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Directie omgeving

Omgevingsvergunning

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, ingediend op 2021-05-18, tot
biistelling van de voonraarden van de omgevingsvergunning op naam van nv FrieslandCampina Belgium,
Venecolaan 17, 9880 Aalter (inrichtingsnummer: 20200817-0035), voor het exploiteren van een inrichting voor de
productie van zuivelspecialiteiten en zuivel gerelateerde producten, ter plaatse Grote Baan 34, 3560 Lummen,
kadastraalgekend: Afdeling 4, Sectie A, perceelnummer 0148/00N000;

Gelet op het decreet van 25 april 2O14 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 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort 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 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
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem lll);

Gelet op het besluit van 10 december 2OO4 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën
van projecten ondenrvorpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 2'l oktober 1997 betreÍfende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere
wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli2016 betreÍfende het integraalhandelsvestigingsbeleid 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 h
ilhetvezoet<vandeprovincialeomgevingsvergunningscommissienaaraanleidingvandealgemene
evaluatie van de GPBV-installatie (BE.VL.000000563.lNSTALLATlON) van nv FrieslandCampina Belgium, tot
aanvulling van volgende milieuvoorwaarden:

l. óm geluiásemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten,

uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem

dat alle volgende elementen omvat:
- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
- een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid

en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve enlof
beperkende maatregelen te nemen.

Z. Binnen een termijn van twee jaar wordt een studie opgesteld in samenwerking met een erkend MER-

deskundige in de discipline lucht. Deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP van het departement

Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid. De studie bevat

tenminste de volgende elementen:
1. Een oveizicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende aÍgasstromen met

specifieke aandacht voor de emissie van NOx, NH3 en SOx (concentraties en vrachten)

2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen

Speciale Beschermingzone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.

3. Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NOx, NH3 en

SOx binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT dienen

mee onderzocht te worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen.

4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale

Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van

geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige

ieducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geÏntegreerde wijze in

de bedrijfsvoering wenst te implementeren.
3. Het grondwaterpeil in werking in de productieputten en peilputten wordt maandelijks gemeten om de

evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken

werd gedurendelrie uur voorafgaand aan de meting. Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd

in de productieputten en peilputten na het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 8

uur. De tijd van stilstand van de grondwatenrvinning 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 aÍdeling Operationeel

Waterbeheer via het lntegraal Milieuiaarverslag (IMJV).

4. Het maximaal afpompingsniveau bedraagt 90 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het

grondwaterpeil in de winningsputten niet dalen tot onder 90 m onder maaiveld.

5. Verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/oÍ uitwerking exploitatie ondiepe
grondwatenttrinning;

Gelet op de motivering van het veÍzoek als volgt:
Overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.o van Vlarem ll, moet er binnen de twee iaar na de bekendmaking in het

publicatieblad rian de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte

bBT-conclusies betreÍfende de hooÍactiviteiten van de GPBV-installatie, een algemene evaluatie van de van

toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie worden uitgevoerd;

Uit het verslag met conclusies d.d. 202'l -05-10 van de GPBV-installatie van de POVC is gebleken dat de

opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning(en) van FrieslandCampina Belgium nv niet meer volstaan om

te voldóen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM lll en die overeenstemmen met de vereisten in

de bepalingen van de Richtlijn inzake lndustriële Emissies, voor wat betreÍt volgende aspecten in de navolgende

milieucompartimenten:
- BBT 2 - hulpbronnenefficiëntie (waterverbruik);
- BBT 13 - geluid;
- Algemene voorwaarden titel lll van het Vlarem;

dat het daarom aanwezen is om de opgelegde bijzondere milieuvoonruaarden verder aan te vullen;
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Historiek
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of
terrein reeds werden genomen:
- milieuvergunningenenmeldingen:

o Besluit d.d. 201 1-02-24 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan FrieslandCampina
Professional nv voor het verder exploiteren en veranderen van van een inrichting voor het produceren
van zuivelproducten en aanveruante producten, voor een termijn eindigend op 2031-02-24;

r Besluit d.d.2012-12-19 (waarvan erratum d.d. 2013-01-10) van de deputatie waarbij vergunning deels
werd verleend, deels geweigerd voor het veranderen van de vergunde zuivelfabriek door uitbreiding,
voor een termijn eindigend op 2031 -02-24;

o Ministerieel besluit d.d.2014-05-16 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing van de deputatie
d.d.2012-12-19;

