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393241 voor de inrichtingen gelegen op bovenvermeld
adres.

Vraag tot wijziging van milieuvergunning met betrekking tot het vervangen van de transformator
Mijnheer,
Na analyse van uw aanvraag van bovenvermelde veranderingen en rekening houdend met de beperkte
weerslag van de voorziene veranderingen, zijn wij van oordeel dat hiervoor geen nieuwe aanvraag voor
een milieuvergunning nodig is.
Het betreft immers het vervangen van de verouderde transformator door een meer performante
transformator op dezelfde locatie. De nieuwe transformator heeft slechts een licht hoger vermogen. Er is
dus geen bijkomende hinder voor buurtbewoners en leefmilieu.
Wij nemen akte van de veranderingen vermeld onder rubriek en van hun kenmerken beschreven
in uw aanvraag en voegen de ons overgemaakte gegevens bij uw dossier.
Het geheel van de voortaan vergunde inrichtingen is in de onderstaande tabel opgenomen:
RubriekInrichting
Vermogen, capaciteit,
Klasse
nummer
hoeveelheid
12 A
inrichtingen voor het wassen voertuigen
2
15
betoncentrale
336,2 kW
1B
48 B
gebruik van vliegassen in beton
100000 T/jaar
1B
56 A
septische put
2
62 A
grondwaterwinning
50 m³/dag
2
71 A
luchtcompressor
11 kW
2
29 kW
72 A
luchtvaten bij compressors
500 liter
2
88 3B
opslagplaatsen voor ontvlambare
18000 liter diesel
2
vloeistoffen
12000 liter mazout
88 4B
opslag van vloeistoffen
7000 liter
2
121 C
opslag van gevaarlijke stoffen
500 ton cement
1B
123 B
opslag van minerale producten
5000 ton zand
1B
4000 ton grind

148 A
152 A

statische transformator
openlucht parking

400 kVA
20 parkeerplaatsen

3
2

De vervaldatum van de huidige beslissing is dezelfde als uw basismilieuvergunning.
Wij herinneren u eraan dat, in geval van onenigheid met deze beslissing, een beroep mogelijk is voor
iedere geïnteresseerde bij het Milieucollege, gebouw Arcadia, Kunstberg, 10-13 te 1000 Brussel. U
beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf deze melding om het beroep per aangetekend
schrijven in te dienen.
U moet, als houder van de milieuvergunning, deze beslissing aanplakken op het gebouw en in de directe
omgeving van de inrichting. De aanplakking moet binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief
gebeuren. Ze moet voldoende leesbaar zijn en moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg gedurende
ten minste 15 dagen.
Bij niet naleving hiervan, mag u de geplande veranderingen niet uitvoeren.
Om u te helpen deze aanplakking te realiseren, vindt u een affiche van vier bladzijden in A4 formaat in
bijlage. De beslissingsdatum dat in de affiches wordt ingevuld is de datum van de huidige brief.
U moet contact opnemen met de milieudienst van de gemeentelijke administratie van de plaats
van uitbating (02/558.08.48) om de affiche verder aan te vullen en de datum en de gebruikelijke
regels van aanplakking aan te vragen.
Wij staan steeds tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen.
Met de meeste hoogachting,
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