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AAngifTen, TerugBliKKen Of
OOK VOOruiTKijKen?

op

yr

ig

in het voorjaar vallen er tal van milieuaangiften in de bus bij land- en tuinbouwers.
Het invullen van deze aangiften is vaak geen kinderspel. Het is niet alleen een uitgelezen moment om terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook om een vooruitblik te werpen op de nieuwigheden en aandachtspunten voor 2014.
– Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs

N

C

iet alle land- en tuinbouwers
krijgen alle aangiften in hun
brievenbus. Bovendien hebben de
diverse aangiften ook hun eigen indieningsdatum.

welke aangiften kunnen in je bus
belanden?

De mestaangifte komt in de brievenbus
van alle land- en tuinbouwers die ofwel
een dierlijke productie hebben van meer
dan 300 kg P2O5, ofwel meer dan 2 ha
gronden in gebruik hebben, ofwel meer
dan 50 a groeimedium. Alle land- en
tuinbouwers die water verbruiken of
16
16 • dossier

grondwater oppompen ontvangen ook de
wateraangifte.
Daarnaast is er het integrale milieujaarverslag voor alle GPBV-bedrijven (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van
Verontreiniging of Integrated Pollution
Prevention and Control (IPPC), onder
andere intensieve veehouderijen) voor
alle energie-intensieve bedrijven, voor
alle bedrijven die over grondwaterstatistieken moeten rapporteren en voor
bedrijven die geselecteerd werden door
OVAM om te rapporteren over hun
geproduceerde afvalstoffen. De verzamelaanvraag wordt naar alle land- en

tuinbouwers met percelen en serres
gestuurd.
Indien er geen aangifte wordt opgestuurd
en je toch aangifteplichtig bent, moet je
de formulieren zelf opvragen.

wanneer indienen?
De mestaangifte moet je voor 17 februari
op papier of voor 17 maart 2014 via het
digitale loket bij de VLM indienen. Je
wateraangifte wordt tegen 15 maart bij de
VMM verwacht tenzij je veehouder bent,
dan moet de wateraangifte samen met de
mestaangifte ingediend worden bij de
VLM. De uiterste indieningsdatum voor je
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Check of er voor jouw bedrijf
specifieke nieuwigheden en
aandachtspunten zijn.

C

op

yr

jouw bedrijf, de afstandsregels voor het
uitrijden van mest ten opzichte van waterlopen, de derogatievoorwaarden, de mestafzetbalans, de gewijzigde dierlijke productiecijfers voor varkens in 2014.
Het mestbankloket De digitale mestaangifte is maar één van de functionaliteiten
van het Mestbankloket (www.mestbankloket.be). Zo kan je er ook verschillende
gegevens raadplegen zoals bijvoorbeeld
de rundveebezetting, je toegekende
NEr-D of de transportgegevens van het
afgelopen jaar. Je kan er ook een burenregeling van of naar de mestverwerking
mee melden of mestverwerkingscertificaten verhandelen.
mestanalyse Indien je mest vervoert van
of naar een verwerking moet de samenstelling steeds bepaald worden op basis
van een mestanalyse. Deze analyse mag

bo

nd

• verwerking van exploitatie-eigen
mest;
• gegevens luchtwasser met afvoer
en opslag van ammoniumsulfaat;
• samenstelling voedingswater,
bruto- en netto-oppervlakte,
teeltsysteem en percentage
recirculatie per teelt;
• productie spuistroom in m³ met
samenstelling;
• opslagcapaciteit en hoeveelheid in
m³ van spuistroom, hoeveelheid
spuistroom met rechtstreekse
doorsijpeling.

en

De mestaangifteformulieren bestaan
net zoals de voorgaande jaren uit 4
delen. Samengevat moeten volgende
zaken worden aangegeven:
• opslag van dierlijke en andere
meststoffen;
• gebruik kunstmest (met aanduiding
of dit in een vollegrondserre was);
• gebruik (inclusief directe begrazing)
en opslag dierlijke mest op
bedrijfseigen gronden buiten
Vlaanderen;
• hoeveelheid dierlijke mest (inclusief
begrazing) gebruikt in Vlaanderen
door ‘buitenlandse’ landbouwers;
• aantal dieren (uitgezonderd
runderen die via DGZ geregistreerd
worden);
• aantal standplaatsen;
• gemiddelde bezetting van de dieren
over de verschillende staltypes;
• staltype ammoniakemissiearme
stallen varkens;
• keuze nutriëntenbalansstelsel met
bewijsmateriaal (keuze voor
convenant en/of regressie met
attest en register);
• percentage beweiding voor graasdieren indien je kiest voor het
systeem van werkzame stikstof;

ht

De mestaangifte is ook het ideale moment
om vooruit te blikken. Zo kan je nu al best
de nodige voorzorgen nemen en afspraken maken om bijvoorbeeld tijdig voldoende mest naar een verwerkingsinstallatie
te voeren, voldoende analyses te nemen
van het was- en spuiwater van de luchtwasser, een mestanalyse te nemen indien
je mest afvoert naar onder andere een
derogatiebedrijf of een mestverwerker,
een bodemstaalname te nemen indien je
maatregelen kreeg opgelegd voor het
overschrijden van het nitraatresidu, een
tijdige verlenging te vragen van het
winterattest voor de spuistroom van je
tuinbouwbedrijf enzovoort.
Check zeker en vast ook of er voor jouw
bedrijf specifieke nieuwigheden en aandachtspunten zijn zoals onder meer de
impact van een ‘slecht’ nitraatresidu voor

mestaangifte

wateraangifte
In de wateraangifte worden de
verschillende gebruikte waterbronnen van het afgelopen jaar geïnventariseerd:
• leidingwater;
• grondwater;
• oppervlaktewater;
• hemelwater;
• ander water.
Bijkomend moet dit verbruikte water
verdeeld worden over de verschillende activiteiten die voorkomen op
het bedrijf.

er

blik op het mestjaar 2014

wAT wORdT eR in de
AAngiFTen OpgeVRAAgd?

