
Uittreksel uit de notulen van de 
deputatie van de provincie West-
Vlaanderen
dd. 09/06/2022

Aanwezig:  DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, 
leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 64.
EERSTE_AANLEG - OMV_2021074789 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu 
met een gewone aanvraag bij een bierbrouwerij, gelegen te Izegem en deels te Ingelmunster

O 2022/77
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021074789
Inrichtingsnummer: 20170710-0010

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een 
omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK, 
Exploitant: BVBA BIERKASTEEL, 

voor een inrichting gelegen te Brouwerijstraat 1, 8870 Izegem (en deels te Ingelmunster)

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 21 januari 2022 
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 11-02-2022

De aanvraag werd op datum van 15-02-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de  aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een bierbrouwerij

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en 
wijzigen van een bierbrouwerij

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Brouwerijstraat 1 te 8870 Izegem 
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 
20170710-0010 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

 IZEGEM 3 AFD, sectie B, nrs. 0137N/
 IZEGEM 3 AFD, sectie B, nrs. 0137L/
 INGELMUNSTER), sectie A, nrs. 0643N/
 IZEGEM 2 AFD (EMELGEM), sectie A, nrs. 0003G/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende 
wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
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Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied 
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : 

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze 
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede 
werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten 
behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : 
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, 
opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die 

om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Roeselare”.  

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA Centrum B

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP Solitaire vakantiewoningen – Midden West-
Vlaanderen

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 13/06/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt 
voor het exploiteren van een brouwerij voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 06/11/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 
uitbreiden en wijzigen van een brouwerij voor een termijn tot 13/06/2033;
Gelet op het besluit d.d. 20/08/2015 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden 
ambtshalve gewijzigd worden;

Gelet op het besluit dd. 13/02/2017 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 
het exploiteren van een feestzaal met dansgelegenheid en het exploiteren van een 
polyvalente zaal (melding)

stedenbouwkundige vergunningen 
CBS Izegem d.d. 08/04/2014 : verbouwen van een bedrijfsgebouw tot brouwerij in het kader 
van een reconversieproject
CBS Ingelmunster : 11/02/2013 : verbouwen van een bedrijfsgebouw – reconversieproject
CBS Ingelmunster : 29/12/2014 : bouwen van een nutsgebouw

Omgevingsvergunning
Gelet op het besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt 
voor

Bouw : de regularisatie van de bouw van een foederzaal, een etiketteergebouw en een 
sanitair blok
milieu : het uitbreiden en wijzigen van een bierbrouwerij voor een termijn tot 
13/06/2033;

Gelet op het besluit d.d. 14/11/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt 
voor het uitbreiden en wijzigen van een brouwerij voor een termijn tot 13/06/2033;
Gelet op het besluit d.d. 24/9/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt 
voor het verhogen van een opslagplaats. 
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Gelet op het besluit d.d. 26/03/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt 
voor 
bouw : het bouwen van een nieuwe bierboetiek, functiewijziging van de huidige bierboetiek 
naar opslagruimte
milieu : het uitbreiden en wijzigen van een bierbrouwerij voor een termijn tot 13/06/2033.

Gelet op het besluit d.d. 24/09/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt 
voor het verhogen van een bestaande opslagplaats.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

Beschrijving van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op een vergunde bierbrouwerij met feestzaal/polyvalente zaal. 
De lopende vergunningen blijven nog geldig tot 13 juni 2033. Er wordt dan ook vergunning 
aangevraagd tot dezelfde eindtermijn en dit op naam van de mede-exploitanten Kasteel 
Brouwerij Vanhonsebrouck NV - Bierkasteel BVBA  

Beschrijving van de plaats

De inrichting bevindt zich deels op grondgebied Izegem en deels op grondgebied Ingelmunster.
De omgeving van de iioa wordt gekenmerkt door enerzijds woongebied en anderzijds 
natuurgebied.
De dichtste woningen situeren zich ten noorden van het terrein aan de Ingelmunstersestraat 
en ten westen op het aanpalende perceel.  
Aan de achterzijde van het perceel ligt de Mandel.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een bierbrouwerij

Het voorwerp van onderhavig dossier betreft een verandering door middel van uitbreiding en 
wijziging (zonder hernieuwing van de vergunning). Het betreft onder meer (niet-limitatief):  
- Uitbreiding met een bovengrondse stikstofhouder van 5.294 liter 
- Verplaatsing van de Bierboetiek (niet geplaatst op de op 26 maart 2020 vergunde plaats) 
- Verhoging van het geloosde jaardebiet gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Mandel 
- Uitbreiding met lozing (deel van) ongezuiverd bedrijfsafvalwater in riolering 
- Diverse kleinere uitbreidingen/wijzigingen in het machinepark van de brouwerij 
- Diverse wijzigingen en uitbreidingen m.b.t. opslag van de producten met een 

gevarenkenmerk. 

