Addendum C1 Omschrijving van het project
Onderhavig bedrijf vormt een melkveebedrijf met zuivelverwerking en is momenteel ingedeeld als klasse 2.
De bekomen omgevingsvergunning dateert van 16 januari 2020 en eindigt op 8 juni 2033. Deze
omgevingsvergunning omvat stallen voor 198 runderen en 2 varkens. Deze omgevingsvergunning kaderde in de
bouw van een nieuwe machineloods en tweede bedrijfswoning. Door de bouw van deze bijkomende
machineloods zal de huidige machineloods achteraan de melkveestal in de toekomst gebruikt worden voor het
bijkomend onderbrengen van jongvee. Aldus zal de rundveestapel verder uitbreiden tot 299 stuks rundvee en
wordt onderhavige inrichting een klasse 1 inrichting. De 2 varkens zullen op deze locatie niet meer aangehouden
worden en bijgevolg gaat de exploitatie over van een gemengde inrichting naar een zuiver rundveebedrijf.
De lopende milieuvergunning omvat een vergunning voor 198 runderen en 2 varkens en voor de opslag van 2.895
m³ dierlijke mest. Daarnaast is ook het lozen van bedrijfsafvalwater, het stallen van max 35 stuks
landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens, een werkplaats voor het herstellen van voertuigen, een wasplaats
voor het afspuiten van landbouwvoertuigen, een koelvermogen van 13,76 kW, een opslag van 5.976 kg mazout
in een bovengrondse dubbelwandige tank van 7.200 liter met bijhorende verdeelslang, de opslag van 300 liter
oliën in vaten, de opslag van 450 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (gewasbeschermings- en
reinigings- en ontmsettingsmiddelen), de opslag van 600 m³ stro in de loods, de opslag van 6.250 liter melk, de
zuivelverwerking met een vermogen van 25 kW, een graanmolen van 5,5 kW en de opslag van 2.850 m³
groenvoeders en 60 m³ granen vergund.
De inrichting is volgens het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse' volledig gelegen in een landschappelijk waardevol
agrarisch gebied op een afstand van:
 300 m van natuurgebied
 730 m van een woongebied met landelijk karakter
 1.470 m van gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s

Figuur: Gewestplan (Bron Geopunt)
De onmiddellijke omgeving is landelijk gelegen. Omliggend aan het bedrijf vinden we vooral akkers en weilanden
terug. In een straal van 250m rondom het bedrijf vinden we een 10-tal vreemde woningen terug.
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Bovendien is de inrichting gelegen op 300m van het VEN-gebied ‘Het Neigem- en Berchembos' (gen) en ligt
eveneens op 300 m van het dichtstbijzijnd overlappend Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen
en andere Zuidvlaamse bossen - BE2300007’.
Bij de bepaling van het aantal te houden dieren, dient op onderhavig bedrijf rekening gehouden te worden met
de uitgewerkte regelgeving in de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) gezien de ligging nabij een
Europees habitatrichtlijngebied.

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Europese
habitatrichtlijngebieden en de ermee overlappende vogelrichtlijngebieden vastgelegd. Die doelstellingen
worden het nieuwe toetsingskader voor de passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag. Met andere
woorden: de definitief vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen zijn het ijkpunt in het kader van de passende
beoordeling bij hervergunningen of uitbreidingen.
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De stikstofdeposities vanuit de industrie, mobiliteit, huishoudens en landbouw vormen een belangrijke
hypotheek op het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van verschillende habitattypes en soorten.
Om te vermijden dat de vergunningsverlening hierop vastloopt, heeft de Vlaamse Regering op 23 april 2014 een
Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) goedgekeurd.
Bij beslissingen van november 2016 en februari 2017 werd deze PAS bijgestuurd. Zo kwam er op 01/07/2017 een
aangepast significantiekader en werden de periodes waarbinnen de PAS ontwikkeld zal worden, bijgesteld.
Vanaf 1 juli 2017 is het significantiekader voor ammoniak verfijnd en vervangt dit nieuwe kader het
significantiekader uit de overgangsperiode.
In de praktische wegwijzer eutrofiëring en verzuring is een beoordelingskader opgenomen om de impact van de
N-depositie als gevolg van de NH3-uitstoot in te schatten. Belangrijk hierbij om te vermelden is dat met de
toegepaste methodiek (IMPACTSCORE-berekeningen, aftoetsen en gebruikte KDW, de visualisatie, e.d.) een
grote onzekerheid gepaard gaan. Elke beoordeling dient dan ook hiermee rekening te houden.
Dit betekent dat de volgende (landbouw)exploitaties (her)vergunbaar zijn:
1.