. Besluit dd.2017-07-19 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de gedeeltelijke
hernieuwing (enkel grondwaterwinning) en verandering door uitbreiding en wijziging van het zuivelbedrijf
voor een termijn tol2O31-02-24, met uitzondering van rubriek 53.8.3" welke vergund is tot 2023-07-19;

omgevingsvergunningen:
r Besluit dd. 2021-02-24 van de deputatie waarbij er akte wordt genomen van de melding van overdracht

aan FrieslandCampina Belgium nv van de omgevingsvergunning op naam van Friesland Campina
Professional nv;

. Besluit dd.2021-05-06 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend aan
FrieslandCampina Belgium nv voor de verandering van de inrichting voor het produceren van
zuivelproducten en aanverwante producten (vervanging NaOH{ank en branders stoomketel Saacke),
voor een termijn tot 2031 -02-24, met uitzondering van rubriek 53.8.3" welke vergund is tot 2O23-07-19;

Procedureverlooo
Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 2021-05-18, bij 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 2021-07-O2, 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.2021-O7-02, 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.2021-07-02, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC,
conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d.2021-O7-O2, 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 37,38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 2021-07-02, door de
secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

OBenbaaronelezoek
Gelet op feit dat er geen bezwaren of opmerkingen zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek;
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Adviczcn
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2021-08-10, van het college van burgemeester en schepenen
van Lummen, waaruit het volgende blijkt:

"(. . .)
Planologische toets
Het perceel is gelegen bÍnnen het BPA Blanklaar lndustriezone Meldert Herziening.
Milieuaspecten
Op basis van de bevindingen in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie in het kader van de
BBTconclusies van de BREF voor de voedingsmíddelen-, dranken- en zuivelindustrie voor de GPBV-
installatie FrieslandCampina Belgium kunnen we concluderen dat de in de lopende vergunningen
opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het
VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten ín de bepalingen van de Richtlijn inzake lndustriële
Emissies (geihtegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010
en dat het bijgevolg nodig is om deze bij te stellen zoals vooropgesteld wordt in het besluit van het
GOVC verslag van í0/05/2021.
Het openbaar onderzoek loopt momenteel nog tot en met 10/8/202í. Tot op heden werden geen
bezwaren ingediend. Dit advies dient brjgevolg gelezen onder voorbehoud van eventuele
bezwaarschriften.
Goede ruimtelijke ordening
///
Resultaten open baar onderzoek
Het openbaar onderzoek loopt momenteel nog tot en met í0/8/202í. Tot op heden werden geen
bezwaren ingediend.
(...)
Conclusie advies
IJitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier dient dit verzoek tot biistelling van de
milieuvoorwaarden te worden geadviseerd als gunstig.
Gunstig voor het bijstellen van de voorwaarden voor het exploiteren van een inrichting voor de productie
van zuivelspecialiteiten en zuivelgerelateerde producten (Friensland Campina) op een perceel kadastraal
gekend als Afdeling 7í038, sectie A, perceel í48N gelegen Grote Baan 34 te 3560 Lummen
Voorwaarden
Dit advies dient gelezen onder voorbehoud van eventuele bezwaarschriften."

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2021-09-09, van AGOP milieu, waaruit het volgende blijkt:

T...)
tJit de algemene evaluatie, die uitgevoerd werd naar aanleiding van de BBT-conclusies voor de
voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, van de GPBV-installatie bij FrieslandCampina Belgium
(BE.VL.000000563.|NSTALLAT\ON), blijkt dat de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden
niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalÍngen van het VLAREM en die
overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake lndustríële Emissies
(geihtegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 20í0/75/EU dd. 24/í í/20í0, voor wat
betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

- BBT 13 (een geluidsbeheerplan): FrieslandCampina neemt maatregelen voor geluidshinder te
beperken (als onderdeel van het ISO í400í milieubeheersysteem), maar heel wat maatregelen
worden 'ad hoc' genomen om problemen op te lossen of te voorkomen, zonder algemeen plan of
visie. Daarom is het aangewezen dat FrieslandCampina werk maakt van een geluidsbeheerplan.
Hieruoor zijn er volgende goede redenen:
o FrieslandCampina is een GPBV-bedrijf met groot ruimtebeslag (ca. I ha) en is omgeven door
b e d rij fs vree m de wo n i n ge n ;
o Dergehjk bedrijf heeft een groot aantal diverse geluidsbronnen (koelÍnstallaties, WZl, laad- en
transportbewegingen, etc.). Er kan dus aangenomen worden dat er potentieel geluidshinder
mogelijk is t.o.v. gevoelige receptoren;
o ln het verleden zijn er geluidsklachten geweest te ziin.

