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BES,LUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW
HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE
BESLISSING NR. 46021/121/1/A/l/CH VAN 25 JANUARI 2001 VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN
HOUDENDE HET VERLENEN VAN DE VERGUNNING AAN VERVERIJ SCHOETERS
NV / RETORDERIE FRANÇOIS SCHOETERS NV, ANTWERPSESTEENWEG 41,
9100 SINT-NIKLAAS OM EEN TEXTIELVERVERIJ TE EXPLOITEREN,
GELEGEN TE 9100 SINT-NIKLAAS, ANTWERPSESTEENWEG 5 EN 25,
HOUDENDE AMBTSHALVE WIJZIGING VAN DE VERGUNNINGSVOORWAARDEN EN
HOUDENDE AANPASSING VAN DE VERGUNNING VERLEEND BIJ MINISTERIEEL
BESLUIT NR. AMV/00039459/600 VAN 17 MAART 1998.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7
februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december
1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997 en 18 mei
1999;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse
regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de Milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27
april 1994, O 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12
januari 1999 en het decreet van 18 nel 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 06
september 1995, 26 juni 1996, 03 juni 1997, 17 december 1997
(twee besluiten), 24 maart 1998, 06 oktober 1998, 19 januari
1999 en 3 maart 2000;

I

- 2 AMV/31472/1001

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
regering;

Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Fred De
Baere, Drielindenstraat 24, 9100 Nieuwkerken, aangetekend tegen
de beslissing nr. 46021/121/1/A/l/CH van 25 januari 2001 van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn
verstrijkend op 31 augustus 2011, aan Ververij Schoeters NV /
Retorderie François Schoeters NV, Antwerpsesteenweg 41, 9100
Sint-Niklaas om een textielververij te exploiteren, gelegen te
9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 5 en 25, kadastrale
percelen, afdeling 5, sectie D, perceelnrs. 1461/m en 1467/d/4,
te hernieuwen, te wijzigen en uit te breiding, omvattende:
- de lozing van 1.470 m3 /jaar huishoudelijk afvalwater in de
openbare riolering;
- twee olietransformatoren met een individueel vermogen van
250 kVA en 800 kVA;
- het stallen van 2 vrachtwagens, 1 bestelwagen en 1
heftruck;
- 4 compressoren en 2 klimatisaties met een gezamenlijk
vermogen van 30 kW;
- een opslag van 100 1 acetyleen, 100 1 zuurstof, 176 1
butaan en 480 1 propaan in verplaatsbare recipiënten;
- een opslag van 9.920 kg schadelijke, corrosieve,
oxiderende en irriterende producten in vaten en zakken;
- een opslag van 3.000 1 stookolie in een ondergrondse
enkelwandige tank en 200 1 afvalolie in een vat;
- een opslag van 125.000 en 35.000 1 extra-zware stookolie
in bovengrondse tanks en 170 kg avivage-olie, 720 kg
smeerolie en vet in vaten;
- een verflaboratorium met lozing van afvalwater;
- het mechanisch behandelen van metalen met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 25,83 kW;
- twee stoomketels met een waterinhoud van elk 15,5 m 3 ;
- het mechanisch behandelen van textiel met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 474,8 kW;
- een ververij met een totaal geïnstalleerd vermogen van
369,53 kW;
- een opslag van 200 ton textiel;
- 2 stookinstallaties op extra-zware stookolie met een
warmtevermogen van 2 x 4,6 MW;
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Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, § 3 van titel I van
het VLAREM waaruit blij kt dat de voormelde beroepen beslissing
werd bekendgemaakt door aanplakking vanaf 11 februari 2001 tot
12 maart 2001;

Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 12
maart 2001 en ontvankelijk werd bevonden op 9 april 2001;