Bo

verzamelaanvraag is 21 april 2014. Voor
sommigen staat ook nog het integrale
milieujaarverslag op het programma. Dat
moet ingediend worden voor 15 maart via
een digitaal loket.
Indien je als landbouwer bovendien
derogatie wenst te vragen in 2014 , dan
mag je niet vergeten om vóór 15 februari
een voormelding te doen bij de Mestbank.

op de datum van het transport maximaal
3 maanden oud zijn. Deze bemonstering
moet in principe gebeuren door een
daartoe erkend laboratorium. Er geldt één
uitzondering: verwerkers kunnen bevoegd
verklaard worden voor een staalname van
de aangevoerde mest op de eigen installatie (via geregistreerde ‘verwerker-staalnemers’).
Indien er mest wordt aangevoerd op een
derogatiebedrijf door een erkend mestvoerder of via een burenregeling (uitgezonderd de transporten van bedrijfseigen
mest, het transport van effluent of dunnefractie) moet de samenstelling steeds op
basis van een gekende analyse die maximaal één jaar oud is, bepaald worden.
nieuwe regressie- en convenantcijfers
2014 Op 1 januari 2014 wijzigden de
convenantcijfers voor de diercategorie
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‘andere varkens 20-110 kg’. Dit zal impact
hebben op de dierlijke productie op een
varkensbedrijf. De nieuwe cijfers zijn
4,55 kg P2O5/dier (in plaats van 4,76 kg
P2O5/dier vroeger) en 11,03 kg N/dier (in
plaats van 11,87 N/dier in 2013). Ook de
regressierechten voor ‘biggen’ en ‘andere
varkens 20-110 kg’ wijzigen en zullen tot
lagere productiecijfers aanleiding geven.
Let op, deze nieuwe cijfers gelden pas
vanaf het productiejaar 2014!
Afstand tot een waterloop bij het uitrijden van mest Voor het uitrijden van
mest gelden er ook afstandsregels ten
opzichte van waterlopen. Het is belangrijk
met het oog op een goede waterkwaliteit
dat deze nageleefd en opgevolgd worden.
Zo mag je langs bevaarbare waterlopen
van eerste, tweede en derde categorie,
maar ook langs onbevaarbare waterlopen,
dossier • 17
17

advies beschikbaar is. Het aantal stalen
wordt bepaald door het aantal percelen en
het aantal ha die je in gebruik hebt.

bijkomende maatregelen bij
overschrijding nitraatresidu
Als bij een landbouwer op een perceel,
ongeacht of dat binnen of buiten het
focusgebied 2014 ligt, een nitraatresidu
boven de vierde drempelwaarde wordt
gemeten, dan is sowieso maatregelenpakket 4 van toepassing in 2014. Als die
landbouwer bovendien percelen in focusgebied 2014 heeft, moet hij daarnaast
bijkomende maatregelen toepassen op
zijn percelen in het focusgebied 2014. Die
bijkomende maatregelen houden in dat de
landbouwer op alle percelen die in focusgebied 2014 liggen maximaal 155 kg N/ha
uit dierlijke mest mag toedienen. Hij kan
op die percelen ook geen derogatie en
geen beheerovereenkomst water toepassen in 2014.
Als ook ‘het maatregelenperceel’ in
focusgebied 2014 ligt, dan mag de landbouwer op dat perceel geen enkele vorm
van bemesting toepassen. Hij mag daarop
dus geen dierlijke mest, kunstmest of
andere meststoffen toedienen. Ook
begrazing is niet toegestaan op dat perceel.
Als het maatregelenperceel niet in focusgebied 2014 ligt, dan geldt op dat perceel
enkel de bemestingsvermindering volgens pakket 4, namelijk -60% op alle
bemestingsnormen uitgezonderd begraasd grasland waar enkel een vermindering van 30% van de bemestingsnorm
voor kunstmest, andere meststoffen en
totale stikstof van toepassing is.

nd

vollegrondspercelen enkel nog bemesten
indien ze zich laten adviseren door een
erkend labo, een erkende telersvereniging
of een erkend praktijkcentrum. Het gaat
om percelen waar groenten die tot groep I
of groep II behoren geteeld worden (met
uitzondering van vroege aardappelen en
spruitkool).
Let op, onder groenten van groep II vallen
tot nader order ook de sierteeltgewassen
en aardbeien! Groenten van groep I zijn
bloemkool, groene selder, spruitkool,
wittekool, boerenkool, spitskool, prei,
broccoli, romanescokool, rodekool, savooikool, artisjok, Chinese kool, rabarber,
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niet bemesten met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen in een strook
van 5 m breed vanaf de bovenste rand van
een waterloop; 10 m breed vanaf de
bovenste rand van het talud van een
waterloop die gelegen is in het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN-gebied); 10 m
breed vanaf de bovenste rand van het
talud van een waterloop die gelegen is
aan een steile helling.
Of jouw perceel langs zo'n waterloop ligt,
kan je altijd nagaan op de fotoplannen van
de verzamelaanvraag of via het geoloket
‘Vlaamse Hydrografische Atlas’ op de
website www.geovlaanderen.be.
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Sinds 1 januari 2013 mogen groentetelers hun vollegrondspercelen enkel nog bemesten indien ze zich
laten adviseren door een erkend labo, een erkende telersvereniging of een erkend praktijkcentrum.

C

op

Luchtwassers Als er een luchtwassysteem geïnstalleerd is op je stal(len),
dan moet er aan talrijke verplichtingen
worden voldaan. Naast een goede operationele werking moet je ook een heel
pakket aan administratieve zaken bijhouden. Zo moet je onder meer voldoende
analyses nemen van het was- en spuiwater, moet je een logboek bijhouden en
moet je in sommige gevallen voor de
nodige erkenningen zorgen voor de afzet
van de spui. Nodeloos te zeggen dat het
uiteraard belangrijk is dit goed op te
volgen.
bemesting ‘groenten’ in 2014 (ook voor
sierteelten en aardbeien!) Groentetelers
– maar dus ook siertelers en aardbeientelers – mogen sinds 1 januari 2013 hun

18
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Laat je adviseren
andere kolen, bladselder of aardbeien.
Groenten van groep II zijn spinazie, courgettes, sla, vroege aardappelen, knolselder, peterselie, bieslook, basilicum,
augurken, pompoenen, knolvenkel,
koolrabi, paksoi, sierteeltgewassen die
geteeld worden op niet permanent overkapte landbouwgronden of andere groenten die geen groenten van groep I zijn,
geen groenten van groep III of geen teelt
met lage stikstofbehoefte.
Hiervoor moet de tuinder één of meerdere
stikstofanalyses laten uitvoeren met bijbehorend bemestingsadvies, en hij moet de
situatie ook opvolgen. Deze stalen moeten
in een voor de teelt relevante periode
genomen worden en minstens op een
tijdstip dat bij de laatste bemesting het

Het is ondertussen voldoende bekend dat
de mestreglementering er niet makkelijker op wordt. Parallel daarmee wordt ook
de jaarlijkse mestaangifte en de vooruitblik naar het komende jaar steeds belangrijker. Laat je hierover zeker grondig
en goed adviseren. Beperk deze ondersteuning ook niet tot een eenmalige
gebeurtenis, maar doe dit ook regelmatig
gedurende het jaar. Zo voorkom je onaangename verrassingen! n
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iS De MilieuVergunningS
pliCHT VerleDen TijD?
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De Vlaamse regering heeft als doel de milieuvergunningsplicht en stedenbouwkundige verplichtingen te vervangen door de omgevingsvergunningsplicht. Op de concrete uitvoering ervan is het echter nog even wachten. – Jan Meykens, SBB Accountants &

H

C

et omgevingsdecreet zit in een
vergevorderde fase en zal, ten
vroegste vanaf midden 2015, de
huidige milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning integreren in
één omgevingsvergunning. Alle procedures zullen dan ook gestroomlijnd worden
tot één unieke aanvraagprocedure.
Land- en tuinbouwbedrijven zullen echter
nog steeds omgevingsvergunnings- en/of
meldingsplichtig blijven. Heel wat activiteiten (zie kader p.20) zijn en blijven immers,
afhankelijk van de hinderlijkheid, ingedeeld als klasse 1, klasse 2 of klasse 3.

