

288 kW;
veranderingen: /;
totaal na verandering: een opleidingscentmm kunststofverwerking uitgerust met
meerdere kunststofbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van 288 kW;
opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van
deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: de opslag van 7.000 ton kunststoffen verdeeld over diverse hallen;
verandering: uitbreiding met 95.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van diverse kunststoffen (verpakkingsmateriaal,
plastieken producten,...) met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;

opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine:
vergund: de opslag van maximum 100 ton lijmen;
verandering: uitbreiding met 102.150 ton;
totaal na verandering: de opslag van lijmen met een opslagcapaciteit van
102.250 ton;
smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het
mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal,
volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: het gebruik van meerdere metaalbewerkingstoestellen met een totaal
vermogen van 10 kw;
verandering: /;
totaal na verandering: het gebruik van meerdere metaalbewerkingstoestellen met
een totaal vermogen van 10 kW;
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ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde
oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C, volledig gelegen
in een industriegebied:
vergund: een ontvettingsbad in garage met een inhoudsvermogen van maximum

600 liter;
verandering: /;
totaal na verandering: een ontvettingsbad in garage met een inhoudsvermogen
van maximum 600 liter;
stationaire motoren en gasturbines:
vergund: twee dieselmotoren voor de aandrijving van de noodstroomgeneratoren
van 484 kw, twee dieselmotoren voor de aandrijving van de sprinklerinstallatie van
160 kW en 244 kW, het totaal nominaal vermogen bedraagt 444 kw (50% van totaal
vermogen van 888 kW);
verandering: drie bijkomende dieselmotoren voor noodstroomgeneratoren met elk
een vermogen van 1.000 kw. Aangezien de noodgeneratoren minder dan 500 werk-

uren per jaar hebben, wordt slechts de helft van het vermogen in rekening
gebracht; het vergunde vermogen neemt toe met 1.500 kw;
totaal na verandering: vijf dieselmotoren voor de aandrijving van de noodstroomgeneratoren (2 x 242 kw en 3 x 1.000 kw) en twee dieselmotoren voor de
aandrijving van de sprinklerinstallatie (160 kw en 244 kW) - het totaal nominaal
vermogen (50%) bedraagt 1.944 kw;
opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en waren uit papier en karton, in een
lokaal of in openlucht, volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: de opslag van 100 ton papier in een lokaal;
verandering: uitbreiding met 49.900 ton;
totaal na verandering: de opslag van papier (verpakkingsmateriaal,...) in een lokaal
met een opslagcapaciteit van 50.000 ton;
opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen, met uitzondering van deze
bedoeld onder rubriek 17 en 48:
vergund: de opslag van 15.000 ton reinigingsmiddelen in verplaatsbare recipiënten;
verandering: uitbreiding met 87.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van niet als gevaarlijk ingedeelde reinigingsmiddelen en poetsproducten met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;
opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen:
vergund: opslag van 100 ton rubberbanden in open lucht;
verandering: /;
totaal na verandering: opslag van 100 ton mbberbanden in open lucht;
opslagplaats voor textiel en voor textielwaren:
vergund: de opslag van maximum 2.500 ton textielwaren;
verandering: uitbreiding met 47.500 ton;
totaal na verandering: opslagplaats van textielwaren met een opslagcapaciteit van
50.000 ton;
stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines:
vergund: verwamningsinstallaties met een totaal geïnstalleerd warmtevemnogen
van 4.960 kW: 2 x 930 kW, 1 x 530 kW, 4 x 400 kW, 1 x 430 kW, 1 x 420 kW, 1 x

120 kW;
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verandering: uitbreiding met zeven bijkomende stookinstallaties te vergunnen met
elk een vermogen van 930 kw en opname van een bestaande installatie in hal 5A;
uitbreiding met 7.440 kw;
totaal na verandering: verwarmingsinstallaties: 10 x 930 kw, 1 x 530 kW, 4 x
400 kW, 1 x 430 kW, l X 420 kW, 1 X 120 kW - totaal geïnstalleerd vermogen van
12.400 kW;
- opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen:
vergund: de opslag van 50 ton vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare

vetstoffen;
verandering: uitbreiding met 102.200 ton;
totaal na verandering: opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare

vetstoffen met een capaciteit van 102.250 ton;
handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type l, II of III,
indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij
titel l van het VLAREM, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en
andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzigingen worden nageleefd: indirecte
lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater:
vergund: de lozing van sanitair afvalwater van de hallen 1, 2, 3, 4 en 5 via een
septische put met een overloop naar een bezinkingsput;
verandering: schrappen van de rubriek: het sanitaire afvalwater van de hallen
wordt aangesloten op de sanitaire riolering;
totaal na verandering: /;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §3, van titel l van het VLAREM waaruit blijkt dat
het bestreden besluit door aanplakking werd bekendgemaakt vanaf 17 november 2016;

Gelet op het feit dat de beroepen werden ontvangen op 22 november en 6 en 20
december 2016, en ontvankelijk werden verklaard op 25 november 2016, 16 december

2016 en 3 januari 2017;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de vzw Natuurpunt, samen met de vzw
Natuurpunt Limburg, Bond Beter Leefmilieu en BOS+:
- er wordt in het bestreden besluit een toetsing gemaakt aan de goede plaatselijke
ruimtelijke ordening; er wordt geen inhoudelijk onderzoek gevoerd naar de al dan

niet wettigheid van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP);
het project is MER-plichtig; er is een ontheffing verleend op 26 mei 2016; de
alternatievenstudie werd niet uitgevoerd; er wordt louter verwezen naar de
alternatievenstudie van het plan-niveau en naar de beschikbaarheid op korte
termijn, zijnde 2015; deze timing is al achterhaald en de timing wordt onderuit
gehaald gelet op de vraag van de aanvrager tot fasering van het project; een
adequate alternatievenstudie die rekening houdt met de effecten op de natuur en
het milieu en niet louter met economische aspecten, dringt zich op;
- het project is gelegen binnen een speciale beschermingszone (SBZ), namelijk het
habitatrichtlijngebied 24 'Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en
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Roosterbeek met vijvergebieden en heide'; de effecten die deze uitbreiding
veroorzaakt, moeten worden beoordeeld vanuit het behoud of het herstel van een
gunstige staat van instandhouding inzake natuurlijke habitats en/of de populaties
van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen; actieve natuurontwikkelingsmaatregelen zijn louter hanteerbaar als compensatie; in het advies van het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wordt gesteld dat de aanvraag geen
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied veroorzaakt;
er wordt in de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) wel voorzien in het behoud van
de soort Spaanse vlag op de actuele locaties én de huidige staat van instandhouding
is aangeduid als 'gedeeltelijk aangetast' omwille van het beperkt en versnipperd
voorkomen van geschikt habitat; de IHD stellen expliciet dat het 'behoud van de
soort op actuele locaties' vereist is; de vernietiging van dit habitat moet weldegelijk
weerhouden worden als een betekenisvolle aantasting; volgens het Europees Hof
van Justitie (arrest zaak C-258/11, 11 april 2013) is de staat van instandhouding mede
bepalend bij het onderzoek naar de mogelijkheid tot een betekenisvolle aantasting
van het gebied; uit dit arrest blijkt dat enige aantasting van de natuurlijke kenmerken van een gebied met een ongunstige staat van instandhouding automatisch
aan te merken is als betekenisvol; voor de habitattypes 4030 en 9010 worden de IHD
niet behaald, waardoor het betrokken gebied in een ongunstige staat is; de oppervlakte van die habitattypes moet uitbreiden, zoals blijkt uit de zoekzones; de zoekzones geven per Europese soort en per te beschermen habitat de perimeter die moet
worden gevrijwaard met het oog op het optimaal plaatsen van de IHD voor het
betrokken SBZ; op de huidige zoekzonekaart is een zoekzone voor het hatbitattype
4030 afgebakend in het uitbreidingsgebied; dit is nergens in het dossier besproken;
op 21 juli 2016 oordeelde het Europees Hof van Justitie in de zaken C-387/15 en C388/15 als volgt: "Artikel 6. lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
moet aldus worden uitgelegd dat maatregelen die zijn opgenomen in een plan of
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
gebied van communautair belang, en die erin voorzien dat, voordat zich negatieve
gevolgen voordoen voor een aldaar voorkomend type natuurlijke habitat, er een toekomstig areaal van dat type wordt ontwikkeld, waarvan de ontwikkeling evenwel zal
worden voltooid na de beoordeling van de significantie van de mogelijke aantasting
van de natuurlijke kenmerken van dit gebied, niet in aanmerking kunnen worden
genomen bij die beoordeling. Dergelijke maatregelen kunnen in voorkomend geval
slechts als „compenserende maatregelen" in de zin van artikel 6, lid 4, worden aangemerkt wanneer is voldaan aan de daarin gestelde voorwaarden."; de passende

beoordeling die voorligt, is gebaseerd op dezelfde verkeerde aannames, meer
bepaald worden vooreerst negatieve effecten ten gevolge van de inperking van het
biotoop weerhouden om vervolgens de inplanting van soortenrijk grasland- en
mantelzoomvegetaties en het creëren van een nieuw geschikt leefgebied voor te
stellen als milderende maatregelen of zelfs instandhoudingsmaatregelen; de
effectiviteit van die maatregelen staat allerminst vast op het moment van beide
passende maatregelen; dit wordt erkend door de bevoegde minister in haar
antwoord op de in het Vlaams Parlement gestelde schriftelijke vraag nr. 700 van 1
juni 2016, waarin wordt gesteld dat er een nieuwe screening is voorzien vóór de
effectieve start van de werken zodat de effectiviteit van de maatregelen kan worden
opgevolgd; het toekomstig areaal soortenrijk grasland alsook het leefgebied van de
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Spaanse vlag zal slechts worden voltooid na het tijdstip van de passende
beoordeling; dergelijke maatregelen kunnen volgens het Europees Hof van Justitie
slechts als „compenserende maatregelen" in de zin van artikel 6, lid 4, worden aan-

gemerkt; een vergunning verlenen is in strijd met de beginselen van behoorlijk
bestuur, artikel 159 van de Grondwet, artikel 6 van de Habitatrichtlijn en artikel
36ter, §4 en §5, van het Natuurdecreet;
de aanwezigheid van actueel habitat is niet voldoende onderzocht; men houdt vast
aan de verwijzing naar het GRUP maar men vergeet dat op het projectniveau
dezelfde drempel geldt, namelijk een vergunning kan pas worden toegestaan als er
geen betekenisvolle aantasting van natuurlijke elementen wordt verwacht; op basis
van één terreinbezoek in de winter wordt de beoordeling van de gespecialiseerde en
bevoegde dienst, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderuit
gehaald; er werd in opdracht van de beroepsindieners een nieuwe beoordeling
gemaakt door een expert inzake habitatkartering (KULeuven) dat het rapport van
het INBO voor het grootste deel bevestigt; dit werd niet behandeld noch beoordeeld
in het bestreden besluit; de aanleg van het fietspad wordt niet meegenomen terwijl
het weldegelijk onderdeel uitmaakt van het project en als vergun ni ngsvoorwaarde

wordt opgelegd;
de effecten van het project op de waterhuishouding worden geminimaliseerd; de
betonnering van 12 ha natuur, werkzaam als natuurlijke infiltratiekom voor het
volledige SBZ, zou geen betekenisvolle effecten veroorzaken; in opdracht van de
beroepsindieners werden de effecten beoordeeld door een ecohydroloog; in deze
studie wordt gesteld dat het project door een verminderde (kunstmatige) infiltratie
niet alleen leidt tot verdroging maar ook tot erosievorming; het watersysteem van 't
Wad is te precair om middels dergelijke onzekerheden te beslissen; er wordt
verwezen naar een studie in het kader van de eerste uitbreiding uit 2002 die door
de dienst MER is goedgekeurd; de eerste uitbreiding ging over een inname van 4 ha
natuur; in de studie van de beroepsindieners wordt geoordeeld dat deze studie van
2002 verouderd is en niet ingaat op de relevante delen van het natuurgebied 't Wad;
het decreet integraal waterbeleid bevat niet de drempel van significante effecten in
het kader van de watertoets; de watertoets betreft een preventief instrument dat
elke schade moet tegengaan;
op de percelen geldt niet alleen een ontbossingsverbod, aangezien de percelen
eigendom zijn van een openbaar bestuur, er geldt ook een vervreemd i ngsverbod; het
niet kunnen uitvoeren van een essentieel deel van de aanvraag, raakt weldegelijk de
beslissingsbevoegdheid van de vergunningverlenende overheid (Raad voor
vergunningsbetwistingen nr. A/2014/0753, 4 november 2014); het ontbossen vormt
een essentieel onderdeel van de aanvraag; aangezien het hier een onmogelijkheid
tot vervreemding van een openbaar bos betreft, is het ontbossen van de
uitbreidingszone dus onmogelijk; burgerlijke rechten die de uitvoering van de
vergunning verhinderen, zijn bij decreet vastgelegd (artikel 90 Bosdecreet);
de site is een hoge drempel SEVESO-bedrijf; in de samenwerkingsovereenkomst
met andere overheden staat het preventiebeginsel voorop; de site maakte
reeds eerder deel uit van een veiligheidsstudie voor de oprichting van windturbines; de aanvraag moet samen bekeken worden met de bestaande windturbines; in de vergunning voor de windturbines van 5 mei 2014
(AMV/156490/1001) is een voorwaarde opgenomen dat de nv H. Essers zich er
toe verbindt op de site Transportlaan, waar WT1 en WT2 worden voorzien, in
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het geheel geen brandbare en oxiderende stoffen op te slaan; deze stoffen
zouden worden opgeslagen op een andere site; over deze voorwaarde wordt
geen melding gemaakt in het dossier; uit het omgevingsveiligheidsrapport
(OVR) zou nu blijken dat dit niet meer noodzakelijk is; dit staat in schril
contrast met de beoordeling die in 2014 werd gemaakt ten tijde dat het bedrijf
nog géén hoge drempel SEVESO-bedrijf was en de vergunde opslag van
gevaarlijke producten maar de helft was; het OVR moet daarom kritisch
bekeken worden; de nv H. Essers komt hier terug op eerder gemaakte
afspraken; het risico op ongevallen is niet ondenkbeeldig aangezien er recent
een incident plaatsvond waarna de site moest ontruimd worden;

