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Directie Omgeving

Om gevi ngsverg u n nin g

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de geïYone verguirningsorocedure in eerste administratieve aanleg van Luc
Reijnders, voor het verkrijg.en van een omgevingsvergunning voor het proleci-roegtiyO196 hernieuwing en
uitbreiding van een veeteeltbedrijf', gelegen te 3560 Lummen, ter plaatse Donderbósitràat 30;

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

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coórdinatie van de decreetgeving op de ruimteliike ordening en latere
wijzigingen (hierna afgekort ats 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 2o14van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem lll);

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

Gelet op het decreet van 21 oklober 1 997 betrefÍende 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 artÍkel g 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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Omschriiving van h

@cReijndersvoorhetverkrijgenVaneenomgevingsvergunningvo'oJ|t_e!q1olect,vroegtlOige hernieuíing en uitbréiding van een veeteeiibedrilf' (met inrichtingsnummer 20190408-0097), met als

voorwerp:

- de volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Bouwen van een nieuwe stal
- Regulariseren van een mestopslag
- Verbouwen van een berging naar gite voor hoevetoerisme

met betrekking tot een terrein gelegen te Donderbosstraat 30, 3560 Lummen, kadastraal gekend: AÍdeling 3'

secrie A, percéetnr.(s) o35o/oolooó, m45/ooF00o, 0342/001000, 0348/008000, 0350/00D000

de volgende ingedeelde inrichtingen oÍ activiteiten:

uitbreiding-wijziging waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

Rubriek 6.5.10: Brandstofuerdeelinstallaties voor motorvoertuigen: lnrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen'

vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. oÍ 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen

Verqund: BrandstoÍverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van

brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoÍÍen bestemd voor de voeding van de erop

geïnstalleerde motor(en)
(één verdeelslang voor mazout) - totaal: 1 stuk
Verandering: Hernieuwing
Totaal na vèranderinq: Verdeelslang voor het vullen van motorvoertuigen andere dan personenwagens -

totaal: 1 verdeelslang
(klasse 3)
hubriek ó.+.e.c;2.' Grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) m.i.v. de inrichtingen voor de verwerking of

compostering van dierlijke màst eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 200

gespeende dieren- 
Veround: Gemengd bedrijÍ, stallen met plaatsen voor dieren zoals bedoeld in rubriek 9.3.1' en 9.4., in een

agrarisctr gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking oÍ verwerking van dierlijke mest

aikomstig van de op die ptàais geproOuceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip

van de initallatie(s) voor de compostering van dierlijke mest aÍkomstig van de op die plaats geproduceerde

dierlijke mest met groenatual aÍkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden

(stallàn met plaatsen voor 300 andere varkens en 205 runderen waarvan 54 runderen jonger dan 1 jaar' 59

runderen tussen 1 enZiaat,88 melkkoeien en 4 andere runderen) - totaal: 205 stuks

Veranderino: Verandering -
-3 runderen jonger dan ljaar

+ 60 melkkoeien
- 4 andere runderen - totaal: 53 plaatsen

Totaal na veranderinq: 258 runderen: 1 48 melkkoeien, 51 runderen jonger dan 1 jaar, 59 runderen tussen 1 -2

jaar - totaal: 258 Plaatsen
(klasse 1)

hubriek 15.1 .1 
.: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling

van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- oÍ motorfietsen of

voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73", van spoorcodex
Veràund-: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 't5.5. en 19.8., voor het stallen van

autovoertuigen en/oÍ aanhangwagens, andere dan personenwagens'

(stalplaats voor 15 voertuigen) - tolaal: 15 stuks

Veranderinq: Hernieuwing
Totaal na uèrand"ring' Plaatsen van 15 voertuigen in de loods - lotaal: 15 voertuigen

(klasse 3)
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Rubriek 16,3.2'a): lnrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen,
airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde
totale drijÍkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Vergund: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties
(een koelinstallatie van 6kW bij de melktank) - totaal: 6 kw
Veranderino: Rubriekswijziging (voorheen vergund onder rubriek 1 6.3.1 .1 )
Totaal na verandering: Koelinstallatie horende bij melkkoeltank voor melkopslag.
- totaal: 6 kW

(klasse 3)
Rubriek 17.3.2.1 .1 .1 'b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3
o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55"C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m.
20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Vergund: Opslagplaatsen voor vloeistofÍen met een ontvlammingspunt hoger dan 55"C, maar dat 100"C niet
overtreft.
(opslag van 3600L mazout in 2 bovengrondse houders van resp.2500l en 1 1 00L) - totaal: 3600 I

Veranderino: Verandering - Verwijderen van bovengrondse, enkelwandige houder van 0,9295 ton (1 1 00L) -
totaal: -0,93 ton (voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.1)
Totaal na veranderinq; Opslag van 2,1125 ton mazout in een enkelwandige houder, bovengronds en
ingekuipt. - totaal: 2,1 13 ton

(klasse 3)
Rubriek 28.2.c)1o: Mest oÍ meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en
mêt 5000 m3

Vergund: Opslagplaats van dierlijke mest in agrarisch gebied
(opslag van 2915m3 dierlijke mest) - totaal: 2915 m3
Veranderinq: Verandering - Uitbreiding vaste mestopslag: 1 14m3 vaste mest
Uitbreiding stal 5: 645m3 mengmest + 50m3 vaste mest
Uitbreiding opslag silosappen 2m3 - totaal: 81 1 m3
Totaal na veranderinq: :

Stal 1: 800m3 mengmest
Stal 2: 470m3 mengmest
Stal 3: 1 10m3 mengmest
Stal 4: 275m3 mengmest
Stal 5: 645m3 mengmest + 50m3 vm
Opslag vaste mest: 114m3
Externe opslag mengmest: 1260m3
Externe opslag silosappen: 2m3
Totaal: 3726 m3

(klasse 3)
Rubriek 45.4.e)1': Voedings/genotmiddelenindustrie: lnrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke
oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van
1 ton tot en met 50 ton

Vergund: Opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong
(opslag van 8,24 ton melk in melktank) - totaal: 8,24 ton
Veranderinq: Hernieuwing
Totaal na veranderinq: Opslag van 8,24 ton melk in melkkoeltank - totaal: 8,24lon

(klasse 3)
Rubriek 45.14.3': Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse
granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in een agrarisch gebied vanaÍ 1000 m3

Verqund: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitsel van groenvoeders zonder
sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten, in een agrarisch
gebied
(opslag van 2332,8m3 groenvoeders in 4 sleufsilo's) - totaal: 2332,8 mg
Veranderinq: Hernieuwing
Totaal na veranderinq: Opslag groenvoeder in 4 sleuÍsilo's - totaal: 2332,8 m3

(klasse 2)
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Rubriek 53.8.1 ob): Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv
tot. opgep. debiet < of = 5000 ms/iaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals
weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit

Vergund: Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek
53.1 tot en met 53.7.
(een grondwaterwinning bestaande uit één put op een diepte van 92 meter voor het oppompen van max.
30m3/dag en 8000m3/jaar) - totaal: 8000 m3ljaar
Verandering: Verandering - Verkleinen van het debiet van de bestaande grondwaterwinning - totaal: -3500

m3/jaar
Totaal na veranderino: Optrekken van grondwater voor drinkwater van de dieren, reinigen stallen - totaal: 12

m3/dag - 4500 m3/jaar
(klasse 2)

gelegen te Donderbosstraat 30, 3560 Lummen, kadastraal gekend: AÍdeling 3, Sectie A, perceelnr.(s)
0350/00F000, 0345/00F000, 0342/001000, 0348/008000, 0350/00D000

De volgende rubrieken worden geschrapt :9.5.c.2

Histariek
Gelet op het Íeit dat er geen relevante voorgaande vergunningen gekend ziln voor hel bovenvermelde project
en/oÍ terrein;
OF
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde prolect en/oÍ
terrein reeds werden genomen:

- stedenbouwkundige vergunningen/meldingenl

Stedenbouwkundige vergunning (OS): 04501 , het bouwen van een landbouwloods - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 05882, bouwen van een mengmestsilo - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 03855, het bouwen van een betonnen vloerplaat met keermuren
voor opslag groenvoeders - Onbeslist
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 0327'l , het bouwen van een ligboxenloopstal voor melkvee -

Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 02750, bouwen van een vleesvarkensstal met biggenafdeling + 2
voedersilo's - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 02600, bouwen van een machinebergplaats - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 02208, het bouwen van een woning bij een landbouwbedrijÍ -

Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 02016, het bouwen van een mestvarkensstal - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): Ll70-004, het bouwen van een woning + stallingen - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): Ll70-005, het bouwen van een woning - Vergund
Stedenbouwkundige vergunning (OS): 03330, bouwen van een kweekvarkensstal en een vleesvarkensstal
- De vergunning werd verleend
Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 8201 0-00008, bouwen van een nieuwbouw voor
een vleesvarkens-biggenstal - Geweigerd
Verdeling: SPL2010-00013, - Akkoord
Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 82011-00155, bouwen van een varkensbiggenstal
en de regularisatie van een varkensstal - Vergund
Stedenbouwkundige overtreding: SO1992-00008, wederrechtelijk aanleggen van keermuren
Transactiesom en regularisatie
Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 82015-00203, aanleg van
aardgasvervoersleidingen en toebehoren tussen Tessenderlo en Diest ter versterking van het openbare
distributienet - Vergund met voorwaarden
Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 82013-00049, aanleg van de ondergrondse
aardgasvervoersleiding DN250 Tessenderlo - Diest, vellen van bomen in de werkpiste en heraanplanting,
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aanpassing bestaande aardgasvervoerleiding DN250 Kwaadmechelen, bouw van een ondergronds
aÍsluitersknooppunt Tessenderlo - Onbeslist

- milieuvergunningen en meldingen

Besluit Deputalie dd.221O4/2009 voor het exploiteren van een gemengd veebedrijÍ voor '300 varkens en
205 runderen (lot 22 /O4 12029)

- omgevingsvergunningen : /

Prceedurevedoop
Gelet op de indiening van bovenveÍmelde aanvraag per beveiligde zending op 2 maart 2O2O bij de deputatie van
de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag 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 de aanvraag op 3 maulr2O2O, door de provinciale
omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en
volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst
van bijlage lll bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (8.S. 29 april 2013), inzake de nadere
regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria
van bijlage ll van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieuefÍectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 3 maart 2O2O 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 41 van het OVB een advies van de Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone
vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
- het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting oÍ activiteit

van de eerste klasse;
- minstens vijf adviezen als vermeld in artikel 35 en 37 van het OVB moeten worden ingewonnen, de adviezen

van de AÍdeling GOP - Dienst RO en de Afdeling GOP - Dienst Milieuvergunningen, niet inbegrepen;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 3 maart 2O2O van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC,
conÍorm artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 3 maart 2Q2O van 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 de vergunningsaanvraag op 3 maart 2020 door de secretaris van de POVC
aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openlaaranrlezoek
Gelet op feit dat de gemeente, na aÍsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking
heeft gesteld:
- er werden geen bezwaarschriften ingediend

Adviezen
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Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 24 april2O2O van het college van burgemeester €n schepenen
van Lummen, omwille van volgende overwegingen:

Advies van de oemeenteliike omaevingsambtenaar
De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft een advies geformuleerd over de aanvraag op basis van volgende
elementen:
P I a o s I og is.ch.e.to-e. I s.
De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan. De aanvraag ligt nret binnen de grenzen van
een goedgekeurd biponder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrfiving van een
behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
Aanvrager betreft een beroepslandbouwer.
Bfkomend omvat de aanvraag de omvorming van een stalling naar een gite voor hoevetoerisme. Hiervoor wordt
toepassing gemaakt van het Besluit van Vlaamse Regering met betrekking tot toelaatbare zonevreemde
functiewijzigingen:
Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimteliike Ordening kan een vergunning worden
verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een woning, met inbegnp van de woningbijgebouwen,
in een complementaire functie, voorzover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:
l. de complementaire functie heeft betrekking op het gebruik als een toeristisch logies als het maximaal acht

tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft, met uitsluiting van elke voffn van restaurant of café;
2. de aanvraag wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen.
De functiewijziging van een gebouw of een gebouwencomplex (naar een bestemming die afwijkt van
devoorschriften volgens het gewestplan) is vergunbaar indien tegelijkertrjd aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
l. het betreft een bestaande, niet verkrotte en hoofdzakelijk vergunde constructie
2. het goed is niet gelegen in ruimtelijk kwetsbare gebieden of recreatiegebieden
3. het gebouw of het gebouwencomplex moet bouwfysisch geschikt zijn voor de nieuwe functie. Dit betekent dat

geen ingrijpende werken aan de bestaande structuur van het gebouw noodzakelijk zijn om de nieuwe functie
te kunnen realiseren. Werken die noodzakelijk zijn om het gebouw of het gebouwencomplex aan te passen
aan de huidige normen inzake comfort, energieprestaties of milieueisen zrjn uiteraard wel toegelaten.

4, het gebouw of het gobouwencomplex is gelegen aan een valdoende uitgeruste weg, die ap het agenblik van
de aanvraag reeds bestaat.

De gite wordt voorzien binnen een bestaande stalling die niet ingrijpend verbouwd wordt. Meer bepaald is er
boven het huidige tanklokaal nog een ruimte aanwezig, die momenteel dienst doet als opslag, maar tevens ook
dienst kan doen als ruimte voor hoevetoerísme. (gebouw C in de aanvraag) Er wordt een buitentrap voorzien en
enkele gevelopeningen worden bfigemaakt.
De aanvraag is niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied noch in recreatiegebied of een gebied dat resorteert
onder de categorie van gebiedsaanduiding 'recreatie'.
De Donderbosstraat is een voldoende uitgeruste weg voorzien van verharding en nutsleidingen.
De aanvraag doorstaat de planologische toets.

MilÍeuaspectan
Gelet op de volgende milieuvergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde prqect
en/oÍ lerrein reeds werden genonten:
. 22/04/2009 - Besluit van de Bestendige Deputatie Limburg, afgeleverd voor het exploiteren van een gemengd

veebednjf.
De huidige aanvraag betreft de uitbreiding en verandering van de bestaande milteuvergunning: het bouwen van
een I nieuwe stal (totaal 5), het regulariseren van een mestopslag en het verbouwen van een opslagruimte tot
gíte (hoevetoerisme).
Op vlak van milieu worden de 300 stalplaatsen voor varkens geschrapt, de bestaande mestopslag uitgebreid en
de stalplaatsen voor runderen uitgebreid zodat volgende activiteiten van toepassing zijn:
3. Stallen van voertuigen (15 stuks),
4. Koelinstallatie voor melktank,
5. Opslag diesel + verdeelinstallatie,
6. Stalplaatsen voor runderen (258 stuks)
7. Opslagplaats mest (3.726 m3)
8. Opslag groenvoeder in 4 sleufsilo's,
9. Grondwaterwinning met diepte 92 meter en debiet van 4.500 m3/jaar,
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Er wordt tevens een vervroegde hernieuwing aangevraagd omwille van de investering in de bedrijfsgebouwen:
bouwen nieuwe rundveestal, verbouwen ruimte tot gïte en aanleggen opslag vaste mest.
De effecten van de inrichting voor mens en milieu kunnen, mits naleving van de algemene en sectorale
milieuvoorwaarden, beperd worden tot een aanvaardbaar niveau:
8-ede-m
Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Dezenutriënten
kunnen via de verdamping in de lucht terechtkomen, of via de bodem in het grond- of oppeMadewater
terechtkomen. Alle geproduceerde mest wordt volgens de regels van het Mestdecreet afgezet op een ecologr'sch
verantwoorde manier. De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlarem
zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken. De vloerplaat van de vaste mestopslag is
uitgevoerd in dubbelgewapend beton. Erfsappen worden op een conecte manier opgevangen in een
ondergrondse put.
De krengen worden onmiddellijk afgezonderd van de gezonde dieren en worden bewaard op een gemakkeltjk te
reinigen krengplaats, uitgevoerd in harde materialen, onder een passende, gesloten afdekking uit duurzaam en
goed on derh oudbaar materiaa l.
De mazouttank aanwezig op het bedr4f is enkelwandig, ingekuipt. De voertuigen zullen ten alle tijde in de loods
staan wanneer ze getankt worden. Op deze manier wordt voorkomen dat er eventuele brandstofresten de bodem
kunnen indringen en deze verontreinigen.
W.ate_r_;