Land- en tuinbouwbedrijven
zullen nog steeds
omgevingsvergunnings- en/of
meldingsplichtig blijven.

Vergunningsaanvraag of
meldingsplicht
Wie een inrichting van de eerste of de
tweede klasse exploiteert, heeft een
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milieuvergunning nodig. Voor een inrichting van de derde klasse volstaat een
voorafgaande melding. Ook bij veranderingen aan deze inrichtingen moet je een
vergunningsaanvraag of een meldingsdossier indienen. Is er op de inrichting
een klasse 1-rubriek aanwezig, dan geldt
de volledige inrichting als een klasse
1-inrichting.
Bij een milieuvergunningsaanvraag (of
meldingen) moeten er vaste formulieren,
vaak met vele bijlagen, ingediend worden
bij de vergunningsverlenende overheid.
Dit is de provincie voor klasse 1-bedrijven
dossier • 19
19
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en de gemeente voor klasse 2-bedrijven
of meldingen.

mededeling van een
kleine verandering

bo
en

er

je pas starten met de werken na een
gunstige beslissing van de bevoegde
overheid. Maar één en ander verloopt op
een eenvoudigere manier.
Je kan deze procedure alleen volgen als
de melding geen bijkomend risico voor de
mens of een aantasting van het leefmilieu
inhoudt, geen verhoging van klasse

ig

ht

In bepaalde gevallen kan je de procedure
van een mededeling volgen. Ook hier kan

De vergunningplicht van een activiteit is vaak gekoppeld aan een bepaalde hoeveelheid, een
geïnstalleerd vermogen of een aantal. Ook bijvoorbeeld voor een wkk-installatie is dit noodzakelijk.

Bo

Als algemene regel geldt dat je de vergunning voor een nieuwe inrichting of
voor een verandering vooraf aanvraagt bij
het college van burgemeester en schepenen (klasse 2) of bij de deputatie (klasse 1). Deze partijen moeten binnen de 30
dagen het dossier al dan niet volledig en
ontvankelijk verklaren. Ze moeten ook
binnen 3 of 4 maanden (eventueel verlengbaar met 1,5 of 2 maanden) een
beslissing nemen.
Net na de aanvang van de procedure
wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Gelijktijdig geven diverse overheidsadministraties (bijvoorbeeld de
Vlaamse Milieumaatschappij of OVAM)
hun advies. Tijdens de procedure bij de
deputatie kan je gehoord worden door de
milieuvergunningscommissie.
Je kan telkens eenmaal beroep aantekenen tegen een vergunningsbeslissing
bij, hetzij de deputatie (klasse 2), hetzij
de minister bevoegd voor Leefmilieu
(klasse 1).

nd

procedure van een aanvraag
klasse 1 of 2

yr

weLke ACTiViTeiTen kunnen
VOORkOmen Op een bedRijF?

C
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De vergunningplicht van een activiteit
is vaak gekoppeld aan een bepaalde
hoeveelheid, een geïnstalleerd
vermogen of een aantal. De hinderlijkheid van een activiteit kan variëren
naargelang van bijvoorbeeld de
hoeveelheid.
Zonder allesomvattend en volledig te
zijn, komen onder andere volgende
activiteiten of situaties/toestellen/
materialen veelvuldig voor op land- of
tuinbouwbedrijven:
• de lozing van afvalwater;
• de opslag van biociden;
• het houden van dieren;

20
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• de opslag van meststoffen (kunstmest/dierlijke mest);
• transformatoren;
• acculaders;
• het stallen van voertuigen;
• (noodstroom)generatoren;
• een wkk- of een verbrandingsinstallatie;
• de opslag van hout of stro;
• de opslag van groenvoeders;
• grondwaterwinning;
• de opslag van brandstoffen met of
zonder verdeelslang(en) en
gevaarlijke producten;
• airco- en koelinstallaties.

teweegbrengt of geen toevoeging betreft.
Men spreekt van een toevoeging als de
verandering van een vergunningsplichtige
rubriek leidt tot een uitbreiding van de
‘inrichting’ in oppervlakte, als er dus
bijkomende kadastrale percelen worden
aangesneden.
De wetgever heeft gesteld dat sowieso
een uitbreiding van de inrichting met
meer dan 50%, een belangrijke wijziging
van een GPBV-inrichting (Geïntegreerde
Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) waarbij de wijziging of uitbreiding op
zich voldoet aan de drempelwaarde van
GPBV-inrichting of een uitbreiding waardoor de vergunde inrichting onderworpen
wordt aan een milieueffectrapport (MEr)
een bijkomend risico voor de mens of een
aantasting van het leefmilieu inhouden.
Voorbeelden van situaties waarbij je de
procedure van een mededeling kan
volgen, zijn beperkte uitbreidingen van
bestaande, vergunde activiteiten, zonder
extra milieuhinder en zonder gebruik van
een nieuw kadastraal perceel, verplaatsingen van vergunde rubrieken, zoals
mazouttanks, of nog kleinere uitbreidingen, zoals de opslag van sproeistoffen.

melding van een klasse 3-rubriek
Indien er enkel klasse-3-inrichtingen
aanwezig zijn op het bedrijf kan er een
gewone melding gebeuren volgens de
procedure van een klasse 3-bedrijf. Die
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noodzakelijke extra´s
Voor de aanvraag en melding schrijft de
overheid vastgelegde formulieren voor.
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Een vergunning is van toepassing op een
groep van kadastrale percelen (eveneens
vermeld op de vergunning). Op de vergunning wordt ook de verantwoordelijke
persoon vermeld (de exploitant). Je moet
een overname door een nieuwe exploitant
vooraf melden aan de bevoegde overheid.
Die neemt daar gewoon akte van.

