Er werd een milieuvergunningsaanvraag 2° klasse ingediend bij de gemeente Diepenbeek
door Roger Knuts, Tichelrijstraat 4 te 3590 Diepenbeek met als voorwerp het hernieuwen en
veranderen van een bestaande inrichting, zodat de inrichting voortaan volgende rubrieken van
de Vlarem zal omvatten:
• rubriek 9.4.3.c)1°: stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien,
runderen in een agrarisch gebied met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren;
zijnde het stallen van 154 inheemse grote zoogdieren, waarvan:
- 27 runderen jonger dan 1 jaar;
- 27 runderen van 1 tot 2 jaar;
- 55 melkkoeien;
- 45 andere runderen;
reeds vergund: klasse 2;
• rubriek 15.1.1°: al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en
rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of
aanhangwagens, andere dan personenwagens; zijnde het stallen van 5
landbouwvoertuigen;
reeds vergund: klasse 3;
• rubriek 16.3.1.1°: koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en
airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met
200 kW; zijnde de exploitatie van 1 koelinstallatie van 5 kW voor de koeling van de melk,
totaal vermogen van 5 kW;
uitbreiding – nieuwe rubriek: klasse 3;
• rubriek 17.3.6.1°b: opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger
dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder
rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tot en met 20.000 l voor andere
dan sub a) bedoelde inrichtingen; zijnde de opslag van 5.000 liter mazout in een
bovengrondse houder;
uitbreiding – nieuwe rubriek: klasse 3;
• rubriek 17.3.9.1°: brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties
voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen
bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): inrichtingen voor de
verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang;
zijnde de exploitatie van een verdeelslang;
uitbreiding – nieuwe rubriek: klasse 3;
• rubriek 28.2.c.1°: opslagplaatsen van dierlijke mest, in een agrarisch gebied van 10 m³
tot en met 5.000 m³; zijnde de opslag van 1.700 m³ dierlijke mest, waarvan 1.700 m³
mengmest;
reeds vergund: klasse 3;
• rubriek 45.4.e.1°: opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong met
uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton; zijnde
de opslag van 5.100 liter melk;
nieuwe rubriek: klasse 3;
• rubriek 45.14.3: opslagplaatsen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48,
voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitsel van groenvoeders zonder
sapverliezen: in een agrarisch gebied: vanaf 1.000 m3; zijnde de opslag van 5.000 m3
groenvoeders in silo;
uitbreiding – nieuwe rubriek: klasse 2;
op de kadastrale percelen van en te Diepenbeek, afdeling 3, sectie F, perceelnr. 92M2, 92N2,
92P2, ter plaatse gekend als Tichelrijstraat 4 te 3590 Diepenbeek.

De milieuvergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 7 juni 2012 tot en
met 6 juli 2012 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerking schriftelijk worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen en dit uiterlijk op 6 juli 2012 en de mondelinge
bezwaren kunnen meegedeeld worden aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen
ambtenaar, die daarvan een door de betrokkene(n) te ondertekenen proces-verbaal opstelt en
dit uiterlijk op 7 juli 2012.
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