. Huishoudelikafualwaterenbedrijfsafualwater:
Het lozen van huishoudelijk afualwater is niet ingedeeld.
Het lozen van bedrijfsafualwater is niet van toepassing. Er is geen potentieel verontreinigd hemelwater aanwezig.
Het bevoorraden van de voertuigen gebeurt in een overdekte ruimte.
De mestopslag van mengmest gebeurt in ondergrondse, waterdichte putten. Hierin wordt eveneens
bedrijísafualwater en het eerste spoelwater van de melktank in opgevangen. Het afualwater dat geproduceerd
wordt bij het reinigen van de stallen wordt afgevoerd naar de mestkelder en uitgespreid op cultuurgronden
volgens de regels van het mestdecreet. Silosappen afkomstig van de groenvoederopslagen lopen naar een
opvangput van 2 m3. De put zal volgens de regels van goed vakmanschap worden overgepompt naar de
ondergrondse mestput wanneer deze opslag bijna vol zit.
o Hemelwater:
Hemelwater, afkomstig van de nieuw te bouwen stal zal worden opgevangen in een nieuwe, aan te leggen
hemelwaterput van 35 m3. De oveiloop is aangesloten op een infiltratiebed zodat het hemelwater kan infiltreren
op eigen terrein. Hemelwater van de overige gebouwen wateft af naar een hemelwaterput, of infiltreert op eigen
terrein terug in de bodem. Naastliggende terreinen zullen geen hinder onderuinden van afuloeiing van
hemelwater. Het terreinprofiel blijft onaangeroerd zodat de natuurlijke afvloeiing en infiltratie behouden blijven.
. Grondwater:
Er is een bestaande grondwaterwinning aanwezig. Deze heeft een diepte van 92 meter. Het maximaal
opgepompte debiet bedraagt 4.500 ms per jaar. Hiervan bedraagt 4.122,1 m3 drinkwater voor de dieren (volgens
berekening drinlouaterbehoefte). De rest wordt aangewend voor het reinigen van de stallen.
.t u-oh!:
Het bednjf is gelegen in agrarisch gebied. Van toepassing zijnde luchtemissies zijn niet-geleide emr'ssies
afkomslig van de dieren aanwezig op het bedrijf. De totale uitstoot van de ammoniakemissie bedraagt 2.057 kg
per jaar. Via de mest scheiden de dieren een groot deel van de via het voeder opgenomen nutriënten terug uit.
Deze nutriënten komen deels in de lucht terecht. Geur hangt samen met de uitstoot van ammoniak en is inherent
aan het fokken van dieren. De runderen zijn altijd in de stallen aanwezig waardoor er een constante
ammoniakgeur aanwezig zal ztjn in de omgeving. De stallen worden op natuuilijke wijze verlucht.
Volgens de berekeningen uit de tool 'impactscore NHS' is er geen overlast naar de omgeving. De procentuele
bijdrage van de toekomsttge exploitatie aan de kritische depositiewaarde voor de actuele opperulakten
habitattypen binnen de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en
de potentiele opperulakten habitattypen in zoekzones voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
bedraagt 4,04%. Aangezien deze kleiner is dan 5%, is volgens het significantiekader van de PAS vergunning van
de exploitatie mogelijk.
De uitbreiding in het aantal dieren betreft een kleine uitbreiding, waarbij men zonder ammoniak reducerende
maatregelen binnen de 5% uitstoot kan bhjven (voor het volledige bedrijt). De veiluchting van de stallengebeurt
op natuurlijke wi12e. De ventilatie van de stallen is zodanig uitgevoerd dat verontreiniging van de omgevingslucht
wordt voorkomen of beperkt wordt tot de normale last. Ramen blijven gesloten voor zover zij geen functie
hebben bij de veruersing van lucht. Deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden enkel geopend
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voor personen, dieren of goederen of in geval van overmacht. De zijgevels van de stallen zijn voonien van
spaceboarding of windbreekgordijnen dewelke automatisch aangestuurd worden.
Het bedr[f beperft emissie van geur, ammoniak en stof door het maximum aantal dieren in elke stal te beperken
conÍorm de welzijnsnormen; de dieren kr[gen precisievoeding zodat ze minder fosfor binnenkrijgen en het
voedsel beter verteren waardoor minder geurcomponenten geproduceerd kunnen worden. De meeste
opperulakken die bereden worden zijn (of worden) verhard waardoor stofemissies beperk worden. BI het vullen
van krachtvoedersilo's wordt steeds een stofzak gebruikt.

-Qe!u-id/.tr!llineen:
Op het bedrijf wordt geluid geproduceerd door de dieren zelf en het transpott van de dieren en veevoeders.
De geluidsproductie door de dieren is in de meeste gevallen weinig frequent en komt vooral voor wanneer de
dieren gestoord worden, zoals bij het laden oí lossen van die dieren, wachten op voeder,... De stallen ziin
voorzien van voldoende geluidsisolatie om het hoogfrequent geluid te reduceren. De stallen blijven in de mate
van het mogelijke afgesloten. Enkel ramen en deuren die een functie hebben bij stalverluchting blijvenopen.
Het vervoer van dieren en leveren van veevoeders gebeurt steeds overdag en kan als incidenteelbeschouwd
worden. T[dens de periode dat er mest uitgereden mag worden ligt het aantal transporten hoger.
Transporten vinden steeds plaats tussen 7u en 22u.

lVo-b.rliteÍ;
Transport beperkt zich voornamelijk tot het transport van dieren, voeder en mest. Deze transporten vinden niet
dagelijks plaats. Tijdens de periode dat er mest mag uitgereden worden, ligt het aantal vrachten iets hoger dan
anders. Transporten vinden steeds plaats tussen 7u en 22u.

.E!p.d.we-r-Eitei!:
De inrichting is gelegen op 650-700 m van VEN gebted 'De Mrdden- en benedenloop Zwarte Beek'en
habitatrichtlijngebied Demeruallei - 8E24000í4-20. Het VEN gebied ligt volledig binnen SBZ-H. Om de grootte
van de impact van de activiteiten te kunnen bepalen werden berekeningen uitgevoerd via de tool 'impactscore
NH3'.
Uit berekeningen blijd dat procentuele bijdrage van de exploitatie (in gewenste toestand) aan de kritische
depositiewaarde voor de actuele oppervlal<ten habitattypen binnen de speciale beschermingszones aangewezen
in uitvocring van do Habitatrichtlijn (SBZ-H) ón do potontiële opperulakten habitattypen in zoekzones voor de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 4, 05 % bedraagt.
Volgens het aignificantiekader van de PAS is uitbreiding van de exploitatie bijgevolg mogelijk. Valgens het
significantiekader van de PAS is vergunning in dit geval mogeliik.

Afv-als-toÍr-en;
Alle occasioneel geproduceerde afvalstoffen (glas, ijzer, landbouwfolie, verpakkingsmateialen,.. ) worden
afgevoerd naar het containerpark ofmeegegeven met de leverancier van de producten.
Kadavers van runderen worden op regelmatige tijdstippen afgehaald via een erkend destructiebedrijf (Rendac).

De kadavers worden opgeslagen onder een hut of in een afgesloten ton en zijn beperkt tot zo'n 6à 7 runderen op
jaarbasrs.
Dierlijke mest wordt afgevoerd volgens de regels van het mestdecreet.
Uit bovenstaande motivering kan gesteld worden dat volgens voorliggende aanvraag, mits naleving van de
algemene en sectorale voorwaarden van het VLAREM, de hinder m.b.t. geluid en stot de effecten op het
Leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaaft door de gevraagde
exploitatie tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Aangezien de uitbreiding wel beschouwd kan worden als een belangrijke verandering kan een
exploitatievergunning voer orbepaalde duur afgeleverd worden.
Goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft naast het milieuluik (beoordeling onder de rubriek 'Milieuaspecten) ook stedenbouwkundige
handelingen, nl:
. Bouwen van een nieuwe stal (A),

. Regulariseren van een mestopslag (B),

. Verbouwen van een berging naar gite voor hoevetoerisme (C),

Het landbouwbedrijf betreft een leefbaar landbouwbedrijf. De aanvraag omvat oa het bouwen van een nieuwe
rundveestal (A). Momenteel biedt de huidige melkveestal te weinig plaats aan de groeiende veestapel. Hierdoor
werd geopteerd om een nieuwbouw stal in te planten naast de reeds bestaande rundveestal/sleufsilo's voor
groenvoeder. De inplanting van de nieuwe stalling voldoet aan de gangbare richtnormen en wordt tevens
geclusterd ingeplant bij de reeds bestaande stallingen waardoor er geen bijkomende open ruimte wordt
ingenomen. De visueel-vormelijke elementen en materialisatie (stalen constructie met rood genuanceerd
metselwerUgevelbekleding) van de nieuwe stalling passen binnen het landefujk karakter van de landbouwbedrrjf
en de onmiddellijke omgeving. Er zal tevens een ondergrondse opslag voor mengmest voorzien worden.
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De aanvraag omvat eveneens de regularisatie van een vaste mestopslag. Op het bedrijf was nog geen opslag
aanwezig voor het stockeren van deze mest. Deze werd aangelegd tussen 2 bestaande stallingen.
Onderhavige aanvraag betreft de regularisatie van deze bestaande mestopslag. De centrale ligging van
demestopslag is Íunctioneel gesitueerd voor elke stalling. Op Tot voor kort werd de leefbaarheid van het
platteland sterk bepaald door de landbouwsector. Door deachteruitgang van de landbouwbedrijvigheid op zich,
moet men zoeken naar andere initiatieven die het platteland en de landbouw leefbaar kunnen houden. Om de
speciÍieke karakteristieken van het platteland te behouden heeft de eigenaar gekozen om een kleinschalig
initiatief op poten te zetten mbt hoevetoerisme. Zo wordt een bergruimte van een bestaandestalling van het
landbouwbedrijf omgevormd naar een gite voor tijdelijk verblijf in functie van hoevetoerisme (C). Hoevetoerisme is
een vorm van kleinschalig verblijfstoerisme op het platteland bij een actieve landbouwbedrijf. Het landbouwbedr[f
ter plaaste is een leefbar landbouwbedr1f. De in een bestaande stalling voorziene gite is zeer beperkt in omvang
(keuken, zitruimte, badkamer en 2 slaapkamers). Aangezien dit landbouwbedr[f gelegen is in agrarisch gebied -
waarbij de hoofdfunctie van het bedrijf 'landbouwuitbating' is én blijft - past deze logiesvorm van hoevetoerisme
in het landelijke kader. Het hoevetoerisme zal als nevenactiviteit geen beperkingen opleggen aan de
landbouwactiviteiten en zal in zijn ontwikkeling niet geremd worden.
Door de beperkte schaal van het hoevetoerisme bij deze landbouwer zal de impact op de zeer landelijke
omgeving (mobiliteitsdruk, ...) beperkt blijven. Het trjdelijk verblijf in functie van hoevetoerisme kan in géén
geval gebruikt worden als petmanente woonst.
Het advies van Departement Landbouw dient nageleefd te worden.
De adviezen van Fluvius en de Watergroep dienen nageleefd te worden. Eventuele kosten voor uitbreidingvan het
net zijn ten laste van de aanvrager. De richtl4nen van de nutsmaatschappijen dienen nageleefd te worden.
Het brandweeradvies dtent nageleefd te worden.
Het advies van Fluxys dient nageleefd te worden betreffende de aanwezige aardgasveruoersleiding op het
perceel.