Gelet op het feit dat voormelde beroepindiener de volgende
aanspraken en bezwaren doet gelden:
- het klasse 1 - bedrijf is gelegen in het stadscentrum van
Sint-Niklaas en is ingesloten door woningen;
- om de omwonenden een gezond leefmilieu te garanderen zou een
dergelijk bedrijf moeten geherlocaliseerd worden tegen het
einde van de lopende vergunning (5-2-2002);
- de situatie ter plaatse werd onvoldoende onderzocht en de
klachten werden niet grondig gecontroleerd en onderzocht;
- de beslissing van de bestendige deputatie werd onvoldoende
gemotiveerd;
- de vergunningverlenende overheid kan op elk ogenblik de
vergunningsvoorwaarden wijzigen of aanvullen;
- de exploitant moet bij de uitbating steeds gebruik maken van
de ‘best beschikbare technieken’ (volgens art. 4.1.2.1. van
titel I1 van het Vlarem), wat in casu zwaar met de voeten
wordt getreden;
- de exploitant dient ter naleving van deze zorgplicht meer te
doen dan wat in de vergunning is opgelegd (volgens art. 22
van het Milieuvergunningsdecreet cfr. ‘ongeacht de verleende
vergunning‘ ) ;
- de milieuvergunning kan geheel of gedeeltelijk geschorst
worden indien de vergunningsvoorwaarden niet nageleefd
worden door de overheid die de laatst lopende vergunning
verleend heeft (art. 47 van titel I van het Vlarem) of door
de minister (art. 48 van titel I van het Vlarem);
- de talrijke gezondheidsproblemen bij omwonenden werden niet
onderzocht;
- de verzekering van’ het bedrijf inzake burgerlijke
aansprakelijkheid wordt in vraag gesteld (art. 5.2.1.8, § 2
van titel I1 van het Vlarem);
- door de verbrandingsinstallatie die werkt op zware stookolie
is er hinder door zwarte rook en roetdeeltjes, wat
vervuiling en gezondheidsproblemen veroorzaakt, terwijl er
volgens de best beschikbare technieken en volgens bijlage
4.1.9.2.3.1. van titel I1 van het Vlarem moet overgeschakeld
worden op aardgas;
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er
wordt
bedri jfsafvalwater
geloosd
in
het
rioleringsstelsel, wat voor geurhinder zorgt, en er is geen
waterzuiveringsinstallatie aanwezig (dit in strijd met
bijlage 4.1.9.2.3.1 van titel I1 van het Vlarem);
dat de lozing van het bedrijfsafvalwater geen deel uitmaakt
van de voorliggende aanvraag (volgens besluit van de
bestendige deputatie) is niet relevant;
er is verkeersoverlast door de slechte bewegwijzering, wat
foutgeparkeerde voertuigen met draaiende motoren met zich
meebrengt;
de drukte van de Antwerpsesteenweg vloeit voort uit het
bestaan van het bedrijf;
het is gezondheidskundig niet langer te verantwoorden zwaar
vrachtverkeer naar het stadscentrum te leiden in een
omgeving waar mensen moeten wonen en verblijven;
er is lawaaihinder voor de omwonenden afkomstig van het
volcontinue draaien van machines;
er zijn geen metingen uitgevoerd om deze hinder te meten, en
het terugbrengen van de lawaaihinder tot een aanvaardbaar
niveau met passende voorwaarden kan op geen enkele wijze
garantie geven aan de omwonenden dat het niet meer zal
voorkomen;
er zijn geen gegevens ter beschikking betreffende emissies,
imissies en de samenstelling van het bedrij fsafvalwater,
zodat
er
van
tevoren
geen
beoordeling
van
de
productieprocessen kan gebeurd zijn en de gevolgen voor het
plaatselijk
milieu
niet
geëvalueerd
(volgens bijlage
4.1.9.2.3.1. van titel I1 van het Vlarem);
tot op heden werd geen milieuaudit gevraagd door de
overheid;
tot op heden werd er geen milieujaarverslag opgemaakt;
volgens bijlage 4.1.9.2.3.1. van titel I1 van het Vlarem
dient het bedrijf aan het publiek de nodige informatie te
verschaffen om de milieueffecten van de activiteiten van het
bedrijf te begrijpen en er dient naar een open dialoog met
het publiek te worden gestreefd. Door het bedrijf wordt
hiertoe geeen enkele inspanning geleverd.
het bedri jf stockeert reeds jarenlang gevaarlijke producten
zonder hiertoe over een aangepaste milieuvergunning te
beschikken;
de brandveiligheid van het bedri jf kan niet gegarandeerd
worden en de veiligheidsvoorschriften van de brandweer
worden niet nageleefd;
het zijn oude gebouwen omringd door woningen en er kunnen
zich chemische reacties voordoen bij brand;
de aangestelde milieucoördinator van het tweede niveau, dhr.
Van Duyse Willy, beantwoordt niet aan de bepalingen en
voorwaarden van art. 4.1.9.1. van titel I1 van het Vlarem;
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de schoorsteenhoogte voldoet niet aan de minimumhoogte
overeenkomstig het berekeningssysteem van art. 4.4.2.3. van
titel I1 van het Vlarem;