- Andere hinderaspecten of aspecten van verontreiniging:
Gezien de ligging van de instatlatie ten opzichte van het nabijgelegen habitatrichtliingebied (op

ongeveer 900 m) en de aanwezigheid van inrichtingen die aanleiding geven tot verzurende emissies,
is het aangewezen om de potentieel negatieve impact in kaart te brengen.
Door het recente arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 202í, nr. 42021 -

0697 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een loutere verwil2ing naar het
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voorloptge PAS-significantiekader en de daarin opgenomen drempelwaarden, waarbij een bijdrage
van de door het project veroorzaakte depositie aan de kritische depositiewaarde van minder dan
5%, voorzowel de depositie van NH3 en NOX, wordt aanzien als niet signiíicant, niet volstaat.
ln de vernietigde vergunningsbeslissing was volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet
gemotiveerd dat het voorlopige PAS-significantiekader en de daarin gehanteerde drempels de
zekerheid bieden dat er wetenschappelijk gezien geen redelijke twijfel mag zijn dat de projecten die
door toepassing van dit "programmatisch kader" aan de passende beoordelingsplicht ontsnappen,
in geen enkele omstandigheid schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken
van de SBZ.
Gelet op het ontbreken van een motivering voor de wetenschappehike deugdelijkheid van de
gehanteerde 5%-drempel had men brjgevolg op een concrete en individuele wi12e, aan de hand van
de specifieke kenmerken/effecten van het prolect en de specifieke milieukenmerken en
-omstandigheden van de SBZ moeten motiveren waarom betekenisvolle effecten voor de
natuurltike kenmerken van de SBZ uitgesloten z4n. Daarbij had men de instandhoudingsdoetstellingen
van de SBZ moeten betrekken en had men ook gebeurlijke cumulatieve effecÍen op de SBZ moeten
onderzoeken.
Met toepassing van artikel í.4.1.í van titel ll van het VLAREM worden alle milieuvoorwaarden die
op de GPBV-installatie van toepassing zijn, geëvalueerd bij een algemene evaluatie. Hierbij moet
onderzocht worden of de milieuvoorwaarden volstaan om te garanderen dat de GPBV-instaltaties
geen significante verontreiniging veroorzaken (artikel 2. í.1, 3o van titel lll van het VLAREM en artikel
3.3.0.3 van titel ll van het VLAREM).
Daarom werd voorgesteld om binnen een termrjn van twee jaar een studie uit te voeren, opgesteld
in samenwerking met een erkend ME4-deskundige in de dÍsciplíne lucht, waarbij wordt rekening
gehouden met de bepalingen van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS),
voornamelijk voor het onderzoek naar potentiële bijkomende maatregelen.
ADVIES: gunstig
Het verzoek tot bí1'stelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd."

Gelet op het voonrvaardelijk gunstig advies, d.d.2021-08-18, van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het
volgende blijkt:

"Het gaat om een vezoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvooruraarden, naar aanteiding van de
evaluatie van het bedrijf in kader van de BREF Food Drink Milk.
VMM adviseert gunstig voor dit vezoek, gelet op de motivatie in het dossier"

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij - Operationeel Waterbeheer
(grondwater);

Gelet op het Íeit dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft laten weten geen advies uit te
brengen omwille van volgende reden:

"Bijstellingen zijn niet energie-gerelateerd, dus VEKA verleent geen advies."

Gelet op het feit dat de Vlaamse Milieumaatschappij Advies lucht - stedenbouwkundig aspect heeft laten weten
geen advies uit te brengen aangezien hun advies niet vereist is voor deze aanvraag;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP Handhaving;

Gelet op het bericht van de exploitant opgeladen in het loket op 2021-09-09, als reactie op de bijstelling van
voonivaarden zoals voorgesteld door de POVC;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2021-09-13, waarbij het volgende werd gesteld:
- Volgende adviserende diensten zijn aanwezig bij de bespreking van het dossier: AGOP-Milieu, VMM en

VMM - grondwater;
- Het betreft een verzoek van de POVC tot bijstelling van de bijzondere milieuvoonivaarden in het kader van de

algemene evaluatie van de GBPV-installatie voor de productie van zuivelspecialiteiten en zuivel gerelateerde
producten. Er wordt voorgesteld de opgelegde vooruvaarden in de lopende omgevingsvergunning(en) te
wijzigen of aan te vullen met bijzondere voonrvaarden inzake:
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'l . het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan;