Gelet op de beroepsargumenten van Sabine Crahay, een omwonende, en Yves Grouwels,

de voorzitter van vzw Buurtopbouwwerk Winterslag:
- de beroepsargumenten zijn voor het overgrote deel dezelfde als deze ingediend door
de vzw Natuurpunt zoals hierboven reeds beschreven;
- in de periode 2007-2009 werd een eerste maal uitgebreid in natuurgebied en SBZ; de
vergunningen, het plan, alsook alle beoordelingen benadrukken daar dat het om een
eenmalige uitbreiding gaat die moet gepaard gaan met natuurherstel en natuurinrichtingsmaatregelen in de zone die vandaag als uitbreidingszone 2 kan benoemd
worden; de slechte instandhouding is mede veroorzaakt door de nv H. Essers zelf; de
nv H. Essers is zijn verplichting tot instandhouding van de natuur van het Essersbos
uit de stedenbouwkundige vergunning voor Hal 6 van 6 februari 2008 niet nagekomen; hierover loopt een juridisch onderzoek bij het Parket van Tongeren;
- met betrekking tot de alternatievenstudie in het kader van het plan-MER en de
project-MER-ontheffingsnota heeft Buurtopbouwwerk Winterslag vzw via het Actiecomité Zonhoverheide herhaaldelijk alternatieven geformuleerd zoals de Hörmannsite van 15 ha op 200 m ten noorden van de nv H. Essers of Hal 7 aan de overzijde
van de Transportlaan, waarbij de 'niet-farmagebonden' logistiek van hal 7 op andere
locaties kan ondergebracht worden, bijvoorbeeld op de Ford-site;

Gelet op de beroepsargumenten van de vzw Limburgse Milieukoepel:
- in de overwegingen van het bestreden besluit beperkt de deputatie de ruimtelijke
toets globaal tot de verenigbaarheid met de vastgestelde ruimtelijke bestemming en
een loutere beschrijving van de ligging; het is nochtans ook de opdracht van de
vergunningverlenende overheid om na te gaan of de vergunning wel kan verleend
worden gelet op de ruimtelijke aspecten; de deputatie had alleszins rekening moeten
houden met zowel het beschenningsstatuut van het gebied als met het bijkomende
veiligheidsstatuut;
- zowel de eerste uitbreiding van het industriegebied als de tweede uitbreiding zijn
gelegen in het Habitatrichtlijngebied 'Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek,
Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heide'; de passende beoordeling,
onderdeel van het plan-MER, stelt onder meer dat in het plangebied zelf en in de
onmiddellijke omgeving actueel geen Europese habitattypes voorkomen; de abiotiek
(droog tot vochtig zand en profielloos zandduin) en de historiek (heidegebied tot de
tweede helft van de 19de eeuw) van de uitbreidingszone en de spontaan gevestigde
soorten in de neven- en onderetage (talrijke aanwezigheid van Blauwe bosbes in een
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aantal bestanden, relicten Struikheide lokaal op een aantal plaatsen) van de
dennenaanplanten in de uitbreidingszone wijzen echter op potenties voor de
ontwikkeling van schraal grasland- en heidevegetaties (habitattypes 2310, 2330,
4030, 6230) of voedselarme eiken-berkenbossen (habitattype 9190), afhankelijk van
het ingestelde beheer; dit wordt bevestigd door de potentiekaarten van het S-IHDrapport (ANB, 2012); in het plan-MER wordt ingegaan op de knelpunten voor de
instandhouding; er wordt eveneens gesteld dat de mogelijke effecten in een latere
fase (project-MER) besproken zullen worden; inzake de aanwezigheid van de Spaanse
vlag worden milderende maatregelen voorgesteld die op projectniveau verder
verfijnd zullen worden; nochtans moet vastgesteld worden dat er een ontheffing tot
opmaak van een project-MER werd verleend; dit houdt in dat bepaalde cruciale
elementen niet onderzocht zijn, hetgeen duidelijk een tekortkoming in de aanvraag
en in de vergunning betekent; zo zijn er geen gegevens bekend over bepaalde
aspecten tijdens de aanlegfase, zoals geluidsverstoring tijdens de werken; ook de
permanente effecten in de aanlegfase, zoals habitatverlies en verstoring van
beschermde soorten (Spaanse vlag) zijn niet onderzocht; bij de ontheffingsnota is er
wel een passende beoordeling gevoegd; uit deze passende boordeling blijkt onder
meer dat "er potenties zijn voor de ontwikkeling van Europese Habitattypes; de
talrijke aanwezigheid van Blauwe bosbes, de relicten van Struikheide, geven
(ondanks de afwezigheid van beheer en de aanwezigheid van naaldhout) aan dat de
bodem zeer voedselarm is; binnen de uitbreidingszone zijn bijgevolg goede potenties
aanwezig voor de ontwikkeling van Habitattypes 4030, 6230, 9190, en specifiek ter
hoogte van de profielloze zandduin, Habitattypes 2310 en 2330"; bij de eerste
uitbreiding werd duidelijk gesteld dat voor de zone ten westen van de uitbreiding
(waar in 2016 de tweede uitbreiding wordt vergund) een beheerplan moest
opgesteld worden en uitgevoerd om de habitatwaardigheid van het gebied te
herstellen; deze verplichting werd nooit uitgevoerd; dit houdt in dat mocht deze
verplichting op een verantwoorde wijze zijn uitgevoerd, het betrokken gebied, gelet
op de potenties, ongetwijfeld zou voldoen als volwaardig habitatgebied, zelfs
rekening houdend met het geïsoleerd karakter van het gebied; en ook met het
geïsoleerd karakter moet worden vastgesteld dat betrokken gebied effectief gelegen
is in Habitatgebied en er wezenlijk onderdeel van vormt;
bij het verlenen van de twee windturbines op het terrein van de nv H. Essers in 2014
verbond het bedrijf zich ertoe om op de site Transportlaan geen brandbare noch
oxiderende stoffen op te slaan; belangrijk hierbij is dat de voorziene uitbreiding als
een milieutechnische eenheid moet beschouwd worden met de bestaande windturbines; bij de aanvraag van de windturbines werd een veiligheidsstudie
opgemaakt waarbij een veiligheidsperimeter van 371 m rondom de windturbines
wordt vastgesteld; dit hield in dat er een duidelijk conflict was tussen de realisatie
van de windturbines en de exploitatie van het bedrijf (opslag van goederen); in de
milieuvergunning werd dan ook opgenomen dat "de nv H. Essers er zich toe verbindt
om op de site Transportlaan, waar WT1 en WT2 worden voorzien, in het geheel geen
brandbare en oxiderende stoffen op te slaan"; in het OVR bij huidige aanvraag
wordt nergens melding gemaakt van de beoordeling en afspraken van 2014; het is
belangrijk dat op deze locatie geen brandbare en/of oxiderende stoffen zullen
opgeslagen worden;
in het betrokken gebied vormt de waterhuishouding een bijzonder aandachtspunt
voor de instandhouding van een belangrijk deelgebied van de betrokken SBZ; het
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gebied is met name insijpelingsgebied voor het regenwater en is hierdoor van
belang voor zowel vochtafhankelijke vegetaties als voor de beekecosystemen; door
voorliggend project wordt zo'n 12 ha extra gebetonneerd; de studie van het planMER inzake waterhuishouding is van 2002 en duidelijk verouderd; zo zijn er sedert
2002 belangrijke werken en activiteiten geweest (aanleg fietspad, rondpunt op de
Wagemanskeel, eerste uitbreiding van het bedrijventerrein); ongetwijfeld hebben
deze werken invloed op de waterhuishouding en de grondwaterbewegingen; ook de
voorziene kunstmatige infiltratie, via aan te leggen infiltratiebekkens, kan voor
destabilisatie van de waterhuishouding zorgen; er kan gesteld worden dat bepaalde
verdrogingen in de vallei van de Roosterbeek op grondgebied Zonhoven het gevolg
zijn van de activiteiten in het industriegebied;
de totale hoeveelheid van opgeslagen producten zal verhogen van 52.000 ton naar
ongeveer 124.000 ton; dit aspect had moeten bekeken worden in een project-MER;
het OVR van 2013 gaat uit van een risicozone van 371 m voor de stockage van
Seveso-producten; blijkbaar hanteren andere rapporten (OVR16/07 Essers) heel
andere veiligheidszones; dit lijkt ons niet conform en moet uitgeklaard worden;
noch de deputatie noch de Provinciale Milieuvergunningscommissie, gaan in op het
ruimtelijke aspect; de PMVC stelt hierbij "het knelpunt van het dossier situeert zich
op ruimtelijk vlak en zal moeten uitgeklaard worden in de bouwvergunning"; dit is
strijdig met artikel 21, §2, 1°, en artikel 25, 2°, van titel l van het VLAREM; bovendien
moet vastgesteld worden dat aangezien de milieuvergunning betrekking heeft op
een gebied dat deel uitmaakt van een SBZ, een vergunningverlenende overheid geen
vergunning mag verlenen als dit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van de SBZ kan betekenen (het voorzorgsbeginsel);

Gelet op de beroepsargumenten van de vzw Greenpeace Belgium:
- op 5 februari 2007 verkreeg het bedrijf een planologisch attest om een eerste
uitbreiding te realiseren; dit attest werd afgeleverd onder voorwaarden die terug te
vinden zijn in de stedenbouwkundige vergunning die op 6 februari 2008 werd afgeleverd; de vergunninghouder moest een natuurinrichtingsplan uitvoeren, opgesteld door het ANB; het plan voorzag de ontwikkeling van een herstelzone waarin
heide, bossen en landduinen moesten ontwikkeld worden; de uitbreiding werd
planologisch vergund in het gewestelijk RUP 'Transportbedrijf H. Essers en Zonen NV
te Genk' van 6 maart 2009; ook het RUP voorzag een aantal herstelmaatregelen;
deze werden nooit uitgevoerd (geen bufferzone, aanplantingen bleven uit en landduinen werden niet ontwikkeld); nu vraagt men een nieuwe uitbreiding in de
richting waar volgens het planologisch attest van 2007 de herstelzone zou worden
aangelegd; in het plan-MER van 2014 is er geen sprake van de natuurherstelverplichting; het MER neemt ook aan dat er geen andere alternatieven beschikbaar
zijn qua locatie;
- in de overwegingen doet de deputatie een beperkte toetsing aan de goede
ruimtelijke ordening en stelt dat ze niet moet onderzoeken of het RUP wettelijk tot
stand is gekomen; de PMVC had conform artikel 25, 2°, van het Milieuvergunningendecreet een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met
de goede plaatselijke ruimtelijke ordening moeten doen;
- het habitatnchtlijngebied vormt samen met twee nabijgelegen vogelrichdijngebieden, zijnde 'Het vijvercomplex van midden Limburg' en 'Bokrijk en omgeving'
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een complex van beschermde natuurgebieden met de naam 'Vijvergebied middenLimburg' (oppervlakte van 5.095 ha, met 17 beschermde habitats en 20 beschermde
soorten); op welke manier is de verleende milieuvergunning verenigbaar met de op
23 april 2014 afgesloten IHD; er werden bijzondere voorwaarden opgelegd; het gaat
om 'mitigerende' maatregelen die dienen om te anticiperen op de staat van
instandhouding van de soorten vermeld in de bijlagen van het Natuurdecreet; ANB is
van mening dat mits naleving van de opgelegde voorwaarden er geen sprake kan
zijn van een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de
betrokken SBZ; hiervoor steunt ANB op het arrest van het Hof van Justitie dat stelt
dat een project dat de IHD niet in gevaar brengt, niet kan worden beschouwd als
een project: dat significante gevolgen heeft voor het betrokken gebied; beroeper kan
hier niet mee akkoord gaan; het IHD-rapport voor het hele Habitatrichtlijngebied
schrijft immers wel het behoud van de soorten voor en stelt dat de huidige staat
van instandhouding als gedeeltelijk aangetast moet worden beschouwd; het
bestreden besluit stelt zelf dat voor de uitvoering van de milieuvergunning een
ontbossing nodig is, die de vernietiging van delen van het habitat tot gevolg zal
hebben; de bestreden beslissing gaat regelrecht in tegen de IHD van 2014; de
deputatie heeft onzorgvuldig gehandeld bij het vergunnen van de uitbreiding door
alleen mitigerende maatregelen op te leggen in de bijzondere voorwaarden, zonder
rekening te houden met de moeilijkheden voor de instandhouding van de
waardevolle omgeving die de vergunning met zich meebrengt;
de uitbreiding heeft een weerslag op de mobiliteit in de omgeving; in het bestreden
besluit wordt het aantal bijkomende voertuigbewegingen van vrachtwagens geschat
op 665 per dag en 250 tijdens weekenddagen; de burgemeester van Zonhoven heeft
in een advies van 9 augustus 2016 gesteld dat het transportbedrijf maatregelen uit
het bedrijfsvervoersplan moet concretiseren (voornamelijk maatregelen die het
woon-werk verkeer van de werknemers moeten optimaliseren); het bestreden besluit
legt geen enkele voorwaarde op met betrekking tot de ontlasting van de mobiliteitssituatie in de omgeving van de uitbreiding, terwijl de adviserende burgemeester
concrete mogelijkheden aanreikt om de ontsluiting van het verkeer in de omgeving
te vereenvoudigen; de deputatie had voorwaarden moeten bepalen met betrekking