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek aard hoeveelheid eenheid omschrijving 
10.1.3°a) verandering 61,73 kW Uitbreiding met 61,73 kW
16.3.2°b) verandering -41,5 kW Wijziging door 

buitengebruikstelling 
luchtcompressor van 1,5 kW
Wijziging door 
buitengebruikstelling split-unit 
aircosysteem van 30 kW
Wijziging door 
buitengebruikstelling frigo's 
koeling 10 kW

17.1.2.1.2° verandering -5 liter Wijziging door vermindering met 
5 liter

17.1.2.2.3° verandering 5294 liter Uitbreiding met bovengrondse 
stikstofhouder van 5294 liter
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17.3.2.1.2.2° nieuw 11,241 ton Opslag van maximaal 11.241 kg 
overige ontvlambare vloeistoffen 
van gevarencategorie 3 
(uitbreiding)

17.3.2.2.2°b) verandering -7,624 ton Wijziging door vermindering met 
7,624 kg tot nieuw totaal van 
2.376 kg

17.3.2.3.2°a) verandering -17,7 ton Wijziging door vermindering met 
17.700 kg

17.3.4.2°a) verandering 14,744 ton Uitbreiding met 14.744 kg 
bijtende stoffen (GHS05)

17.3.6.2°a) verandering 34,794 ton Uitbreiding met 34.794 kg
17.3.7.1°a) nieuw 6,7 ton Opslag van maximaal 6.700 kg 

vloeistoffen en vaste stoffen die 
op lange termijn gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid (uitbreiding)

17.3.8.2° verandering 6,701 ton Uitbreiding met 6.701 kg GHS09-
stoffen

17.4. verandering 3342,25 liter Uitbreiding met 3.342,25 
liter/3.294,16 kg

23.3.1°c) verandering 100 ton Uitbreiding met 100 ton
3.4.2° nieuw 20 m³/uur Het lozen van maximaal 40.000 

m³/jaar ; 200 m³/dag en 20 
m³/uur in openbare riolering van 
de Brouwerijstraat

3.6.3.2° verandering 43 m³/uur Uitbreiding met 15.000 m³/jaar
43.1.3° verandering -121 kW Wijziging door 

buitengebruikstelling 2 
stookinstallaties aardgas van elk 
75 kWth
Uitbreiding CV burelen met 29 
kWth

4. Openbaar onderzoek 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te 
Izegem vond plaats van 24 februari 2022 tot en met 25 maart 2022. Naar aanleiding van het 
openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te 
Ingelmunster vond plaats van 22 februari 2022 tot en met 24 maart 2022. Naar aanleiding 
van het openbaar onderzoek werden er 1 (blanco)bezwaarschrift ontvangen. 

5. Adviezen 

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op  volgend advies uitgebracht: Geen advies

College van Burgemeester en Schepenen  Izegem heeft op 04-04-2022 volgend advies 
uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Subadvies brandweerzone Midwest : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen  Ingelmunster heeft geen advies uitgebracht. Het 
advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 29-03-2022 volgend advies 
uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets heeft op 31-03-2022 volgend advies uitgebracht: 
Gunstig
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Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 09-03-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 01-04-2022 volgend advies 
uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 06-05-2022 volgend advies 
uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de 
aanvrager en zijn raadgever.

6. Project-Mer of OVR 

Op datum van 15-02-2022  werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan 
vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier 
beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets 

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het 
gewestplan en het GRUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare”.  

b) Goede ruimtelijke ordening 

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO : 

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets 

De inrichting bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het 
Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel. 

De locatie te Izegem, zoals beschreven in de aanvraag, is gelegen langs en stroomt af naar de 
Mandel, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – 
kern Beheer en Investeringen Waterlopen. Het gebied is volgens de watertoetskaarten deels 
mogelijk en beperkt effectief overstromingsgevoelig gebied. 

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen 
indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik 
van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. De 
aanvraag omvat o.a. de verplaatsing van de bierboetiek die niet werd geplaatst conform de 
vergunning van 20 maart 2020. Aangezien de totale verharde oppervlakte niet is toegenomen 
is dit aanvaardbaar.  

Op basis van de bijgevoegde informatie nemen we aan dat er geen werken voorzien zijn in de 
5merfdienstbaarheidszone van de Mandel. 

d) Natuurtoets 

Beschermingsstatus
Gelegen naast het VEN-gebied “De Mandelhoek” (gebiedsnr. 125). De dichtstbijzijnde speciale 
beschermingszone bevindt zich op ca. 16 km ten oosten van de exploitatie. Het betreft het 
habitatrichtlijngebied “Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: Oostelijk deel” (gebiedsnr. 
BE2300005-10). 

Biologische waarderingskaart 
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Het perceel is deels gekarteerd als biologisch minder waardevol, en deels als biologisch zeer 
waardevolle eutrofe plas

Bespreking aanvraag 
Kasteel Brouwerij Van Honsebrouck wenst een aantal veranderingen door te voeren aan de 
huidige vergunning, o.a.: 
- Lozen van gezuiverd afvalwater in de Mandel: vergund 550 m³/ dag en 100.000 m³/ jaar; 

gewenst 115.000 m³ /jaar (met zelfde dagdebiet). 
- Stookinstallaties op aardgas: totaal vergund 7.340 kWth; gewenst 7.219 kWth 

Er wordt geen hernieuwing aangevraagd. De vergunning loopt tot 2033. 

Deze aanvraag bevat verschillende aspecten. Het ANB geeft enkel maar advies op de 
aspecten die een impact op natuurwaarden kunnen hebben. Zie bespreking passende 
beoordeling en verscherpte natuurtoets. 

Bespreking passende beoordeling 
Het bedrijf is gelegen ca. 16 km van een habitatrichtlijngebied. Er werd geen passende 
beoordeling opgemaakt, het dossier bevat wel een voortoets.  

Betreffende het lozen van bedrijfsafvalwater: 
Het  voortoetsrapport toont dat er geen impact wordt verwacht van de aangevraagde lozing. 
Dit effect moet niet verder onderzocht worden in een passende beoordeling. 

Betreffende verzuring en vermesting via de lucht: 
In de gewenste situatie zal het bedrijf verantwoordelijk zijn voor een NOx emissie van 3.634 
kg per jaar. Het  voortoetsrapport toont dat de depositiecontour van 0,06 kg NOx ha-1 jaar-1 
voor vermesting of verzuring niet overlapt met het SBZ. Dit betekent dat de bijdrage van de 
emissies van het bedrijf minder dan 1% bedraagt van de kritische depositiewaarde van het 
meest gevoelige habitat (of zoekzone) in het betrokken habitatrichtlijngebied.  