bestaande of nieuwe bedrijven die minder dan 5% bijdragen aan een kritische habitatcel;

2.

bestaande bedrijven die niet meer dan 50% bijdragen aan een kritische habitatcel en zonder verhoging
van de stikstofemissie wensen voort te doen;

3.

bestaande bedrijven die wensen uit te breiden, met een verhoging van de stikstofemissie, mits
gunstige passende beoordeling, of nieuwe bedrijven die qua stikstofdepositie niet meer dan 50%
bijdragen aan een kritische habitatcel, mits gunstige passende beoordeling. Voor deze groep zullen de
gebiedsanalyses deel uitmaken van de passende beoordeling (van zodra beschikbaar).

Niet (her)vergunbaar zijn dan volgende (landbouw)exploitaties:
1.

bestaande bedrijven die meer dan 50% bijdragen aan een kritische habitatcel;

2.

bestaande bedrijven die 5% of meer bijdragen aan een kritische habitatcel en met verhoging van de
stikstofemissies wensen uit te breiden en waar de passende beoordeling ongunstig is;

3.

nieuwe bedrijven die qua stikstofdepositie 5% of meer bijdragen aan een kritische habitatcel en
waar de passende beoordeling ongunstig is.

In het kader van de uitbreiding tot 299 runderen, werd de impactscore berekend. Hieruit volgt dat onderhavig
bedrijf met 299 runderen een bijdrage van minder dan 5% levert aan de kritische habitatcel in het
Habitatrichtlijngebied. Er wordt immers een bijdrage van 3,31 % bekomen tov de KDW van actueel habitat en
een bijdrage van 4,35% tov de KDW van de zoekzone binnen het SBZ-H.
Deze uitbreiding van de veestapel impliceert een belangrijke verandering van de vergunning en daarbij wordt
tevens een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning gevraagd.
In het kader van de overgang naar een klasse 1 bedrijf worden, naast de uitbreiding in rundvee, alle ingedeelde
inrichtingen en/of activiteiten op onderhavig bedrijf overlopen en indien nodig geactualiseerd.
Daartoe dient dus ook het stallen van landbouwvoertuigen herschikt te worden tot de nieuwe loods en de
machineloods vooraan. De machineloods achteraan zal nu enkel gebruikt worden voor bijkomend rundvee. Ook
de mazouttank en de verdeelslang worden verplaatst naar de nieuwe loods.
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Bovendien werd in 2015 in het kader van de bouw van de carroussel ook de zuivelverwerking en de melkkoeltank
verplaatst en uitgebreid. Ook de maalderij diende hierdoor verplaatst te worden naar de machineloods vooraan.
Daarnaast dient ook nog de derde sleufsilo achteraan, waarvoor in 2013 een stedenbouwkundige vergunning
werd bekomen, nog opgenomen te worden in het milieuluik.
De opslag aan dierlijke mest wordt geactualiseerd door ook de opslagcapaciteit in de pocketvergister mee te
nemen.
Tot slot worden de bedrijfsvoertuigen niet meer vooraan gewassen maar zal dit gebeuren ter hoogte van de
nieuwe loods. Het lozen van bedrijfsafvalwater zal bijgevolg gereduceerd worden tot 1 punt ter hoogte van de
nieuwe loods. Ook de werkplaats zal niet geïnstalleerd worden in de nieuwe loods; deze zal enkel gebruikt
worden voor het stallen van landbouwvoertuigen. Deze activiteit kan gestopt worden.
Er is een vergunning voor:
•
het lozen van bedrijfsafvalwater via 2 lozingspunten
•
1 brandstofverdeelinstallatie
•