2. het opmaken van een studie, in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline
lucht inzake de emissie van NOx, NH3 en SOx en de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken

van de nabijgelegen Speciale Beschermingzone(s) en VEN-gebieden;
3. het meten van de grondwaterpeilen in de productie- en peilputten;

4. het maximaal afpomPingsniveau;
5. verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking van een ondiepe

grondwaterwinning;
De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied (7'1%), woongebied met landelijk

karakter (22%) en kmo-zone (7%). De inrichting behoort tot een industriezone volgens het BPA "Blanklaar
industriezone Herziening"
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Hèt advies van het schepencollege van Lummen is gunstig voor het bijstellen van de voorwaarden, onder

voorbehoud van eventuele bezwaarschriÍten (hun advies is uitgebracht voordat het openbaar onderzoek was

afgelopen). Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er geen bezwaren zijn ingediend.

Hèt advies van AGOP-Milieu, VMM en VMM-grondwater is gunstig. Zij stellen dat het verzoek tot bijstelling

vooruvaarden kan worden ingewilligd.
VEKA laat weten dat bijstellingen niet energie-gerelateerd zijn, zodat zij geen advies verlenen.

VMM-lucht laat weten geen advies uit te brengen.
Omwille van de corona-crisis worden de hoorzittingen enkel schriftelijk gehouden; op 9 september 2021

heeft de exploitant volgend bericht opgeladen in het loket als reactie op het voorstel van de POVC en de

uitgebrachte adviezen :

"Wii hadden reeds gereageerd op het eerste verslag van de POVC, natuurlíik vinden wii vooral wat betreft de

studie naar N-emissies streng en weinig relevant daar de uitstoot bij FrieslandCampina beperkt is en de

regels omtrent het PAS helemaal niet duideliik ziin.
Aís de POVC oordeelt dat dit noodzakelijk is (en hopelijk ook motiveert wat de meerwaarde is) zullen we een

deskundige lucht aanstellen zoals gevraagd in voorwaarde 2 zodra de regels en voorvvaarden omtrent de

ínterpretatie van het PAS duidelijk zijn. Een termijn van 2 iaar is in deze dus wel heel kort want er is nog geen

duidelijk kader. Gelieve hiermee rekening te houden.
Wat de registratie van de grondwaterpeilen en opgepompt debieten betreft (ziinde maandeliikse metingen

met noteren van opgepompt debiet) is bijzondere voorwaarde 3 niet relevant daar FrieslandCampina veel

verder gaat in registratie van grondwaterpeilen en opgepompte debieten omdat alle putten voorzien ziin van

automatische constante meting van peilen en opgepompte debieten'
We vragen dan ook om deze bil2ondere voorwaarde 3 als dusdanig aan te vullen zodat hieromtrent geen

misverstanden zijn: "of het installeren van automatische peilmetingen en debíetregistratie" '
AGOP-Milieu reageert in de POVC dat zij nog steeds achter de voorgestelde bijstelling staan. Een studie

laten opmaken binnen een termijn van 2 jaar is wel degelijk mogelijk. Natuurlijk is het afwachten hoe de

definitieve PAS eruit zal zien, maar men kan nu reeds rekening houden met de huidige wetenschappeliike
kennis hierover. Bovendien blijkt uit andere dossiers dat bij sommige stookinstallaties verrassende eÍfecten

voortkomen uit de voortoets en de impactscore. Om te vermijden dat dit pas aan het licht zou komen bij de

hernieuwing van de vergunning, wordt nu reeds deze studie opgelegd. Het zoeken naar mogelijke reducties

van emissies is bovendien geen gemakkelijke oefening (kan ook impact hebben op budgetten, ..') en griipt in

op het productieproces van FrieslandCampina (zoeken naar alternatieven, branders stookinstallaties
vervangen, ...). Opnieuw een reden dus om hier nu reeds werk van te maken en een studie te laten

opmakón, zodat het bedrijf klaar is voor de toekomst en niet te wachten tot bij de hernieuwing van de

vergunning.
lnzàke de reactie van de exploitant betreffende het automatisch peilregistratiesysteem, stelt VMM-
grondwater dat dergelijk aulomatisch registratiesysteem in orde is en er biigevolg ook venruezen kan worden