Gelet op het horen op 21 mei 2001 door de Gewestelijke
Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen
inzonderheid de argumenten van de beroeper poogt te weerleggen:
- voor de voorwaarden die door de bestendige deputatie werden
opgelegd werd reeds het nodige onderzocht, en het is geen
probleem om eraan te voldoen;
- een aantal zaken, zoals de inkuiping zijn reeds in orde
gebracht;
- in het beroepschrift worden een aantal opmerkingen geuit die
niet stroken met de realiteit, aangezien er steeds gebruik
wordt gemaakt van best beschikbare technieken, er steeds
overleg is met de desbetreffende overheid en de nodige
acties ondernomen worden;
- het bedrijf is gelegen in woongebied en de bestaande
gebouwen zijn vergund. De voorliggende aanvraag omvat geen
bouwvergunningsplichtige activiteiten.
- het bedrijf is deels omgeven door woningen, maar er is wel
altijd een ruimtelijke scheiding;
- de bestendige deputatie geeft ook aan dat het bedrijf
planologisch verenigbaar is;
- het is geen groot textielbedrijf (49 werknemers) en alle
activiteiten vinden plaats in de gebouwen (er zijn poorten
en de compressoren zijn geïsoleerd);
- de gevraagde uitbreidigen zijn enkel actualisaties van de
huidige situatie, en er is geen sprake van een verdubbeling
van de capaciteit;
- inzake de klachten over roetneerslag kan er niet aangetoond
worden dat het bedrijf de veroorzaker is, aangezien er in de
omgeving een veelvoud aan schouwen aanwezig is;
- het gemiddeld debiet van het bedrijfsafvalwater is 50-60
m3 /d, maar als loonveredelaar varieert dit lozingsdebiet;
- er is een buffer voor dit afvalwater van 100 m3 aanwezig;
- het vergunde debiet van 240 m3/d is inderdaad te veel;
- om toch over voldoende speelruimte te kunnen beschikken is
een debiet van 120 m3 /d aanvaardbaar. Deze vermindering zal
binnen de week schriftelijk bevestigd worden.
- er is een bovengrondse tank voor stookolie van 1.200 1
geplaatst geweest;
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Gelet op het besluit nr. 10/BR van 6 maart 1970 van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
houdende het verlenen van de vergunning tot het plaatsen van
een stoomketel met een verwarmingsoppervlakte van 150 m 2 en
gestempeld op 10 kg/cm2;

Gelet op het besluit van 8 februari 1972 van de bestendige
deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het
verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een stoomketel
met een verwarmingsoppervlakte van 150 m 2 en gestempeld op 10
kg/cm2;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 72/A/465 van 19 april
1972 houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Ververij
Schoeters,
Antwerpsesteenweg
41
te
Sint-Niklaas
om
4
waterputten
te
boren
in
de
aanhorigheden
van
haar
textielbedrijf te Sint-Niklaas, kadastrale percelen, afdeling
5, Sectie D, perceelnrs. 1442 h2, 1461 k , 1467 a4 en 14641,
bestaande uit 3 putten met een diepte van 120 m en 1 put met
een diepte van 40 m, met een gezamenlijk debiet van 220 m3 /dag
en 28.000 m3/jaar;

Gelet op het besluit nr. 8.610.50/8700120/VP/mw van 6 februari
1987 van de bestendige deputatie van de provincieraad van OostVlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV
Retorderie Schoeters, Antwerpsesteenweg 57 te Sint-Niklaas,
voor het verder exploiteren van een bestaande mechanische
twijnderij, voor een termijn van 15 jaar (tot 5 februari 2002);

Gelet op het besluit nr. 8.610.50/8700119/VP/mw van 6 februari
1987 van de bestendige deputatie van de provincieraad van OostVlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV
Ververij Schoeters, Antwerpsesteenweg 13 te Sint-Niklaas, voor
het verder exploiteren van een ververij, voor een termijn 15
jaar (tot 5 februari 2002);

Gelet op het besluit nr. 46021/120/W/l/KVDS/sm van 31 maart
1994 van de bestendige deputatie van de provincieraad van OostVlaanderen houdende het deels verlenen en deels weigeren aan de
NV Ververij Schoeters, Antwerpsesteenweg 5 te Sint-Niklaas, van
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de vraag tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden 24 uur
op 24 (procedure art. 45 Vlarem), voor een termijn verstrijkend
op 6 februari 2002;
'

Gelet op het besluit nr. 46021/121/W/l van 7 april 1994 van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden 24 uur op
24 (procedure art. 45 Vlarem) van de NV Retorderie Schoeters,
Antwerpsesteenweg 41 te Sint-Niklaas, voor de inrichting,
gelegen aan de Antwerpsesteenweg 41 te Sint-Niklaas, voor een
termijn verstrijkend op 6 februari 2002;