tot de mobiliteit;
het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid komt tot de conclusie dat de
N02-impact stijgt van 8% in 2015 naar 10% in 2020 ten opzichte van de
toetsingswaarde onder invloed van de uitbreiding; op basis van het
beoordelingskader van het richtlijnenboek 'Lucht' zijn deze toenames als belangrijk
in te schatten; dit houdt in dat er op korte termijn moet gezocht worden naar
milderende maatregelen; het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt zelf voor om te
onderzoeken of er een groot aandeel via het goederentransport zou kunnen
verlopen en stelt dat er binnen zes maanden na vergunningverlening milderende
maatregelen moeten voorgesteld worden om de toename van NOz te wijten aan
wegverkeer te analyseren; de burgemeester van Zonhoven stelt dat Adblue moet
worden gebruikt om de emissies van vrachtwagenvervoer tegen te gaan; ook aan
deze voorstellen gaat de deputatie voorbij;
er is geen zorgvuldige afweging gedaan van de alternatieven; het is allerminst
duidelijk waarom juist delen waardevol natuurgebied nodig zijn om de uitbreiding
te kunnen uitvoeren; de deputatie verschuilt zich achter de bestemmingswijziging
van het GRUP door te stellen dat de aanvraag voldoet aan de bestemmings- en
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stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP; in het bestreden besluit wordt
echter erkend dat het GRUP werd vastgesteld juist om deze uitbreiding mogelijk te
maken; ook wordt gesteld dat een procedure tot nietigverklaring van het GRUP
lopende is;
- er is onvoldoende ingegaan op de bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek;

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 16 februari 2011
houdende melding overname van de milieuvergunning op naam van de nv Belstor door
de nv H. Essers Logistic Company voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2031;

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 16 februari 2011
houdende het hernieuwen en veranderen van een bedrijf voor op- en overslag van

goederen voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2031;

Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied en natuurgebied volgens het
gewestplan 'Hasselt-Genk', vastgesteld bij het koninklijk besluit van 3 april 1979;

Gelet op de ligging van de inrichting in een specifiek regionaal bedrijventerrein voor
transport, distributie en logistiek volgens het gewestelijk RUP "Uitbreiding Transportbedrijf H.Essers", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 maart 2016;

Gelet op het subadvies van 6 december 2016 van de dienst Water en Domeinen, Afdeling
Infrastructuur, Directie Omgeving, van de provincie Limburg;

Gelet op het gunstige advies van 22 december 2016 van de afdeling Ecologisch Toezicht
van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);

Gelet op de gunstige subadviezen van 22 en 23 december 2016 en 30 januari 2017 van het

ANB;

Gelet op de gunstige subadviezen van 19 december 2016 en 16 en 17 januari 2017 van de
dienst Milieu-effectrapportage van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het gunstige advies van 25 januari 2017 van de afdeling Gebieden en Projecten
van het departement Ruimte Vlaanderen;
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Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 27 januari 2017 van de afdeling
Milieuvergunningen (AMV) van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het horen op 31 Januari 2017 door de gewestelijke miljeuvergunningscommissie
van de exploitant die een nota overhandigt en het volgende verklaart:
de exploitant overhandigt een papieren versie van een eerder per mail
opgestuurde nota met bijlagen;
de exploitant heeft bijkomende bemerkingen over de bijzondere voorwaarden die
betreffende de ontvlambare stoffen buiten de effectafstand van de windturbines
volgen uit het aanvraagdossier;
de bijzondere voorwaarde die het gebruik van zwaar materieel in de
infiltratiezone verbiedt, is echter wel problematisch; er wordt voorgesteld om
rijplaten te gebruiken of eventueel rupsbanden; deze maatregelen zijn voldoende
om de druk te verdelen en zo compactatie tegen te gaan; met de door AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde zijn er geen graafwerken mogelijk waardoor het
onmogelijk wordt om het project uit te werken;
aangaande de Spaanse vlag kan er gesteld worden dat zelfs al worden de
maatregelen die werden voorgesteld in de ontheffing, niet uitgevoerd, er nog
geen significant effect zal zijn;
er werd een overeenkomst betreffende het beheer van het fietspad opgemaakt
dat al ondertekend werd door ANB maar dat de andere partijen nog zullen ondertekenen; dit wordt nog overgemaakt; hierin wordt gesteld hoe de zones zullen
worden gerealiseerd, beheerd en onderhouden (onder andere met betrekking tot
Spaanse vlag);
over de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de infiltratie kan gesteld
worden dat er een maximale infiltratie wordt nagestreefd; er wordt een zwaar
gedimensioneerde wadi voorzien;
de opslag van oxiderende stoffen zit wel onder de maximale effect-afstand; dit
werd in het OVR onderzocht en vormt geen probleem; de ontvlambare stoffen
worden apart opgeslagen van de oxiderende stoffen; met betrekking tot de
oxiderende stoffen vraagt de brandweer niets specifieks; in een beroepschrift
wordt gesteld dat de vergunning van de windturbines wordt aangepast door dit
project; dit klopt echter niet; de problematiek van de opslag werd opnieuw
onderzocht; alleen de ontvlambare stoffen moeten op de nodige afstand
geplaatst worden;
de stedenbouwkundige vergunning is momenteel hangende bij de deputatie; er
wordt binnenkort een uitspraak verwacht;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 31 januari 2017 van de gewestelijke
milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat de beroepen ingediend door een natuurvereniging, een omwonende
en een buurtcomité betrekking hebben op het verlenen van de milieuvergunning voor de
verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een logistiek- en transport-

bedrijf;
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Overwegende dat de argumenten van de beroepsindieners voornamelijk gaan over de
aantasting van de SBZ, veiligheid omwille van naburige windturbines, gebrek aan
alternatievenonderzoek, mobiliteit, stedenbouw en waterhuishouding;

Overwegende dat de nv H. Essers Logistics Company een logistiek- en transportbedrijf
uitbaat op de transportlaan te Genk; dat naar aanleiding van de snelgroeiende farmaactiviteiten nv H. Essers de site te Genk (Transportlaan) wenst uit te breiden zowel in
totale oppervlakte voor magazijnen als in hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke producten;
dat de opgeslagen producten voornamelijk farma-producten betreffen waaronder zowel
grondstoffen, eindproducten als intermediaire producten van de farma-industrie; dat de
geplande uitbreiding een totale bijkomende magazijnoppervlakte (hal 4B tot en met 4M
en hal 5B tot en met 5D) van ongeveer 72.000 m2 voorziet, waarvan ongeveer 64.500 m2

effectieve opslagruimte en ongeveer 7.500 m2 doorvoerhallen; dat op basis van een
gemiddelde productdichtheid van 1 ton per m2 de totale hoeveelheid opgeslagen
producten zal verhogen van bijna 52.000 ton naar circa 124.000 ton;

Overwegende dat de bijkomende hallen voorzien worden in het verlengde van de reeds
bestaande hallen 4A en 2/5A in westelijke richting; dat om de uitbreiding te realiseren
een verruiming van het bedrijfsterrein noodzakelijk is waardoor een ontbossing vereist
is;

Overwegende dat de nv H. Essers bovendien naar aanleiding van de CLP-verordening de
vergunde opslag van gevaarlijke producten wenst om te zetten naar de nieuwe subrubrieken onder rubriek 17, conform de CLP-indeling; dat de nv H. Essers de geplande
opslagcapaciteit optimaal wil benutten, rekening houdende met de maximale opslagcapaciteit voor de Seveso-producten, zoals in het OVR werd bepaald, rekening houdende
met een optimale benutting voor de niet-Seveso-producten; dat de maximale totale

opslagcapaciteit in de compartimenten met opslag van eenheidsverpakkingen gemiddeld
gelijk is aan 1 ton per m2; dat de nv H. Essers voor bepaalde rubrieken de maximale
geplande opslagcapaciteit van 102.250 ton wil verkrijgen;

Overwegende dat er momenteel recreatieve paden (fietspad, mountainbikeroute en
ruiterpad) gelegen zijn buiten het huidige terrein van de nv H. Essers; dat deze paden
door de gevraagde uitbreiding moeten verlegd worden in westelijke richting;

Overwegende dat de uitbreidingszone is gelegen op het grondgebied van de stad Genk
en de gemeente Zonhoven; dat de stad Genk en het ANB eigenaar zijn van de
betreffende percelen;
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Overwegende dat de meest nabijgelegen woongebieden, Driehoeven en Vogelsberg, zich
ten oosten bevinden op minstens 520 m van de nv H. Essers; dat het meest nabijgelegen
recreatiegebied, het vakantiepark Hengelhoef te Houthalen-Helchteren, zich ten noorden
van de nv H. Essers bevindt aan de overkant van de E314; dat de gebouwen voor
verblijfsrecreatie (vakantiewoningen) zich bevinden op ongeveer 650 m van de nv H.
Essers;

Overwegende dat de voorziene uitbreiding met een oppervlakte van 12 ha is gelegen in
deelgebied 3 van het Habitatrichtlijngebied 'Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek,
Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden'; dat dit Habitatrichtlijngebied
een totale oppervlakte heeft van 3.627 ha; dat de andere deelgebieden meer westelijk
gelegen zijn van de projectlocatie;

Overwegende dat de aanvraag activiteiten omvat die voorkomen op bijlage II van het
MER-besluit, meer bepaald onder categorie 1d 'Ontbossing met het oog op de
omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de oppervlakte 3 ha of meer
bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is' en onder
categorie 6c 'Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten:
Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met
een opslagcapaciteit van 100.000 ton tot 200.000 ton';

Overwegende dat er een plan-MER werd opgesteld (goedgekeurd op 30 oktober 2014) in
het kader van de opmaak van het GRUP 'Uitbreiding transportbedrijf H. Essers' om de
effecten van de omvorming van een deel van het natuurgebied op planniveau te
bekijken; dat vervolgens op 26 mei 2016 een ontheffing tot verplichting van het opstellen
van een project-MER werd toegekend voor de huidige uitbreidingsaanvraag;

Overwegende dat de beroepers aangeven dat de altematievenstudie alleen het
economische aspect vanuit het perspectief van de exploitant behandelt; dat artikel 4.2.3,
§3ter, van het DABM in het kader van een ontheffingsnota niet vereist dat er een
alternatievenstudie wordt opgesteld; dat in de subadviezen van 19 december 2016 en 16
en 17 januari 2017 van de dienst Milieueffectenrapportagebeheer (dienst MER) van de
afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid wordt gesteld dat in het plan-MER wel degelijk
informatie te vinden is met betrekking tot het alternatievenonderzoek; dat ruimtelijke en
milieuafwegingen aan de basis lagen om in het alternatievenonderzoek alleen bestaande
bedrijventerreinen te beschouwen die niet leiden tot bijkomende inname van open
ruimte en bovendien al geschikt bevonden zijn voor industriële en/of logistieke
activiteiten; dat vervolgens in het plan-MER op de ptandoelstelling werd gefocust waarbij
de doelstelling de beschikbaarheid van een aaneengesloten ruimte van ongeveer 30 ha
is; dat daarbij rekening gehouden moest worden met een efficiënte bedrijfsvoering en
een goede weg- en spoorwegontslujting; dat uit deze plandoelstellingen criteria werden
afgeleid waaraan een redelijk alternatief moet voldoen om in aanmerking te komen;
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Overwegende dat door de beroepers wordt gesteld dat de hydrologische studie uit 2002
dateert en dat het de bevoegdheid van de dienst MER is om na te gaan of er werd
uitgegaan van de meest correcte aannames; dat werd opgenomen in de richtlijnen van
de dienst MER betreffende de plan-MER dat de waterhuishouding grondig bestudeerd
moet worden, ofwel op basis van de beschikbare eco-hydrologische studie ofwel, indien
hieruit onvoldoende informatie beschikbaar zou blijken, op basis van een grondwatermodellering; dat de erkend deskundige water dit verder heeft uitgewerkt in het planMER waarop ook de ontheffing gesteund is;

Overwegende dat in het subadvies van 16 januari 2017 van de dienst MER gesteld wordt
dat men in de ontheffing voor de discipline 'Water' tot de conclusie komt dat er geen
nadelige effecten verwacht worden van de uitbreiding met betrekking tot de hemelwaterberging en -afvoer; dat men bij de discipline 'Fauna en flora' tot de conclusie komt
dat de effecten door de ingebouwde maatregelen in het voorgenomen project door
mogelijke wijziging van de hemelwaterhuishouding in het omliggende Habitatrichtlijngebied verwaarloosbaar zijn; dat er ook wordt gesteld dat de effecten door het
verleggen van de recreatieve paden verwaarloosbaar zijn;