Conform de Ministeriële instructie (KZD-13620), opgemaakt n.a.v. het arrest van de Raad 
voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697), kan in dit geval het 
risico uitgesloten worden dat voorliggend initiatief zou leiden tot een betekenisvolle impact op 
de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone, als een gevolg van de 
stikstofdepositie. Er is geen verder onderzoek nodig in relatie tot de passende beoordeling 

Bespreking verscherpte natuurtoets 
De exploitatie grenst aan het VEN-gebied “De Mandelhoek”. Er werd een verscherpte 
natuurtoets opgemaakt. Het voortoetsrapport maakt geen conclusie over de impact in VEN-
gebied. 
Betreffende het lozen van bedrijfsafvalwater: 
De lozing van gezuiverd bedrijfsafvalwater in de Mandel wordt opgedreven van 100.000 m³ 
jaar-1 in de vergunde situatie, naar 115.000 m³ jaar-1 in de gewenste situatie (met zelfde 
dagdebiet). 
De Mandel stroomt vervolgens door het gelijknamige VEN-gebied die gekenmerkt wordt door 
natte en moerassige vegetaties die onder invloed staan van de Mandel via periodieke 
overstromingen.  

Op basis van de gegevens in de verscherpte natuurtoets is de Mandel in een slechte 
ecologische toestand voor de parameters totaal fosfor en opgeloste zouten (conductiviteit), en 
een ontoereikende toestand voor stikstof. 

Het bedrijf heeft een zeer beperkte bijdrage aan de verontreiniging van de Mandel (voor de 
gekende parameters tussen 0 en max. 12% (lood) van de milieukwaliteitsnormen), waardoor 
geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het stroomafwaarts gelegen 
VEN wordt verwacht.  

Betreffende verzuring en vermesting via de lucht: 
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Het Agentschap voor Natuur en Bos is van oordeel dat - in afwezigheid van een 
wetenschappelijk onderbouwd afwegingskader voor VEN - ook voor VEN de Ministeriële 
richtlijn dient te worden toegepast om na te gaan of onvermijdbare en onherstelbare schade 
wordt veroorzaakt.  
Uit het voortoetsrapport blijkt dat depositiecontouren overlappen met het VEN-gebied. Om de 
vermestende en verzurende deposities ter hoogte van het VEN-gebied te bepalen, werd een 
depositiemodellering uitgevoerd aan de hand van de IMPACT tool (meteodata 2017). De 
bijdrage aan de kritische depositie van het meest kritische punt in het VEN-gebied bedraagt 
voor vermesting en verzuring 0,6% in de gewenste situatie (bij KDW 15). 
Conform de Ministeriële instructie (KZD-13620) kan in dit geval het risico uitgesloten worden 
dat voorliggend initiatief zou leiden tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur 
in het VEN. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen 
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken. 

Conclusie 
Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de 
bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd. 

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid) 

Vandaag komen er gemiddeld 12 à 14 vrachtwagens per dag naar het bedrijf (: 24 à 28 
vrachtwagenbewegingen per dag). Door de productiecapaciteitsuitbreiding zullen er dat 
gemiddeld 24 à 28 wachtwagens worden per dag (= 48 à 56 wachtwagenbewegingen per 
dag), of een toename van 28 wachtwagenbewegingen.

f) Milieutechnische aspecten

Lozing 

De brouwerij beschikt op vandaag over een vergunning met einddatum 13/06/2033 waarbij 
met betrekking tot het afvalwater de lozing van 43 m³/u – 550 m³/d – 100000 m³/j 
bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2) in de Mandel is vergund. Naast de algemene 
voorwaarden, de sectorale voorwaarden ‘bierbrouwerijen’ – bijlage 5.3.2.3°a zijn volgende 
bijzondere lozingsnormen opgenomen in de vergunning: 

Parameter Norm 

ZS 35 mg/l 

BZV 25 mg O2/l 

CZV 125 mg O2/l 

Nt 15 mgN/l 

Nitriet 0,5 mgN/l 

Ammoniak 0,1 mgN/l 

Pt 2 mgP/l 

Cl- 400 mg/l 

AOX 0,4 mg/l 

Naast  deze lozingsnormen werden ook diverse andere voorwaarden m.b.t. de lozing 
opgelegd, ondermeer continue debietsregistratie, zelfcontrolemeetprogramma, 
noodaansluiting, studie erkend deskundige,… 

Ten noorden van het bedrijf (in de Ingelmunstersestraat) bevindt zich een gemengde 
gemeentelijke riolering die afvoert naar RWZI Ingelmunster. Ten zuiden van het bedrijf 
bevindt zich de Mandel. Dit is een Vlaams Waterlichaam die ter hoogte van het bedrijf is 
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ingedeeld als rivier type grote beek. Het effluent van de waterzuivering wordt hierop 
geloosd. Daarnaast beschikt het bedrijf over een noodaansluiting op de riolering naar RWZI 
Ingelmunster. Hiervoor werd door het bedrijf een noodaansluitingscontract met Aquafin 
afgesloten. 