Gelet op het besluit nr. 46021/120/M/l/CH van 2 oktober 1997
van de bestendige deputatie van de provincieraad van OostVlaanderen houdende aktename van de melding van de NV Ververij
Schoeters, Antwerpsesteenweg 13 te 9100 Sint-Niklaas, tot het
veranderen van een inrichting, gelegen op de percelen
kadastraal bekend onder Sint-Niklaas afdeling 5, Sectie D,
perceelnr. 1461/L aan de Antwerpsesteenweg 13 te Sint-Niklaas,
met als voorwerp: het lozen van max. 10 m3 /uur en 45 m3/dag
bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in de openbare
riolering, voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/00039459/600 van 17
maart 1998 houdende de aanpassing van het lozingsdebiet van
bedrijfsafvalwater, het lozen van maximum 15 m3 /uur en 240
m3 /dag bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in de
openbare riolering;

Gelet op het gunstige advies van 3 mei 2001 van de afdeling
Stedenbouwkundige Vergunningen van de administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het
departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstige advies van 3 mei 2001 van de Vlaamse
Milieumaatschappij en aanvullend schrijven van 28 mei 2001;

- a AMV/31472/1001

Gelet op het gunstige advies van 21 mei 2001 van de afdeling
Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Landen
Waterbeheer
van
het
departement
Leefmilieu
en
Infrastructuur;

Gelet op het advies van 21 mei
Milieuvergunningscomissie;

2001 van

de

Gewestelijke

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van de afdeling
Natuur van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op de ligging van de inrichting in een woongebied met
culturele, historische en esthetische waarde volgens het
gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' vastgesteld bij koninklijk
besluit van 7 november 1978;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en
ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de exploitatie van
de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke
ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de NV Ververij Schoeters en de NV Retorderie
François Schoeters de vergunning hebben aangevraagd op naam van
de beide bedrijven;

Overwegende dat deze inrichting gelegen is in woongebied met
culturele, historische en esthetische waarde; dat er voor de
plaats in kwestie geen goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg
bestaat; dat de aanvraag de hernieuwing, wijziging en
uitbreiding van een bestaande inrichting betreft;

Overwegende dat er door het opleggen van volgende bijzondere
voorwaarden in het besluit van de bestendige deputatie reeds
een aantal bezwaren weerlegd worden:
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- met betrekking tot de brandveiligheid: het bepalen en het
aanbrengen
van
de
noodzakeli jke
brandpreventieen
brandbestrijdings-middelen dient te gebeuren in overleg met
en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer;
- met betrekking tot het gebruik van hemelwater bij bestaande
gebouwen: bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in
hoeverre
mogelijk
niet-verontreinigd
hemelwater
kan
opgevangen worden en gebruikt. Daartoe wordt binnen een
periode
van
12 maanden
na
het
verkrijgen
van
de
milieuvergunning een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas.
In samenspraak met dit college wordt het voorstel binnen de
door het college gestelde termijn gerealiseerd. Dit voorstel
dient eveneens ter kennis te worden doorgegeven aan de
vergunningverlenende
overheid,
de
afdeling
Milieuvergunningen van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land-,
en Waterbeheer envaan de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de opslag van gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de
bij lage van het aanvraagdossier dient binnen de drie maanden
te worden ingekuipt. Deze maatregel geldt ook voor de opslag
van de oliën;
- van zodra de resultaten van het bodemonderzoek geëvalueerd
zijn en een eventuele bodemsanering is uitgevoerd, dient de
bevloering
van
de ververij
vloeistofdicht
te worden
uitgevoerd;
- de schouwhoogte dient exact bepaald te worden en indien
nodig aangepast te worden overeenkomstig artikel 4.4.2.3.
van titel I1 van het Vlarem;

Overwegende dat het bedrijf reeds contacten heeft met de firma
Sicli om de nodige aanpassingen, voorgesteld
door de
plaatselijke brandweer, uit te voeren inzake brandveiligheid;
dat dit enkel werd stilgelegd vanwege huidig beroep en de
samenhorende bestaansonzekerheid van het bedrijf;

Overwegende dat het bedrijf in dezelfde ruimte bobijnen en
karton stapelt; dat dit in strijd is met artikel 5.41.0.3, 5 3
van titel I1 van het Vlarem 'het opslaan van andere brandbare,
ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin textiel of
textielwaren worden opgeslagen is verboden' ; dat de noodzaak
tot compartimentering ook vermeld wordt in het brandweerverslag
van 14 september 2000 van de plaatselijke brandweer van SintNiklaas; dat hier aan voldaan moet worden; dat de exploitant
zijn opslagplaatsen zodoende dient her in te richten;

-
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Overwegende dat de opslag van gevaarlijke stoffen boven een
inkuiping gebeurt en gescheiden is; dat dit werd vastgesteld
bij het plaatsbezoek van een vertegenwoordiger van de afdeling
Milieuvergunningen;