Áaar de sectorale voorwaarde 5.53.4.6 van Vlarem ll, zeker aangezien de exploitant bijkomend verduidelijkt

heeÍt dat de automatische peilregistratie niet alleen gebeurt in de productieputten, maar ook in de peilputten

met filter in de aangepompte laag. De sectorale voonryaarde beperkt zich echter tot de meest centraal

gelegen productieput. VMM-grondwater stelt daarom voor om wel te veruvijzen naar deze sectorale
voonrvaarde, maar daarbij aan te vullen dat dit geldt voor alle productieputten (en niet alleen voor de meest

centraal gelegen) en alle peilputten. De voorgestelde voonivaarde nr. 3 wordt in die zin aangepast.
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Het advies van de POVC is bijgevolg unaniem gunstig. De POVC stelt voor om de opgelegde voorwaarden in
de lopende omgevingsvergunning(en) aan te vullen met volgende bijzondere voonivaarden:
1. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het

opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het
milieubeheersysteem dat alle volgende elementen omvat:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
- een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan

geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en
preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

2. Binnen een termijn van twee jaar wordt een studie opgesteld in samenwerking met een erkend MER-
deskundige in de discipline lucht. Deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP van het departement
Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid. De studie bevat
tenminste de volgende elementen:
a) Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met

specifieke aandacht voor de emissie van NOx, NH3 en SOx (concentraties en vrachten)
b) Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale

Beschermingzone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
c) Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NOx, NH3 en SOx

binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT dienen mee
onderzocht te worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen.

d) Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale
Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van
geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoonuaarden, om de nodige
reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de
bedrijfsvoering wenst te implementeren.

3. Overeenkomstig artikel 5.53.4.6.S1 van VLAREM ll wordt het grondwaterpeil in alle productieputten en in
elke peilput met filter in de watervoerende laag waaruit grondwater gewonnen wordt, minstens 6-uurlijks
gemeten met een automatisch peilregistratiesysteem. Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal
gewonnen volume per watervoerende laag geregistreerd. Eénmaal per jaar worden de
grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd aan de hand van een
manuele peilmeting.

4. Het maximaal afpompingsniveau bedraagt 90 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het
grondwaterpeil in de winningsputten niet dalen tot onder 90 m onder maaiveld.

5. Verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking exploitatie ondiepe
grondwateruvinning.

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2021-09-13 van de POVC;

Beoordelino

Milieuaspecten
Ovenrvegende dat FrieslandCampina Belgium nv een inrichting uitbaat voor de productie van afgeleide
zuivelproducten - slagroom, drinkyoghurt, softijs, ... met een productiecapaciteit van 245.000 ton/jaar (GPBV-
rubriek 45.1 6.1 '), gekenmerkt door de letter X in de 4" kolom van de Vlarem-indelingslijst; dat de installatie, met
uniek RIE-nummer : BE.VL.000000563.|NSTALLAT|ON, bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-
richtlijn 2U0n\/EU van 2010-1 1-24 (Richtlijn inzake lndustriële Emissies - RlE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde
Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegÍeerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten
maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen
(art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in toepassing hiervan in art.
2.1 .1 van Vlarem lll uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging
moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke
verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overuvegende dat de Europese Commissie voor de GPBV-inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde
BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met
de BBT haalbaar zijn; dat een belangrijk onderdeel van deze BREF's de BBT-conclusies zijn; dat de BBT-
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conclusies onder de RIE de referentie vormen voor het vaststellen van de vergunningsvoonryaarden voor de

GPBV-installaties;

Ovenruegende dat voor FrieslandCampina Belgium nv de BREF voor de voedingsmiddelen-, dranken- en

zuivelindustrie van toepassing is (publicatie d.d. 2019-12-04); dat, overeenkomstig art. 1.4.1.1.1." van Vlarem ll,

binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese

Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofactiviteiten van de GPBV-

installatie een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-|nstallatie
moet worden uitgevoerd; dat om tegemoet te komen aan de redenen van de evaluatie de milieuvoorwaarden
voor de inrichting waar nodig bijgesteld moeten worden;
dat binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie van de BBT-conclusies voor
de hoofdactiviteit van een GPBV-installatie de installatie moet voldoen aan de nieuwe of bijgewerkte BBT-

conclusies (i.c. uiterlijk op 2023-12-O4);

Overuegende dat uit het evaluatieverslag van de POVC, d.d.2021-05-10, met betrekking tot de algemene

evaluatie is gebleken dat de opgelegde voonruaarden in de lopende vergunning(en) van FrieslandCampina
Belgium nv niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM lll en die

oveieenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake lndustriële Emissies, voor wat betreft

volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:
- BBT 2 - hulpbronneneÍÍiciëntie (waterverbruik);
- BBT 13 - geluid;
- Algemene voorwaarden titel lll van het Vlarem;

Ovewegende dat bijgevolg de POVC d.d. 2021-05-10 besliste om de opgelegde vooruvaarden in de lopende

omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, met toepassing van artikel 82.