F-e- g-ul t a-ten - -op-en h aÁ t- e t -d-e rz- -ae k
Voor het dossier werd een openbaar onderzoek georganiseerd van I 2/3/2020 tot en met í 0/4/2020. Gelet op het
Nooddecreet n.a.v. het Coronavirus wordt het openbaar onderzoek in dit dossier opgeschort op 24/3/2020 en
zullen de resterende dagen van het openbaar onderzoek verder lopen vanaf 25/4 (behoudens verlenging van de
datum van 24,/4 door de Minister). Op het moment van onderhavige adviesformulering werden nog geen
bezwaarschriften ontvangen. Eventuele bezwaarschriften zullen na beeindiging hetopenbaar onderzoek
overgemaakt worden aan de deputatie.
Advies
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kan gebracht worden mits het opleggen
van de nodige voorwaarden met de wettelijke bepalingen inzake ruimteliike ordening, alsook dat het voorgestelde
ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke
omgeving.
Het college heeft in zitting van l4/4/2020 kennis genomen van het advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar. Op basis van bovenstaande gegevens brengt het college volgend advies uit:
Gunstig voor het gemengd prqect voor het vroegtijdig hernieuwen en uitbreiden van veeteeltbedrijf (klasse í) en
stedenbouwkundige handelingen (regulariseren vaste mestopslag, bouwen rundveestal en verbouwen
opslagruimte tot gite voor hoevetoerisme) op een perceel kadastraal gekend als Afdeling 71035, sectie A, perceel
342L, 345F, 3488, 350D, 350F gelegen Donderbosstraat 30 te 3560 Lummen
-v-Bp-ryvaardent Het tijdelijk verblijf rn functie van hoevetoerisme kan in géén geval gebruikt worden als permanente woonst.
. Het advies van Departement Landbouw dient nageleefd te worden.
c De adviezen van Fluvius en de Watergroep dienen nageleefd te worden. Eventuele kosten voor uitbreiding van

het net zijn ten laste van de aanvrager. De richtlijnen van de nutsmaatschappijen dienen nageleefd te worden.
. Het brandweeradvies dient nageleefd te worden.
. Aangezien de uitbreiding beschouwd kan worden als een belangrijke verandering kan een

exploitatievergunning voor onbepaalde duur afgeleverd worden.
. Algemene milieuvoorwaarden voor rngedeelde inrichtingen van Vlarem ll:
. Sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem ll:
. Btjzondere voorwaarden: geen

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 april 2O2O van de Afdeling Gebiedsontwíkkeling, omgevingsplanning en -
projesten, Milieu; omwille van volgende overweglngen;
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Het betreft hier een gemengd veebedrijf (varkens en runderen) waarbij men met huidige aanvraag de varkenstak
wenst te schrappen en een uitbreiding van de runderpopulatie beoogt. Het beoogde aantal runderen omvat 258
stuks waarvan 148 melkkoeien, 5í stuks jonger dan í jaar en 59 stuks tussen I en 2 jaar. Tevens wenst men een
aantal wfzigingen door te voeren waaronder een uitbreiding van de mestopslag, een mindering in de
mazoutopslag alsook een mindering van het op te pompen grondwaterdebiet. Door de exploitant wordt
aangegeven dat er investeringen gedaan zullen worden in de bedrijfsgebouwen zoals o.a. het bouwen van een
nieuwe rundveestal en het verbouwen van een lege ruimte (boven tanklokaal stal l) tot een gite. Steunend op de
voorgenomen investeringen wordt er door de aanvrager een vroegt4dige hemieuwing beoogd.
De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied. Binnen een
geschatte afstand van 100 meter, vertrekkend vanaf de perceelsgrenzen van de ingedeelde inrichting of activiteit,
zijn er een v[ftal woningen gelegen. Deze situeren zich in een woongebied met landelijk karakter. We kunnen
stellen dat op een veebedrijf verschillende geurbronnen naar voor geschoven kunnen worden welke afkomstig
zijn van onder andere de dieren zelf, hun mest en de opslag van groenvoer. Feit is dat geur hinder kan teweeg
brengen. Verspreiding van de geur hangt samen met de maatregelen die het bedrijf neemt. We denken hierbij dan
voornamelijk aan de stalinrichting, stalklimaat, voeding en management. We willen dan ook meegeven dat de
exploitant b[ zijn bedrijfsvoering extra aandacht dient te besteden om de verspreiding van geur te minimaliseren
opdat zo een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd kan worden.
We zijn van mening dat mits naleven van de milieuvoonaaarden de mogelijke geurhinder binnen aanvaardbare
grenzen beperkt kan blijven.
Uit de aangereikte gegevens wordt opgemaakt dat de sappen afkomstig van de groenvoederopslag afgeleid
worden naar een externe opvangput van 2 m3. De inhoud hieruan wordt op regelmatige basis overgebracht naar
een ondergrondse mestput. Hierdoor wordt er invulling gegeven aan artikel 5.9.8.5, $5 van Titel ll van het
VLAREM.
Het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar de riolering. Het reinigingswater van de stallen alsook het
eerste spoelwater van de melktank worden opgevangen in de mestkelder.
De opslag van mazout gebeurt in een bovengrondse, enkelwandige ingekuipte houder met een inhoudscapaciteit
van 2500 liter en voorzien van een verdeelinstallatie. Het aanvraagdossier is onderbouwd met een keuringsattest
waaruit blijld dat bcwusto houdcr kan voldoon aan do gostoldo wotgoving. Hot tankon van do voertuigon gobourt
in een loods.
Het hemelwater van de nieuw te bouwen loods zal volgens het aanvraagdossier opgevangen nlorden in een
nieuw aan te leggen hemelwaterput (35 m3) waaruan de oveiloop voorzien is naar een infiltratiebed. Tevens stelt
de aanvraag dat het hemelwater afkomstig van de overige gebouwen opgevangen wordt in een hemelwaterput of
infiltreert op eigen tenein.
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op btjlage lll van het project-ME4-besluit, meer
bepaald rubriek í0 j (grondwaterwinning). Er werd door de vergunningverlenende overheíd geoordeeld dat in het
licht van de kenmerken van het project, de plaatsefike omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële
effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het prqect niet ME4-plichtig is.
Voor een gemotiveerde beoordeling of de exploitatie van de aangevraagde inrichting of activiteit al dan niet een
betekenisvolle aantasting van de natuuilijke kenmerken van een speciale beschermingszone, aangewezen door
de Vlaamse Regering met toepassing van aftikel 36bis van het Natuurdecreet, kan veroorzaken als vermeld rn
artikel 36ter $3, van voormeld decreet en een gemotiveerde beoordeling of de explottatie van de aangevraagde
inrichting of activiteit al dan niet een onverm[dbare en onherstelbare schade aan de natuur in het Waams
Ecologisch Netwerk kan veroorzaken verwijzen we naar advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op
en een beperkt risico voor de omgeving met zrch meebrengt.
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het
aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel ll
van het VUREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies d.d. 19 maart 202Q van de Afdeling Gebiedsontwikkeling,
omgevingsplanning en -projecten, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 maart 2O2O van het Agentschap Natuur en Bos, omwille van volgende
overwegingen;
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Besorekinq aanvraaq
Deze aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe stal, regulariseren van een mestopslag en verbouwen van een
berging naar gite voor hoevetoerisme. Op vlak van milieu zijn de relevant te vermelden aspecten/rubrieken de
opslag van mest (van 2.91 5,00 m3 naar 3.726,00m3), het schrappen van 300 stalplaatsen voor varkens en
uitbreiding van het aantal runderen (205 naar 258 stalplaatsen) en verlaging van het debiet van de aanwezige
grondwateruvinning (8.000,00m3/jaar naar 4.500,00m3/jaar) van een put op 92 meter diepte met een max.
dagdebiet van 30m3/dag.
De grondwateruvinning onttrekt water uit een diepe grondwaterlaag waarvan verwacht wordt dat deze geen effect
oÍ max. een beperkt effect heeft op verdrogingsgevoelige vegetaties in de nabijheid van het projectgebied,
huidige aanvraag beoogt een aanzienlijke daling van het aangevraagde jaardebiet waardoor dit sowieso een
verbetering betreft van de nu vergunde/reÍerentie situatie.
De aanvrager heeft een impactscore berekend waarmee begroot wordt hoeveel vermesting door stikstof er vanuit
stallen is ter hoogte van het habitatrichtlijngebied (zie bespreking passende beoordeling).
Binnen de nulcontour van vermesting en verzuring liggen er slechts enkele percelen met een (zowel deels al
volledig) habitatwaardige vegetatie, het betreft relatief kleine oppervlaktes aansluitend aan het
habitatrichtlijngebied. We schatten in dat de emissies van het bedrijÍ geen invloed hebben op de instandhouding
van deze habitattypes.
Besprekinq passende beoordelinq
Er werd een berekening van de impactscore van de nieuwe situatie bijgevoegd. Voor de actuolê habitats, gelegen
binnen de aÍbakening van de SBZ-H, bedraagt de ingeschatte ammoniakdepositie van het bedrijÍ 2,10% van de
KDW.
Voor de toekomstig potentiële habitats (zoekzones), gelegen binnen de aÍbakening van de SBZ-H, bedraagt de
ingeschatte ammoniakdepositie van het bedrijÍ in de gewenste toestand 4,O5o/o van de KDW. Het bedrijf heeft
een bijdrage t.o.v. de kritische depositiewaarde van de getrotfen gevoelige habitats tussen 3% en 5o/o.
Overeenkomstig het PAS signiÍicantiekader is een vergunning mogelijk.
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit, het plan oÍ programma 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.
BesDreking verscherpte natuurtoets
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuuÍ in het VEN zal veroorzaken.
Advies
Op basis van bovenstaande uiteenzetting kan de aanvraag gunstig worden geadviseerd.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 22 april 2O2O van de Vlaamse Milieumaatschappij - Grondwater;