PrMS wordt een document bedoeld
waarin van een voorgenomen project
wordt aangegeven of er aanzienlijke
milieueffecten voor mens en milieu te
verwachten zijn. Die PrMS moet bij de
vergunningsaanvraag gevoegd worden. De
initiatiefnemer van het project moet een
project-MEr-screeningsnota opmaken.
milieueffectrapport Grotere aanvragen
van veeteeltbedrijven moeten vergezeld
zijn van een MEr. Met ‘groter’ bedoelt
men aanvragen voor het houden van meer
dan 3000 vleesvarkens, meer dan 900
zeugen, meer dan 65.000 legkippen en
meer dan 85.000 stuks ander gevogelte.
passende beoordeling In of in de nabijheid van zogeheten Natura 2000-gebieden
moet een vergunningsaanvraag ook
getoetst worden op de impact die het
project kan hebben op zo’n gebied. Natura
2000 is de naam voor het Europese natuurnetwerk, bestaande uit gebieden die
bijzondere bescherming genieten via de
Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, ook wel Speciale Beschermingszones genoemd. In een passende
beoordeling wordt onderzocht of er geen
significante aantasting zal optreden van
de natuurlijke kenmerken van de Natura
2000-gebieden. Het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) geeft advies en kan
bijkomende voorwaarden opleggen om de
schade te beperken, te compenseren, te
herstellen of om een aanpassing van de
voorziene plannen vragen.

nd

melding van een overname

gen. Ook als de vergunning in oorsprong
een ArAB-vergunning (exploitatievergunning voor gevaarlijke, ongezonde en
hinderlijke inrichtingen) is die ten laatste
vervalt op 1 september 2016, dan kan je
de hernieuwing nu al indienen.
Je doet er goed aan om bij elk vergunningsdossier na te gaan of je de rest van
de vergunning tegelijkertijd kan vernieuwen.

bo

moet je indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. In principe
neemt de overheid gewoon akte van zulke
meldingen.

op

Het openbaar onderzoek is een belangrijk onderdeel van elke aanvraag. De bekendmaking moet
openbaar geafficheerd worden.

Hernieuwing van de vergunning

C

Als de termijn van een lopende milieuvergunning dreigt te verstrijken, dan moet je
12 tot 18 maanden vóór de vervaldatum
een hernieuwingsaanvraag indienen.
In 3 gevallen kan je de aanvraag voor de
hernieuwing nog vroeger indienen. Je kan
dit onder meer doen wanneer er een
overname van de vergunde inrichting is
gepland door een andere exploitant. Ook
wanneer je een belangrijke verandering
op het oog hebt, bijvoorbeeld een grote
investering, kan je een vervroegde hernieuwing overwegen. Toch kan je in dit
geval ook een totale hernieuwing aanvra-

bereid je goed voor
Er staat heel wat op stapel in milieuvergunningenland. Enkele zaken zullen
wellicht in de komende weken of maanden helderder worden. Sowieso is het
belangrijk om voldoende tijd en voorbereiding te voorzien in je planning alvorens
alle noodzakelijke vergunningen ook
bekomen zijn. n

Vaak zijn er nog (vele) extra’s nodig. De
meest belangrijke zijn een project-MErscreeningsnota, een milieueffectrapport
(MEr) en een passende beoordeling.
Daarnaast kunnen ook zeer technische
studies zoals een geluidstudie of een
geurstudie gevraagd worden.
project-meR-screeningsnota (prms) De
Vlaamse regering heeft een rubriekenlijst
vastgelegd waarbij een vergunningsaanvraag (zowel een stedenbouwkundige
vergunning als milieuvergunning … ) van
een project dat onder één van die rubrieken valt, vergezeld moet zijn van een
zogeheten screeningsnota. Met zo een
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VOOrWAArDen geCHeCKT
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Milieuvergunningsvoorwaarden op een land- en tuinbouwbedrijf zijn divers. in
Vlarem ii zijn de belangrijkste verplichtingen beschreven. er kunnen 3 soorten
milieuvergunningsvoorwaarden van toepassing zijn. – Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs
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lgemene milieuvoorwaarden zijn
van toepassing op alle hinderlijke
inrichtingen, ze vertolken een
algemeen zorgvuldigheidsprincipe en
hebben een vangnetfunctie. Sectorale
milieuvoorwaarden zijn van toepassing op
welbepaalde hinderlijke inrichtingen en
kunnen afwijken – strenger of minder
streng – van de algemene milieuvoorwaarden waarop ze primeren. Daarnaast
zijn er de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden die aan een welbepaalde
exploitatieplaats worden opgelegd. In dit
geval is de overheid begaan met de
milieuhygiënische omstandigheden
waarbinnen de onderneming opereert,
omgevingskenmerken en dergelijke meer.
Een aantal verplichtingen die kunnen
voorkomen, worden verder in dit artikel
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toegelicht. Dit is echter slechts een (zeer)
beperkte bloemlezing uit het uitgebreide
pakket waar je als land- of tuinbouwer
rekening mee moet houden.

Aanstelling milieucoördinator
Sommige bedrijven moeten een milieucoördinator aanstellen. Dit is bijvoorbeeld
het geval als er stookinstallaties met een
gezamenlijk vermogen van meer dan
5 MW geïnstalleerd zijn, als er een gasopslag is die groter is dan 10.000 l, of als
er een mestverwerkingsinstallatie met
een capaciteit van meer dan 25.000 ton
per jaar wordt uitgebaat.
De milieucoördinator moet over een
erkenning beschikken op basis van zijn
ervaring en opleiding. De milieucoördinator kan zowel een werknemer van het

bedrijf zijn als een externe deskundige. In
dit laatste geval moet de afdeling Milieuvergunningen van LNE zijn instemming
geven.
Het takenpakket van de milieucoördinator
is wettelijk vastgelegd. Zo moet hij advies
geven over en bijdragen tot de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten. Verder moet hij erop toezien dat
de exploitant de milieuwetgeving naleeft.
Daartoe controleert hij op regelmatige
tijdstippen de werkplaatsen, afvalstromen ... Als hij tekortkomingen vaststelt,
rapporteert hij dit aan de bedrijfsleiding.
Tevens moet hij erover waken dat de
voorgeschreven metingen worden uitgevoerd en dat de resultaten ervan worden
geregistreerd. Het toezien of het afvalstof-
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Voor de opslag van gevaarlijke
producten gelden tal van
voorwaarden.