2' , a) van het omgevingsvergunningsdecreet, aan te vullen met de volgende bijzondere voonivaarden:
'l . het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan;
2. het opmaken van een studie, in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht

inzake de emissie van NO,, NH. en SO* en de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de
nabijgelegen Speciale Beschermingzone(s) en VEN-gebieden;

3. het meten van de grondwaterpeilen in de productie- en peilputten;
4. het maximaal afpompingsniveau;
5. verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking van een ondiepe

grondwatenrinning;

Ovenaregende dat door de POVC onderhavig gemotiveerd verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden
werd ingediend als gevolg van een algemene evaluatie die werd uitgevoerd als vermeld in art. 5.4.11 van het

DABM;

Geluid
Ovenrvegende dat in het evaluatieverslag van de POVC, d.d.2021-05-10, voorgesteld werd om een

geluidsbeheerplan op te zetten, uit te voeren en regelmatig te evalueren; dat FrieslandCampina maatregelen

neemt om geluidshinder te beperken (als onderdeel van het ISO 14001 milieubeheersysteem), maar dat
verschillende van deze maatregelen eerder'ad hoc' genomen worden om problemen op te lossen oÍ te
voorkomen, zonder algemeen plan of visie; dat FrieslandCampina een GPBV-bedrijf is met een groot
ruimtebeslag (ca. t ha) en omgeven door bedrilfsvreemde woningen (gelegen op een kruispunt van twee N-

wegen met lintbebouwing vooraan het bedrijf en aangrenzende landelijke wegen met vrijstaande woningen achter

het bedrijfl; dat het bedrijf een groot aantal diverse geluidsbronnen heeft (koelinstallaties, WZl, laad- en

transportbewegingen, etc.); dat er dus kan aangenomen worden dat er potentieel geluidshinder mogelijk is t.o.v.

gevoelige receptoren; dat er in het verleden reeds geluidsklachten geweest zijn; dat het bijgevolg aangewezen is

áat FrieslandCampina werk maakt van een geluidsbeheerplan; dat dergelijk geluidsbeheersplan breder gaat dan

enkel metingen uitvoeren en ingebakken moet zitten in de bedrijÍsvoering; dat het aangewezen is om dit
geluidsbeheersplan op te nemen in een bijzondere voorwaarde;

Verzurende emissies
Ovenrvegende dat bij de evaluatie van de GPBV-|nstallatie ook werd voorgesteld om binnen een termiin van twee
jaar een studie op te stellen om de potentieel negatieve inmpact van verzurende emissies in kaart te brengen en

hiervoor een plan van aanpak uit te werken; dat FrieslandCampina immers gelegen is op ongeveer 900 meter ten

opzichte van habitatrichtlijngebied en dat er inrichtingen aanwezig zijn die aanleiding geven tot verzurende
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emissiês; dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) in een recent arrest (van 25 februari 2021 , nr.
42021-0697 - het zogenaamde stikstofarrest) oordeelde dat een loutere venrvijzing naar het voorlopige PAS-
significantiekader en de daarin opgenomen drempelwaarden (waarbij een bijdrage van de door het project
veroorzaakte depositie aan de kritische depositiewaarde van minder dan 5o/o, voor zowel de depositie van NH. en
NO*, wordt aanzien als niet significant) niet langer volstaat; dat bij een algemene evaluatie alle milieuvoorwaarden
worden geëvalueerd die op de GPBV-installatie van toepassing zijn; dat hierbij moet onderzocht worden of de
milieuvoorwaarden volstaan om te garanderen dat de GPBV-installaties geen significante verontreiniging
veroorzaken (artikel 2.1.1,3 van titel lll van het VLAREM en artikel 3.3.0.3 van titel ll van het VLAREM); daarom
werd door de POVC voorgesteld om binnen een termijn van twee jaar een studie uit te voeren, opgesteld
in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, waarbij wordt rekening
gehouden met de bepalingen van de deÍinitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS),
voornamelijk voor het onderzoek naar potentiële bijkomende maatregelen;

