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milieuvergunning al
hernieuwd?

Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs

Er is de laatste tijd ook heel wat inkt
gevloeid over de omgevingsvergunning
en over 'eeuwigdurende vergunningen'.
Maar deze nieuwe regelgeving zit nog in
de ontwerpfase en is dus niet van
toepassing op uw huidige vergunning.
Voorlopig heeft uw milieuvergunning
dan ook nog steeds een einddatum en
moet ze dus ook hernieuwd worden.
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Los van bovenstaande algemene regel
kan in een aantal gevallen de aanvraag
voor hernieuwing nog vroeger ingediend
worden en wel in volgende gevallen:
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Heel wat tuinbouwbedrijven beschikken over een milieuvergunning die in 1993 of 1994 verleend werd. Vaak
werden deze vergunningen afgeleverd voor een periode van 20 jaar. Hoog tijd dus om na te kijken of uw
milieuvergunning moet hernieuwd worden want een hernieuwingsaanvraag moet 12 tot 18 maanden vóór
de vervaldatum ingediend worden.
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• er is een overname gepland van de
vergunde inrichting door een andere
exploitant;
•		u hebt een belangrijke verandering
op het oog (bijvoorbeeld een grote
investering);
•		de vergunning is in oorsprong een
ARAB-vergunning (en verleend voor 1
september 1991), die ten laatste
vervalt op 1 september 2016.
U doet er in dit geval ook goed aan om
bij elk vergunningsdossier na te gaan of
u de rest van de vergunning tegelijkertijd kan vernieuwen.

Laat u niet op het verkeerde been
zetten!
Misschien heeft u horen waaien dat de
looptijd van 'alle' milieuvergunningen
verlengd werd tot 2016. Let goed op,
want deze regels zijn vaak niet van
toepassing voor tuinbouwbedrijven! Laat
uw vergunning daarom zeker nakijken
bij uw milieuadviseur als u twijfelt over
de vervaldatum.

Geldigheid van de vergunning
De vergunning wordt toegekend voor
een periode van maximaal 20 jaar. Hou
deze eindtermijn dus goed in het oog! Er
wordt ook een termijn van ingebruikname vermeld. Die kan maximaal drie
jaar bedragen na de beslissingsdatum,
maar meestal gaat het om 200 dagen.
De milieuvergunning kan ook van
rechtswege vervallen voor de inrichting
die, of voor het gedeelte van de inrichting dat:

•		niet in gebruik is genomen binnen de
termijn van ingebruikname;
•		vernield is wegens brand of ontploffing ten gevolge van de exploitatie;
•		gedurende twee opeenvolgende jaren
niet wordt geëxploiteerd.
Er bestaat bovendien een wettelijk

vastgelegde koppeling tussen de
stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning. De ene blijft geschorst zolang de andere niet definitief
is toegekend. Op de dag dat de ene
vergunning definitief geweigerd wordt,
vervalt ook de andere.

“Voor 'nieuwe' inrichtingen

gelden vaak strengere normen
dan voor 'bestaande'. ”
Niet of te laat hernieuwen
Indien u de milieuvergunning van uw
tuinbouwbedrijf niet zou hernieuwen, wil
dit dus zeggen dat u stopt met de
milieuhinderende activiteiten die zijn
opgenomen in uw huidige vergunning.
Hinderlijke activiteiten die vaak voorkomen op een tuinbouwbedrijf kunnen
bijvoorbeeld zijn: lozen van (bedrijfs)
afvalwater, opslag van biociden,
transformatoren en accumulatoren,
stallen van voertuigen, koelinstallaties,
opslag van gassen, opslag van gevaarlijke producten, opslag van kunstmeststoffen, motoren, grondwaterwinning,
stookinstallaties,... .