het houden van 198 grote zoogdieren (31 runderen 0-1 jaar, 31 runderen 1-2 jaar, 50 melkkoeien en 84
andere runderen en 2 paarden) en 2 varkens
•
stallen van 35 stuks landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
•
werkplaats voor het herstellen van voertuigen
•
wasplaats voor het afspuiten van landbouwvoertuigen
•
koelvermogen 13,76 kW (melkkoeltanks 7,66 kW+5 kW, frigo 2 kW, vriezers 3 kW, compressor 1,1 kW)
•
opslag van 7.200 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank
•
opslag van 300 liter oliën
•
opslag van max 450 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
•
opslag van 600 m³ stro in de loods
•
opslag van 2.895 m³ dierlijke mest
•
opslag van 6.250 liter melk in een melktank
•
zuivelverwerking 25 kW
•
graanmolen 5,5 kW
•
opslag van 2.850 m³ groenvoeders en 60 m³ granen
Volgende rubrieken maken deel uit van de aanvraag:
•
veranderen van het lozen van bedrijfsafvalwater via 1 lozingspunt
•
verplaatsen van de brandstofverdeelinstallatie
•
veranderen door het verplaatsen en uitbreiden tot 299 runderen, waarvan 47 runderen 0-1 jaar, 64
runderen 1-2 jaar, 166 melkkoeien en 22 andere runderen
•
veranderen door het verplaatsen en herschikken van het stallen van 35 stuks landbouwvoertuigen
en/of aanhangwagens
•
stopzetting van de werkplaats voor het herstellen van voertuigen
•
verplaatsen van de wasplaats voor het afspuiten van landbouwvoertuigen
•
verplaatsen van de koelgroepen en uitbreiden tot een vermogen van 32,68 kW (melkkoeltank 17,88 kW,
frigo 2 kW, vriezers 3 kW, ijsaccu 8,7 kW, compressor 1,1 kW)
•
verplaatsen van de opslag van 7.200 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank naar de
nieuwe loods
•
verplaatsen van de opslag van max 450 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
•
uitbreiden van de opslag van 2.895 m³ dierlijke mest met 90 m³ in de reactor van de pocketvergister
•
uitbreiden tot een opslag van 14.500 liter melk in een melktank
•
verplaatsen van de zuivelverwerking en herschikken tot een vermogen van 18,4 kW
•
verplaatsen van de graanmolen van 5,5 kW
•
uitbreiden van de opslag van groenvoeders tot 3.150 m³
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Volgende vergunning dient bekomen te worden:
•
het lozen van bedrijfsafvalwater via 1 lozingspunt
•
1 brandstofverdeelinstallatie
•
het houden van 299 runderen, waarvan 47 runderen 0-1 jaar, 64 runderen 1-2 jaar, 166 melkkoeien en
22 andere runderen
•
stallen van 35 stuks landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
•
wasplaats voor het afspuiten van landbouwvoertuigen
•
koelvermogen 32,68 kW
•
opslag van 7.200 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank
•
opslag van 300 liter oliën
•
opslag van max 450 kg/liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
•
opslag van 600 m³ stro in de loods
•
opslag van 2.985 m³ dierlijke mest
•
opslag van 14.500 liter melk in een melktank
•
zuivelverwerking 18,4 kW
•
graanmolen 5,5 kW
•
opslag van 3.150 m³ groenvoeders en 60 m³ granen

In addendum C4 is een overzicht gegeven van de aangevraade activiteiten of inrichtingen.
Op deze manier kunnen alle aanwezige activiteiten opgenomen worden in één omgevingsvergunning en wordt
alles op punt gesteld.
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