Overwegende dat door de beroepers gesteld wordt dat er geen gegevens bekend zijn
over bepaalde aspecten tijdens de aanlegfase, zoals geluidsverstoring; dat ook
permanente effecten van de aanlegfase zoals habitatverlies en verstoring van
beschermde soorten (Spaanse vlag) niet onderzocht zouden zijn; dat in de ontheffing
enkele voorzorgsmaatregelen worden opgesomd die zullen genomen worden tijdens de
aanlegfase (deel 2.8); dat onder andere wordt aangegeven dat er maatregelen genomen
worden om de Spaanse vlag te beschermen door de vrijwaring van het mpsenbiotoop
tijdens de werken en het verplaatsen ervan naar nieuwe bermen; dat hierbij voor de
verdere uitwerking wordt verwezen naar het werkplan en de passende beoordeling; dat
in de passende beoordeling (deel 1.6.1.1) die als bijlage bij de ontheffing werd ingediend,
de effecten van direct ruimtebeslag en geluidsverstoring tijdens de aanlegfase onderzocht werden;

Overwegende dat de beroepers aanhalen dat de opslag van het totaal pakket aan
producten niet wordt besproken in het project-MER, alhoewel het gaat om een grote
hoeveelheid bijkomende opslag; dat in de ontheffing voor alle producten wordt
aangegeven over welke categorie producten het gaat en hoe deze worden opgeslagen;
dat het in casu niet gaat om de productie van gevaarlijke producten maar om verpakte
producten die niet uitgepakt worden;

Overwegende dat de voorziene uitbreiding met ongeveer 73.000 m2 hallen en opslagruimten is gepland over een oppervlakte van 12 ha en is gelegen in het Habitatrichtlijngebied "Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden" (SBZ-H BE2200031-3); dat dit Habitatrichtlijngebied een totale oppervlakte heeft van 3.627 ha en uit drie deelgebieden bestaat, die grotendeels ten westen

van het bedrijf gelegen zijn; dat voorliggende uitbreiding is gelegen in deelgebied 3
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'Teut-Tenhaagdoornheide'; dat dit deelgebied grotendeels bestaat uit heiden en vennen
en uit bossen; dat de andere deelgebieden zich situeren ten westen van het bedrijf op
ongeveer 2,3 km afstand (deelgebied 2: omgeving 'Bokrijk -'t Wik') en op ongeveer 8 km
afstand (deelgebied 1: 'Vijvergebied'); dat deze deelgebieden worden gekenmerkt door de
aanwezigheid van vijver- en moerashabitats afgewisseld door bossen; dat het volledige
Habitatrichtlijngebied door het besluit van 23 april 2014 is aangewezen voor een aantal
habitats en soorten; dat de projectzone grenst aan onderdelen van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (GEN gebied 434 - 'De Teut');

Overwegende dat aan de ontheffingsnota een passende beoordeling werd toegevoegd;
dat in de passende beoordeling gefocust wordt op deelgebied 3 'Teut-Tenhaagdoornheide'; dat in de IHD voor habitats en soorten van dit gebied een onderscheid gemaakt
wordt tussen de doelstellingen voor het heidelandschap enerzijds en bossen en beekvalleien anderzijds; dat in het deelgebied voor volgende habitattypes IHD werden
geformuleerd:
voor heidelandschappen: 4030, 2310, 6230, 4010, 7150, 7140, 3110, 3130 en 3160;
voor bossen: 9120, 9190. 91 EO, 6430 en 6510;

Overwegende dat in het advies van het INBO (INBO.A.3365) 'Actualisatie van de
biologische waarderingskaart en natura 2000 Habitatkaart i.h.k.v. het GRUP 'Uitbreiding
transportbedrijf H. Essers" van 30 oktober 2015 voor twee zones in de uitbreidingszone
wordt geconcludeerd dat deze biologisch zeer waardevol zijn; dat het gaat om habitattype 4030 'Droge Europese heide' en habitattype 9190 'Eiken-berkenbos'; dat habtitattype
9190 als habitatwaardig wordt beschouwd in het advies van het INBO; dat het INBO
daarvoor de criteria gebruikt zoals opgenomen in het INBO-rapport (INBO.R.2016.11613777)
'BWK en Habitatkartering, een praktische handleiding; Deel 4: de bossleutel' van 1 maart
2016; dat uit het rapport blijkt dat voor het habitattype 9190 volgende criteria gelden om
als habitatwaardig beoordeeld te worden:
indien het bosbestand al minstens sinds ongeveer 1850 (periode
Vandermaelen-kaart) onafgebroken bos is geweest (inclusief tijdelijke kapvlakte),
en ongeacht de toestand van de kmidlaag, is dit steeds een habitatwaardig bos
(Thomaes et al., 2012);

voor habitattype 9190 (eiken-berkenbossen) volstaat de aanwezigheid van een
aantal oude loofbomen (meestal eiken, minstens 100 jaar oud) voor habitatwaardig bos; hier zijn immers vaak weinig echte kensoorten in de vegetatie
aanwezig;

dat volgens het INBO voldaan wordt aan deze criteria; dat de KU Leuven in haar onderzoek 'Evaluatie habitatwaardigheid in het kader van het GRUP 'Uitbreiding transportbedrijf H. Essers" van 6 juni 2016 tot gelijkaardige conclusies komt;

Overwegende dat het standpunt van het INBO niet wordt bijgetreden in de passende
beoordeling; dat met betrekking tot de aanwezigheid van habitattype 9190 is vast te
stellen dat dit standpunt ingaat tegen de richtlijnen van het INBO zelf; dat om te spreken
van habitattype 9190 immers vereist is dat er sprake is van oude loofhoutbossen; dat het
bos binnen het plangebied een oud naaldhoutbos is met bijmenging van loofhout; dat
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om te voldoen aan de definitie "oud bos" het bos minstens 100 jaar oude eikenbestanden zou moeten bevatten, wat volgens de deskundige niet het geval is; dat uit het
advies van het INBO blijkt dat de aanwezige droge heidevegetatie, aangeduid als
nummers 2 en 3 op figuur 3 bij het advies van 30 oktober 2015, zich heeft ontwikkeld in
de brede ontboste zones langsheen het recent aangelegde fietspad en bovendien buiten
het plangebied en dus ook het projectgebied ligt, namelijk op het openbaar domein dat
grenst aan het plangebied; dat er in de passende beoordeling wordt geconcludeerd dat
er geen actueel habitat aanwezig is in de uitbreidingszone;

Overwegende dat in de passende beoordeling ook de aanwezigheid van Spaanse vlag
(een vlindersoort) wordt besproken; dat Spaanse vlag een soort is die is opgenomen in
Bijlage II van de Habitatrichtlijn; dat er in Vlaanderen geen SBZ voor Spaanse vlag is
opgenomen; dat bij de eerste omzetting van de Habitatrichtlijn in Vlaamse wetgeving
Spaanse vlag ook niet werd opgenomen vanuit de Bijlage II als voorkomende soort in
Vlaanderen; dat deze soort op heden wel opgenomen is in Bijlage II van het
Natuurdecreet; dat in de loop van de zomer van 2014 in de uitbreidingszone ter hoogte
van de bermen van het fietspad zowel ten westen als ten noorden van de bestaande
bedrijfssite (tussen het bedrijventerrein en de E314) de aanwezigheid van de vlindersoort
Spaanse vlag (Euplagia / Callimorpha quadripunctaria) werd vastgesteld; dat een vijftal
adulte exemplaren werden waargenomen (mondelinge mededeling Geert Beckers); dat er
nog niet gericht gezocht werd naar rupsen; dat de aanwezigheid van een vijftal vlinders
evenwel sterk doet vermoeden dat er ook voortplanting plaatsvindt in de uitbreidingszone en dat het hier om een deelpopulatie gaat en niet over een paar zwervende
exemplaren afkomstig van een verder afgelegen bronpopulatie; dat het feit dat vaak zeer
lage aantallen worden waargenomen, in de literatuur wordt aangehaald als een
moeilijkheid bij de monitoring van Spaanse vlag (Adriaens et al., 2008; De Vries &
Groenendijk, 2012); dat het een mobiele soort betreft, die pas recent in Vlaanderen
verscheen; dat ook te verwachten is dat de soort in de toekomst grotere delen van
Vlaanderen kan koloniseren;

Overwegende dat bij de vaststelling van de gewestelijke IHD voor Spaanse vlag werd
vermeld dat er geen extra oppervlakte leefgebied nodig is naast de vooropgestelde extra
oppervlaktes Europees te beschermen habitats en leefgebied van andere Europees te
beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige
milieubeleid; dat het ondersteunende rapport van de gewestelijke doelstellingen voor
habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogel richtlij n voor Vlaanderen
(INBO.M.2009.6) aangeeft dat in Vlaanderen slechts kleine populaties bekend zijn; dat
reeds enkele jaren vaste populaties bekend zijn waaronder bijvoorbeeld ook op de
Melberg te Genk; dat de populatie als gunstig beschouwd wordt alsook de regionale
staat van instandhouding;

Overwegende dat Spaanse vlag vandaag ook vaak voorkomt in gebieden met enige
urbane infrastructuur (randstedelijk gebied, tuinen, spoorwegbermen); dat dit samenhangt met het feit dat het een warmteminnende soort is; dat de soort zijn areaal voornamelijk uitbreidt langs natuurlijke en antropogene, lijnvomnige migratieroutes (bijvoorPagina 24 van 46

beeld wegbermen en spoorwegen); dat de Spaanse vlag op zich geen uitgestrekte bossen
nodig heeft maar wel behoefte heeft aan variatie in habitat door de verschillende eisen
van vlinders (namelijk warme, zonnige bosranden) en rupsen (namelijk koel en vochtig
bos); dat alleen de ondersoort rhodosensis in Europa als ernstig bedreigd wordt
beschouwd waardoor de soort op zich als prioritaire soort werd aangeduid; dat de
andere ondersoorten van Spaanse vlag echter niet ernstig bedreigd zijn; dat het niet
deze ondersoort rhodosensis is die in het gebied werd waargenomen;

Overwegende dat er in het licht van het voorzorgsprincipe ook enkele milderende
maatregelen met betrekking tot de Spaanse vlag werden aanbevolen in de passende
beoordeling:
het creëren van geschikte leefgebieden voor rupsen en adulten van Spaanse vlag
in het resterend habitatrichtljjn- of natuurgebied ten westen van de uitbreidingszone onder de vorm van soortenrijke graslanden en mantelzoomvegetaties met

een voldoende brede ruigtezoom;
het creëren van ruigtevegetaties voor Spaanse vlag in de bermen van het fietspad
en het ruiter- en MTB-pad ter hoogte van de noordelijke bufferstrook en het vrijwaren van een deel van de populatie tijdens de werkzaamheden;

Overwegende dat in de passende boordeling wordt besloten dat voorliggend project
geen significant negatieve effecten zal genereren op niveau van de Europese habitats en
soorten van het habitatnchtlijngebied en hun IHD, op voorwaarde dat milderende
maatregelen zoals beschreven in de passende beoordeling bij het plan-MER (2014) en
verankerd door het goedgekeurd gewestelijk RUP, zullen worden genomen; dat de
effecten volgens de deskundige niet betekenisvol zijn en geen meetbare of aantoonbare
gevolgen hebben op het behalen van de IHD;

Overwegende dat er volgens de passende beoordeling voor het VEN-gebied 'De Teut Tenhaagdoornheide', gelegen op ongeveer 120 m ten westen van de uitbreidingszone van
de nv H. Essers, geen negatieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van de
uitbreiding indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan; dat er geen
onvermijdbare of onherstelbare schade aan het gebied optreedt ten gevolge van de

uitbreiding;

Overwegende dat het ANB in zijn advies met betrekking tot de ontheffingsnota het
volgende concludeert over de passende beoordeling:
"Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit
geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van
de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich
akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling. De passende beoordeling
wordt gunstig geadviseerd en er wordt voldoende aangetoond dat er geen
aanzienlijke milieueffecten op aanwezige natuurwaarden veroorzaakt worden. Het
verzoek tot ontheffing van de MER-plicht wordt dan ook gunstig geadviseerd.";
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Overwegende dat in de gunstige subadviezen van het ANB van 22 en 23 december 2016
en 30 januari 2017 wordt geconcludeerd dat de bestaande natuurwaarden niet worden
geschaad en dat het ANB zich akkoord verklaart met de inhoud van het bestreden
besluit; dat de beroepschriften geen nieuwe elementen bevatten die een aanpassing van
het in eerste aanleg uitgebracht advies van 7 oktober 2016 noodzakelijk maken; dat de
activiteit geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt aan de natuurlijke kenmerken van
de omgeving en de SBZs mits het toepassen van de geldende VLAREM-nomen op het vlak
van de opslag van producten en het toepassen van onderstaande mitigerende maatregelen:
- gebruik van gebiedseigen gronden voor de aanleg van bufferzones, infiltratiebekken en groenzones. De herkomst moet bewezen worden door vervoers-

documenten die op elk ogenblik moeten getoond kunnen worden voor controle;
- gebruik van streekeigen en autochtoon plantgoed, waarbij een groenscherm in de
breedte opgebouwd is uit minstens drie rijen struiken en minstens drie rijen
hoogstammige bomen. De breedte van de bufferstrook ten noorden van het
bedrijf bedraagt minimaal 9 m en maximaal 15 m. Deze buffer wordt voorzien van
een visueel groenscherm van minstens 5 m breed. Hierdoor blijft de lichtverstoring in het noordelijk deel van de bufferstrook en in de rand van de E314
beperkt, zodat het resterend natuurgebied een verbindingsfunctie kan blijven
vervullen. Het autochtoon karakter moet bewezen worden door herkomst-

certificaten van de leverancier van het plantsoen. Bij afsterven van het jonge
plantsoen moeten nieuwe aanplantingen uitgevoerd worden in het eerstvolgende
plantseizoen. De buffers zijn vrij van biocidengebruik tenzij anders bepaald in het
beheerplan annex afsprakennota voor het beheer van de te behouden boszone en
de buffers;
afstemming van het beheer tussen de verschillende eigenaars in het resterend
gebied tot Wagemanskeel. H. Essers faciliteert de opmaak van een 'geschreven
overeenkomst' in het beheersplan waarin naast het beheer van de buffers voor

het beperken van licht en geluid ook de inrichting en het beheer van mantelzoomvegetaties ten westen van de uitbreiding en in de noordelijke bufferstrook
ten noorden van het verlegde fietspad begrepen zijn;
- geen gebruik van strooizouten;