Overwegende
dat
het
bedri j f
inderdaad reeds
jarenlang
gevaarlijke stoffen stockeert zonder vergunning; dat door de
huidige vergunningsaanvraag deze toestand geregulariseerd
wordt;

Overwegende dat in het besluit van de bestendige deputatie
vergunning wordt verleend voor rubriek 17.3.6.1,b (3) van titel
I van het Vlarem ‘opslag van 3.000 1 stookolie in een
ondergrondse enkelwandige tank en 200 1 afvalolie in een vat’;
dat deze ondergrondse enkelwandige tank reeds vervangen werd
door een bovengrondse houder; dat de oude tank en de reeds
buiten gebruik gestelde dieseltank
(3.000 1) eerstdaags
gereinigd en opgevuld zullen worden met schuimbeton; dat er
bijgevolg een vergunning moet verleend worden voor de nieuwe
bovengrondse tank van 1.200 1 stookolie en 200 1 afvalolie;

Overwegende dat bij de oorspronkelijke aanvraag nog sprake was
van 2 verbrandingsinstallaties gestookt met extra zware fuel;
dat de gemeten emissieconcentraties (meetverslag 23 maart 2000)
konden voldoen aan de toepasselijke Vlarem-emissiegrenswaarden
voor stof, S 0 2 en NO,; dat er weze opgemerkt dat voor bestaande
stookinstallaties, sinds de Vlarem 11-wijziging in 1999, ook
een Ni- en V-emissiegrenswaarde dient gerespecteerd; dat niet
kan ontkend worden dat bv. gasolie- of aardgasstook minder
roet- en stofemissie zullen veroorzaken en dus aanbeveling
gevolge
van
de
verdienen;
dat
de
procesemissies
ten
verfactiviteiten zich beperken tot de uitstoot van waterdamp
aan de drogers;

Overwegende dat het bedri jf de schouwhoogte reeds laten
berekenen heeft; dat de ene schouw 24,4 meter en de andere 29,8
m hoog zou moeten zijn; dat er ondertussen overgeschakeld is
naar
een
‘low-dust‘-fuel; dat
de
resultaten
van
de
emissiemetingen worden afgewacht om een nieuwe berekening te
laten uitvoeren van de schouwhoogte; dat het bedrijf zijn
stookketels
laat
onderzoeken
op
de
mogelijkheid
tot
overschakeling naar aardgas en dat er eveneens contacten zijn
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geweest met gasleverancier Electrabel; dat voor de aansluiting
op het openbaar aardgasnet de aanleverdruk een mogelijk
knelpunt is; dat afhankelijk van de onderzoeksresultaten door
de exploitant zal geopteerd worden voor de oplossing volgens de
best beschikbare technieken; dat volgens art. 1, 29", b van
titel I van het Vlarem de technieken, kosten en baten in
aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar moeten
zijn in de industriële context;

Overwegende dat de verbranding van extra zware stookolie midden
een bewoonde kern niet bevorderlijk is voor de vereiste goede
luchtkwaliteit; dat er in het beroepsschrift gewag wordt
gemaakt van roetneerslag in de omgeving van het bedrijf; dat er
redelij kerwijs kan aangenomen worden dat het gebruik van deze
brandstof een té hoge emissie kan geven van verontreinigende
componenten in een woonomgeving; dat het bijgevolg redelijk is
om het bedrijf te verplichten binnen een vrij korte termijn
over te doen schakelen op een zuiverder brandstof; dat aardgas
het meest voor de hand liggend alternatief is; dat een
aanpassing van de schoorsteenhoogte, na overschakeling op
aardgas, allicht niet meer vereist zal zijn;

Overwegende dat artikel 5.2.1.8, § 2 van titel I1 van het Vlarem
(burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering) , welke de
beroeper aanhaalt, enkel geldt voor inrichtingen voor de
verwerking van afvalstoffen;

Overwegende dat het bedrijf beschikt over een parking op de
bedrijfsterreinen;
dat
het
laden
en
lossen
op
de
bedrijfsterreinen plaatsvindt;
dat
het
bedri jf
over
2
vrachtwagens en 1 bestelwagen beschikt; dat het aanleveren van
goederen door circa 2 vrachtwagens per dag gebeurt en het
wegvoeren door de bestelwagen meerdere malen per dag; dat er
voor een achterliggend magazijn (verhuurd aan derden) maximum 5
containers per week kunnen geleverd worden en dit niet elke
week; dat door de sommatie te maken van deze voertuigen geen
uitzonderlijke
verkeershinder
op
de
openbare
weg
kan
veroorzaakt
worden
en
er
geen
sprake
is
van
zwaar
vrachtverkeer; dat er een buslijn door de Antwerpsesteenweg
rijdt, er een L I D L en ALDI grootwarenhuis op minder dan 100
meter van het bedrijf gelegen zijn en de steenweg naar het
centrum leidt; dat de Antwerpsesteenweg sowieso als een vrij
drukke weg kan beschouwd worden;