Met deze aanvraag wordt concreet volgende uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater 
gevraagd: 

- rubriek 3.4.2 : lozen van max. 20m³/u – 200m³/d – 40.000m³/j ongezuiverd 
bedrijfsafvalwater in openbare riolering van de Brouwerijstraat 

- rubriek 3.6.3.2 : uitbreiding van de lozing met 15.000m³/j in oppervlaktewater 
(Mandel) om te komen tot de lozing van max. 43m³/u – 550m³/d – 100.000m³/j 
gezuiverd bedrijfsafvalwater 

Beoordeling 
Volgens de aanvrager heeft de huidige waterzuiveringsinstallatie heeft een capaciteit om 
maximaal 115.000 m3/jaar bedrijfsafvalwater te behandelen. Dit is ook de uitbreiding die 
wordt aangevraagd voor lozing via de waterzuivering. Daarnaast wordt ook gevraagd om een 
gedeelte ongezuiverd afvalwater (200m³/d – 40.000m³/j) rechtstreeks te mogen lozen op 
riolering. Hiertoe worden een aantal aanpassingen voorzien in het intern rioleringssysteem, 
waardoor vanuit de influentbuffer kan geloosd worden op de openbare riolering via de huidige 
noodaansluiting. Er wordt een debietsregistratie en monsternametoestel voorzien op deze 
stroom naar riolering.  Ook de bestaande debietsregistratie en verzegelde noodaansluiting 
wordt verplaatst en zal zo over gescheiden controlevoorziening beschikken. Beiden (vergunde 
lozing en noodaansluiting) zullen fysiek dus wel via de bestaande aansluiting op riolering 
afvoeren. 

Indien de productie blijft toenemen zal de waterzuivering binnen afzienbare tijd dienen 
uitgebreid. Dit onder de vorm van een anaërobie (UASB), met valorisatie van biogas voor het 
op temperatuur houden van het bedrijfsafvalwater in de bekkens. Bijkomend zou de 
brouwerij dan de waterzuivering uitbreiden met een verregaande behandeling (met 
ultrafiltratie/omgekeerde osmose) voor hergebruik van opgezuiverd afvalwater in de 
productie. Hierdoor zal gezuiverd effluentwater verder kunnen worden behandeld en 
hergebruikt als proceswater. 
Ook de mogelijkheid tot hergebruik gecapteerd oppervlaktewater zal dan worden onderzocht. 
Er werden hierover reeds gesprekken gevoerd met VMM op 26/11/2019, 02/10/2020 & 
29/06/2021. 

Omwille van de fluctuerende coronatoestand (en bijhorende productieschommelingen) werd 
door het bedrijf beslist de geplande bijkomende investeringen in de uitbreiding van de 
waterzuivering even on hold te zetten. Naar verwachting zal de productie gefilterd bier 
jaarlijks met ongeveer 20.000 hl toenemen, maar in de huidige omstandigheden wenst de 
bedrijfsleiding de corona-evolutie de komende 2 à 3 jaar te evalueren vooraleer verdere 
zware investeringen op vlak van waterzuivering-waterhergebruik door te voeren. 

In deze aanvraag wordt aangegeven dat dergelijke uitbreiding slechts economisch 
verantwoord vanaf een volume gefilterd bier van ongeveer 220.000 hl op jaarbasis. Het is 
niet duidelijk op welke maximale productie de huidig gevraagde lozing is gericht. Er is geen 
toekomstige waterbalans of doorrekening van de geloosde volumes t.o.v. de huidige 
productiecijfers die dit verder staaft. In de bijlage C6 wordt wel de jaarlijkse productiecijfers 
van de brouwzaal weergegeven en in bijlage R3 aangevuld met de lozingsvolumes: 

Jaar Volume brouwzaal (hl) Geloosd debiet (m³) 

2021 129.300 86.239 

2020 111.930 78.607 

2019 126.718 93.625 

2018 109.669 82.535 

2017 95.677 79.035 
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Daaruit blijkt een duidelijke daling van het waterverbruik de voorbije 5 jaar. In de tabel wordt 
voorts aangegeven dat tegen 2025 240.000hl gefilterd bier zou geproduceerd worden. Het 
overeenkomstig afvalwatervolume wordt niet ingeschat.  

Volgens de bijlage C6 bedraagt de maximale productiecapaciteit van de brouwerij 350.000hl 
op jaarbasis (op basis van de aanwezig apparatuur en toebehoren) en zal maar bereikt 
worden binnen enkele jaren. Het is duidelijk dat de maximale productiecapaciteit van de 
brouwerij niet overeenstemt met de capaciteit van de waterzuiveringsinstallaties. Ook met de 
gevraagde uitbreiding van de lozing op riolering zal dit nog steeds niet het geval zijn. Het 
aangevraagde lozingsvolume van in totaal 155.000m³/j is ontoereikend voor een maximale 
productiecapaciteit van 350.000hl.  
Op basis van het huidige volume afvalwater/liter bier kan met de gevraagde lozing van in 
totaal 155.000m³/j ca. 288.640 hl gefilterd bier geproduceerd worden. 

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie licht de exploitant 
deze cijfers toe. 

De brouwzaal heeft een maximale capaciteit van 350.000 hl/jaar. De lozing is afhankelijk van 
de hoeveelheid gefilterd bier dat er geproduceerd worden. De voorgestelde capaciteit van de 
VMM namelijk 288.640 hl gefilterd bier per jaar is aanvaardbaar voor de exploitant. Met deze 
productiecapaciteit kan het bedrijf nog 6 jaar verder werken met de huidige vergunning 
(gekoppeld aan de lozing). 
Het is aangewezen dit productievolume op te nemen in de vergunning. 

Uitbreiding lozing bedrijfsafvalwater in Mandel: 
Door het bedrijf wordt enkel een uitbreiding van het jaardebiet gevraagd met 15.000m³/j in 
oppervlaktewater (Mandel) om te komen tot de lozing van max. 43m³/u – 550m³/d – 
100.000m³/j gezuiverd bedrijfsafvalwater. Er wordt geen aanpassing van het uur- en 
dagdebiet gevraagd en evenmin van de actueel vergunde lozingsnormen.  