- afkoppeling bezinkingsputten op bestaande site, om vervuiling van de bodem en
het grondwater te vermijden;
plaatsen van een zand- en slibvang en KWS-afscheiders vóór de lozing van hemelwater in het infiltratiebekken. Opstellen van een onderhoudscontract voor KWSafscheiders met maandelijkse controle van het waarschuwingssignaal en de
algemene werking;
binnen een periode van zes jaar na het verkrijgen van de milieuvergunning (anno
2023 bij uitvoering van fase 7 van de uitbreiding); vervanging van alle randverlichting op de bestaande site H. Essers, met voorzien van neerwaartsgerichte
armaturen en amberkleurige verlichting; elke fase van de uitbreiding moet
onmiddellijk voorzien worden van het gevraagde verlichtingssysteem;
- geluidsbronnen plaatsen in de rij tussen de nieuwe hallen 4 en 5;
maandelijkse controle van de waterkwaliteit, de infiltratiesnelheden en de
infiltratiecapaciteit van de bufferbekkens, om potentiële calamiteiten tijdig te
detecteren;
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- om een goede opvolging van de werken mogelijk te maken, wordt het ANB
ingelicht over de projectplanning en de stappen die ondernomen zullen worden
binnen de gestelde voorwaarden op het vlak van mitigerende maatregelen in
uitvoering van de milieuvergunning;
dat deze maatregelen reeds werden opgelegd in het bestreden besluit;

Overwegende dat het ANB met betrekking tot de effecten op de SBZ, specifiek voor de
Spaanse vlag, het volgende stelt in zijn subadviezen:
"De verschillende voorkomende Europees te beschermen habitats t.h.v. de project-

zone werden geïnventariseerd en opgelijst. Samen met de oplijsting werden de
aspecten die te maken hebben met het actueel voorkomen, de potenties voor het
habitat binnen het gebied dat het rapport beslaat, de trend en de beoordeling van
de actuele staat van instandhouding aan de hand van LSVI-tabellen meegenomen.
De voornaamste bepalende factoren voor de interpretatie van de bestaande
vegetaties en de potenties die het deelgebied 3 Teut - Tenhaagdoornheide heeft
voor zowel het ANB, de terreinbeherende verenigingen als privéeigenaars om te
voldoen aan de doelen zoals opgenomen in de S-IHD rapport 26 - Vijvergebied
Midden-Limburg, zijn terug te vinden in het concept voor de landschapsecologische
systeemanalyse voor het Natura 2000 gebied Teut, Tenhaagdoomheide en de
domeinbossen van Kelchterhoef.
In deze analyse is gebruik gemaakt van de beschikbare beleid- en beheergerichte
informatie van enerzijds de vastgestelde doelen en functies (bv SIHD), de Biologische
Waarden ngskaart en anderzijds de geformuleerde knelpunten en potenties
(Agentschap voor Natuur en Bos, 2011). Deze informatie is vervolgens geconfronteerd
met de bestaande systeemkennis uit de literatuur en bij de verschillende leden van
het consortium rond de opstelling van een toekomstig beheerplan. Het betreft in de
eerste plaats de vroegere ecohydrologische beschrijving van Technum (2002), de
grondwaterpeildata die INBO in het kader van opdrachten in de regio verzamelde,
topografische metingen en digitaal hoogtemodel, vegetatiekaarten (Technum;
gegevens EV-INBO), GEO-info (AGIV, DOV) en gegevens over soortenverspreiding
zowel binnen het gebied als in de directe omgeving (Aeolus, 1999a, b). In deze
periode van "visievorming" zijn daarnaast door de leden van het consortium

verkennende veldbezoeken uitgevoerd, vaak begeleid door een of meerdere
beheerders. Deze veldbezoeken zijn zeer informatief en nuttig gebleken bij het
formuleren van de resterende kennishiaten uit de bestaande studies en het
benoemen van potenties die in deze studies onderbelicht gebleven zijn.
Vermits de LSVI (lokale staat van instandhouding) doorwerkt in de effectvoorspelling, is het noodzakelijk om de draagwijdte van het verschil tussen
mitigeren en compenseren te duiden. In dit verband wordt verwezen naar een

uitspraak hierover door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 15 mei 2014
inzake het dossier over de verbreding van de A2 in Nederland. De uitspraak volgt op
prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in
Nederland over de interpretatie van de Habitatrichtlijn. De beantwoording van de
prejudiciële vragen door advocaat-generaal E. Sharpston geeft een duidelijk
richtsnoer over met name de interpretatie van artikel 6 van de Habitatrichtlijn en
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zet diverse zaken rond compensatie, mitigatie en de relatie tot beheersmaatregelen
helder neer. In onderstaande tekst worden de essentie van enkele van de conclusies
van de advocaat-generaal weergegeven.

De advocaat-generaal gaat eerst in op de essentie van Artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Artikel 6 is verdeeld in vier leden en gaat over de omgang met en
bescherming van Natura 2000-gebieden en de beoordeling van plannen en
projecten.

Artikel 6.1 schrijft voor dat instandhoudingsmaatregelen getroffen moeten worden
voor behoud en herstel van de natuurlijke habitat in een "gunstige staat van
instandhouding". Het impliceert actief onderhoud of zelfs verbetering van de
kwaliteit en/of omvang van de habitats;
Artikel 6.2 schrijft voor dat passende maatregelen worden getroffen zodat de
kwaliteit niet verslechtert en er geen storende factoren optreden;
Artikel 6.3 schijft voor dat plannen en projecten alleen kunnen worden goedgekeurd
als zij de "natuurlijke kenmerken" van een gebied niet aantasten;
Artikel 6.4 stelt dat als een plan of project vanwege dwingende redenen van groot
openbaar belang toch doorgang moet vinden en er geen alternatieven zijn, er
compenserende maatregel genomen moeten worden.

In het licht van artikel 6 legt de advocaat-generaal vervolgens de termen mitigatie
en compensatie en hun relatie tot vergunningverlening uit:
- Mitigatie: Een mitigerende maatregel is een maatregel die de negatieve gevolgen
van een plan of project vermindert of voorkomt. Een mitigerende maatregel is
volgens de advocaat-generaat onlosmakelijk verbonden met de gevolgen die de
maatregel beoogt te verzachten en heeft dus betrekking op hetzelfde gebied en
hetzelfde habitattype.
- Compensatie: Een compenserende maatregel is niet een maatregel die de

aantasting van de natuurlijke kenmerken van een gebied voorkomt, maar een
maatregel die met positieve gevolgen netto negatief effect op zijn minst vermijdt.
Een compenserende maatregel kan in het betrokken Natura 2000-gebied worden
gerealiseerd, maar ook in een ander gebied, zolang de algehele samenhang van
Natura 2000 maar niet in het geding komt.
Wanneer een mitigerende maatregel de gevolgen van een plan of project zo verzacht
dat deze de natuurlijke kenmerken van een gebied niet aantasten, dan kan voor het
plan of project volgens artikel 6.3 vergunning worden verleend (en is geen toetsing
aan belangen nodig). Hierbij dient de mitigerende maatregel wel een integraal
onderdeel te zijn van het plan of project waarvan het de effecten probeert te
verzachten of te voorkomen. De maatregel kan worden opgenomen in het

oorspronkelijke plan of project of daar later aan worden toegevoegd als
voorwaarde, maar alleen voor goedkeuring van het plan of project. Alhoewel het
voor de hand ligt dat vergunning bij het nemen van compenserende maatregelen
alleen kan worden verleend op basis van artikel 6.4 stelt de advocaat-generaal dat
wanneer door het nemen van compenserende maatregelen er geen schadelijke
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gevolgen zijn voor de natuurlijke kenmerken van een gebied een vergunning op
basis van artikel 6.3 niet uitgesloten is.
De belangrijkste conclusie betreft de relatie die de advocaat-generaal stelt ten
aanzien van de relatie tussen mitigatie/compensatie en beheermaatregelen. Met
enige regelmaat zijn in mitigatieplannen maatregelen te vinden die ook zijn
beschreven in het beheerplan van het betreffende Natura 2000-gebied. De advocaatgeneraal zegt hierover dat deze beheermaatregelen zijn opgesteld om het Natura
2000-gebied te onderhouden of te verbeteren en dus een invulling zijn van de
verplichting die een lidstaat heeft voortvloeiende uit artikel 6.1. Zij stelt zelfs dat zij
deel uitmaken van de "natuurlijke kenmerken" van een gebied waaraan een plan of
project getoetst moet worden. Ze kunnen dan ook niet tegelijkertijd dienen als een
mitigerend/compenserend onderdeel van een plan of project.
De relatie tussen mitigatie/compensatie en beheermaatregelen werkt ook door in de
discussie over de zoekzone binnen het gebied zoals die op basis van de recente
wijzigingen van de kaarten werd bepaald.
Een 'zoekzone' geeft per Europees te beschermen soort en per Europees te

beschermen habitat de perimeter aan die gevrijwaard wordt met het oog op het
optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale
beschermingszone in kwestie.

De zoekzone maakt volgens het wettelijk kader deel uit van de richtkaarten die een
onderdeel zijn van de Managementplannen Natura 2000. De zoekzones zullen
evolueren bij elke nieuwe versie van het Managementplan Natura 2000 binnen
eenzelfde cyclus van zes jaar. De zoekzones moeten als vaststaande verworvenheid

beschouwd worden en zijn voor wat betreft de toepassing bij de passende
beoordeling niet onderhandelbaar.
Omdat de zoekzones een belangrijk instrument en hulpmiddel zijn voor wat betreft
de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, wordt in afwachting van de
managementplannen Natura2000, gewerkt met zogenaamde voorlopige zoekzones.

Deze worden opgesteld per habitattype of cluster van habitattypen en verschilt van
de eerste kaart met voorlopige zoekzones zoals verspreid begin 2015.
De nieuwe versie werd grotendeels gegenereerd met toepassing van het
zogenaamde zoekzonemodel met actualisaties en aanpassingen ten gevolge van de
uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Dit model werd opgesteld in
opdracht van het ANB door VITO en INBO (rapport in voorbereiding) en is gebaseerd
op het Ruimtemodel Vlaanderen (VITO). Dit heeft als gevolg dat de kaart voor deze
habitattypes opgebouwd is op basis van een rasterkaart met cellen van 100x100m (1
ha), die afgeknipt worden op de grenzen van de SBZ (versie 2013).
Voor een andere reeks habitats (niet door het model aanstuurbare habitats) zijn de
zoekzones bepaald met de methode van de eerste voorlopige zoekzones (D. Adriaens,
2014, Afbakenen voorlopige zoekzones voor de habitattypen binnen SBZ-H, INBO,
Nota voor ANB Beleid) . De grootste oppervlaktes daarvan betreffen habitats in de
Kuststreek en in de Polders. Deze zoekzones werden ingetekend op basis van de
habitatkaart (versie 2013) en op basis van geografische, biotische en abiotische
factoren.

