
p r o v in c i etimburg

Directie omgeving

omgevingsvergunning

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het verzoek van DIRK & DOGS bvba, Europaweg 7 te Lummen, ingediend op 8 april 2020 tot biistelling
van de vooruvaarden opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van DIRK & DOGS bvba (inrichtingsnummer
20200406-0063), voor het exploiteren van een dierencrematorium en hondenhotel gelegen te LUMMEN,
Europaweg 7;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna
afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en
provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van
25 april2014 betrefÍende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 'l 5 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coórdinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere
wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en
latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem ll) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale
milieuvoonruaarden voor GPBV-installaties (Vlarem lll);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën
van projecten onderuvorpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere
wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van '18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit
van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de
watertoets en latere wijzigingen;
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Omschriivino van het verzoek
Gelet op het verzoek van waaruit het volgende blijkt:
- de vooruvaarde waarvan de wijziging wordt gevraagd: "Er mogen enkel huisdierenkrengen verbrand worden.
Andere zaken zoals mandjes, kisten, dekentjes, knuffeltjes, .. . mogen onafhankelijk van uit welk materiaal ze ziin
gemaakt, niet mee verbrand worden."
- de nieuw gevraagde vooruvaarde: schrapping van het enkel mogen verbranden van huisdierenkrengen zodat
ook andere kleinere dieren kunnen verbrand worden en de voorwaarde dan wordt:
"Andere zaken zoals mandjes, kisten, dekentjes, knuffeltjes, ... mogen onafhankelijk van uit welk materiaal ze ziin
gemaakt, niet mee verbrand worden."

Histoíck
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde
ingedeelde inrichting of activiteiten reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben:
. besluit van de deputatie, d.d. 14 oktober 2009 tot verdere exploitatie en verandering van een

dierencrematorium en hondenhotel, voor een termijn van 20 jaar;
. besluit van de deputatie, d.d.24 november 201 1 tot verandering van de vergunde inrichting voor een

vergunningstermijn eindigend op 14 oktober 2029;

Procedureverlooo
Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 8 april 2020,bii de deputatie van de
provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat
het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een
gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op I mei 2020, door de provinciale
omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 8 mei 2020 aan de betrokken gemeente om
een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 $1 , 2" van het OVB een advies van de Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde
omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 8 mei 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform
artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 8 mei 2020van de secretaris van de POVC aan het college van
burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld
in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van vooruaarden op 8 mei 2020 door de
secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Ooenbaar onderzoek
Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking
heeft gesteld:
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen
bezwaren;

Advrezen
Gelet op het gunstig advies d.d. 23 juni 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Lummen,
waaruit het volgende blijkt:
De reden voor deze aangevraagde wijziging is de recente wijzigingen in Vlarem, goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 3 mei2019 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 oktober 2019. Hierin is
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opgenomen dat nu ook andere dieren dan gezelschapsdieren in een dierencrematorium mogen worden
gecremeerd.
ln de bovenvermelde milieuvergunning van Dirk & Dogs staat als bijzondere voonruaarde echter expliciet
vermeld dat enkel gezelschapsdieren mogen worden gecremeerd. Dirk & Dogs heeft in het verleden andere
dieren dan gezelschapsdieren steeds geweigerd, maar zou deze in de toekomst wel wensen te aanvaarden.
Er wordt benadrukt dat daarbij aan de huidige voonrvaarden voor crematie blijvend zal worden voldaan,
namelijk dat alleen kadavers in hun geheel aan de verbrandingsoven worden gevoed. Voor Dirk & Dogs
betekent dit dat alleen kleinere dieren zullen worden gecremeerd. Grotere kadavers (paarden, koeien,...)
kunnen in de verbrandingsoven van Dirk & Dogs niet in hun geheel worden gecremeerd en zullen aldus niet
worden aanvaard.
Advies van het college:
Gunstig advies voor het bijstellen van de bijzondere milieuvoorwaarde zodat de aangepaste voorwaarde wordt :