-
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Overwegende dat de exploitant ter voorkoming van trillings- en
geluidshinder
een
geluidsarme
rotatieve
compressor
geïnstalleerd heeft op een door rubber afgevoerd chassis; dat
de reeds bestaande compressoren eveneens voorzien zijn van
rubber; dat de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden van 5u tot
2 1 ~ 3 0 ,en de laad- en losactiviteiten zoveel mogelijk beperkt
worden tot de dagperiode (van 7u tot 19u); dat er dus niet
volledig continu gewerkt wordt; dat aan de straatkant amper de
werking van het bedrijf te horen is;

Overwegende dat het bedrijf volgens zijn activiteiten ingedeeld
wordt in rubrieken 41.4.3 en 43.1.3. volgens de indelingslijst
van titel I van het Vlarem; dat het bijgevolg om een inrichting
gaat waarvoor overeenkomstig titel I1 van het Vlarem door de
vergunningsverlenende overheid een periodieke milieuaudit kan
worden opgelegd; dat dit niet verplichtend is; dat hier geen
milieuaudit aangewezen is;

Overwegende dat het bedrijf door bovenvermelde indeling een
inrichting is waardoor overeenkomstig titel I1 van het Viarem
een milieuverslag moet worden ingediend; dat deze jaarverslagen
opgemaakt geweest zijn; dat er bij de adviserende overheden de
nodige emissiewaarden en samenstelling van het bedrijfsafvalwater beschikbaar zijn; dat er voordat een vergunning
wordt verleend een beoordeling plaatsvindt; dat de controle op
het naleven van de opgelegde voorwaarden de bevoegdheid is van
de afdeling Milieuinspectie;

Overwegende dat ondanks het feit dat het voor deze inrichting
wettelijk niet verplicht is, er toch een informatievergadering
heeft plaatsgevonden op 18 september 2000; dat een lokale
televisiezender
heeft
mogen
komen
filmen
tijdens
een
emissiemeting; dat de buren reeds mondeling werden uitgenodigd
om eveneens een emissiemeting bij te wonen; dat hier nog niet
werd op ingegaan;

Overwegende dat de heer Van Duyse tot voor kort de taak van
milieucoördinator
OP
zich
nam;
dat
er
na
de
informatievergadering van 18 september 2000 en het steeds
complexer worden van de milieuwetgeving ondertussen een extern
milieucoördinator werd aangesteld; dat dit de heer Jurgen
Plyson is; dat deze erkend is als milieucoördinator;
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Overwegende dat volgens actie 55 en actie 58 van het Milieubeleidsplan 1997-2001 een sturend vergunningenbeleid voor de
industrie en voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie’s dient te
worden ontwikkeld;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater van de NV Ververij
Schoeters en de NV Retorderie François Schoeters afkomstig is
van de produktie en wordt geloosd in de riolering van de
Antwerpsesteenweg; dat deze riolering is aangesloten op de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas en het dus om een
riolering gaat gelegen in een zuiveringszone A;

Overwegende
dat
de
ontwerpcapaciteit
van
de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Sint-Niklaas
op
BZV-basis
80.000 I E bedraagt; dat de ontwerpcapaciteit in het Technisch
Plan-renovatie van 14 januari 1998 werd teruggebracht op 50.000
IE;
dat de huidige belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas op BZV-basis ca. 31.362 I E (gegevens
december 1999) bedraagt, wat neerkomt op 63% van de
ontwerpcapaciteit; dat de hydraulische capaciteit van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie evenwel 10.800 m3 /dag droog
weer aanvoer bedraagt; dat de huidige hydraulische belasting
(gegevens 1999) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie evenwel
205%
bedraagt
van
de
ontwerpbelasting
in
droogweeromstandigheden; dat bij regenval de hydraulische
belasting nog aanzienlijker is;

Overwegende dat in het Technisch Plan-renovatie beslist werd om
het afvalwater van een aantal bedrijven niet meer te behandelen
omwi1le
van
de
negatieve
impact
ervan
OP
de
rioolwaterzuiveringsinstallatie; dat
het
Technisch
Planrenovatie voorziet
in een
uitbreiding met
nutriëntenverwijdering, de bouw van een centrale slibontwatering en
septisch materiaal ontvangeenheid;