Aan de aanvraag is een studie “Impactbeoordeling bedrijfsafvalwater” toegevoegd die werd 
uitgevoerd door Anteagroup en goedgekeurd door erkend MER-deskundige water. In deze 
studie wordt het stappenplan voor de impactbeoordeling van een lozing doorlopen. Hierbij 
werden de vergunde lozingsnormen en dagdebieten gehanteerd. Er dient opgemerkt dat bij 
de beoordeling van de impact wordt gerekend met het dagdebiet; (een uitbreiding van) het 
jaardebiet wordt dus niet in beschouwing genomen in dit stappenplan. 

Daarnaast werd door de deskundige ook geen stroomopwaartse meetwaarden voor de Mandel 
in beschouwing genomen. Nochtans zijn deze voldoende beschikbaar. Uit de berekening blijkt 
dat de bijdrage t.o.v. de toetswaarde voor de onderzochte parameters verwaarloosbaar is. Dit 
betekent dus dat voor de huidig vergunde lozing van 550m³/d een gunstig advies kan 
gegeven worden.  Met een jaardebiet van 115.000m³/j wordt gemiddeld 315m³/d geloosd of 
ca. 210/dagen het maximale debiet. De gevraagde uitbreiding kan worden toegestaan met 
behoud van de reeds vergunde lozingsnormen en -voorwaarden. 
Uit de resultaten toegevoegd aan de aanvraag en beschikbaar bij VMM blijkt dat hieraan 
wordt voldaan. 

Uitbreiding lozing bedrijfsafvalwater op riolering: 
Het bedrijf vraagt naast de lozing via de eigen waterzuiveringsinstallatie  (WZI) dus ook de 
lozing van max. 20m³/u – 200m³/d – 40.000m³/j ongezuiverd bedrijfsafvalwater (rubriek 
3.4.2) in openbare riolering van de Brouwerijstraat/Ingelmunstersestraat. Zoals hoger 
vermeld zal dit gebeuren vanuit de influentbuffer naar de bestaande aansluiting op riolering, 
echter via aparte controlevoorzieningen. 

Deze lozing van bedrijfsafvalwater op riolering dient te voldoen aan de sectorale 
lozingsnormen voor bierbrouwerijen voor lozing op riool (Vlarem II, bijlage 5.3.2.3.b). Aan de 
aanvraag werden gegevens omtrent samenstelling toegevoegd (meetcampagne op 
ongezuiverd afvalwater in 2015). Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de sectorale 
lozingsnormen voor riolering. 
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Daarnaast vraagt het bedrijf ook nog volgende lozingsnormen aan: 

Parameter Norm 

BZV 4500 mg O2/l  

CZV 6000 mg O2/l 

Nt 100 mgN/l 

Pt 25 mgP/l 

Zink 0,3 mg/l 

Koper 0,15 mg/l 

Deze zijn gebaseerd op de lozingsvoorwaarden zoals opgenomen in het 
noodaansluitingscontract met Aquafin dd. 30/10/2015. In de aanvraag worden ook 
gemiddeldes vermeld. In kader van de vergunningsvoorwaarden is dit weinig zinvol (zie 
verder).  

Op basis van deze samenstelling werd door het bedrijf afgetoetst aan Besluit van de Vlaamse 
Regering dd. 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van 
bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hieruit blijkt dat de criteria 
voor grondige evaluatie worden overschreden voor BZV en CZV, en worden benaderd voor 
stikstof en fosfor. 

In kader van deze grondige evaluatie nam de exploitant contact op met Aquafin. Deze stelde 
dd. 12/01/2022 schriftelijk : “De lozing van dit bedrijf moet voldoen aan de verhoudingen 
goede verwerkbaarheid en binnen de restcapaciteit van RWZI Ingelmunster kunnen verwerkt 
worden. RWZI Ingelmunster heeft een ontwerpcapaciteit van 58.000 IE en een restcapaciteit 
van 14.390 IE. Op basis van een vereenvoudigd RWZl-werkingsmodel valt het bedrijf met zijn 
afvalwater binnen deze beschikbare restcapaciteit. Aquafin zal de lozing bijgevolg 
gunstig adviseren, mits de verhoudingen voor complementair afvalwater in de 
bijzondere voorwaarden van de vergunning worden opgenomen, en voorzover het 
bedrijf met zijn afvalwater steeds binnen de beschikbare restcapaciteit van RWZI 
Ingelmunster valt.” 

Dit werd nogmaals bevestigd op 24/03/2022 aan VMM. Naast de hoger voorgestelde 
voorwaarden dient dus bijkomend volgende verhoudingen opgenomen te worden:  
 CZV/BZV < 2 
 BZV/N > 8 
 BZV/P > 25 

Met deze bijkomende voorwaarden wordt de verwerkbaarheid op RWZI Ingelmunster binnen 
de beschikbare restcapaciteit gegarandeerd. De door het bedrijf voorgestelde gemiddeldes 
bieden in dit kader geen meerwaarde.  In kader van de verwerkbaarheid is de maximale 
vuilvracht en de verhouding zoals hierboven vermeld van belang. 

Bierbrouwerij 
Er wordt gevraagd om het vermogen van de bierbouwerij met 61,73 kW uit te breiden van 
een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.324,56 kW naar 2.386,29 kW. 

Gelet op het beperkte aandeel van de uitbreiding in het totaal vergunde vermogen wordt 
geen aanzienlijke wijziging van de hinder in de omgeving (in het bijzonder lawaaihinder 
verwacht). 

