BEKENDMAKING VAN EEN OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE BIJSTELLING VAN
DE BIJZONDERE MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN
Dienst:
Registernr.:
Onderwerp:

Wonen en Ondernemen

Dossier
2018/026
Datum aanplakking: 22/02/2018
Openbaar onderzoek bijstelling bijzondere
milieuvergunningsvoorwaarden – Puratos, Industrialaan 25 te 1702 Groot
Bijgaarden
B18-0046

Bevoegde overheid:

Deputatie van Vlaams-Brabant

Gegevens aanvrager:

Puratos, Industrialaan 25 te 1702 Groot Bijgaarden

Gegevens inrichting:
Adres exploitatie:

Industrialaan 25

Kadastraal:
(afd. 4) sectie A 1 G, (afd. 4) sectie A 2, (afd. 4) sectie A 17
H4, (afd. 4) sectie A 17/2, (afd. 4) sectie A 17 D4, (afd. 4) sectie A 18 M en (afd. 4) sectie A 18
P
Hoofdactiviteit:

vervaardiging van voedingsmiddelen

Het verzoek betreft:
Puratos heeft een noodlozingsaansluiting verwezenlijkt en zal een noodlozingscontract afsluiten
met Aquafin.
De noodlozing dient om afvalwater te kunnen lozen in geval van een disfunctioneren van de
waterzuivering waarbij de opgelegde lozingsnormen niet gehaald kunnen worden.
Graag hadden wij de noodlozing officieel in de bijzondere voorwaarden laten opnemen om het
contract te finaliseren.
De volgende bijzondere milieuvoorwaarden dienen opgenomen te worden:
Puratos had graag de noodlozingsaansluiting, welke gekoppeld is aan de waterzuivering, laten
opnemen in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning. Dit om een
eventueel gebruik van de noodlozing en het bijhorende lozingspunt te legaliseren en het
noodlozingscontract met aquafin te finaliseren. Een noodaansluiting moet worden gerealiseerd
op de openbare riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige
storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd
in het oppervlaktewater terecht komt, waardoor de kwaliteit ervan ernstig in het gedrang zou
gebracht worden.
De noodaansluiting dient verzegeld te worden door Afdeling Milieu-inspectie en mag pas in
werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de NV Aquafin en de Milieuinspectie.
De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten vastgelegd worden in
een contract, afgesloten tussen het bedrijf en de NV Aquafin.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek is: de deputatie
Het verzoek ligt van 22/02/2018 tot en met 23/03/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst
wonen en ondernemen, op volgend adres: de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit
kan:
- analoog per brief op het bovenvermeld adres;
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer info kan u terecht bij:
Voor de provincie Vlaams-Brabant
Dienst Vergunningen
e-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
tel: 016 66 60 40
In opdracht:

Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Wilfried Segers
burgemeester