De aanvraag betreft een verandering en een hernieuwing van een vergunde inrichting. De grondwaterwinning op
een diepte van 92m is vergund voor een debiet van 30 m3/d en 8000 m3/j. ln huidige aanvraag wordt voor deze
grondwateruinning een debiet aangevraagd van í2 m3/d en 4500 m3/j.
De grondwatenvinning op een diepte van 92m situeert zich in het Oligoceen Aquifersysteem HCOV 0400,
grondwaterlichaam BLKS-0400-GWL_2s met een slechte kwantitatieve toestand en gelegen in het waakgebíed
van de 0400.
Het Decreet lntegraal Waterbeleid heeft tot doel een goede toestand van het grondwater te bereiken. ln
uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij
wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende
grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te
behouden omschreven. De stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 werden goedgekeurd door
de Waamse Regering op l8/12/2015.
De aangevraagde grondwaterwinning onttrekt grondwater aan het grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s. ln
drt grondwaterlichaam worden regionaal verlaagde grondwaterpeilen vastgesteld. Het grondwaterlichaam
BLKS-0400-AWL-2s is daarom in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 gekarakteriseerd als zijnde in een
ontoereiken de kwantitatieve to estand.
Om in de regio's met veilaagde peilen tot een goede toestand te kunnen komen en in de zones die momenteel
nog in goede toestand zijn, deze toestand te behouden werden in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde
2016-2021 verschíllende actie- en waakgebieden afgebakend en voor elk afgebakend gebied werden
gebiedsspecifieke doelstellingen en het noodzakelijk beleid om deze doelstellingen te behalen vastgelegd.
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De aangevraagde grondwaterwinning is in het waakgebied voor het Oligoceen Aquifersysteem van het
Brulandkrijtsysteem gelegen. ln dit gebied wordt het grondwater uit het Oligoceen voorbehouden voor
h oogwaard ige toepass in gen.
Er wordt een debiet aangevraagd van í2 m3/d en 4500 m3/j voor drinkwater van 148 melkkoeien, 5l jongvee <
lj, 59 jongvee l-2 j, reiniging melkinstallatie.
ln een waakgebied is verhoogde monitoring noodzakelijk Om hieraan tegemoet te komen worden er bijzondere
voorwaarden opgelegd ivm het periodiek uitvoeren van peilmetingen.
Gelet op verlaagde peilen die waargenomen worden in de wateruoerende laag kan ten gevolge van het winnen
van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden
waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kunnen optreden. Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van Warem
ll moeten gespannen lagen hun spanningskarakter behouden. Daarom mag tijdens het pompen het
grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder een diepte van 64 m onder maaiveld. De nodige technische
maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp,
snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,..).
Advíes
Gelet op de ligging van de grondwaterwinning in een waakgebied wordt een termÍjn uan 20 jaat geadviseerd.
BESLUIT RUBRIEK 53. 8. I. b
Diepte grondwaterwinning: 92m onder maaiveld
Watervoerende laag : Oligoceen Aquifersysteem HCOV 0400
Grondwaterlichaam : GELEGEN IN WAAKGEBIED O4OO

Looptiid van Looptiid tot Debiet {m3/d) Debiet (m3/i)

Datum besluit 2Aj 12 4500

Rekening houdend met voorgaande inlichtingen en adviezen, adviseer ik GUNSTIG voor het verlenen van een
grondwatetwinning welke beantwoordt aan voorgaande beschrijving, mits naleving van de algemene en sectorale
voorwaarden inzake grondwaterwinningen van VLAREM ll en volgende bijzondere voorwaarden :
_B-tiZ_end_ef-e yoeryaard-e-n owv ligging grondwaterwinning in WAAKGEBIED van BLKS_0400_GWL_2s
- -Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt jaarlijks í keer gemeten om de

evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken
werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting, Per jaar wordt één peilmeting in rust uitgevoerd in de
boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste I uur. De tijd van stilstand van de
grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. De bovenstaande gegevens worden
door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende
ambtenaren.
De resultaten van de opgelegde peilmetingen moeten voor í5 maart van het volgende kalenderlaar
overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het lntegraal Milieujaarverslag (IMJV).

- Het maximaal afpompingsniveau bedraagt 64 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het grondwaterpeil
in de winningsput niet dalen tot onder 64 m onder maaiveld.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 19 maart 2020 van het Agentschap Wegen en Verkeer, omwille
van volgende overwegingen;

De vergunning kan verleend worden onder de hternavolgende bijzondere voorwaarden en de algemene
voorwaarden (als bijlage):

.B-_ijz_-qn 
j.e_Lq_-v_o__94/t!_44qQ_9!1:

Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0020002 van 45.6 +17 tot 45.8 +0):
í. De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van de Vlaamse

Regering van 25 januari 20í9 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste arIike|. Deze is
gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.

2. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: Buitenkant gracht +l meter..
3. Publiciteit: geen

Advies
Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer GUNSTIG betreffende voorliggende aanvraag
gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden.
De toegang tot het perceel dient uitsluitend te worden genomen zo ver als mogelijk van van de snelweg.
lnritten binnen de ?O-meter zone zijn niet vergunbaar. De ingetekende toegang wordt dan ook niet mee vergund
en wordt in geen geval geregulariseerd. Tot slot betreurt AWV het feit dat er geen advies werd gevraagd voor de
bouw van de mestopslagtank in 2000. Deze staat namelijk binnen de S0-meter zone.
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Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 16 maart 2O2O van het Departement Landbouw & Visserij, omwille
van volgende overwegingen;