Compressoren, luchtcompressoren en koelinstallaties  
Er wordt voor deze rubriek een vermindering van 41,5 kW tot een totaal vermogen van 778,2 
kW aangevraagd, door buitengebruikstelling luchtcompressor van 1,5 kW, 
buitengebruikstelling split-unit aircosysteem van 30 kW en buitengebruikstelling frigo's 
koeling 10 kW. 
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Het verwijderen van een aantal installaties zal geen aanleiding geven tot bijkomende 
milieuhinder. Tijdens de ontmanteling van de installaties moet het resterend koelmiddel 
opgevangen en afgevoerd worden. 

Gasflessen  
Er wordt een vermindering van de opslag van gassen in flessen van 1.100 l naar 1.095 l 
aangevraagd (160 l acetyleen, 250 l argon, 525 l propaan en 160 l zuurstof). De opslag 
gebeurt in open lucht. 

Aangezien het een vermindering betreft en gelet op de beperkte opslag, kunnen de 
veiligheidsrisico’s beperkt blijven als de gasopslag gebeurt in overeenstemming met de 
Vlarem-voorschriften.  

Opslag gassen in tanks 
Het bedrijf beschikt al over een bovengrondse CO2-tank met een inhoud van 38.770 l 
vloeibaar CO2. Het bedrijf wenst een bijkomende bovengrondse stikstoftank met een inhoud 
van 5.294 l vloeibaar stikstof te plaatsen. De tank wordt buiten bij de opslag van gasflessen 
geplaatst. 

Gelet op de aard van het gas en als de bijkomende tank voldoet aan de Vlarem-voorschriften, 
kunnen de veiligheidsrisico’s beperkt blijven. 

Opslag ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 3 (rubriek 17.3.2.1.2.2.) – Opslag 
ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2 (rubriek 17.3.2.2.2.b.) – opslag overige 
brandgevaarlijke vloeistoffen (17.3.2.3.2.a.) – opslag bijtende producten (rubriek 
17.3.4.2.a.) – Opslag schadelijke stoffen (rubriek 17.3.6.2.a.) – opslag stoffen op lange 
termijn schadelijk voor de gezondheid (rubriek 17.3.70.1.a.) – Opslag stoffen gevaarlijk voor 
het aquatisch milieu (rubriek 17.3.7.2.) – Opslag gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen (rubriek 17.4.) 

Er worden diverse stijgingen en dalingen van de hoeveelheden opgeslagen producten 
aangevraagd. Met uitzondering van de voorheen vergunde bovengrondse tank voor de opslag 
van natriumhydroxide gaat het om opslag in verplaatsbare recipiënten.  

De producten bevinden zich in de technische dienst, het chemielokaal, bij de waterzuivering, 
in het aromalokaal, het labo en koude blok. 

De opslag van deze producten met een gevarenkenmerk gebeurt hetzij in een ingekuipte 
ruimte (bijv. chemielokaal) hetzij boven opvangbakken, met inachtname van de toepasselijke 
afstandsregels 

Als de producten worden opgeslagen zoals voorgeschreven door Vlarem II, kan de kans op 
bodem- en grondwaterverontreiniging beperkt blijven. De organisatie van de brandbestrijding 
moet gebeuren in overleg met de bevoegde brandweer. 

Opslag plastiek  
De opslag van plastiek (lege plastiek kratten) wordt uitgebreid van 300 ton naar 400 ton. De 
opslag gebeurt binnen in de loods voor leeggoed (gebouw N). 

Aangezien de opslag binnen gebeurt, kan de visuele hinder beperkt blijven. 

Stookinstallaties  
De stookinstallaties worden verminderd van een totaal thermisch vermogen van 7.340 kW 
naar 7.219 kW, door het verwijderen van 2 stookinstallaties op aardgas (75 kW elk) en het 
regulariseren van de stookinstallatie voor de burelen met een vermogen van 29 kW (vergund 
610 kW, werkelijk vermogen 639 kW). 

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de 
effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting 
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veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde 
exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie 

Volgens de bijlage C6 bedraagt de maximale productiecapaciteit van de brouwerij 350.000hl 
op jaarbasis (op basis van de aanwezig apparatuur en toebehoren) en zal maar bereikt 
worden binnen enkele jaren. Het is duidelijk dat de maximale productiecapaciteit van de 
brouwerij niet of niet helemaal overeenstemt met de capaciteit van de 
waterzuiveringsinstallaties. Ook met de gevraagde uitbreiding van de lozing op riolering zal 
dit nog steeds niet het geval zijn. 
Het aangevraagde lozingsvolume van in totaal 155.000m³/j is ontoereikend voor een 
maximale productiecapaciteit van 350.000hl.  
Op basis van het huidige volume afvalwater/liter bier kan met de gevraagde lozing van in 
totaal 155.000m³/j ca. 288.640 hl gefilterd bier geproduceerd worden. 

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie licht de exploitant 
deze cijfers toe. De brouwzaal heeft een maximale capaciteit van 350.000 hl/jaar. De lozing 
is afhankelijk van de hoeveelheid gefilterd bier dat er geproduceerd worden. De voorgestelde 
capaciteit van de VMM namelijk 288.640 hl gefilterd bier per jaar is aanvaardbaar voor de 
exploitant. Met deze productiecapaciteit kan – op basis van de thans gekende gegevens – 
ingeschat worden dat het bedrijf nog 6 jaar verder kan werken met de huidige vergunning 
(gekoppeld aan de lozing). De exploitant heeft de intentie om binnen deze periode naar 
andere oplossingen te zoeken. 
Het is aangewezen dit productievolume op te nemen in de vergunning. 