Ovenruegende dat vanuit FrieslandCampina werd aangegeven dat zij de studie naar N-emissies streng en weinig
relevant vinden aangezien de uitstoot bij FrieslandCampina beperkt is en de regels omtrent het PAS momenteel
helemaal niet duidelijk zijn; dat FrieslandCampina aangeeft dat zij echter toch een deskundige lucht zullen
aanstellen indien de POVC dit noodzakelijk acht, van zodra de regels en voonuaarden omtrent de interpretatie
van het PAS duidelijk zijn; dat FrieslandCampina vraagt om er rekening mee te houden dat een termijn van 2 jaar
dus wel heel kort is aangezien er nog geen duidelijk PAS kader is;

Overuvegende dat de POVC van oordeel is dat het wel degelijk mogelijk is om een studie te laten opmaken
binnen een termijn van 2 jaar; dat het uiteraard afwachten is hoe de definitieve PAS eruit zal zien, maar dat
FrieslandCampina nu reeds rekening kan houden met de huidige wetenschappelijke kennis hierover; dat uit
andere dossiers blijkt dat bij sommige stookinstallaties verrassende effecten voortkomen uit de voortoets en de
impactscore; dat de POVC wil vermijden dat dit pas aan het licht zou komen bij de hernieuwing van de
vergunning; dat daarom deze studie nu reeds wordt opgelegd; dat het zoeken naar mogelijke reducties van
emissies bovendien geen gemakkelijke oefening is (kan ook impact hebben op budgetten, ...) en ingrijpt op het
productieproces van FrieslandCampina (zoeken naar alternatieven, branders stookinstallaties vervangen, ...); dat
dit allemaal redenen zijn om nu reeds werk hiervan te maken en een studie te laten opmaken, zodat het bedrijf
klaar is voor de toekomst en niet te wachten tot bij de hernieuwing van de vergunning; dat bijgevolg de
voorgestelde vergunningsvooruvaarde ivm de opmaak van een studie bijkomend wordt opgenomen in onderhavig
bijstellingsbesluit;

Grondwatenrvinning
Overuvegende dat in het evaluatieverslag van de POVC, d.d. 2021-05-10, tot slot werd voorgesteld om drie extra
bijzondere voonruaarden op te leggen inzake de grondwatenivinning; dat de grondwatenivinning van de inrichting
immers gelegen is in het waakgebied van het Oligoceen, maar dat hierover (in tegenstelling tot andere dossiers
waarvan de grondwatenrvinning gelegen is in waakgebied) nog geen bijzondere voonruaarden werden opgelegd in
de lopende vergunning;

Ovenruegende dat de POVC daarom een bijzondere voonivaarde had voorgesteld inzake het meten van de
grondwaterpeilen en registratie van de opgepompte debieten in de productie- en peilputten; dat vanuit
FrieslandCampina werd aangegeven dat dit (zijnde maandelijkse metingen met noteren van opgepompt debiet)
niet relevant is, aangezien FrieslandCampina veel verder gaat in de registratie van de grondwaterpeilen en
opgepompte debieten omdat alle putten voorzien zijn van automatische constante meting van peilen en
opgepompte debieten; dat FrieslandCampina daarom vraagt om de voorgestelde bijzondere voonrvaarde in die
zin aan te vullen; dat de POVC oordeelt dat dergelijk automatisch registratiesysteem in orde is en er bijgevolg ook
verwezen kan worden naar de sectorale voorwaarde 5.53.4.6 van Vlarem ll, zeker aangezien de exploitant
bijkomend verduidelijkt heeft dat de automatische peilregistratie niet alleen gebeurt in de productieputten, maar
ook in de peilputten met filter in de aangepompte laag; dat de sectorale voonivaarde zich echter beperkt tot de
meest centraal gelegen productieput; dat de POVC daarom voorstelt om wel te veruijzen naar deze sectorale
vooruvaarde, maar daarbij aan te vullen dat dit geldt voor alle productieputten (en niet alleen voor de meest
centraal gelegen) en alle peilputten; dat bijgevolg de voorgestelde voonivaarde nr. 3 in die zin wordt aangepast en
opgenomen in onderhavig bijstellingsbesluit;