Op een land- of tuinbouwbedrijf komt
vaak een verwarminginstallatie of een
wkk-motor voor. Periodieke emissiemetingen zijn één van de belangrijkste
milieuverplichtingen verbonden aan het
exploiteren van zo´n installatie. In functie
van het vermogen van de installatie kan
de periode waarbinnen een emissiemeting moet gebeuren, verschillen. Voor
installaties met een thermisch vermogen
van 300 tot en met 1000 kW is dit minstens eenmaal om de 5 jaar. Installaties
met een vermogen van meer dan 1000 tot
en met 5000 kW moeten elke 2 jaar gemeten worden. Voor installaties met een
vermogen van meer dan 5000 kW is dat
elk kwartaal. Installaties van minder dan
300 kW hebben geen emissiemeting nodig
tenzij de brandstof houtafval is.
De emissiemetingen moeten voldoen aan
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De best gekende voorbeelden van opslag
van gevaarlijke producten zijn de opslag
van stookolie of de tank met een verdeelslang voor het tanken van diesel. Maar
ook bepaalde meststoffen of sproeistoffen
kunnen gecatalogiseerd worden als
gevaarlijke producten.
Voor de opslag van gevaarlijke producten
gelden tal van voorwaarden. Afhankelijk
van de opgeslagen producten moeten er
welbepaalde scheidingsafstanden worden
gerespecteerd. Vanzelfsprekend moeten
de nodige brandbestrijdingsmiddelen
aanwezig zijn en mag er niet gerookt
worden in de nabijheid van de opslagplaats. Gemorste producten moet je
kunnen opvangen. Verder moet ook
voorkomen worden dat het bluswater kan
wegvloeien.
Bij de opslag van gevaarlijke producten
wordt een onderscheid gemaakt tussen
bovengrondse en ondergrondse opslag.
De uitvoering van de opslagtanks is
verbonden met specifieke voorwaarden
naargelang die ondergronds of bovengronds gebruikt worden. Zo mag bijvoorbeeld de opslag in een bovengrondse tank
enkel indien deze dubbelwandig is, uitgevoerd met een permanent lekdetectiesysteem, of als deze ingekuipt wordt (of
een gelijkwaardig systeem voorzien wordt
in de milieuvergunning). Een ondergrondse tank die rechtstreeks wordt ingegraven, moet vervaardigd zijn uit dubbelwandig metaal, gewapende thermohardende
kunststoffen of roestvrij staal (of een
systeem met dezelfde waarborgen).
Sowieso moet er ook een overvulbeveiliging geïnstalleerd zijn op de tank.
De periodieke controles van de tank die
door een erkende technicus (tanks voor
verwarming) of een erkend milieudeskundige (alle andere tanks) moeten gebeuren,
zijn belangrijk. Na de controle krijg je een

Verbrandingsinstallatie

er

Opslag gevaarlijke producten

attest. Op de vulleiding wordt een klever
of plaat aangebracht in een specifieke
kleur. Groen wil zeggen dat ze in orde is
en mag worden bijgevuld. Oranje wil
zeggen dat de tank niet voldoet, maar dat
er geen aanleiding is tot verontreiniging
buiten de houder. De tank mag dan nog
gedurende een overgangsperiode van 6
maanden bijgevuld worden; een periode
waarbinnen een nieuw onderzoek moet
gebeuren. Rood wil zeggen dat de tank
aanleiding kan geven, of hebben gegeven,
tot verontreiniging buiten de houder. De

Bo

fenregister wordt bijgehouden. Controleren of het bedrijf zijn meldingsplicht
inzake afvalstoffen nakomt, behoort
eveneens tot het takenpakket. Tot slot
moet hij ook voorstellen doen over en
bijdragen tot de interne en externe communicatie over de milieuaspecten van het
bedrijf en advies geven over elke investering die vanuit milieuoogpunt relevant kan
zijn.
De milieucoördinator stelt jaarlijks een
verslag op van zijn activiteiten. Dit moet
5 jaar ter beschikking worden gehouden
van de overheid.

Ook bepaalde meststoffen of sproeistoffen kunnen gecatalogiseerd worden als gevaarlijke producten.
Afhankelijk van de opgeslagen producten moet er bepaalde scheidingsafstanden worden gerespecteerd.

tank mag in geen geval worden bijgevuld.
Naast deze periodieke keuringsverslagen
moet je als exploitant ook nog beschikken
over een door de constructeur ondertekende ‘verklaring van conformiteit van de
houder’. Verder zijn er bij het plaatsen van
een nieuwe houder ook extra controles
vereist vóór plaatsing van de houder en na
installatie, maar vóór ingebruikname
(houder, leidingen, overvulbeveiliging,
lekdetectiesysteem ...).
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emissienormen. Er is een veelheid aan
normen beschikbaar. Deze emissienormen zijn afhankelijk van het gebruikte
brandstoftype, het vermogen van de
installatie en de vergunningsdatum.
Bij de keuze van de locatie van een warmtekrachtkoppeling houd je bijkomend best
rekening met de ligging van de dichtstbijzijnde vreemde woning. Er gelden
immers ook bepaalde geluidsnormen die
gerespecteerd moeten worden.
dossier • 23
23

en

© BASIEL DEHASSELAIr

nd

beschermingszone mogen enkel uitgevoerd worden in gewapend beton. Een
ander materiaal waarvan dezelfde kwaliteiten bewezen worden is eveneens
aanvaardbaar.
Een nieuwe, aparte mestopslag (los van
het bedrijf) is niet toegelaten als de
opslag gelegen is in een waterwingebied
of een beschermingszone ervan, een
woonzone of op een afstand van minder
dan 100 m van een woonzone. Bij definitieve buitengebruikstelling van een
mestopslagplaats moet deze volledig
leeggemaakt worden.

bo

dingskanalen naar oppervlaktewater,
riolering of een verliesput.
Alle dierlijke mest in vloeibare vorm,
inclusief het percolaat van dierlijke mest,
moet opgevangen en verzameld worden in
een mestdichte opslagplaats in of buiten
de stal. De lozing van terrein- en of afvalwaters afkomstig van het reinigen van de
inrichting is onderworpen aan de voorwaarden van de lozingsvergunningen, en
dient dus steeds vergund te zijn.
De permanente opslag van vaste dierlijke
mest buiten de stal (= mestvaalt) moet
voorzien zijn van een verharde vloer en
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Water is onontbeerlijk op een land- of
tuinbouwbedrijf. Grondwater is één van
de mogelijke bronnen. Indien er een
grondwaterwinning aanwezig is, moet
deze voorzien zijn van een debietmeter
(meetinrichting) die het opgepompte
volume grondwater per watervoerende
laag aangeeft. Verder moeten deze
debietmeters verzegeld worden op het
moment van ingebruikname. Op de
laatste kalenderdag van elk jaar wordt de
stand van iedere debietmeter genoteerd
in een register.
Het boorgat van elke grondwaterwinning
moet bovenaan afgedicht zijn om verontreiniging van de grondwaterlagen te
voorkomen. Het is verboden om verschillende watervoerende lagen met elkaar in
verbinding te brengen, zowel via meerdere filters in één boorgat als via de
ruimte tussen de boorput en de wand van
het boorgat. Je moet kleistoppen plaatsen
ter hoogte van de scheidende lagen. Of je
kan de ruimte tussen de ingebrachte
buizen en de wand van het boorgat cementeren.
Bovendien moet het grondwaterpeil zowel
met de winning in rust als in werking
gemeten kunnen worden. Daarom wordt
in elk boorgat een rechte, onvervormbare
peilbuis geplaatst. Soms is het niet nodig
om een peilbuis aan te leggen om het
grondwaterpeil te meten. Dan kan je in de
milieuvergunning een vrijstelling krijgen.
Elke buitengebruikstelling van een grondwaterwinning moet je per brief of per fax
melden aan de buitendienst van de afdeling van de VMM bevoegd voor grondwater, en aan de vergunningverlenende
overheid. Als je de verlaten grondwaterwinning definitief wil opvullen, moet je het
opvulschema van de boorput voorleggen
aan de afdeling van de VMM bevoegd voor
grondwater.
Vaak is het zo dat er in de milieuvergunning nog bijzondere voorwaarden opgelegd worden die ook maandelijkse peilmetingen of wateranalyses verplichten.