Een zoekzone is nodig voor elk habitattype dat tot doel gesteld is in een Speciale
Beschermingszone (SBZ). Het openstaand saldo aan doelen binnen een SBZ voor een
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gegeven habitattype bepaalt de oppervlakte van zijn zoekzone. Dat saldo wordt
vermenigvuldigd met een factor 1,5 of 2 of 3, naargelang de grootte ervan. Dit levert
een oppervlakte (zoekruimte) waarbinnen later het doel kan gerealiseerd worden.
De discussies over het al dan niet innemen van zoekzone moet dan ook bekeken
worden uit hoofd van het in opmaak zijnde beheerplan voor 'De Teut-Tenhaagdoornheide' waar de effectieve invulling van de zoekzones wordt bepaald i.f.v. de

gestelde doelen. Vermits de aanduiding als zoekzone nog altijd wordt beschouwd als
een zoekruimte, is het het beheerplan dat bepaald of het ook effectief als zoekzone
voor heide wordt ingevuld.
In voorliggend dossier vervult het ANB de rol van 'sterkste schouders'. Natuur

ontwikkelen en beheren in de door hen beheerde terreinen, behoort tot haar
maatschappelijke opdracht en de realisatie van de Europese natuurdoelen is hier
prioritair. Het ANB neemt de hoofdmoot van de realisatie voor haar rekening en
draagt zo de spreekwoordelijke zwaarste last. Ook andere beheerders zal worden
gevraagd of zij al doelen (willen) realiseren. Het resultaat van deze gezamenlijke
inventaris wordt opgenomen in het Managementplan 1.1.";

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, bijgevolg kan besloten worden dat voldaan
wordt aan artikel 26bis en artikel 36ter van het Natuurdecreet;

Overwegende dat het bedrijf is gelegen in niet-overstromingsgevoelig gebied;

Overwegende dat het hemelwater afkomstig van het oostelijk deel van het bedrijfsterrein (namelijk daken van hallen 1 tot en met SA, deel van doorvoerhal 6A, opleidingscentrum, verlaadkades, wachtzones en verharde wegenis) gescheiden van het sanitair

afvalwater wordt opgevangen; dat het hemelwater via betonnen greppels in het intern
rioleringssysteem terechtkomt, waarna het wordt afgevoerd naar bufferbekken 1 (BB1)
dat zich situeert ten oosten van hal 3; dat het bufferbekken niet vloeistofdicht is uitgevoerd en er een overloop voorzien is vanuit het bufferbekken naar de openbare
riolering ter hoogte van de Transportlaan;

Overwegende dat de rijwegen van de parking voor de werknemers centraal op het
bedrijfsterrein (ten zuiden van hal 1) verhard uitgevoerd zijn; dat het hemelwater dat
hier terecht komt, afloopt naar een apart bufferbekken (BB2);

Overwegende dat het hemelwater dat afkomstig is van het westelijk deel van het
bedrijfsterrein (daken van de garage, een deel van doorvoerhal 6A, de tankzone voor
vrachtwagens en tussenliggende verharde wegenis) wordt afgeleid naar een tweede
wachtbekken (BB3) via het intern rioleringssysteem; dat BB1 en BB3 zijn uitgerust met
een slibvang en KWS-afscheider;
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Overwegende dat de uitbreiding een grote bijkomende verharde oppervlakte met zich
meebrengt (dakoppervlakte en wegenis); dat het gaat om een uitbreiding van 10,2 ha
bijkomende verharde oppervlakte (daken, wegenis, fietspad); dat iedere nieuwe opslaghal
zal voorzien worden van een regenwaterput van 10.000 l; dat dit opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor het sanitair in de hallen; dat de overloop van de hemelwaterputten en het overige hemelwater op de nieuwe verhardingen zal afgevoerd worden
naar een bufferbekken (BB4) dat infiltrerend wordt uitgevoerd met een volume van 6.703
m3 en een infiltratieoppervlakte van 5.141 m2; dat dit bekken is gelokaliseerd in de bufferzone grenzend aan de SBZ;

Overwegende dat het potentieel vervuild hemelwater afkomstig van de bijkomende
verharde terreinen over diverse zandvangers en KWS-afscheiders gestuurd wordt,

waarna het gezuiverd wordt afgevoerd naar de infiltratiewadi; dat het zuivere hemelwater van de daken rechtstreeks naar de infiltratiewadi loopt; dat in de ontheffingsnota
wordt aangegeven dat de geplande infiltratiewadi groter is dan vereist waardoor bijna
het volledige huidige hemelwater zal kunnen infiltreren;

Overwegende dat afgaande op de bijgevoegde terreinprofielen kan afgeleid worden dat
de verharding van het fietspad rechtstreeks kan afwateren naar de randzones; dat de
moutainbikeroute en het ruiterpad niet verhard zullen worden;

Overwegende dat in het bestreden besluit reeds het volgende werd opgelegd:
plaatsen van zand- en slibvang en KWS-afscheiders vóór de lozing van hemelwater in infiltratiebekken. Opstellen van een onderhoudscontract voor KWSafscheiders met maandelijkse controle van het waarschuwingssignaal en de
algemene werking;
maandelijkse controle van de waterkwaliteit, de infiltratiesnelheden en de
infiltratiecapaciteit van de bufferbekkens om potentiële calamiteiten tijdig te
detecteren;

Overwegende dat de VMM in haar advies van 1 juli 2016 (WT 2016 G 0412) uitgebracht in
de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning stelt dat mits een correcte
uitvoering van de infiltratiewadi het overgrote deel van het hemelwater dat momenteel
op het terrein kan infiltreren, in de toekomst eveneens kan infiltreren; dat mits een
goede infiltratie de impact op het grondwatersysteem beperkt zal zijn; dat om een goede
infiltratie te verzekeren de druk op de ondergrond bij de uitvoering van de werken
maximaal verdeeld moet worden door gebruik te maken van stalen platen of evenwaardige maatregelen ter hoogte van de infiltratiezone; dat bovendien de noodoverlaat
zo hoog mogelijk geplaatst moet worden; dat de infiltratiewadi wordt uitgevoerd met
een terugkeerperiode van de overloop van tien jaar; dat de infiltratiewadi met andere
woorden maximaal één keer in de tien jaar zal moeten overstorten; dat het aangewezen
is dit op te leggen in een bijzondere voorwaarde;
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Overwegende dat er door de uitbreiding geen nadelige effecten worden verwacht voor
de hemelwaterberging en de infiltratie; dat uit het advies van de VMM van 1 juli 2016
blijkt dat met betrekking tot de grondwaterstroming er geen significant negatieve
effecten worden verwacht aangezien er geen grote ondergrondse constructies worden

aangelegd;

Overwegende dat in bovenvermelde overweging voldoende is gemotiveerd dat er geen
schadelijke effecten zijn van de inrichting op het watersysteem; dat er bijgevolg voldaan
wordt aan artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald
de watertoets;

Overwegende dat op het terrein twee windturbines (WT1 en WT2) aanwezig zijn; dat de
vergunning voor de windturbines werd verleend aan de bvba Aro en de nv Martens bij
ministerieel besluit nr. AMV/156490/1001 van 5 mei 2014; dat twee andere windturbines
(WT4 en WT5) zich op een ruime afstand van deze vestiging (> 450 m) bevinden;

Overwegende dat in de veiligheidsstudie die bij de windturbineaanvraag was gevoegd,
een maximale effectafstand werd berekend van 371 m (wiekbreuk bij twee keer het
nominaal toerental); dat in het ministerieel besluit van 5 mei 2014 het volgende wordt
gesteld:
"Overwegende dat in de directe omgeving van het windturbmepark het. hogedrempel
Seveso-bedrijf NV H.Essers & zonen Internationaal Transport is gelegen; dat de NV H.
Essers in een bijkomend schrijven stelt dat het belang van veiligheid op en rond de
sites van Essers prioritair is; dat reeds twee vergaderingen werden gehouden met de
brandweer van Genk, de eerste om de berekeningsmethode toe te lichten en de
tweede om een aantal mogelijke oplossingen om de veiligheid te verhogen, door het
bedrijf Essers voorgesteld, toe te lichten; dat de NV H. Essers hiermee wil tegemoet
komen aan de strengere veiligheidseisen van de Genkse brandweer; dat de brandweer
van de stad Genk echter geen enkele risico-verhoging wil rond Seveso-installaties en
daarom een ongunstig advies uitbracht;
Overwegende dat de volgende mogelijke maatregelen in het schrijven van de NV H.
Essers werden voorgesteld:
• voor windturbine 4, achter hal 7 van de NV H. Essers en windturbine 5 stellen er

zich geen problemen omdat er zich binnen de maximale effectafstand geen
gebouwen bevinden die Seveso-plichtig zijn; hiermee wordt voldaan aan de eis
van de brandweer;

« voor windturbine 1 en 2 wordt voldaan aan de risicocriteria berekend volgens de
methodiek van het door de Vlaamse overheid aanvaard beoordelingskader; voor
deze windturbines wordt niet voldaan aan de eis van de brandweer om geen
Seveso-goederen op te slaan binnen de maximale effectafstand; de erkende
veiligheidsdeskundjge stelt daarbij aan de brandweer voor om in plaats van een
nulrisico te hanteren, gebruik te maken van het 'Maximum Credible Accident
Scenario', wat neerkomt op het scenario bladbreuk bij 1,25 maal maximale toeren-

tal en wat strookt met de risicobenadering zoals wordt toegepast in het kader
van Seveso-bed rijven; de NV H. Essers verbindt er zich toe om op de site
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Transportlaan waar WT1 en WT2 worden voorzien in het geheel geen brandbare
en oxiderende stoffen op te slaan; deze stoffen worden op een andere site te
Winterslag opgeslagen;'";

Overwegende dat er in het besluit van 5 mei 2014 wordt gesteld dat er wordt voldaan
aan het door de Vlaamse overheid aanvaard beoordelingskader; dat de nv H. Essers, om
tegemoet te komen aan de eis van de brandweer, heeft gesteld geen brandbare en
oxiderende stoffen te zullen opslaan op de site Transportlaan; dat dit niet werd
opgelegd in een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat het domino-effect ten gevolge van de aanwezigheid van de
windturbines wordt besproken in het OVR; dat de locaties van de windturbines zijn
weergegeven op het bij het OVR gevoegde plan 'plattegrond van de onderneming'; dat
door de aanwezigheid van de twee windturbines op het bedrijfsterrein een mechanische
impact van de windturbinemast, gondel of afgebroken wiek op een hal niet uit te sluiten
is; dat het gevolg hiervan de vrijzetting van een gevaarlijk product bij impact op de
eenheidsverpakkingen kan zijn; dat hiervan volgens de gegevens in het OVR, gezien de
aard van de aanwezige producten, evenwel geen relevante effecten in de omgeving te
verwachten zijn; dat indien de impact zou leiden tot een brand in een (beschadigde) hal
er uiteraard geen sprake meer zal zijn van een brand in een gesloten hal, zodat men met
pluimstijging moet rekening houden; dat gelet op het voorgaande er in het OVR voor de
bepaling van het extern risico geen bijkomende faalkans in rekening werd gebracht;

Overwegende dat de hallen met de ontvlambare producten bovendien buiten de
effectafstand van de beide windturbines zijn gelegen zodat impact op die hallen wordt
uitgesloten; dat dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat in de ontheffingsnota op basis van de geplande activiteiten een
bijkomende verkeersstroom van werknemers en bezoekers wordt verwacht van 367
ingaande auto's en 367 uitgaande auto's per dag tot een totaal van 525 inkomende en
525 uitgaande personenwagens per dag; dat het aantal voertuigbewegingen van vrachtwagens zal toenemen met 240 per dag tot een totaal van 665 inkomende en 665
uitgaande vrachtwagens per dag; dat in het weekend het aantal bewegingen van vrachtwagens wordt geschat op ongeveer 250 (zaterdag en zondag samen);

Overwegende dat aan de hand van de intensiteit en de capaciteit van de omliggende
wegen de effecten op het vlak van mobiliteit worden ingeschat; dat ter evaluatie van de
mobilitejtseffecten van de uitbreiding van de site de capaciteit wordt getoetst van de
drie kruispunten die bijdragen tot de ontsluiting van de site met name de rotonde N726
- Transportlaan, de zuidelijke aansluiting van de N726 met de E314 en de noordelijke
aansluiting van de N726 met de E314;
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Overwegende dat de beoordeling gebeurt aan de hand van het in het plan-MER
gehanteerd significantiekader; dat uit de uitgevoerde evaluatie blijkt dat:
de capaciteit van de rotonde Transportlaan - N723 ruim voldoende is om
de bijkomende verkeersgeneratie door de uitbreiding van H. Essers Logistics
Company op te vangen. Indien ook Zonhoverheide gerealiseerd zou worden, zijn
volgens het plan-MER flankerende maatregelen nodig. Gezien de grootte van deze
effecten zich ook zouden voordoen zonder het besproken project, hebben deze
maatregelen geen betrekking op het project;
rekening houdend met het huidige en geplande verkeer, de omvorming van de
aansluitingen van de N723 naar de E314 naar kruispunten met verkeerslichten
ervoor zal zorgen dat, zelfs met de realisatie van Zonhoverheide (uitbreiding van
het industriegebied), de doorstroming ter hoogte van de noordelijke en de
zuidelijke aansluiting aanvaardbaar zal blijven;

Overwegende dat de beroepers aanhalen dat er een belangrijke toename te verwachten
is van de NOx-uitstoot; dat de volgende emissiebronnen kunnen onderscheiden worden:
enerzijds de emissies door gebouwenverwarming (hoofdzakelijk NOx, CO, PM10/PM2.5 en
SOx) en anderzijds de emissies door wegverkeer (hoofdzakelijk NOxen PM10/PM2,5);

Overwegende dat de impact van het bedrijf op de plaatselijke luchtkwaliteit in de
referentiesituatje en in de geplande situatie werd berekend met behulp van het IFDMdispersiemodel voor de potentieel belangrijke polluenten vanuit de geleide bronnen; dat
voor de verkeersemissies de impact werd bepaald met behulp van CAR-Vlaanderen; dat
de bijdrage getoetst werd aan de vooropgestelde toets! ngswaarden waarna de impact
werd beoordeeld;
Overwegende dat uit de ontheffingsnota blijkt dat de impact van de verbrandingsemissies voor verwarming verwaarloosbaar is; dat verder blijkt dat de impactbijdrage
van de transportgerelateerde verbrandingsemissies tot de immissiekwaliteit in de
omgeving als gevolg van de uitbreiding te verwaarlozen is voor PM10 (<1% van de
toetsingswaarde) en PM2,5 (< 1% van de toetsingswaarde) en beperkt voor NOx (2% van
de toetsingswaarde) ten opzichte van luchtkwaliteitsdoelstellingen;

Overwegende dat uit het plan-MER blijkt dat er voor de geplande situatie in vergelijking
met de referentiesituatie verhogingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor de
parameter NÜ2 ter hoogte van de Transportlaan en de Wagemanskeel; dat er ook op
enkele plaatsen langs de wegas van de E314 verhogingen zijn ten gevolge van de
uitbreiding; dat uit de modellen echter alleen beperkte negatieve bijdragen blijken; dat
de luchtkwaljteitsdoelstellingen voor alle beschouwde parameters niet zullen overschreden worden;

Overwegende dat de inrichting is gelegen in industriegebied en in natuurgebied volgens
het gewestplan Hasselt-Genk; dat het op 25 maart 2016 goedgekeurd gewestelijk RUP
"Uitbreiding transportbedrijf H. Essers" nader geldt; dat hiertegen momenteel een
beroepsprocedure bij de Raad van State loopt waarin nog geen arrest is gevonnist; dat
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de exploitatie volgens dit gewestelijk RUP in een zone 'Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek' is gelegen (artikel 1); dat artikel 1 volgende
relevante stedenbouwkundige directieven stelt:
"Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met de volgende
hoofdactiviteiten:
- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage, fysieke distributie en logistiek;
- ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport, distributie en

logistiek;
- installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie.
De volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- productie en verwerking van goederen;
- autonome kantoren;
- kleinhandel.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van
de bestemming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met onder andere
zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens aandacht besteed aan:
- het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de
verplichtingen inzake veiligheid;
- de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te brengen in gemeenschappelijke
gebouwen op het bedrijventerrein;
- het groeperen en organiseren op het bedrijventerrein van parkeermogelijkheden
voor de gebruikers en bezoekers.

Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld
aan de toegelaten activiteiten, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen
maximaal 10% van de gelijkvloerse bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk
niveau de toonzalen worden ingericht, en de toonzaaloppervlakte mag maximaal 500
m2 zijn.

Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m2 vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten. Het aantal woongelegenheden mag niet groter zijn dan hetgeen de veiligheid
van het bedrijventerrein als geheel vereist...";

Overwegende dat voor de aan de gevraagde exploitatie gekoppelde bijkomende
bedrijfsinfrastructuur op 20 september 2016 (Zonhoven) en op 21 september 2016 (Genk)
de stedenbouwkundige vergunning voorwaardelijk werd verleend; dat het bedrijfsgebouwen betreft met een oppervlakte van 72.000 m2, de aanleg van verhardingen voor
circulatie, loskades en parking, de aanleg van een fietspad, waterbekkens en
groenbuffers, het plaatsen van afsluitingen, wijzigingen van het terreinniveau, ontbossen
van een deel van het terrein en het slopen van een kantoorgebouw; dat beide
beslissingen gewag maken van een grondige kennis van het aanvraagdossier: dit is ten
gronde beoordeeld, waarbij de nodige adviezen ingewonnen zijn en de tijdens het

Pagina 35 van 46

openbaar onderzoek ingediende bezwaren uitvoerig weerlegd zijn; dat de nodige
voorwaarden werden opgenomen om de beslissing mede te onderbouwen;

Overwegende dat het een reeds bestaand regionaal bedrijf betreft; dat de voor de
exploitatie gevraagde rubrieken hoofdzakelijk opslag en overslag van diverse goederen
betreffen; dat de andere gevraagde rubrieken bedrijfsgerelateerd (brandstofverdeling,
onderhoud wagens) zijn en dus eigen aan de uitoefening van de gevraagde activiteiten;
dat de exploitatie bijgevolg overeenstemt met voornoemde bestemmingsvoorschriften;

Overwegende dat de bedrijvigheid verenigbaar is met de ter plaatse geldende
stedenbouwkundige voorschriften en met de goede ruimtelijke ordening zoals
vastgelegd in het RUP;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de
externe veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, mits naleving van de
miljeuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de beroepen gedeeltelijk gegrond
te verklaren en het bestreden besluit te wijzigen,

BESLUIT:

Artikel 1. De ontvankelijk bevonden beroepen van:
de vzw Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen;
- Sabine Crahay, Hengel hoefstraat 134, 3600 Genk, en Yves Grouwels, voorzitter van

de vzw Buurtopbouwwerk Winterslag;
- de vzw Limburgse Milieukoepel, Geraetsstraat 25, 3500 Hasselt;
Johan Verstraeten, namens de vzw Greenpeace Belgium, Haachtsesteenweg 159,

1030 Schaarbeek,
aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/2016.108 van de deputatie van de provincie
Limburg van 27 oktober 2016 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn
verstrijkend op 16 februari 2031 aan de nv H. Essers Logistics Company, Transportlaan 4,
3600 Genk, voor het veranderen van een logistiek- en transportbedrijf, gelegen op
hetzelfde adres, op de kadastrale percelen: Genk: afdeling 7, sectie H, perceelnummers:
1x6, 1P8, 1Z8 en 1X8 (deels), en Zonhoven: afdeling 2, sectie F, perceelnummers: 1008k
(deels). 1008n (deels). 1010e (deels), 1013b (deels), 1015m (deels) en 1089f (deels),
omvattende:

het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk
afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer
dan 600 m3 per jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor
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het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld - lozingspunt gelegen in een
centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren
buitengebied en/of buiten het zoneringsplan:
vergund: de lozing van 2,5 m3 per uur, 20 m3 per dag en 4.500 m3 per jaar

huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen via septische
putten in de openbare riolering;
verandering: uitbreiding met 0,2 m3 per uur, 2 m3 per dag en 300 m3 per jaar;
totaal na verandering: lozing van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de
sanitaire voorzieningen via septische putten in de openbare riolering, met een
debiet van 2,7 m3 per uur, 22 m3 per dag en 4.800 m3 per jaar;

het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafval-

water dat geen van de in bijlage 2C bij titel l van het VLAREM bedoelde gevaarlijke
stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom
'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II
van het VLAREM:
vergund: de lozing van 1,5 m3 per uur, 12 m3 per dag en 2.800 m3 per jaar

bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasstraat voor vrachtwagens en afvloeiend
regenwater van het tankstation voor vrachtwagens, via twee KWS-afscheiders en

twee slibopvangputten in de openbare riolering;
verandering: /;
totaal na verandering: lozing van bedrijfsafvalwater is vergund: de lozing van 1,5 m3
per uur 12 m3 per dag en 2.800 m3 per jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de
wasstraat voor vrachtwagens en afvloeiend regenwater van het tankstation voor

vrachtwagens, via twee KWS-afscheiders en twee slibopvangputten in de openbare

riolering;
opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van deze bedoeld in
rubrieken 17 en 48:
vergund: de opslag van maximum 5.000 ton niet als gevaarlijk ingedeelde
bedekkingsmiddelen in verplaatsbare recipiënten;
verandering: uitbreiding met 97.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van 102.250 ton niet als gevaarlijk ingedeelde
bedekkingsmiddelen in verplaatsbare recipiënten;
opslagplaatsen, met uitzondering van die vermeld in rubrieken 17 en 48, voor
pesticiden:
vergund: de opslag van 1.000 ton bloeiden;
verandering: uitbreiding met 101.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van 102.250 ton bloeiden;
opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.3.6.3°: opslag van 5.000.000 liter P3producten en onder rubriek 17.3.7.3°: opslag van in totaal 10.000.000 liter P4producten - totaal 15.000.000 liter;

verandering: CLP-omzetting + uitbreiding met 30.000.000 liter;
totaal na verandering: de opslag van totaal 45.000.000 liter brandbare vloeistoffen,
waarin begrepen de opslag van:
-10.000 liter motorolie in een bovengrondse houder;
- 30.000 liter aflaatolie in een ondergrondse dubbelwandige houder;
- 5.000 liter achterbrugolie in een bovengrondse houder;
- 5.000 liter versnellingsbakolie in een bovengrondse houder;
Pagina 37 van 46

- 2.430 liter motorolie in een bovengrondse houder;
de overige hoeveelheid bestaat uit diverse brandbare vloeistoffen in
verplaatsbare recipiënten;
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen
van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd
voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):
vergund: vroeger vergund onder 17.3.9.3: brandstofverdeelinstallaties voor motor-

voertuigen met vier verdeelslangen;
verandering: herrubricering naar aanleiding van CLP;
totaal na verandering: brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met vier
verdeelslangen;
elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichting voor
elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de
kernbrandstofcyclus:
vergund: twee noodgeneratoren met een elektrisch vermogen van 242 kw - totaal
elektrisch vermogen van 484 kw;
verandering: uitbreiding met drie bijkomende noodstroomgeneratoren 3 x 1.000

kw;
totaal na verandering: twee noodgeneratoren met elk een elektrisch vermogen van
242 kW en drie noodgeneratoren van elk 1.000 kw - totaal elektrisch vermogen:
3.484 kW;
transformatoren:

vergund: twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van

630 kVA en 400 kVA;
verandering: uitbreiding met drie bijkomende transformatoren van elk 1.000 kVA;
totaal na verandering: twee transformatoren met een individueel nominaal
vermogen van 630 kVA en 400 kVA en drie transformatoren met elk een vermogen
van 1.000 kVA;
vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren:
vergund: batterij laders: 63x5 kWen 19 x 2 kw- het totaal geïnstalleerd vermogen

bedraagt 353 kw;
verandering: uitbreiding 350 kw (70 bijkomende batterij laders van 5 kW) ;
totaal na verandering: meerdere batterij laders met een vermogen van
respectievelijk 133 x 5 kWen 19x2 kw- totaal geïnstalleerd vermogen: 703 RW;
opslagplaatsen voor farmaceutische stoffen met uitzondering van deze bedoeld onder
rubriek 48:
vergund: de opslag van 2.500 ton farmaceutische stoffen;
verandering: uitbreiding met 99.750 ton farmaceutische stoffen;
totaal na verandering: de opslag van in totaal 102.250 ton farmaceutische goederen
(grondstoffen, intermediaire stoffen en eindproducten van de farmaceutische
industrie);
al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, voor het
stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens:

vergund: stalplaatsen in open lucht voor in totaal 650 voertuigen;
verandering: uitbreiding met 290 voertuigen;
totaal na verandering: stalplaats in open lucht voor 940 bedrijfsvoertuigen;
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werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motor-

voertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in
rubriek 15.3 en 15.5:

vergund: een werkplaats voor motorvoertuigen uitgerust met acht schouwputten;
verandering: /;
totaal na verandering: een werkplaats voor motorvoertuigen uitgerust met acht
schouwputten;
niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industrie-

gebied:
vergund: één binnen- en één buitenwasstraat voor het wassen van gemiddeld 15 en
maximum 50 voertuigen per dag;
verandering: /;
totaal na verandering: één binnen- en één buitenwasstraat voor het wassen van
gemiddeld 15 en maximum 50 voertuigen per dag;
koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen

en airconditioninginstallaties:
vergund: meerdere compressoren, airco's en koelinstallaties met een totaal

geïnstalleerde drijfkracht van 400 kw;
verandering: uitbreiding met 1.683 kW bijkomende compressoren, koelinstallaties en
airco's;
totaal na verandering: diverse compressoren, airco's en koelinstallaties met een

totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.083 kw;
opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aan-

gebracht, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48:
vergund: reeds vergund in rubriek 16.7.3 de opslag van 20.000 liter drijfgas in spuitbussen. Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.1.1.3°; rekening houdende met

een aandeel van 20% brandbaar drijfgas in de spuitbussen wordt de opslag van
100.000 liter aerosolen beschouwd als vergund;
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding van de vergunde opslag met
100.000 liter;
totaal na verandering: de opslag van aerosolen in spuitbussen met een
gezamenlijke netto inhoud van 200.000 liter;
opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering
van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1 en rubriek 48:
vergund: reeds vergund in rubriek 16.7.3 de opslag van 2.000 liter gassen in
verplaatsbare recipiënten (technische gassen waaronder zuurstof, acetyleen, argon

en stargon);
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding met 4.000 liter;
totaal na verandering: de opslag van technische gassen (waaronder zuurstof,
acetyleen, argon en stargon) in verplaatsbare recipiënten met een totaal water-

inhoudsvermogen van 6.000 liter;
inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk
aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit
besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als
vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 (hogedrempelinrichting):
vergund: reeds vergund in rubriek 17.2.1:
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- met naam genoemde stoffen uit deel 1:

-10 ton zeer licht ontvlambare vloeibare gassen en LPG (drijfgas spuitbussen);
- 205,3 ton gasoliën (stookolie en diesel als brandstof);
- niet met naam genoemde stoffen;

- volgens deel 2 van bijlage 6:
-1. zeer giftig -> 19 ton;

- 2. giftig ^195 ton;
- 3. oxiderend -> 195 ton;
- 6. ontvlambaar-> 2.000 ton;
- 7b. licht ontvlambare vloeistoffen -> 2.000 ton;
- 8. zeer licht ontvlambaar -> 40 ton;

- 9i milieugevaarlijke met R50 -^ 195 ton;
- 9ii mjlieugevaarlijke met R51/53 -> 495 ton;
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.2.1:
- met name genoemde stoffen:

- aardolieproducten (gasolie/diesel voor eigen gebruik) -> 205,3 ton;
- niet met naam genoemde stoffen:
- H1. acuut toxisch categorie 1 - alle blootstellingsroutes -> 19 ton;
- H2. acuut toxisch categorie 2 - alle bootstellingsroutes -> 19 ton;
- P3a. ontvlambare aerosolen categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen van

categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten
(vergund onder rubriek 17.2.1. met naam genoemde en rekening houdende met

een aandeel van 20 gew% drijfgas in de spuitbussen -> 50 ton;
- P5a. ontvlambare vloeistoffen categorie 1 -> 40 ton;

- P5c. ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en
P5b vallen -> 4.000 ton;
- P8. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen -> 195 ton;
- El. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1. ->

195 ton;
- E2. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie chronisch 2. -> 195 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding;
totaal na verandering:
- met naam genoemde stoffen:

