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Bijlage Q2  

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking 

van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden uit Vlarem II 

 

 

1. Van welke bepaling van titel II van het VLAREM wilt u afwijken? 

 

Het betreft de bepaling van artikel 5.2.1.2. §3 betreffende de aanvoer van afvalstoffen die stelt: 

 

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit 

mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.” 

 

Daarnaast betreft het de bepalingen van de eerste zin van artikel 5.2.1.5. §5, waarin het volgende 

wordt gesteld voor inrichtingen bedoeld in rubriek 2 van de indelingslijst: 

 

“Tenzij anders is bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit 

wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd.” 
 

 

2. Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt. 

 

2.1. Aanvoer van afvalstoffen 

 

Voor de bestaande installatie is momenteel in de bijzondere voorwaarden van de basisvergunning 

opgenomen dat in afwijking van art. 5.2.1.2. §3 van Vlarem II de aanvoer van afvalstoffen mag 

plaatsvinden tussen maandagmorgen 0.00 uur en zaterdagavond 19.00 uur. De aanvoer tijdens de 

avond- en nachturen (= tussen 19.00 en 7.00 uur) dient te gebeuren via de toegang langs de 

Boomsesteenweg. 

 

Uit de naleving van de bovenvermelde bijzondere vergunningsvoorwaarde is gebleken dat die 

voorwaarde een effectieve maatregel is om de goede verkeersleefbaarheid van de woonomgeving 

langs de Cleydaellaan te garanderen.  

 

Vanuit die optiek wenst ISVAG voor haar nieuwe project (dat op dezelfde site is gesitueerd) dat 

terzake dezelfde bijzondere voorwaarde in haar vergunning wordt opgenomen.. 

 

2.2. Aanleggen groenscherm 

 

De belangrijkste functies van het bedoelde groenscherm zijn het vermijden dat er zich stuivende 

stoffen zouden kunnen verspreiden naar omliggende terreinen en ervoor zorgen dat de exploitatie 

omwille van het visuele aspect wat aan de omgeving wordt onttrokken. 

 

Aangezien alle activiteiten binnen het gebouw zullen plaats vinden, is er geen enkele aanleiding 

voor het ontstaan (stuivend) stof. 

 

ISVAG kan wel een groenscherm voorzien langsheen de randen van de inrichting, alleen kan dit  

niet op alle plaatsen minstens 5 meter breed zijn. 
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De zones die worden bedoeld, zijn aangeduid op het plan dat in deze bijlage is toegevoegd. Zoals 

uit dit plan blijkt, zal er op het overgrote deel van de terreingrenzen wel degelijk een groenzone 

aanwezig zijn. Op een beperkt deel echter, is onvoldoende ruimte beschikbaar om een scherm met 

een breedte van 5 meter aan te leggen. Dit is voor een deel het geval aan de noordkant van het 

terrein en is voornl. het geval aan de grens met het terrein van de aanpalende RWZI van Aquafin. 

Dat vloeit op zich voort uit het feit dat vroeger – nl. toen ISVAG nog aan slibverwerking deed – dat 

terrein van de RWZI ook bij ISVAG hoorde. Na overdracht van die activiteit werd het terrein 

opgesplitst. Het is deze historische context die maakt dat er op die plaats nu geen vrije ruimte meer 

beschikbaar is voor het bedoelde groenscherm. 

 

Sowieso zal deze voorwaarde ingevuld worden door overal waar er voldoende ruimte is, effectief 

een groenscherm van minstens 5 m breedte aan te leggen. Op de plaatsen waar er wat minder 

ruimte beschikbaar is, zal in een smallere aanplanting met struiken worden voorzien. Beide 

maatregelen zullen ervoor zorgen dat wel invulling wordt gegeven aan de finale doelstellingen van 

het bedoelde groenscherm. 

 

 

3. Welke aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarden stelt u voor als alternatief voor de algemene 

of sectorale milieuvoorwaarde waarvan u wilt afwijken? 

 

3.1. Aanvoer van afvalstoffen 

 

In afwijking van artikel 5.2.1.2. §3 van Vlarem II, mag de aanvoer van afvalstoffen plaatsvinden 

tussen maandag 0.00 uur en zaterdag 19.00 uur (ongeacht de feestdagen). Op zondagen worden er 

geen afvalstoffen aangevoerd. Op feestdagen die geen zondag zijn, worden er wel afvalstoffen 

aangevoerd. De aanvoer tijdens de avond- en nachturen (dit is tussen 19.00 en 7.00 uur) dient te 

gebeuren via de toegang langs de Boomsesteenweg. 

 

3.2. Aanleggen groenscherm 

 

Het groenscherm zal worden aangelegd met een breedte die minstens overeenkomt met wat is 

weergegeven op het plan dat terzake in Bijlage Q2 bij deze omgevingsvergunningsaanvraag werd 

gevoegd. Op de plaatsen waar er 5 m ruimte beschikbaar is voor het groenscherm, wordt een 

groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd. Op de plaatsen waar er wat minder ruimte 

beschikbaar is, wordt in een smallere aanplanting met struiken voorzien. 

 