er

grondwaterwinning

Bo

DOSSier

milieuaangiften en -aanvragen
in land- en tuinbouw

Voorwaarden voor stallen en
mestopslagplaatsen
Elke stal moet gebouwd worden uit
duurzame en degelijke materialen overeenkomstig een code van goede praktijk.
De volle vloeren moeten uitgevoerd
worden in verhard materiaal en mestdicht
zijn (= geen mest doorlaten). Het is verboden de vloeren, mestkanalen en mestkelders te voorzien van overstorten of aflei-
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Elke stal moet gebouwd worden uit duurzame en degelijke materialen overeenkomstig een code van
goede praktijk. De volle vloeren moeten uitgevoerd worden in verhard materiaal en mestdicht zijn.

langs 3 zijden omgeven zijn van mestdichte wanden. De vierde zijde moet zodanig
uitgevoerd zijn dat dunne mest en afvloeiwater kan worden opgevangen en verzameld in een mestdichte opslagruimte.
Opslagplaatsen van mengmest buiten de
stal moeten – uitgezonderd de noodzakelijke ontluchtingspijpen – afgesloten zijn
van de buitenlucht. Alleen voor opslag van
effluenten met een laag gehalte aan
ammoniakale stikstof afkomstig van
mestbewerkings- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan in de milieuvergunning afgeweken worden.
De bodem en de opstaande muren van
mengmestkelders binnen een grondwaterwingebied en/of bijbehorende

Verplichte opslagcapaciteit Stalmest van
varkens, runderen, paarden of schapen
moet gedurende een periode van 3 maanden kunnen worden opgeslagen, tenzij
kan worden aangetoond dat de exploitant
op een andere reglementaire manier deze
periode kan overbruggen zonder de
stalmest op cultuurgrond uit te spreiden.
Voor mengmest is een minimale opslagcapaciteit voor 6 maanden verplicht. Ook
hier kan men van afwijken als de exploitant over een alternatief beschikt. Voor
dieren die steeds op stal staan, voorziet
de wetgeving in een verplichte opslagcapaciteit van ten minste 9 maanden.
Ammoniakemissiearme stallen Bij de
exploitatie van een nieuwe inrichting en
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Bij de exploitatie van een nieuwe inrichting en bij elke verandering of uitbreiding van een bestaande
veeteeltinrichting waarbij één of meer nieuwe stallen worden gebouwd, moeten de nieuwe varkensof pluimveestallen ammoniakemissiearm gebouwd worden.

ambtenaren van de dienst Milieuinspectie
of de milieuambtenaar.
Specifiek voor GPBV-bedrijven is dat er
een nieuw toezichtskader uitgewerkt
wordt. De overheid moet immers in het
kader van een Europese richtlijn controleprogramma’s opstellen die voor de verschillende types bedrijven aangeven
wanneer welke routinecontroles zullen
worden uitgevoerd. Hierbij moet rekening
worden gehouden met de mogelijke
milieurisico’s van de betrokken installaties. In elk geval is wel vastgelegd dat de
periode tussen 2 controles ten hoogste
3 jaar mag bedragen. Bovendien zullen de
verslagen van deze inspecties of de
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bij elke verandering of uitbreiding van een
bestaande veeteeltinrichting waarbij één
of meer nieuwe stallen worden gebouwd,
moeten de nieuwe varkens- of pluimveestallen ammoniakemissiearm gebouwd
worden. Alle weerhouden systemen
worden opgenomen op ‘de lijst met
emissiearme stallen’. Nieuwe systemen
kunnen toegevoegd worden aan deze lijst.
De lijst met emissiearme stallen is raadpleegbaar via de site van de Vlaamse
Landmaatschappij (www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/emissiearmestallen).
plaatsing van peilbuizen Bepaalde
veehouderijen zijn verplicht om op eigen
kosten peilputten te plaatsen op hun
inrichting. Het gaat hier om bedrijven
waar meer dan 2500 varkens worden
gehouden in stallen met mengmest,
bedrijven waar meer dan 40.000 stuks
gevogelte gehouden worden in stallen
met mengmest, inrichtingen waar meer
dan 1500 runderen en/of paarden gehouden worden in stallen met mengmest,
bedrijven die geheel of gedeeltelijk
gelegen zijn binnen de beschermingszones van een grondwaterwinning.
De exploitant moet ten minste om de
3 maanden het grondwater controleren op
aanwezigheid van mengmest afkomstig
van lekken. Om de 3 jaar moet de exploitant ook, op eigen kosten, een grondwateronderzoek laten uitvoeren door een
erkend laboratorium.
Verbods- en afstandsregels Voor het
houden van varkens, pluimvee, rundvee of
andere diersoorten zijn er verbods- en
afstandsregels opgenomen in Vlarem.
Deze regels (zie kader) leggen enerzijds
vast waar er een verbod is om een inrichting te exploiteren en anderzijds welke
afstand een inrichting moet aanhouden
ten opzichte van gevoelige gebieden. Voor
bestaande bedrijven gelden er uitzonderingsregels.
Deze afstandsregels gelden enkel voor
varkens- en pluimveestallen. De minimale
afstand die gerespecteerd moet worden is
afhankelijk van de intrinsieke kwaliteiten
van een stal op milieuvlak (aantal waarderingspunten) en het aantal dieren.
Bij een tijdige hernieuwing van een vergunning zijn bovenstaande verbods- en
afstandsregels niet van toepassing.