Overwegende dat in het Technisch Plan-renovatie rekening werd
gehouden met de lozing van de NV Ververij Schoeters en de NV
Retorderie François Schoeters voor 2111 I E s z v en een debiet van
107 m3/dag (meetgegevens 1996), zodat het bedrijf niet dient af
te koppelen; dat voor het bedrijf, rekening houdend met de
recentste N-waarden volgens de emissiegegevens van 2000, de
door Vlaamse Milieumaatschappij gehanteerde drempelwaarden van
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N1 (600) en/of N2 (200) en/of N3 (400) niet worden overschreden
zodat dit bedrijf in principe niet als een P-bedrijf dient te
worden beschouwd;

Overwegende dat het gaat om een afvalwaterstroom die biologisch
verwerkbaar is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie; dat
gebaseerd op de heffingsanalyses van 1999 - 2000, de
verhoudingen in 2000: CZV/BZV = 3.3, BZV/N = 22.3 en BZV/P =
254 bedroegen;

Overwegende dat in de lopende lozingsvergunning geen vergunde
vrachten zijn opgelegd waardoor een correcte dimensionering van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet mogelijk is; dat voor
de dimensionering dient uitgegaan te worden van de reëel
geloosde vuilvracht en de evolutie die de voorbije jaren werd
vastgesteld in het kader van de bemonsteringen die als basis
werden genomen voor de berekening van de afvalwaterheffingen;
dat dit principe ook wordt uitgedrukt in actie 55 van het
milieubeleidsplan;
dat
hierin
vermeld
wordt
" Het
vergunningenbeleid moet een dynamisch proces zijn. Vergunde,
gemeten en betaalde verontreiniging moeten op elkaar afgestemd
worden ." ;

Overwegende
dat
door
het
bedrijf
aan
de
Vlaamse
Milieumaatschappij volgende geloosde jaardebieten (heffingen)
werden opgegeven: 1998: 20.792 m3 en 1999: 20.371 m3
respectievelijk over 214 en 208 werkdagen; dat dit per dag ca.
98 m3 is; dat het aangewezen is, in functie van de exploitatie
van
de
rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat
de
vergunde
debieten afgestemd worden op de reëel geloosde debieten; dat
een vergund dagdebiet van 120 m3 /dag als aanvaardbaar kan
beschouwd worden; dat de exploitant dit in zijn schrijven van
23 mei 2001 bevestigt;

Overwegende dat voor het opleggen van vuilvrachten enerzijds
rekening wordt gehouden met de analyseresultaten en anderzijds
de vuilvrachten dienen te worden beperkt tot de gemiddeld
gemeten concentratie maal het gemiddeld gemeten debiet maal een
factor 1,s; dat er vanuit wordt gegaan dat een maximum vergunde
vuilvracht als normaal kan beschouwd worden wanneer deze niet
hoger ligt dan de bij normale bedrijfsactiviteiten gemeten
vuilvracht vermenigvuldigd met 1,5; dat het gemiddeld gemeten

-
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debiet tijdens de heffingscampagne 2000 35,6 m3 /d bedraagt; dat
dit verschilt van het dagdebiet van 98 m3 /dag wanneer men van
de jaardebieten uitgaat; dat dit enkel te wijten is aan het
feit dat het bedrijf een loonveredelaar is; dat hiermee
rekening dient te worden gehouden;

Overwegende dat op basis van de analyseresultaten van 2000 van
het bedrijf, blijkt dat volgende emissiegrenswaarden en
dagvrachten voor de lozing van het bedrijfsafvalwater kunnen
behaald worden:

Parameters
BZV

Haalbare
48 kg/dag

czv

162 kg/dag

N

2.2 kg/dag

P

O. 2 kg/dag
en
5 mg/l

Zn

2 mg/l

Ni

0.05 mg/l
0.005 mg/l

Cr

0.05 mg/l

Berekening
gemiddeld
gemeten
2000 X 98 m3
gemidde 1d
gemeten
2000 X 98 m3
gemiddeld
gemeten
2000 X 98 m3
gemiddeld
gemeten
2000 X 98 m3
maximum gemeten 2000
x 1.5
10
X
kwaliteitsobjectief
f
Kwaliteitsobjectief
10
X
kwaliteitsobjectief
Kwaliteitsobjectief

Overwegende dat de parameter P boven het kwaliteitsobjectief
wordt geloosd; dat P vermeld staat in de lijst 2C in bijlage 2
van titel I van het Vlarem, zijnde de gevaarlijke stoffen voor
lozing in aquatisch milieu; dat derhalve een absolute norm
dient opgenomen te worden;

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
veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de
milieuvergunningsvoorwaarden,
tot een aanvaardbaar niveau
kunnen worden beperkt;

-
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Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de
gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend
op 31 augustus 2011;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep
gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te
wijzigen;