Ovenruegende dat er verlaagde peilen worden waargenomen in de watervoerende laag; dat er ten gevolge van het
winnen van het grondwater, het grondwaterpeil kan dalen tot onder het dak van de laag; dat hierdoor de laag kan
belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden; dat conform art. 4 van bijlage
2.4.1 van Vlarem ll gespannen lagen hun spanningskarakter moeten behouden; dat daarom tijdens het pompen
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het grondwaterpeil in de winningsput niet mag dalen tot onder een diepte van 90 m onder maaiveld; dat de
nodige technische maatregelen genomen moeten worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen

diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...); dat bijgevolg

deze voorgestelde vergunningsvoonruaarde bijkomend wordt opgenomen in onderhavig biistellingsbesluit;

Overwegende dat de grondwatenuinning van FrieslandCampina zich in het Zand van Berg bevindt, in
grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s met een slechte kwantitatieve toestand; dat het aangewezen is dat de

exploitant waterbesparende maatregelen verder onderzoekt en uitwerkt, oÍ dat de exploitant overschakelt op een

ondiepe grondwatenrvinning; dat bijgevolg deze voorgestelde vergunningsvooruvaarde bijkomend wordt
opgenomen in onderhavig bijstellingsbesluit;

Ovenrvegende dat er geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek

Ovenivegende dat het verzoek, zoals gevraagd door de POVC naar aanleiding van de uitgevoerde algemene

evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt ingewilligd, mits aanpassing van

de voorgestelde bijzondere voonaraarde nr. 3;

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

BESLUIT
Artikel í Het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de

algemene evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de voonrvaarden, opgelegd in de
omgevingsvergunning(en) op naam van FrieslandCampina Belgium nv, Venecolaan 17, 9880 Aalter
(inrichtingsnummer: 2020081 7-0035) , voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van
zuivelspecialiteiten en zuivel gerelateerde producten, ter plaatse Grote Baan 34, 3560 Lummen,
kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie A, perceelnummer 0148/00N000, wordt ingewilligd.

Artikel 2 De voorwaarden, opgelegd in de basisvergunning d.d. 2011-02-24 en volgende vergunningsbesluiten

worden als volgt aangevuld:
Milieuvoorwaarden:

1. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het

opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het

milieubeheersysteem dat alle volgende elementen omvat:
- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
- een progÍamma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan

geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en
preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.

2. Binnen een termijn van twee .jaar wordt een studie opgesteld in samenwerking met een erkend MER-

deskundige in de discipline lucht. Deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP van het departement
Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid. De studie bevat
tenminste de volgende elementen:
a) Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met

speciÍieke aandacht voor de emissie van NOx, NH3 en SOx (concentraties en vrachten)
b) Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale

Beschermingzone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
c) Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NOx, NH3 en SOx

binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT dienen mee

onderzocht te worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen.
d) Een plan van aanpak om betekenisvolle eÍfecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale

Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van
geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvooruvaarden, om de nodige
reducties te venruezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de

bedrijfsvoering wenst te implementeren.
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3. Overeenkomstig artikel 5.53.4.6.51 van VLAREM ll wordt het grondwaterpeil in alle productieputten en in
elke peilput met filter in de watervoerende laag waaruit grondwater gewonnen wordt, minstens 6-uurlijks
gemeten met een automatisch peilregistratiesysteem. Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal
gewonnen volume per watervoerende laag geregistreerd. Eénmaal per jaar worden de
grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd aan de hand van een
manuele peilmeting.

4. Het maximaal afpompingsniveau bedraagt 90 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het
grondwaterpeil in de winningsputten niet dalen tot onder g0 m onder maaiveld.

5. Verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking exploitatie ondiepe
grondwaterwinning.

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 voonivaarden zelf anders wordt bepaald

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de verzoeker, met name de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie;
2) de exploitant, met name nv FrieslandCampina Belgium, Venecolaan 17, 9880 Aalter;
3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3560 Lummen;
4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500

Hasselt;
5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg;
6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt.

Attikel 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 2O14
(OVB), bekendgemaakt door:
1" in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de
vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform 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;
4' 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 2O14 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 zendinq binnen een termijn
van dertig dagen 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 straÍfe van onontvankelijkheid 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 straÍfe 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: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; lnge Moors, Bert Lambrechts,
lgor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 20 oktober 202'l

De verslaggever,
(3)

Moors

De riffier, De r-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1 (+ bijlage)
Minuut: 3

- besluit:3
- geactualiseerde vergunningssituatie: /
- plannen: /

Zendbrieven: 1 minuut+ 1 exPeditie
Bijlagen bij brief: JA (zie brief)
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