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 13/06/2033 (einde 
basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet 
gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico’s voor de externe veiligheid als 
wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de 
mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar 
zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig 
hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit 
uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als 
omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : We hebben geen 
weet van ongerustheid van de buurt. Er is een blanco klacht ingediend.
De adviezen waren allemaal gunstig. De voorwaarden van de VMM hebben we gezien.
We gaan even kort de productiecapaciteit verduidelijken. 
We gebruiken in de aanvraag aantal hl gefilterd bier, dit is niet hetzelfde als het aantal liter 
gebrouwen. 

De brouwzaal heeft capaciteit van 350.000 hl, afhankelijk van de hoeveelheid sappen die 
toegevoegd worden kan dit gaan naar 400.000l. 
De lozing is bepaald ten opzichte van het aantal hl gefilterd bier.

De VMM heeft een berekening gevraagd met de gevraagde lozing van 115.000 m3 gezuiverd 
BA  en 40.000 ongezuivering BA in de riolering. 
VMM heeft terecht vermeld dat hiermee  288640 hl gefilterd bier kan geproduceerd worden. 

Met deze productiecapaciteit kunnen we nog 6 jaar verder werken met de huidige vergunning 
(gekoppeld aan de lozing). 

In die 6 jaar zullen er keuzes moeten gemaakt worden.  Dit onder de vorm van een anaërobie 
(UASB), met valorisatie van biogas voor het op temperatuur houden van het 
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bedrijfsafvalwater in de bekkens. Bijkomend zou de brouwerij dan de waterzuivering 
uitbreiden met een verregaande behandeling (met ultrafiltratie/omgekeerde osmose) voor 
hergebruik van opgezuiverd afvalwater in de productie. Hierdoor zal gezuiverd effluentwater 
verder kunnen worden behandeld en hergebruikt als proceswater, 

Als er moet een productiecijfer opgenomen worden in de vergunning vragen we om 288.000 
hl gefilterd bier/jaar te vermelden. 

In 2019 waren de plannen om de waterzuivering uit te breiden maar dan kwam Covid , en nu 
is er nog een andere situatie. Daarom vragen we die 40.000 m3 te lozen op riolering. We 
gaan proberen zo min mogelijk te lozen op riolering, want hier hangt ook een prijskaartje aan 
vast. We gebruiken ook enkel leidingwater. Er wordt ook gekeken naar waterbesparende 
maatregelen. 

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en 
vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de 
vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de 
ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan 
exploitant: NV KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK, 
exploitant: BVBA BIERKASTEEL, 

 wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend
voor een inrichting gelegen te Brouwerijstraat 1, 8870 Izegem (en deels te Ingelmunster)

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 
20170710-0010 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

 IZEGEM 3 AFD, sectie B, nrs. 0137N/
 IZEGEM 3 AFD, sectie B, nrs. 0137L/
 INGELMUNSTER), sectie A, nrs. 0643N/
 IZEGEM 2 AFD (EMELGEM), sectie A, nrs. 0003G/

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een bierbrouwerij

Gecoördineerde toestand

Een brouwerij met een maximaal productievolume van 288.640 hl/jaar gefilterd bier: 

Rubriek Hoeveelheid Eenheid Omschrijving 
3.4.2° 20 m³/uur Het lozen van maximaal 40.000 m³/jaar ; 

200 m³/dag en 20 m³/uur in openbare 
riolering van de Brouwerijstraat

3.6.3.2° 43 m³/uur Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de 
behandeling van bedrijfsafvalwater dat 
één of meer gevaarlijke stoffen bevat, 
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met een debiet van maximaal 43 m³/u, 
550 m³/dag en 115.000 m³/jaar (lozing 
in oppervlaktewater (Mandel))

6.4.1° 250 liter Opslag van maximaal 250 liter brandbare 
vloeistoffen

10.1.3°a) 2386,29 kW Bierbrouwerij met een totale drijfkracht 
van 2.386,29 kW

11.1.1°a) 10 kW Drukkerij van 10 kW
12.2.1° 2000 kVA 2 transformatoren van elk 1.000 kVA
12.3.2° 105 kW Diverse batterijladers, samen 105 kW
15.1.2° 29 aantal voertuigen Stalplaats voor 29 voertuigen (10 

vrachtwagens, 14 heftrucks, 5 
bestelwagens)

16.3.2°b) 778,2 kW 170 kW luchtcompressoren 
446,20 kW overige koeling 
142 kW airco 
Koelinstallaties en airco-installaties, 
samen 20 kW (Bierkasteel)
Totaal : 778,20 kW

17.1.2.1.2° 1095 liter Verplaatsbare gasflessen, samen 1.095 
liter

17.1.2.2.3° 44064 liter Bovengrondse CO2-houder van 38.770 
liter
Bovengrondse stikstofhouder van 5.294 
liter
Nieuw totaal : 44.064 liter

17.3.2.1.2.2° 11,241 ton Opslag van maximaal 11.241 kg overige 
ontvlambare vloeistoffen van 
gevarencategorie 3 (uitbreiding)

17.3.2.2.2°b) 2,376 ton Opslag van maximaal 2.376 kg 
ontvlambare vloeistoffen van 
gevarencategorie 1 en 2 (GHS02)

17.3.2.3.2°a) 2,3 ton Opslag van maximaal 2.300 kg overige 
brandgevaarlijke vloeistoffen (GHS02)

17.3.4.2°a) 93,681 ton Opslag van maximaal 93.681 kg bijtende 
stoffen (GHS05)(waaronder 
bovengrondse natriumhydroxidehouder 
van 54.595 kg (= 35.800 liter)

17.3.6.2°a) 46,173 ton Opslag van maximaal 46.173 kg 
schadelijke stoffen (GHS07)

17.3.7.1°a) 6,7 ton Opslag van maximaal 6.700 kg 
vloeistoffen en vaste stoffen die op lange 
termijn gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid (uitbreiding)