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Fred De
Baere, Drielindenstraat 24, 9100 Nieuwkerken, aangetekend tegen
de beslissing nr. 46021/121/1/A/l/CH van 25 januari 2001 van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn
verstrijkend op 31 augustus 2011, aan Ververij Schoeters NV /
Retorderie François Schoeters NV, Antwerpsesteenweg 41, 9100
Sint-Niklaas om een textielververij te exploiteren, gelegen te
9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 5 en 25, kadastrale
percelen, afdeling 5, sectie D, perceelnrs. 1461/m en 1467/d/4,
te hernieuwen, te wijzigen en uit te breiding, omvattende:
- de lozing van 1.470 m3 /jaar huishoudelijk afvalwater in de
openbare riolering;
- twee olietransformatoren met een individueel vermogen van
250 kVA en 800 kVA;
- het stallen van 2 vrachtwagens, 1 bestelwagen en 1
heftruck;
- 4 compressoren en 2 klimatisaties met een gezamenlijk
vermogen van 30 kW;
- een opslag van 100 1 acetyleen, 100 1 zuurstof, 176 1
butaan en 480 1 propaan in verplaatsbare recipiënten;
- een opslag van 9.920 kg schadelijke, corrosieve,
oxiderende en irriterende producten in vaten en zakken;
- een opslag van 3.000 1 stookolie in een ondergrondse
enkelwandige tank en 200 1 afvalolie in een vat;
- een opslag van 125.000 en 35.000 1 extra-zware stookolie
in bovengrondse tanks en 170 kg avivage-olie, 720 kg
smeerolie en vet in vaten;
- een verflaboratorium met lozing van afvalwater;
- het mechanisch behandelen van metalen met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 25,83 kW;
- twee stoomketels met een waterinhoud van elk 15,5 m3;
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- het mechanisch behandelen van textiel met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 474,8 kW;
- een ververij met een totaal geïnstalleerd vermogen van
369,53 kW;
- een opslag'van 200 t o n textiel;
- 2 stookinstallaties op extra-zware stookolie met een
warmtevermogen van 2 x 4,6 MW;
wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

2 . De bestreden beslissing nr. 46021/121/1/A/l/CH van 25
januari 2001 van de bestendige deputatie van de provincieraad
van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning,
voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011, aan Ververij
NV
/
Retorderie
François
Schoeters
n.v.,
Schoeters
Antwerpsesteenweg 41, 9100 Sint-Niklaas om een textielververij,
gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 5 en 25,
kadastrale percelen, afdeling 5, sectie D, perceelnrs. 1461/m
en 1467/d/4, te hernieuwen, te wijzigen en uit te breiden,

Art.

wordt gewijzigd als volgt :
1) In artikel 1, wordt rubriek 17.3.6.1.b (3)
'opslag van 3.000 1 stookolie in een ondergrondse enkelwandige
tank en 200 1 afvalolie in een vat'vervangen door
"'opslag van 1.200 1 stookolie in een bovengrondse houder en
200 1 afvalolie in een vat';"

2) In artikel 3 punt C Bijzondere Milteuvoorwaarden wordt punt
22 geschrapt en vervangen door wat volgt :
"de exploitant dient uiterlijk op 1 januari 2003 te zijn
overgeschakeld van extra zware stookolie op aardgas"
3) In artikel 3 punt C Bijzondere Milieuvoorwaarden wordt een
punt 23 toegevoegd en ambtshalve opgelegd:
"23)Voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke
stoffen in de openbare riolering, dient voldaan te worden aan
volgende bijkomende bijzondere voorwaarden:
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3 . Het dinisterieel besluit nr. AMV/00039459/600 van 17
maart 1998 houdende de aanpassing van het lozingsdebiet van
bedrij fsafvalwater, met als voorwerp: het lozen van maximum 15
m3 /uur en 240 m3 /dag bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen
bevat in de openbare riolering, wordt gewijzigd als volgt:

Art.

In artikel 2 wordt:
Rubriek :
3.6.3.1.(2) - het lozen van maximum 15 m3/uur en 240
m3 /dag bedrijfsafvalwater, dat gevaarlijke stoffen bevat,
in de openbare riolering.”
vervangen door:
“Het
lozen van maximum
15 m3 /uur en
120 m3 /dag
bedrijfsafvalwater, dat gevaarlijke stoffen bevat, in de
openbare riolering van de Antwerpsesteenweg.”
\\

4 . De overige bepalingen van het beroepen besluit worden
bevestigd.

Art.

5 . Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het
notulenboek van de bestendige deputatie tegenover de notulering
van de bestreden beslissing.

Art.

Brussel,

o6

AUG, 2081

de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Vera DUA