" Andere zaken zoals mandjes, kisten, dekentjes, knuffeltjes, . .. mogen onafhankelijk van uit welk materiaal ze zijn
gemaakt, nret mee verbrand worden"

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP-Milieu;

Gelet op het advies, d.d. 17 juni 2020 van de VMM waaruit blijkt dat er voor het onderdeel afvalgassen in de
atmosfeer de VMM zich onthoudt van advies omdat er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake
luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf en deze mits naleving van de algemene en sêctorale voonivaarden
van Vlarem ll ook niet venrvacht wordt;

Gelet op het advies, d.d. 19 juni2020 van OVAM waaruit het volgende blijkt:
Evaluatie van de vraag tot bijstelling
Conform met de recente wijziging in Vlarem, dat ook andere dieren dan gezelschapsdieren in
huisdierencrematorium mogen worden verbrand, vraagt Dirk en Dogs een aanpassing van de bijzondere
voonvaarde hierboven vermeld.
Dirk en Dogs zal enkel kleinere (landbouw)huisdieren verbranden die in hun geheel in de verbrandingsoven
passen. De huidige werking van het dierencrematorium verandert niet.
Voorstel om de bijzonder voonruaarde te veranderen in: "Andere zaken zoals mandjes, kisten, dekentje,
knuffeltjes...mogen onafhankelijk van het materiaal waarin ze gemaakt zijn, niel mee verbrand worden.
Conclusies
De OVAM adviseert GUNSTIG voor de vraag tot bijstelling van de vergunningsvoonivaarden
Aangepaste bijzondere voorwaarde: "Andere zaken zoals mandjes, kisten, dekentje, knuffeltjes... mogen
onafhankelijk van het materiaal waarin ze gemaakt zijn, niet mee verbrand worden."

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentsch ap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 13 juli2020 van de POVC waaruit het volgende blijkt:
- Dirk & Dogs bvba is een erkend en vergund huisdierencrematorium en hondenhotel te Lummen.
- ln hun vergunning dd. 201 1-11-24 werd als bijzondere voonivaarde opgenomen dat er enkel huisdierkrengen

verbrand mogen worden.
- Conform de recente wijziging in Vlarem, dat ook andere dieren dan gezelschapsdieren in

huisdierencrematorium mogen worden verbrand, vraagt men een aanpassing van de opgelegde bijzondere
voorwaarde. Men zal enkel kleinere (landbouw)huisdieren verbranden die in hun geheel in de
verbrandingsoven passen. De huidige werking van het dierencrematorium verandert niet.

- De inrichting is gelegen in industriegebied.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.
- Het advies van het schepencollege en van OVAM is gunstig.
- AGOP-Milieu heeft laten weten geen advies uit te brengen; hun advies is stilzwijgend gunstig.
- VMM heeft laten weten geen bezwaar te hebben (advies deelaspect afvalwater niet vereist en voor

deelaspect lucht onthoudt men zich van advies);
- Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht;
- De exploitant heeft gevraagd om gehoord te worden door de POVC, maar omwille van de corona-crisis

worden de hoorzittingen enkel schriftelijk gehouden. De exploitant heeft echter geen schriftelijke reactie
bijgebracht.
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Het advies van dê POVC is bijgevolg unaniem gunstig. De gevraagde bijstelling wordt verleend. De
bestaande bijzondere voorwaarde "Er mogen enkel huisdierkrengen verbrand worden. Andere zaken zoals
mandjes, kisten, dekentjes, knuffeltjes,... mogen onafhankelijk van uit welk materiaal ze zijn gemaakt, niet
mee verbrand worden." wordt gewijzigd in:
"Andere zaken zoals mandjes, kisten, dekentjes, knuffeltjes,... mogen onafhankelijk van uit welk materiaal ze
zijn gemaakt, niet mee verbrand worden";