De betreffende percelen zijn volgens het gewestplan gelegen binnen agrarisch gebied. Ter plaatse wordt door de
aanvrager in hoofdberoep een melkveebedrijf met 92 melkkoeien uitgebaat. Bij het bedrijf hoort een
landbouwnuttige oppervlal<te van circa 60ha, hoofdzakelijk in gebruik voor de teelt van ruwvoedergewassen.
Voorliggende aanvraag omvat de nieuwbouw van een melkveestal, de inrichting van een toeristische
verblijfsgelegenheid en de regularisatie van de vaste mestopslagplaats (1 Hml.
De aangevraagde nieuwbouw betreft een open-front stal met afmetingen van circa l5m op 42m en een maximale
hoogte van 7,4m. De oostgevel is volledig open. De constructie wordt ingericht met 44 ligboxen, een strohokken
en een voedergang. De nieuwbouw is verantwoord voor de huisvestiging van de droogstaande, zieke en pas
gekalfde koeien, die omwille van de gezondheidstoestand best worden gescheiden van de productieve
melkkoeien en tevens een aangepast rantsoen kunnen verstrekt krijgen.
De plannen stemmen bouwtechnisch overeen met wat voor de opgegeven bestemming en gebruik gangbaar en
bedrijfseconomisch zinvol is. Het bíjkomend ruimtebeslag en erfverhardingen blijven beperkt tot het strikt
noodzakelijke.
De vaste mestopslagplaats met afmetingen van l2m op 4,75m wordt voorzien tussen de bestaande
bedrijfsgebouwen. De vrijkomende mestsappen worden opgevangen in de ondergrondse mestkleder van de
aangrenzende melkveestal. De constructie is noodzakelijk in het functioneren van het veebedrijf en wordt mede
opgelegd door het Mestdecreet, dat bepaalt dat de landbouwer over een voldoende mestopslagcapaciteit dient
te beschikken voor een bepaalde periode dat er geen mest mag worden uitgereden. De regularisatie van de vaste
mestops lagp laats is bijgevolg aanvaardbaar.
Daarnaast voorzien de plannen de inrichting van een toeristische verblijfsgelegenheid boven de melkstal. Langs
de voorgevel wordt een buitentrap geplaatst en worden er drie raamopeningen in de gevel gemaakt. Dergelijke
inrichting kan in kader van een diversifiëring en verbreding van het landbouwinkomen worden aangenomen. De
tijdelijke verblijfsgelegenheid maakt hier immers een integrerend deel uit van een leefbaar landbouwbedr[f en valt
onder de noemer van hoevetoerisme.
Het departement stelt vast dat de inrichting als een volledig zelístandige wooneenheid kan functioneren. Uw
vergunning dient om deze reden permanente verblijfsgelegenheden voor personen uit te sluiten, ook al zouden
dit personen zijn die tewerkgesteld worden op het bedrijf. Het verbltjf dient gericht te zijn op een tijdelijk verblijf
en kan niet worden omgevormd tot vaste bewoning. Binnen de agrarische gebieden kan enkel een woning voor
de exploitant van het bedrijf en drens gezin worden toegestaan. De exploitant betrekt immers de vooiliggende
bedrijfswoning die omwille van het aísplitsingsverbod niet van het landbouwbedrff kan worden afgesplitst.
Op basis van het inplantingsplan is echter niet duidelijk waar de parking voor de gasten zich situeert
De aangevraagde constructies en verbouwingswerken passen binnen de bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf.
De aanvraag is bijgevolg principreel in overeenstemming met de agrarische gebiedsbestemming.
Aduies
De gevraagde uitbreiding van de bedrrjfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame
manier verder uit te bouwen. Het Departement Landbouw en Visser[ brengt bijgevolg een gunstig advies uit voor
deze aanvraag. Enkel met betrekking tot de inrichting van de toeristische verblijfsgelegenheid dient onderstaande
voorwaarde worden meegenomen in de vergunning:
- De voorziene verblijfsruimtes kunnen enkel en alleen voor tijdehjk verblijf gebruikt worden, permanente
bewoning ervan is uitgesloten.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 15 april 2O2O van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 16 april 2O2O van Fluvius;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 1 mei 2020 van de Vlaamse Milieumaatschappii voor Watervoozi€ning -
Watergroep;

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 april 2020 van flurys;
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De Vlaamse Milieumaatschappij - AÍdeling Operationeel Waterbeheer berichtte d.d. 6 maart 2020 i.k.v. de
watertoets geen bevoegde adviesinstantie te zijn voor voorliggend dossier;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Toerisme Vlaand€ron;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 15 juni 2020, waarbij het volgende werd gesteld

. Volgende adviserende diensten zijn aanwezig bij de bespreking van het dossier: AGOP-milieu, AGOP-RO,
L&V en VMM-grondwater.

r Het betreft een gemengd project (milieu- en stedenbouwkundige aspecten) dat werd ingediend via de

0ewone aanvraagprncecft r re
r Omwille van de Corona-crisis wordt de POVG-vergadering van 15 juni 2O2O via video-conÍerentie

georganiseerd.
. Het betreft hier een gemengd veebedrijf (varkens en runderen) waarbij men met huidige aanvraag de

varkenstak (300 varkens) wenst te schrappen en de runderpopulatie wenst uit te breiden (van 205 runderen
naar 258 runderen). Tevens wenst men een uitbreiding van de mestopslag, een mindering in de
mazoutopslag als ook een mindering van het op te pompen grondwaterdebiet.
De exploitant vraagt een vroegtijdige herinieuwing aan omdat hij wenst te investeren in het bouwen van een
nieuwe rundveestal en het verbouwen van een berging naar gite voor hoevetoerisme.

. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.

. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.
r Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Lummen is gunstig op voorwaarde dat: de

gite (tijdelijk verblijf) in Íunctie van hoevetoerisme niet gebruikt wordt als permanente woonst.
o Het advies van AGOP-milieu is gunstig.
. Het advies van AGOP-RO is slilzwijgend gunstig.
o Het advies van het Departement Landbouw & Visserij is gunstig op voorwaarde dat de gite (tijdelijk verblijf) in

Íunctie van hoevetoerisme niet gebruikt wordt als permanente woonst.
. Het Agentschap voor Natuur & Bos geeft een gunstig advies. De bestaande natuurwaarden worden niet

geschaad.
r De aangevraagde grondwaterwinning is gelegen is het waakgebied voor het Oligoceen AquiÍersysteem van

het Brulandkrijtsysteem. ln dit gebied wordt het grondwater uit het Oligoceen voorbehouden voor
hoogwaardige toepassingen. ln een waakgebied is verhoogde monitoring noodzakelijk. Het advies van de
VMM bevoegd voor grondwater is bijgevolg gunstig advies voor een termijn van 20 jaar op voorwaarde dat :

- Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning jaarlijks 1 keer wordt gemeten
om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat
onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Per jaar wordt één peilmeting in rust
uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De
tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. De
bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt
gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. pagina 3 van 3
De resultaten van de opgelegde peilmetlngen moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar
overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het lntegraal Milieujaarverslag
(rMJV).

- Het maximaal aÍpompingsniveau bedraagt 64 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het
grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder 64 m onder maaiveld.

. De Vlaamse Milieumaatschappij-afdeling Operationeel Waterbeheer heeft laten weten niet bevoegd te zijn
om in het kader van de watertoets advies te geven over voorliggende aanvraag.

r Het advies van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg was aanvankelijk ongunstig voor de regularisatie
van de mestopslag omdat de gevels van de bestaande stal en de bestaande machineloods niet (vlot)
bereikbaar zouden zijn ten gevolge van de mestopslag. Na overleg met de architect en aanpassing van de
toegangswegen werd een vooruvaardelijk gunstig brandweeradvies aÍgeleverd voor de volledige aanvraag.

. Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is voorwaardelijk gunstig maar merkt op dat " de toegang
tot het perceel dient uitsluitend te worden genomen zo ver als mogelijk van de snelweg. lnritten binnen de
S0-meter zone zijn niet vergunbaar. De ingetekende toegang wordt dan ook niet mee vergund en wordt in
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geen geval geregulariseerd. Tot slot betreurt AMV het feit dat er geen advies werd gevraagd voor de bouw
van de mestopslagtank in 2000. Deze staat namelijk binnen de Sl-meter zone."

. Het advies van Fluvius is voonaraardelijk gunstig

. Het advies van Fluxys is gunstig
r Het advies van Toerisme Vlaanderen is stilzwijgend gunstig.
. De Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening (de Watergroep) heeft laten weten geen bezwaar te hebben

tegen voorliggende aanvraag.
r De deskundige RO van de Provincie adviseert voorlopig ongunstig omwille van het ontbreken van het

aangepast inplantingsplan dat werd opgemaakt ikv het advies van de brandweer. Op dit plan dient ook de
gastenparking te worden aangeduid. Verder wordt gevraagd om de vergunningstoestand van de
mengmestsilo en de toegangsweg te verduidelijken, en dient de ligging van de aanvraagzone tov de
referentiezone van Flurys te worden uitgeklaard.
Besprekinq:

. Op I juni 2020 heeft de exploitant/studiebureau hel aangepast inplantingsplan (met locatie van
gastenparking) en de vergunning van de mengmestsilo opgeladen. Eveneens werd aangegeven dat de
aanvraagzone volledig binnen de reÍerentiezone van Fluxys ligt.

. Omwille van onduidelijkheden mbt de vergunningstoestand / regularisatie van de mestopslag en
toegangsweg wordt de verdere bespreking van het dossier uitgesteld naar de POVC van 29 juni 2020.

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 29 juni 2020, waarbij het volgende werd gesteld:

Het betreft een uitgesteld dossier.
Omwille van onduidelijkheden mbt de vergunningstoestand / regularisatle van de mengmestopslag en de
toegangsweg werd de bespreking van het dossier Luc Reijnders uitgesteld naar de POVC van 29 juni 2020.
Besorekinq
Bij nazicht van het aanvraagdossier stellen we vast dat de mengmestsilo en de toegangsweg reeds in 2000
werden vergund en dat de exploitant met onderliggende aanvraag enkel de opslagplaats voor vaste dierlijke
mest wenst te regulariseren.
Het advies van de POVC is:
- UNANIEM GUNSTIG voor onbepaalde duur voor de gehele inrichting, behalve voor de

grondwaterwinning;
- UNANIEM GUNSTIG voor de grondwaterwinning (max 12 ms/dag en max 4.500 m3/jaar) voor een

termijn van 20 jaar vanaÍ de datum van de vergunningsbeslissing;
en mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:
. De voorziene verblijfsruimtes in Íunctie van hoevetoerisme kunnen enkel en alleen voor tijdelijk verblijÍ

gebruikt worden, permanente bewoning ervan is uitgesloten
. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt jaarlijks 1 keer gemeten

om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd
dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Per jaar wordt één peilmeting in
rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8
uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage
wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
De resultaten van de opgelegde peilmetingen moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar
overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het lntegraal Milieujaarverslag
(rMJV).