Handhaving
De handhaving van deze verplichtingen
kan door verschillende overheden en
personen gebeuren, bijvoorbeeld door

controlerapporten bij deze GPBV-bedrijven openbaar gemaakt worden.

schenk aandacht aan
voorwaarden en verplichtingen
Milieuvoorwaarden en -verplichtingen zijn
divers en talrijk. regelmatig hier aandacht aan schenken, is geen overbodige
luxe om in overeenstemming te blijven
met de regelgeving. Periodieke controles
correct en nauwgezet uitvoeren zijn niet
enkel een wettelijke verplichting. Op die
manier beperk je ook het risico dat er iets
misloopt met bijvoorbeeld de opslag van
gevaarlijke producten of gassen. n

AFsTAndsRegeLs

De afstandsregels zijn
minimale
afstanden gemeten van
af elke stal
en/of mestopslag tot één
van de
volgende op het gewest
plan aangegeven gebieden:
• woongebied, met uit
zondering
van woongebied met lan
delijk
karakter;
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• woonuitbreidingsgeb
ied;
• natuurgebied met
wetenschappelijke
waarde;
• natuurreservaat;
• gebied voor verblijfsr
ecreatie;
• bosreservaat, zoals aan
gegeven in
het bosdecreet van 13
juni 1990.
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Als het op vergunningen aankomt, is het ene bedrijf duidelijk het andere niet.
elk bedrijf zit dan ook in een unieke situatie. Samen met Sara Kelchtermans,
milieuadviseur bij SBB Accountants & Adviseurs, bezochten we pluimveehouder
raf leemans in rijkevorsel die wenst uit te breiden. – Anne Vandenbosch
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af Leemans nam in 2006 als jonge
twintiger een bedrijf over van een
pluimveehoudster in Rijkevorsel.
“Mijn voorgangster deed opfok van legkippen. Ze hield hier 58.000 dieren – toen
dus nog in legbatterijen – in 2 stallen. Al
van bij de start wilde ik omschakelen
naar braadkippen, ik kende die bedrijfstak immers goed van op het bedrijf van
mijn ouders. De braadkippen kwamen er
uiteindelijk in 2009. In die periode kon je
in de intensieve veehouderij terug uitbreiden mits mestverwerking. De oude
stalinrichting werd verwijderd, één stal
werd verlengd en we bouwden een extra
stal naast de bestaande stallen. Zo
vergrootte de capaciteit naar 81.600
braadkippen. We overschreden toen de

26
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drempel van 85.000 dieren niet, vanaf dat
aantal moet je een milieueffectrapport
(MEr) indienen. Zowel de bouwvergunning als de milieuvergunning voor deze
omschakeling verliepen vlot. In ongeveer
4 maanden tijd was alles rond.”
rafs echtgenote, Leen Smolderen, werkt
als zelfstandige schoonheidsspecialiste.
Ze springt op het bedrijf bij waar ze kan.
Het koppel heeft intussen ook 2 kindjes,
Alexander (4) en Willem (1).

Een gedetailleerd bouwplan is
een goede basis voor elk
bouw- en milieuproject.

uitbreiding vergt meR
In 2010 begon het bij raf alweer te kriebelen om het bedrijf verder uit te breiden. “Ik
wil helemaal niet de grootste braadkippenhouder worden, wel bij de besten
horen. Bij een efficiëntere aanpak van mijn
uitbating hoort echter wél een uitbreiding.” Rafs doel is om in de toekomst naar
250.000 dierplaatsen te groeien. “Ik
overwoog om de nieuwe stallen op een
andere locatie op te trekken, maar besloot
na veel overwegen uiteindelijk om de
uitbreiding op onze bestaande locatie te
doen. Ik wilde dit project, met 2 bijkomende stallen aan elke zijde van het bedrijf,
ook liefst in één stap uitvoeren.”
“Een goede basis voor elk bouw- en
milieuproject is een gedetailleerd bouw-
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Als de MEr-procedure naar zijn einde
loopt, starten de meeste studiebureaus al
met de opmaak van de bouw- en milieuformulieren. “Het MEr is een bijlage voor

aantal extra bijlagen worden toegevoegd
voor de milieuvergunningsaanvraag. Een
MEr-rapport is daar een voorbeeld van.
Een andere bijlage is de ‘Passende Beoordeling’, een natuurtoets die wordt opgemaakt indien het bedrijf in of in de buurt
ligt van een Natura 2000-gebied.” Sara
deed hiervoor de nodige controles op
basis van de locatie. “Het bedrijf van Raf
ligt bijvoorbeeld op ongeveer 600 m van
een habitatrichtlijngebied”, toont ze me

nd

je opnieuw bij LNE indienen en vervolgens
wordt het MEr goedgekeurd of niet. raf
kreeg een goedgekeurd MEr-rapport
toegestuurd in mei 2012. De vergunningsaanvraag kon opgestart worden.”

Rijkevorsel
ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG
VLAAMS-BRABANT

Bo

WEST-VLAANDEREN

WAALS-BRABANT
LUIK
HENEGOUWEN

NAMEN

FAMILIE LEEMANS

LUXEMBURG

Leeftijd: raf (27), Leen (36), Alexander (4) en Willem (1)
Gemeente: rijkevorsel
Specialisatie: braadkippen met Belplumelabel
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plan”, vult Sara aan. “Dikwijls wordt met
een gewone schets gestart, die dan nog
verder moet groeien en aangevuld moet
worden. Een bouwplan van een architect
is ideaal om te gebruiken voor allerhande
gegevens en tellingen bij de verdere
aanvragen.”
Door deze grote uitbreidingsplannen
kwam raf natuurlijk boven de MEr-norm.
Studiebureau ABO begeleidde samen met
SBB het MEr-dossier. “De doelstelling
van het MEr bestaat erin de effecten aan
te tonen van de exploitatie van het bedrijf
op het omliggende milieu, en dit zowel in
de huidige toestand als na de uitbreiding.”
Nieuwe pluimveestallen moeten ammoniakemissiearm (AEA) gebouwd worden.
raf koos voor het systeem van de warmtewisselaars. “Op elke stal komt een
warmtewisselaar met luchtmengsysteem
waardoor de strooisellaag gedroogd
wordt. Dat is niet de meest goedkope
techniek, maar wel een zeer efficiënt
systeem. Verder komt er snijmaïssilage
als strooisel. Dat is snijmaïs die rechtstreeks uit de kuil komt, ofwel voorgedroogde snijmaïs die in een baal wordt
gewikkeld. Dit strooisel moet erg droog
zijn voor de opzet van de kuikens. Ik heb
het – bij wijze van experiment – al gebruikt in mijn bestaande stallen in plaats
van stro. Studies wijzen uit dat het gebruik van dit soort vloerbedekking ook
ammoniakreductie met zich meebrengt.
Bovendien worden stofbakken voorzien na
de ventilatieuitlaat van de nieuwe stallen.
Dit zal zorgen voor minder emissies van
het bedrijf en voor een hogere uitstoot, en
dus voor meer waarderingspunten.
Achter de bestaande stallen is al een
groenscherm voorzien. Hoewel we dus
meer dieren zullen houden, toonden de
berekeningen in het MEr dus aan dat we
toch veel minder ammoniak zullen uitstoten, wat gunstig is voor de natuurvereisten.”
Sara: “Bij de indiening van het MEr is het
belangrijk om volledig en correct te zijn.
Zo moet je vele bijlagen toevoegen aan
het dossier, bijvoorbeeld de berekeningen
zelf, een passende beoordeling, plannen,
een fotoreportage ... Je moet het lijvige
dossier indienen bij de dienst MEr van het
departement Leefmilieu, Natuur en
Energie van de Vlaamse overheid (LNE).
Het dossier wordt beoordeeld, adviezen
worden verzameld en het dossier ligt ter
inzage bij de gemeente. Meestal krijgt het
studiebureau vervolgens richtlijnen voor
aanpassingen. De aangevulde versie moet

