
BIJLAGE 10quater 

BEKENDMAKING 
VAN EEN BESLISSING OVER EEN AFWIJKINGSAANVRAAG 

 
Door de gemeente Ingelmunster 

Gegevens over de bevoegde overheid 

 

 De Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu 

Gegevens over de aanvrager/exploitant 

voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon: B.V.B.A. ALMANAAR 
straat en nummer en busnummer maatschappelijke zetel indien rechtspersoon: Bollewerpstraat   108  

postnummer en gemeente maatschappelijke zetel indien rechtspersoon: 8770    Ingelmunster   
 

Gegevens over de inrichting 

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden. 
straat en nummer en busnummer: Bollewerpstraat 108  

postcode en gemeente: 8770 Ingelmunster 

Kadastrale gegevens 
afdeling sectie perceelsnummers 

1 INGELMUNSTER, sectie B, nr(s) 0736V, 0737T, 737H, 737G, 737M 

Soort inrichting 
Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit (en)) kippenslachterij 
Bepalingen van titel II van het Vlarem waarvan afwijking wordt aangevraagd: 

Art. 5.45.1.2 §1. Het is verboden een inrichting die overeenkomstig subrubrieken 45.1 a,b,d en e (slachthuizen),…van de 
indelingslijst is ingedeeld in de eerste klasse te exploiteren: 
2° waarvan de opslagplaatsen en/of bedrijfsgebouwen gelegen zijn op minder dan 100m afstand van een woongebied of van 
een recreatiegebied.  

 
Klasse 

▪ klasse 1 
 klasse 2 

De afwijkingsaanvraag heeft betrekking op :  
 BBT-GEN  

▪ inplantingsregels 

Gegevens over de beslissing  

 

Datum van het besluit: 28 november 2019 

De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 5 december 
2016 waarbij de vraag van de BVBA Almanaar, exploitant van een pluimveeslachterij aan de Bollewerpstraat 108 te 
Ingelmunster, tot afwijking van de afstandsregel vermeld in artikel 5.45.1.2, §1, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt ingewilligd. 
 
Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde dienst van de gemeente: 
Milieudienst, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster (051/33 74 32 of milieu@ingelmunster.be ) 
 
Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst: 
Van 15 januari 2020 tot en met 14 februari 2020 
 
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur 
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K. Windels 

 

 