Gelet op de verlenging van de behandelingstermijn met 60 dagen ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maarl 2O2O over maatregelen ingeval van
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (corona-
crisis);

Beoordelino
Overwegende dat Dirk & Dogs bvba een erkend en vergund huisdierencrematorium en hondenhotel is;

Overwegende dat de recente wijzigingen in het Vlarem, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 mei 2019
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op'l oktober 2019, tot gevolg hebben dat nu ook andere dieren dan
gezelschapsdieren in een dierencrematorium mogen worden gecremeerd;

Ovenivegende dat in de milieuvergunning van Dirk & Dogs bvba als bijzondere vooruvaarde expliciet staat vermeld
dat enkel gezelschapsdieren mogen worden gecremeerd; dat men in het verleden andere dieren dan
gezelschapsdieren steeds heeft geweigerd; dat men deze andere dieren in de toekomst zou willen aanvaarden;

Ovenrvegende dat om in orde te zijn met de regelgeving, Dirk & Dogs bvba dan ook verzoekt om deze beperking
te mogen schrappen uit haar vergunning;

Overwegende dat de exploitant aangeeft dat er aan de huidige voorwaarden voor crematie bliivend zal voldaan
worden; dat namelijk alleen kadavers in hun geheel in de verbrandingsoven worden gecremeerd; dat dit betekent
dat alleen kleinere dieren zullen worden gecremeerd; dat grotere kadavers (paarden, koeien,...) niet in hun geheel
kunnen worden gecremeerd in de verbrandingsoven en dus niet aanvaard zullen worden;

Overwegende dat de huidige werking van het crematorium daardoor dan ook niet zal veranderen;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het verzoek tot bijstelling van de milieuvooruvaarden
kan worden ingewilligd;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de POVC wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van lnge Moors, lid van het college;

BESLUIT
Artikel í Het verzoek van DIRK & DOGS bvba, Europaweg 7 te Lummen, tot bijstelling van de
voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning, d.d. 14 oktober 2009 en 24 november 201 1 op
naam van DIRK & DOGS bvba (inrichtingsnummer 20200400063), voor het exploiteren van een
dierencrematorium en hondenhotel, gelegen te LUMMEN, Europaweg 7, wordt ingewilligd.

Kenmerk
1 2 4.09.00 N 202 0 N 065509
Dossier
oMV_2020045303
Bijlagen

4/6



Artikel 2 De voonruaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 24 november 201 'l ,

worden als volgt gewijzigd:
- de voonaraarde opgelegd in artikel 4,$2 nl. "Er mogen enkel huisdíerenkrengen verbrand worden. Andere zaken
zoals mandjes, kisten, dekentjes, knuffeltjes, ... mogen onaíhankelijk van uit welk materiaal ze zijn gemaakt, niet
mee verbrand worden."
WORDT VERVANGEN door volgende voorwaarde:
'Andere zaken zoals mandjes, kísten, dekentjes, knuffeltjes, ... mogen onafhankelijk van uit welk
materiaal ze zijn gemaakt, niet mee verbrand worden."

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een
inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de exploitant/verzoeker, met name Dirk & Dogs bvba, Europaweg 7 te 3560 Lummen
2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3560 Lummen
3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500

HASSELT
4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
7) het studiebureau

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015
van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014
(OVB), bekendgemaakt door:
1" in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de
vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conÍorm artikel 59;
2' de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal
worden, conform artikel 60;
3o in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4o in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5' de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het
voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de
Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015
van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a
Afdeling GOP - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert ll-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zendinq binnen een termijn
van dertig daqen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de
beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg
stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelilkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het
beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
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Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld
in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een
aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: lnge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, lgor Philtjens,
Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-08-20

De verslaggever,
(1)

Moors

De provinciegriffier, De

Wim Schoepen

Nota: 1

Minuut: 1

- besluit: 1

Zendbrieven:2 minuten + 2 expedities
Expedities te maken:

- van besluit: 4
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)
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