We hopen dat onze vergunningen binnenkort
gunstig beslist worden.

deze aanvragen, dus die moet je sowieso
eerst binnen hebben”, aldus Sara. “Indien
je een MEr nodig hebt voor je bouwdossier moet je het openbaar onderzoek van
die aanvraag trouwens ook aankondigen
in enkele kranten”, vult Raf aan. “Dat is
vaak niet geweten, maar wel belangrijk en
best wel kostelijk.”
“Of je bedrijf een klasse 3, 2 of 1 is, is
afhankelijk van de hinderlijkheid van de
inrichting”, legt Sara uit. “Dit pluimveebedrijf is een klasse 1-bedrijf aangezien
het meer dan 20.000 stuks pluimvee
heeft. Dit betekent ook dat je het dossier
bij de provincie moet indienen. Het is
bovendien ook een X-bedrijf omdat het
een intensieve veehouderij is met meer
dan 40.000 stuks pluimvee. Naargelang
van het bedrijfstype moeten er ook een
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op een kaart, “dit is belangrijk in kader
van de ammoniakuitstoot. Het is hier ook
een (landschappelijk waardevol) agrarisch
gebied. Gelukkig kunnen we voor de
milieuaanvraag veel verwijzen naar het
MEr. Na opmaak van de aanvraag sturen
we het dossier naar de klant voor controle
en goedkeuring. Pas nadien wordt het in
tienvoud ingediend bij de provincie.” Dat
gebeurde bij dit dossier eind juni 2012.
De goedkeuring van de milieuaanvraag
voor de uitbreiding van het bedrijf van Raf
en Leen door de provincie Antwerpen
gebeurde in oktober 2012. Sara: “In
principe vergt zo’n aanvraag ongeveer
5 maanden. Er zijn 30 dagen nodig om de
volledigheid van het dossier te checken en
de provincie heeft dan nog 4 (tot 6) maanden om een beslissing te nemen. Ook het
dossier • 27
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1 Ook vandaag test Raf al goed gedroogd snijmaïsstrooisel in de stallen.
Leemans telt vandaag 3 stallen voor 81.600 braadkippen.
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kadasterplan wordt gecontroleerd, de
omwonenden worden immers op de
hoogte gebracht van de plannen van hun
buurman. Tijdens het openbaar onderzoek
voor de milieuvergunningsaanvraag moet
je een plakkaat met de aankondiging van
de uitbreidingsplannen voor je bedrijf
plaatsen. Vervolgens is er een maand tijd
voor opmerkingen.” “Voor een aanvraag
met een MEr is het nodig om als landbouwer-aanvrager in die periode een infovergadering te doen”, vervolgt Raf. “En dat
hebben we dan ook gedaan. Ik was er
samen met de MEr-deskundige en Sara
aanwezig om vragen te beantwoorden. We
nodigden ook de burgemeester, de schepen van milieu en ambtenaar van milieu
hierop uit. Het is zeker nuttig om dan ook
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar te vragen. Er was een vijftal omwonenden aanwezig. Het is echter niet
gemakkelijk om zo’n dossier in begrijpelijke taal uit te leggen, het gaat om specifieke terminologie en berekeningsmodellen. Het is een uitdaging voor de
MEr-deskundige om de effecten in ‘mensentaal’ toe te lichten aan de aanwezige
buurtbewoners. Na onze uitgebreide uitleg
kwamen er toch nog veel vragen over
mogelijke gezondheidsproblemen, geluidsoverlast … De buurtbewoners stelden
zich natuurlijk vragen en waren soms
bezorgd. We wilden hen dan ook met een
gerust hart naar huis sturen.”
In de derde maand na indiening volgt een
hoorzitting bij de provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC). “De adviezen
van de verschillende instanties worden
hier samengebracht. Je kan er bepaalde
zaken extra uitleggen of reageren op
opmerkingen. In dit dossier verliep dit
gunstig”, herinnert Sara zich. “De milieuvergunning kreeg van de PMVC een
positief advies voor de deputatie van
Antwerpen.” De goedkeuring werd een
maand later afgeleverd door de provincie
en ten huize Leemans opnieuw geafficheerd. Het geluk was echter van korte
duur. Er werd tijdens de maand nadien
beroep ingediend. “We werden in het
kader van dit beroep opnieuw gehoord, nu
door de gewestelijke milieuvergunningscommissie (GMVC). Opnieuw werden
adviezen opgevraagd en op basis hiervan
moeten zij hun gebundeld advies verlenen
aan de Vlaamse minister bevoegd voor
Leefmilieu. En nu is het wachten op een
beslissing van de minister …”
De bouwvergunning verloopt deels gelijkaardig. Rijkevorsel is een ‘ontvoogde’

Bo

DOSSier

milieuaangiften en -aanvragen
in land- en tuinbouw

gemeente wat betekent dat je de aanvraag
moet indienen bij de gemeente zelf,
waarna deze hier autonoom over kan
beslissen. “Deze vergunning werd afgeleverd, maar ook hier werd er beroep
ingediend. Het dossier belandde dus bij
de provincie. Op 24 januari 2013 verkreeg
Raf een stedenbouwkundige vergunning
van de deputatie. Maar intussen ligt het
dossier bij de raad voor Vergunningsbetwisting …"
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Het pluimveebedrijf

aanvragen, verwachtte daarbij enkele
moeilijkheden, maar draaide nu al 4
ronden op zijn nieuwe braadkippenbedrijf.
Hoe langer dit blijft aanslepen, hoe groter
de financiële aderlating. MEr, bouw- en
milieuvergunning vergen tezamen toch
gemakkelijk een investering van 20.000 à
25.000 euro en dat wil je dan ook graag
omzetten in een nieuwbouw, waarna je
opnieuw bent gelanceerd.” Raf gelooft
echter in een succesvolle afloop ... en wij
samen met hem! n

“We hoopten om in november 2013 te
kunnen starten, maar dat is ons dus niet
gelukt. We kunnen immers niet beginnen
bouwen zonder we de definitieve bouwén milieuvergunning op zak hebben.” Raf
maakt de vergelijking met het dossier van
zijn broer. “Hij startte later met zijn

Boerenbond • Management&Techniek 3 • 7 februari 2014