. Het maximaal aÍpompingsniveau bedraagt 64 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het
grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder 64 m onder maaiveld.

. Het advies d.d. 2020-04-16 van de brandweerzone Zuid-West Limburg met reÍerentie 2O2O-0142-
001 , moet strikt nageleeÍd worden.

o Het advies d.d. 2020-03-19 van het Agentschap Wegen & Verkeer met reÍerentie AV/72012020100128
, moet strik nageleeÍd worden.

o Het advies d.d. 2020-04-16 van Fluvius met referentie 0000281771, moet strikt nageleefd worden.

Gelet op het UNANIEM GUNSTIG advies d.d. 29 juni 2O2O van de POVC;
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Gelet op de verlenging van de behandelingstermijn met 60 dagen ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 maarl2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2O2O over maatregelen ingeval van
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (corona-
crisis);

Beoodeling
(Steden bouwku nd ige aspecten)
Overwegende dat het terrein in het noordelijk deel gelegen is binnen de grenzen van het gewestelijk RUP
'Leidingstraat Tessenderlo-Diest (herneming)'. De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor
zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden
gebracht.

Overwegende dat het terrein gelegen is in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriÍten van het agrarisch
gebied;

Overwegende dat het terrein niel gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg;

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Overwegende dat artikelen 4.3.1 - 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor
vergunningsaanvragen bepalen;

Overwegende dat in toepassing van de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8 VCRO kan gesteld worden dat de
Donderbosstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is;

Erfqoed/archeoloo ietoets
n.v.t.

Watertoets
Overwegende dat artikel 8 ($3) van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 een zorgplicht oplegt inzake
ruimte voor water; dat volgens de gegevens van het GIS Limburg het perceel niet gesitueerd is in
overstromingsgevoelig gebied zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect
beperkt is.
Wat betreft ruimte voor water is een positieve uitspraak mogelijk indien de te realiseren bouwwerken voldoen aan
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten,
inÍiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afualwater en regenwater.
Hemelwater, aÍkomstig van de nieuw te bouwen stal zal worden opgevangen in een nieuwe, aan te
leggen hemelwaterput van 35 m3. De overloop is aangesloten op een infiltratievoorziening zodat het hemelwater
kan inÍiltreren op eigen terrein. Hemelwater van de overige gebouwen watert aÍ naar een hemelwaterput, of
inÍiltreert op eigen terrein terug in de bodem.
Het terreinproÍiel blijft onaangeroerd zodat de natuurlijke aÍvloeiing en infiltratie behouden blijven.

Ovenaregende dat op vlak van de landbouwkundige aspeclen de dienst RO zich richt naar het advies van de
landbouwdienst; dat het Departement Landbouw en Visserij op 16 maart 2020 een voorwaardelijk gunstig advies
verleende; dat de aanvrager een verduidelijking bijbracht van de parking voor de gasten;
Dat enkel met betrekking tot de inrichting van de toeristische verblijÍsgelegenheid onderstaande voorwaarde
dient te worden meegenomen in de vergunning:

- De voorziene verblijÍsruimtes kunnen enkel en alleen voor tijdelijk verblijÍ gebruikt worden, permanente
bewoning ervan is uitgesloten.

Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer een voorwaardelijk gunstig advies dd. 19 maart 2020
verleende :

"Besluit
Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer GUNSTIG betreffende voorliggende
aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de brl2ondere voorwaarden.
De toegang tot het perceel dient uitsluitend te worden genomen zo ver als mogelijk van van de snelweg.
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lnritten binnen de 30-meter zone zijn niet vergunbaar. De ingetekende toegang wordt dan ook niet mee
vergund en wordt in geen geual geregulariseerd. Tot slot betreurt AIW het feit dat er geen advies werd
gevraagd voor de bouw van de mestopslagtank in 2000. Deze staat namelijk binnen de 30-meterzone."

Dat de ingetekende toegang echter reeds op de plannen van de vergunning van 1 1 september 2000 voor het
bouwen van een mengmestsilo werd opgenomen;

Milieu-aspecten
Overwegende dat voorliggende aanvraag de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een veeteeltbedrijf
omvaU
Overuvegende dat de inrichting momenteel vergund is voor het stallen van 300 varkens en 205 runderen; dat de
exploitant het totaal aantal stalplaatsen voor varkens wenst te schrappen en het totaal aantal stalplaatsen voor
runderen wenst uit te breiden van 205 naar 258 stuks; dat hiervoor 1 nieuwe stal zal worden bijgebouwd;
Overwegende dat er een uitbreiding / regularisatie van de dierlijke mestopslagcapaciteit en een verlaging van het
totaal jaarlijks opgêpompt debiet wordt aangevraagd;

Ovenrvegende dat de stallen van het bedrijÍ volledig zijn gelegen in agrarisch gebied en dat hiermee voldaan
wordt aan de verbodsbepalingen volgens art. 5.9.5.3 van titel ll van het VLAREM;

Ovenruegende dat een mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het
grondwater) kan gerelateerd worden aan de opslag van gevaarlijke producten, de opslag van mest en de opslag
van groenvoeder;
Overuegende dat de opslag van mazout wordt voorzien in 1 bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte houder;
dat het aanvraagdossier is onderbouwd met een keuringsattest waaruit blijkt dat bewuste houder kan voldoen
aan de gestelde wetgeving;
Ovenruegende dat de aanwezige mestopslagplaatsen conform de bepalingen van Vlarem zijn uitgevoerd zodat ze
geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken; dat de vloerplaat van de vaste mestopslag is
uitgevoerd in dubbelgewapend beton, dat de vrijkomende mestsappen worden opgevangen in de ondergrondse
mestkelder van de aangrenzende melkveestal;
Ovenvegende dat de sappen afkomstig van de groenvoederopslag afgeleid worden naar een externe opvangput
van 2 m3, dat de inhoud hiervan op regelmatige basis wordt overgebracht naar een ondergrondse mestput;
Overuvegende dat mits het uitvoeren van preventieve en schadebeperkende maatregelen het risico op
bodemverontreiniging tot êen aanvaardbaar niveau kan beperkt worden;

Overwegende dat de grondwatenvinning bestaat uit 1 put met een diepte van 92 meter; dat er water onttrokken
wordt uit het Oligoceen Aquifersysteem HCOV 0400; dat de winning zich bevindt in grondwaterlichaam
BLKS-0400-GWL-2s met een slechte kwantitatieve toestand; dat de winning gelegen is in een waakgebied; dat
in een waakgebied een verhoogde monitoring vereist is; dat daarom in artikel 3$2 van onderhavig besluit
bijzondere voonivaarden worden opgelegd inzake het periodiek uitvoeren van peilmetingen;
Ovenvegende dat, omwille van de ligging van de grondwatenvinning in een waakgebied, het evenwel nodig is de
vergunning van de grondwatenrvinning slechts toe te staan voor een beperkte termijn van 20 jaar;

Overurlegende dat hemelwater afkomstig van de nieuw te bouwen stal zal worden opgevangen in een nieuw aan
te leggen hemelwaterput (35 m3) waarvan de overloop is aangesloten op een inÍiltratiebed; dat hemelwater
afkomstig van de overige gebouwen aÍwatert naar een hemelwaterput of inÍiltreert op eigen terrein;
Ovenruegende dat er geen afvalwater wordt geloosd; dat het reinigingswater van de stallen alsook het eerste
spoelwater van de melktank wordt opgevangen in de mestkelder en wordt uitgespreid op cultuurgronden volgens
de regels van het mestdecreet;

Overuvegende dat mogelijke geurhinder kan gerelateerd worden aan de opslag van mest, de opslag van
groenvoeder en de dieren zelf; dat geur samenhangt met de uitstoot van ammoniak; dat uit berekeningen met
de 'impactscore NH3'-tool blijkt dat er geen geuroverlast is naar de omgeving toe;
Overwegende dat mist naleven van de milieuvooruvaarden de mogelijke geurhinder tot een aanvaardbaar niveau
kan beperkt worden;

Overuvegende dat de inrichting gelegen is op ca.700 m van VEN-gebied 'De Midden- en benedenloop Zwarte
Beek' en op ca. 1.400 m van habitatrichtlijngebied 'Demervallei - 8E2400014-20';
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Ovenuegende dat overeenkomstig artikel 16 van het Natuurdecreet, in het geval een vergunningsplichtige
activiteit, de bevoegde overheid er zorg voor draagt dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan
door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voonruaarden op te leggen om de schade
te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogeliik is, te herstellen;
dat overeenkomstig artikel 36ter een vergunningsplichtige activiteit, of een plan of programma dat, afzonderlijk of
in combinatie met één of meer bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een
betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken,
moet onderworpen worden aan een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de
speciale beschermingszone;

Ovenruegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek

Ovenivegende dat uit voorgaande overuvegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede
ruimteliike ordening,

- onder volgende voorwaarden:

Het advies d.d.2020-03-16 van de het Departement Landbouw en Visserij, moet strikt nageleefd
worden:
- De voorziene verblijfsruimtes in functie van hoevetoerisme kunnen enkel en alleen voor tijdelijk

verblijf gebruikt worden, permanente bewoning ervan is uitgesloten
Het advies d.d.2020-04-16 van de brandweerzone Zuid-West Limburg met referentie 2020-O142-
001 , moet strikt nageleeÍd worden.
Het advies d.d. 2020-03-19 van het Agentschap Wegen & Verkeer met referentie AVn2O/2020/00128
, moet strikt nageleefd worden.
Het advies d.d. 2020-04-16 van Fluvius met referentie 0000281771, moet strikt nageleefd worden.

onder volgende lasten

Ovenruegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het
algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de
effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens,
buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen
worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 $2 opgelegde voonruaarden;

Ovenrvegende dat de huidige milieuvergunning nog geldig is tot 22 april 2029 maar dat de exploitant in

onderhavig dossier een vroegtijdige hernieuwing aanvraagt van deze vergunning;
dat volgens artikel 70 van het omgevingsvergunningsdecreet een vroegtijdige hernieuwing van de
vergunning meer dan 24 maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning kan aangevraagd
worden indien de exploitant een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogt; dat uit het
dossier blijkt dat voor het uitvoeren van de huidige wijzigingen en uitbreidingen een behoorlijke
investering vereist is waardoor de vraag tot vroegtijdige hernieuwing bijgevolg in aanmerking genomen
wordt;

Ovenrvegende dat, omwille van de ligging van de grondwatenvinning in een waakgebied, het evenwel nodig is de
vergunning van de grondwatenrinning slechts toe te staan voor een beperkte termijn van 20 iaar',

Gehoord het verslag van Tom Vandeput, lid van het college;

BESLUIT
Artikel í $1 Aan Luc Reijnders wordt, onder de voonraarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning
verleend voor het project 'vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een veeteeltbedrijf' (met inrichtingsnummer
20190408-0097), met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen

Bouwen van een nieuwe stal
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Regulariseren van een mestopslag
Verbouwen van een berging naar gite voor hoevetoerisme

met betrekking tot een terrein gelegen te Donderbosstraat 30, 3560 Lummen, kadastraal gekend:
AÍdeling 3, Sectie A, perceelnr.(s) 0350/00F000, 0345/00F000, 0342/001000, 0348/008000,
0350/00D000

de volgende ingedeelde inrichtingen oÍ activiteiten:

Rubriek 6.5.1o: Brandstofverdeelinstallaties voor motoryoertuigen: lnrichtingen voor de verdeling van
vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen

Totaal: Verdeelslang voor het vullen van motorvoertuigen andere dan personenwagens - totaal: 1

verdeelslang
(klasse 3)
Rubriek 9.4,3.c)2o: Grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) m.i.v. de inrichtingen voor de
verwerking oÍ compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met
plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren

Totaal:258 runderen: 148 melkkoeien,5l runderen jongerdan 1 jaar,59 runderen tussen 1-2 jaar -
totaal: 258 plaatsen

(klasse 1)
Rubriek 15.1 .1 o: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor
stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- oÍ
motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73", van spoorcodex

Totaal: Plaatsen van 15 voertuigen in de loods - totaal: 15 voertuigen
(klasse 3)
Rubriek 16.3.2oa): lnrichtingen Íysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren,
warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c),
met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Totaal : Koelinstallatie horende bij melkkoeltank voor melkopslag.
- totaal: 6 kW

(klasse 3)
Rubriek 17.3.2.1 .1 .1 'b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van
gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55"C en gezamenlijke
opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Totaal: Opslag van2,1125 ton mazout in een enkelwandige houder, bovengronds en ingekuipt. -
totaal: 2,1 13 ton

(klasse 3)
Rubriek 28.2.c)1o: Mest oÍ meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 1 0
m3 tot en met 5000 m3

Totaal:
Stal 1: 800m3 mengmest
Stal 2: 470m3 mengmest
Stal 3: 1 10m3 mengmest
Stal 4: 275m3 mengmest
Stal 5: 645m3 mengmest + 50m3 vm
Opslag vaste mest: 114m3
Externe opslag mengmest: 1260m3
Externe opslag silosappen: 2m3
Totaal: 3726 m3

(klasse 3)
Rubdek 45.4.e)1o: Voedings/genotmiddelenindustrie: lnrichtingen voor behandelen andere producten
dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in
rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton

Totaal : Opslag van 8,24 ton melk in melkkoeltank - totaal: 8,24 ton
(klasse 3)

Kenmerk
1 24.O9.OON 2020N 062 083
Dossier
oMV_2020020309
Bijlagen 1 (overzichtslijst plannen)

19122



Rubriek 45.14.3o: Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr
losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in een agrarisch gebied vanaÍ

1000 m3
Totaal/ Opslag groenvoeder in 4 sleuÍsilo's - totaal: 2332,8 m3

(klasse 2)
Rubriek 53.8.1'b): Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12:

waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 ms/iaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif.
Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit

Totaal: Optrekken van grondwater voor drinkwater van de dieren, reinigen stallen - totaal: 12 m3/dag -

4500 m3/jaar
(klasse 2)

gelegen te Donderbosstraat 30, 3560 Lummen, kadastraal gekend: Afdeling 3, Sectie A, perceelnr.(s)

0350/00F000, 0345/00F000, 0342/001000, 0348/008000, 03s0/00D000

s2.
De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit
van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 $1 . De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur met
uitzondering van de grondwaterwinning (max 12 m3/dag en max 4.500 m3/jaar) waarvoor een vergunning
wordt verleend voor een termijn van 20 jaar vanaÍ de datum van de vergunningsbeslissing.

92. De milieuvergunning verleend bij besluit van de deputatie d.d. 22 april2009 wordt OPGEHEVEN op datum
van ingebruikname van de inrichting vergund bij dit besluit.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
S1 . Voor wat betreft de stedenbouwkundige handclinqcn:

- onder volgende voorwaarden:

Het advies d.d.2020-03-16 van de het Departement Landbouw en Visserij, moet strikt nageleeÍd
worden:

. De voorziene verblijÍsruimtes in functie van hoevetoerisme kunnen enkel en alleen voor
tijdelijk verblijf gebruikt worden, permanente bewoning ervan is uitgesloten

Het advies d.d.2020-04-16 van de brandweerzone Zuid-West Limburg met referentie 2O2O-0142-

001 , moet strikt nageleefd worden.
Het advies d.d.2020-03-19 van hetAgentschapWegen &Verkeermet reÍerentie AV|72O/2O2O|OO128

, moet striK nageleeÍd worden.
Het advies d.d.2020-04-16 van Fluvius met reÍerentie 0OOO281771, moet strikt nageleefd worden.

onder volgende lasten:

82 voor wat betreft de inqedeelde inrichtinqen oÍ activiteiten. onder volqende voorwaarden:
a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem ll

b) de hierna vermelde biizondere voorwaarden:

- Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt jaarlijks 1 keer gemeten

om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd

dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Per jaar wordt één peilmeting in
rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste I
uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bilgehouden in een register, dat ter inzage
wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
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De resultaten van de opgelegde peilmetingen moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar
overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het lntegraal Milieujaarverslag
(rMJV).
Het maximaal afpompingsniveau bedraagt 64 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het
grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder 64 m onder maaiveld.

Artikel 4 $1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager
niet binnen een termijn van vijÍendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de
hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratieÍ beroep als vermeld in artikel 52 van
het OVD.

$2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in
artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van;
1) de vergunningsaanvrager, met name Luc Reijnders
2) de architect, met name Yvan Braeken
3) het college van burgemeester en schepenen van Lummen
4) het departement Omgeving, AÍdeling GOP - RO - Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
5) het departement Omgeving, AÍdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te

35OO HASSELT
6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
7) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie van Limburg
8) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
9) het departement Omgeving, Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 50 te 3500 HASSELT
10) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
1 1) de Dienst Landbouw en Platteland - van de provincie Limburg

Artikel 6 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 betrefÍende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014
(OVB), bekendgemaakt door:
1o in voorkomend geval, de aanptakking van een affiche op de plaats waar het vooniverp van de
vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conÍorm artikel 59;
2" de publicatie op de website van de gemeente waar het vooruverp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal
worden, conform artikel 60;
3o in voorkomend geval, de publicatie in een dag- oÍ weekblad, conÍorm artikel 61;
4o in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conÍorm artikel 62;
5o 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 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de
Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 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 beveiliqde zending 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 onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een aÍschrift van het
beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelÍ 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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rd.,

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewilsstukken bevatten zoals vermeld
in artikel 74 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.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep
werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of ophefÍing van
een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een aÍschrift van het beroepschrift bij de
Vlaamse regering.

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

Hasselt d.d. 2020-08-27

De verslaggever,
(2)

Tom Vandeput

De provinciegrifÍier,

Wim Schoepen

Nota: 'l

Minuut: 2
- besluit: 1

- plannen: 1 (overzichtslijst plannen)
Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities
Expedities te maken:

- van besluit: 4x1
- van plannen: 4x1 (overzichtslijst plannen)

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)
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De wd.,

Bert
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