17.3.8.2° 10,39 ton Opslag van maximaal 10.390 kg voor het 
aquatisch milieu gevaarlijke stoffen 
(GHS09)

17.4. 4392,25 liter Opslag van maximaal 4.392,25 liter (= 
4.500,16 kg) in kleine, individuele 
recipiënten van maximaal 30 liter/30 kg, 
als volgt verdeeld :

 126 liter/179,785 kg in labo
 1.220 liter/1.343 kg in 

chemielokaal
 600 liter/612 kg 

waterzuivering
 2.380 liter/2.300,58 kg in 

aromalokaal
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De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
voorwaarden : 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij 
wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 

- 66,25 liter/65,795 kg in technische 
dienst

19.3.1°a) 9,56 kW Houtbewerkingsapparatuur, samen 9,56 
kW

19.6.1°a) 75 m³ Opslag van maximaal 75 ton houten 
paletten in lokaal

23.2.1°a) 5,5 kW Apparatuur kunststofbewerking 
(balenpers), samen 5,5 kW

23.3.1°c) 400 ton Opslag van maximaal 400 ton plastiek in 
lokaal (lege plastiek kratten)

24.4. 1 labo Labo voor microbiologie/kwaliteit
29.5.2.1°a) 28,68 kW Metaalbewerkingsapparatuur, samen 

28,68 kW
29.5.7.1°a)1) 60 liter Ontvettingsbad van 60 liter
32.1.1° 95 dB(A)LAeq,15min Ontspanningsinrichting : feestzalen met 

muziekgelegenheid met een maximaal 
geluidsniveau tussen 85 dB(A) en 95 
dB(A)

32.2.2° 1 polyvalente zaal Ontspanningsinrichting : polyvalente zaal
33.3.1°a) 5,5 kW Apparatuur papierbewerking (balenpers), 

samen 5,5 kW
33.4.1°a) 50 ton Opslagplaats voor maximaal 50 ton 

karton in lokaal
39.1.3° 18000 liter Stoomketel met een waterinhoud van 

18.000 liter
43.1.3° 7219 kW Stookinstallatie stoomketel van 6.500 

kWth 
4 aardgasbranders van elk 20 kWth
CV burelen van 639 kWth 
Totaal : 7.219 kWth

45.13.d)1°a) 50,8 kW Graanmaalderij met een vermogen van 
50,80 kW

45.14.1°b) 695 m³ Opslag van 497,92 ton (= 695 m³) 
grondstoffen : 
-bovengrondse houders voor mout, 
maïstarwe, mout EBC, gebrand mout, 
Xaramunich mout,… : 1 * 52 ton (= 1 * 
40 m³), 8 * 35 ton (= 8 * 55 m³) en 4 * 
12,73 ton (= 4*20 m³)
-Opslag van 40 ton (= 60 m³) 
hopextracten, hoppelets, maïsvlokken,… 
in zakken
-2 bovengrondse suikerhouders van elk 
35 ton (= 2 * 35 m³)
- opslag van 5 ton (= 5 m³) kruiden
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toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het 
VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden
1. Het lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater dient te voldoen aan 

eerdere opgelegde voorwaarden 
2. Voor het lozen van bedrijfsafvalwater in openbare riolering van de Brouwerijstraat dient te 

voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarde (Vlarem II, bijlage 5.3.2.3.b) voor 
lozing riolering en volgende lozingsnormen 

Parameter Norm (maximum)
BZV 4500 mg O2/l
CZV 6000 mg O2/l
N 100 mgN/l
Pt 25 mgP/l
Zink 0,3 mg/l
Koper 0,15 mg/l

3. Het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de verhoudingen complementair afvalwater
- CZV/BZV < 2 
- BZV/N > 8 
- BZV/P > 25 

4. Er dient een continue debietsregistratie voorzien te zijn middels elektromagnetische 
debietmeter op deze bedrijfsafvalwaterstroom. De gegevens van de debietsregistratie 
dienen jaarlijks bezorgd te worden aan VMM (vergunningen.oo@vmm.be).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn 

die aanvangt op 09/06/2022

en die, voor wat betreft de IIOA,  eindigt op 13/06/2033, samenvallend met de 
einddatum van de basisvergunning d.d. 13/06/2013, verleend door de deputatie   

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, 
overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. 
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per 
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling 
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 
8, 1000 Brussel. 
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds 
(BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel 
OMV_nummer)”. 

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee 
jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren 
wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
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omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 

aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een 
periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een 
vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de 
verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken 
van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die 
overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde 
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn 
van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de 
verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar 
verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, 
worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede 
fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de 
fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden 
en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve 
stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de 
stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de 
kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de 
vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt 
de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst 
afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden 
beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van 
de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of 
omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de 
indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning 
als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de 
definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
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archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum 
van de archeologische opgraving.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, 
van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn 
van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het 
stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de 
bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in 
eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan 
beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste 
administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie 
tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet 
om advies werd verzocht; 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen 
die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie 
de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve 
aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste 
twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is 
geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

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

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift aan:
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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.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met 
betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten 
worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt 
het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid 
of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een 
termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende 
gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het 
tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter 
gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het 
voorwerp uitmaakt van die beslissing; 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig 
artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het 
omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste 
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het 
dossier. 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil 
worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de 
hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als 
vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de 
beroepsindiener is. 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij 
de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, 
bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen 
ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het 
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 21 blz op code.esignflow.be met code 5100-4757-9624-9247

https://app.esignflow.be/nl-be/code/5100475796249247


De provinciegriffier De gouverneur-voorzitter
Geert Anthierens Carl Decaluwé
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