- aardolieproducten (gasolie/diesel voor eigen gebruik) -> 345,3 ton;
- mengsels van natriumhypochloriet die zijn ingedeeld als aquatisch acuut
categorie 1 (H400) met minder dan 5% actief chloor en die niet vallen onder
de in deel 1 van bijlage 1 opgenomen andere categorieën (mits mengsel
zonder natriumhypochloriet niet zou worden ingedeeld als aquatisch acuut
categorie 1 (H400) -> 1.000 ton;
- niet met naam genoemde stoffen:
- Hl. acuut toxisch categorie 1 - alle blootstel l i ngsroutes -> 200 ton;
- H2. acuut toxisch categorie 2 - alle bootstellingsroutes -> 500 ton;
- P3a. ontvlambare aerosolen categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen

categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen categorie 1 bevatten -^ 50 ton;
- P3b. ontvlambare aerosolen categorie 1 of 2, die geen ontvlambare gassen

categorie 1 of 2, noch ontvlambare vloeistoffen categorie 1 bevatten -> 50
ton;
- P5a. ontvlambare vloeistoffen categorie 1 -> 40 ton;
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- P5c. ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en
P5b vallen -> 16.000 ton;
- P8. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen -> 1.000 ton;
- El. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie acuut 1 of chronisch 1. ->
50.000 ton;
- E2. gevaar voor het aquatisch milieu in categorie chronisch 2. -> 50.000 ton;

brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevaren pictogram GHS02,
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en
gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt >/= 55°C:
vergund: vroeger vergund onder 17.2.1:

- gasolie/diesel voor eigen gebruik met een gezamenlijke opslagcapaciteit van
205,3 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding met 140 ton;
totaal na verandering: opslag van gasolie/diesel met een gemiddelde dichtheid van
circa 0,87 kg per dm3 voor eigen gebruik in vaste houders met een gezamenlijke
opslagcapaciteit van 345,3 ton;
brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen
van gevarencategorie 3:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.2.1:
- 6. ontvlambare vloeistoffen -^ 2.000 ton;

verandering: CLP-omzetting + uitbreiding met 14.000 ton;
totaal na verandering: de opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van
16.000 ton;
brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.2.1:
- 7b. licht ontvlambare vloeistoffen -> 2.000 ton
- 8. zeer licht ontvlambare vloeistoffen -> 40 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding van de opslag met 14.000 ton;
totaal na verandering: opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1
(40 ton) en 2 (16.000 ton) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke
opslagcapaciteit van 16.040 ton;
brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en
vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02,
overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1
en 17.3.2.2:

vergund: /;
verandering: uitbreiding, nieuwe rubriek;
totaal na verandering: opslag van niet-Seveso brandgevaarlijke vloeistoffen en
vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2: ontvlambare vaste stoffen

en voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels in verplaatsbare recipiënten met
een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10.000 ton;
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oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste
stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.2.1:
- 3. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen -> 195 ton;

verandering: CLP-omzetting en uitbreiding met 805 ton;
totaal na verandering: opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 1.000 ton;
bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste
stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.3.3.3: corrosieve producten met een
opslagcapaciteit van 15.000 ton. Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.5.3;

omwille van meervoudige rubricering is niet uit te stuiten dat de volledige
vergunde opslagcapaciteit op de site kan ingenomen worden door bijtende
producten. Hierdoor wordt de maximale opslagcapaciteit van 37.750 ton
beschouwd als vergund;
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding tot 102.250 ton;
totaal na verandering: opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 102.250 ton;
giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen
op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06:
vergund: vroeger vergund onder:
- rubriek 17.2.1.: 1: zeer giftige producten -> 19 ton;
- rubriek 17.2.1.: 2: giftige producten -> 195 ton;
- rubriek 17.3.2.3°: opslag van maximum 110 ton niet-Seveso giftige producten;
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.5.3°: giftige vloeistoffen en vaste

stoffen bestaande uit 19 ton Seveso Groep H1 en 195 ton Seveso Groep H2. De
vergunde opslag van niet-Seveso giftige producten betreft op lange termijn
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Deze zijn nu opgenomen in
rubriek 17.3.7.3;

verandering: uitbreiding met 102.036 ton;
totaal na verandering: opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen: maximum
200 ton Seveso groep H1, maximum 500 ton Seveso groep H2 en de overige
hoeveelheid betreft niet-Seveso giftige vloeistoffen en vaste stoffen. De
gezamenlijke opslagcapaciteit bedraagt: 102.250 ton;
schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste
stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07:
vergund: vroeger vergund onder rubriek 17.3.3.3°: schadelijke producten, inclusief
drie blusschuimtanks van elk 2,5 m3, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van
5.000 ton
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.6.3°; omwille van meervoudige

rubricering is niet uit te sluiten dat de volledige vergunde opslagcapaciteit op de
site kan ingenomen worden door schadelijke producten. Hierdoor wordt de
maximale opslagcapaciteit van 37.750 ton beschouwd als vergund;
verandering: de drie blusschuimtanks werden verwijderd en mogen geschrapt
worden, CLP-omzetting en uitbreiding tot 102.250 ton;
totaal na verandering: opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;
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op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen
voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het
gevarenpictogram GHS08:
vergund: vroeger onder andere vergund onder rubriek 17.3.2.3° opslag van giftige
producten met een opslagcapaciteit van 110 ton. Na de CLP-omzetting vergund
onder rubriek 17.3.7.3°; omwille van meervoudige rubricering is niet uit te sluiten
dat de volledige vergunde opslagcapaciteit op de site kan ingenomen worden door
op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten. Hierdoor wordt de maximale
opslagcapaciteit van 37.750 ton beschouwd als vergund;
verandering: CLP-omzetting en uitbreiding tot 102.250 ton;
totaal na verandering: opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten met een opslagcapaciteit van
102.250 ton;
voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen
voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het
gevaren pictogram GHS09:
vergund: vroeger vergund onder:
- rubriek 17.2.1.: 9i: milieugevaarlijke met R50 -> 195 ton;
- rubriek 17.2.1.: 9ii: milieugevaarlijke met R51/R53 -> 495 ton;
- rubriek 17.3.8.3°: opslag van 750 ton niet-Seveso milieugevaarlijke producten;
Na CLP-omzetting vergund onder rubriek 17.3.8.3°: aangezien de vergunde niet-

Seveso milieugevaarlijke producten naar aanleiding van CLP geen GHS09-pictogram
hebben, wordt enkel de vergunde opslag van Seveso gevaarlijke producten (E1 (195
ton) en E2 (495 ton» beschouwd als vergund - totaal 690 ton;
verandering: CLP-omzetting plus uitbreiding met 99.310 ton;
totaal na verandering: opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen
en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten: maximaal 50.000 ton Seveso groep E1
en maximaal 50.000 ton Seveso-groep E2. De gezamenlijke opslagcapaciteit
bedraagt 100.000 ton;
opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van
deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van
maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen
50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5.000 liter:
vergund: de opslag van 2.000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine
verpakkingen tot 25 kg of liter;
verandering: uitbreiding met 3.000 kg of liter;
totaal na verandering: de opslag van 5.000 kg of liter gevaarlijke producten in
kleine verpakkingen tot 30 kg of liter in de garage;
opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of
soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en
rubriek 19.8, volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: de opslag van 200 ton hout in open lucht;
verandering: uitbreiding met 49.800 ton;
totaal na verandering: de opslag van hout (etaleermeubels, paletten, ...) in open

lucht. Een beperkte hoeveelheid (dagvoorraad) paletten wordt opgeslagen in de
hallen 1 tot en met 5D voor order picking. De totale opslagcapaciteit bedraagt
50.000 ton;
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opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van deze bedoeld
onder rubriek 17 en 48:
vergund: de opslag van maximum 500 ton kteurstoffen en pigmenten in
verplaatsbare recipiënten;
verandering: uitbreiding met 101.750 ton;
totaal na verandering: de opslag van kleurstoffen en pigmenten in verplaatsbare
recipiënten met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;
inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van
voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41.
volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: een opleidmgscentmm kunststofverwerking uitgerust met meerdere
kunststofbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 288

kw;
veranderingen: /;
totaal na verandering: een opleidingscentmm kunststofverwerking uitgerust met
meerdere kunststofbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht
van 288 kw;
opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van
deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: de opslag van 7.000 ton kunststoffen verdeeld over diverse hallen;
verandering: uitbreiding met 95.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van diverse kunststoffen (verpakkingsmateriaal,
plastieken producten,...) met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;

opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine:
vergund: de opslag van maximum 100 ton lijmen;
verandering: uitbreiding met 102.150 ton;
totaal na verandering: de opslag van lijmen met een opslagcapaciteit van 102.250
ton;
smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1 en inrichtingen voor het
mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal,

volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: het gebruik van meerdere metaalbewerkingstoestellen met een totaal
vermogen van 10 kw;
verandering: /;
totaal na verandering: het gebruik van meerdere metaalbewerkingstoestellen met
een totaal vermogen van 10 kw;
ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde
oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C, volledig gelegen
in een industriegebied:
vergund: een ontvettingsbad in garage met een inhoudsvermogen van maximum

600 liter;
verandering: /;
totaal na verandering: een ontvettingsbad in garage met een inhoudsvemnogen
van maximum 600 liter;
stationaire motoren en gasturbines:
vergund: twee dieselmotoren voor de aandrijving van de noodstroomgeneratoren
van 484 kw, twee dieselmotoren voor de aandrijving van de sprinklerinstallatie van
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160 en 244 kw, het totaal nominaal vermogen bedraagt 444 kw (50% van het totaal
vermogen van 888 kW);
verandering: drie bijkomende dieselmotoren voor noodstroomgeneratoren met elk
een vermogen van 1.000 kw. Aangezien de noodgeneratoren minder dan 500 werk-

uren per jaar hebben, wordt slechts de helft van het vermogen in rekening
gebracht; het vergunde vermogen neemt toe met 1.500 kw;
totaal na verandering: vijf dieselmotoren voor de aandrijving van de noodstroomgeneratoren (2 x 242 kw en 3 x 1.000 kW) en twee dieselmotoren voor de aandrijving van de sprinklerinstallatie (160 kw en 244 kW) - het totaal nominaal
vermogen (50%) bedraagt 1.944 kw;
opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en waren uit papier en karton, in een
lokaal of in openlucht, volledig gelegen in een industriegebied:
vergund: de opslag van 100 ton papier in een lokaal;
verandering: uitbreiding met 49.900 ton;
totaal na verandering: de opslag van papier (verpakkingsmateriaal,...) in een lokaal
met een opslagcapaciteit van 50.000 ton;
opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen, met uitzondering van deze
bedoeld onder rubriek 17 en 48:
vergund: de opslag van 15.000 ton reinigingsmiddelen in verplaatsbare recipiënten;
verandering: uitbreiding met 87.250 ton;
totaal na verandering: de opslag van niet als gevaarlijk ingedeelde reinigingsmiddelen en poetsproducten met een opslagcapaciteit van 102.250 ton;
opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen:
vergund: opslag van 100 ton rubberbanden in open lucht;
verandering: /;
totaal na verandering: opslag van 100 ton rubberbanden in open lucht;
opslagplaats voor textiel en voor textielwaren:
vergund: de opslag van maximum 2.500 ton textielwaren;
verandering: uitbreiding met 47.500 ton;
totaal na verandering: opslagplaats van textielwaren met een opslagcapaciteit van
50.000 ton;
stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines:
vergund: verwarmingsinstallaties met een totaal geïnstalleerd warmtevermogen
van 4.960 kW: 2 x 930 kW. 1 x 530 kW, 4 x 400 kW, 1 x 430 kW, 1 x 420 kW, 1 x

120 kW;
verandering: uitbreiding met zeven bijkomende stookinstallaties te vergunnen met
elk een vermogen van 930 kw en opname van een bestaande installatie in hal SA;
uitbreiding met 7.440 kW;
totaal na verandering: verwarmingsinstallaties: 10 x 930 kw, 1 x 530 kw, 4 x
400 kW, 1 x 430 kW, 1 x 420 kW, 1 X 120 kW - totaal geïnstalleerd vermogen van
12.400 kW;
opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen:
vergund: de opslag van 50 ton vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare

vetstoffen;
verandering: uitbreiding met 102.200 ton;
totaal na verandering: opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare

vetstoffen met een capaciteit van 102.250 ton;
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- handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type l, II of III,
indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij
titel l van het VLAREM, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en
andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzigingen worden nageleefd: indirecte
lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater
vergund: de lozing van sanitair afvalwater van de hallen 1, 2, 3, 4 en 5 via een
septische put met een overloop naar een bezinkingsput;
verandering: schrappen van de rubriek: het sanitaire afvalwater van de hallen
wordt aangesloten op de sanitaire riolering;
totaal na verandering: /,
worden gedeeltelijk gegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt gewijzigd als volgt;
Aan artikel 4, §2, 'bijzondere voorwaarden' wordt het volgende toegevoegd:
"3. ontvlambare stoffen worden alleen opgeslagen buiten de effectafstand van de
windturbines;
4. om een goede infiltratie te verzekeren, wordt bij de uitvoering van de werken de druk
op de ondergrond maximaal verdeeld door gebruik te maken van stalen platen of evenwaardige maatregelen;
5. de infiltratiewadi wordt uitgevoerd met een terugkeerperiode van de overloop van
tien jaar.".

Art. 3. De overige bepalingen van het bestreden besluit worden bevestigd.

Art. 4. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie
tegenover de notu lering van het bestreden besluit.

Brussel, 21 april 2017

De Vlaamse minister van Omgeving.
Natuur en 1-ahdbouw'
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