Sierteelt&Groenvoorziening 17 • 15 oktober 2013		37

s Installaties van minder dan 300 kW zijn niet onderworpen aan emissiemeting
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De frequentie van de metingen hangt af
van het nominaal thermisch vermogen
van de individuele stookinstallatie:
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Stookinstallatie: te laat hernieuwen =
strengere normen
Op een tuinbouwbedrijf is vaak een
stookinstallatie vergund. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen kleine
stookinstallaties, middelgrote installaties, en grote stookinstallaties.
Kleine stookinstallaties hebben per
individuele installatie een vermogen van
300 kW tot en met 5.000 kW. Volgens de
indelingsrubriek van Vlarem I is er een
meldingsplicht vanaf een totaal vermogen van 300 kW en is er een vergunning
nodig vanaf 500 kW totaal warmtevermogen.
Volgens Vlarem II moeten er voor
stookinstallaties emissiemetingen
gebeuren. Ook op kleine stookinstallaties moeten regelmatig emissiemetingen uitgevoerd worden. Voor installaties
van minder dan 1.000 kW is dit minstens
eenmaal elke 5 jaar. Installaties met een
vermogen van meer dan 1.000 tot en
met 5.000 kW moeten elke 2 jaar
gemeten worden. Installaties van
minder dan 300 kW hebben geen
emissiemeting nodig.
Hebt u bijvoorbeeld een tiental CO2branders van elk 75 kW, dan zijn deze
vergunningsplichtig gezien het totale
vermogen. Er moeten echter geen

emissiemetingen gebeuren, omdat u
geen installatie van minstens 300 kW
hebt.
De emissiemetingen voor stookinstallaties zijn bovendien enkel vereist voor
de periodes dat u de ketel gebruikt. U
moet de werking van de ketel dan wel
registreren.
Wegens de veelheid aan emissienormen
(afhankelijk van de diverse brandstoffentypes en van de vergunningsdatum),
verwijzen we hiervoor naar de wettekst.

ht

Indien u na de vervaldag van de milieuvergunning alsnog een hernieuwingsdossier wil indienen, kan u in een
moeilijk parket terechtkomen! Uw
tuinbouwbedrijf wordt dan immers
aanzien als een nieuwe inrichting. Voor
'nieuwe' inrichtingen gelden vaak
strengere normen dan voor 'bestaande'.
Onderstaand voorbeeld kan hierbij meer
duidelijkheid scheppen.

Nieuwe installaties, nieuwe emissienormen
Sinds 20 september 2013 werden er tal
van wijzigingen van kracht. Rekening
houdend met de conclusies uit de
BBT-studies worden de emissienormen
voor nieuwe stookinstallaties voor heel
wat parameters aangescherpt. Dit zijn
nieuwe installaties waarvoor een eerste
vergunning wordt verleend na 1 januari
2014. Voor bestaande installaties blijven
de huidige emissienormen behouden.
Het gebruik van zware stookolie in
nieuwe stookinstallaties (met een
vergunning na 1 januari 2014) wordt
sterk ontmoedigd. De nieuwe normen
zijn immers enkel haalbaar mits de
inzet van een nageschakelde zuiveringstechniek. Onder meer op vraag van
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stallatie beschouwd als een 'nieuwe'
installatie en zullen er dus strengere
normen gelden!
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middelgrote installatie:
•		> 5.000 kW tot 50.000 kW;
•		meting rookgassen minstens elke 3
maand;
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kleine installatie:
•		> 1.000 kW t/m 5.000 kW: meting
rookgassen minstens elke 2 jaar;
•		300 kW t/m 1.000 kW: meting
rookgassen minstens elke 5 jaar;
• installaties < 300 kW: geen meetverplichtingen.
Een belangrijk punt en het struikelblok
in ons voorbeeld is het onderscheid
tussen bestaande en nieuwe stookinstallaties: elke installatie waarvoor de
vergunningsaanvraag gebeurde na 1
maart 1993 wordt beschouwd als een
‘nieuwe installatie’ en elke stookinstallatie die vandaag vergund wordt -ook al
is ze al langer aanwezig- wordt als
nieuwe installatie gezien.
Wanneer de milieuvergunning op uw
bedrijf dus te laat hernieuwd zou
worden, wordt de aanwezige stookin-

s Het gebruik van zware stookolie in nieuwe
stookinstallaties wordt in de nieuwe milievergunning sterk ontmoedigd.

Boerenbond blijft het gebruik van zware
stookolie in bepaalde installaties (vanaf
2 MW) toch mogelijk, indien aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De exploitant zal in zijn milieuvergunningsaanvraag moeten aantonen dat het
gebruik van een andere meer milieuvriendelijke brandstof technisch niet
haalbaar is (bv bij afwezigheid van een
aansluiting op het aardgasnet) of te
hoge extra kosten met zich brengt. n
Indien u nog niets ondernomen heeft voor
de hernieuwing van uw milieuvergunning,
kijk zeker en vast eens na of dit niet
hoogdringend is! Uw SBB-adviseur kan u
hierbij steeds bijstaan.
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