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Feitelijke en juridische gronden 

Wetgeving 

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna 
“Omgevingsvergunningsdecreet”). 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”). 

Procedure 

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 21 december 2020 ingediend door de nv 
Utexbel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse 

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 
OMV_2020034276. 

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort 
“IIOA”). 

Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 16 februari 2021 

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 10 maart 2021 ontvankelijk en volledig 
verklaard. 

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure. 

Locatie project 

Het exploitatieadres betreft: César Snoecklaan 30 25 te 9600 Ronse 

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 
20170711-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:RONSE 2 AFD, 
sectie D, nrs. 0716/G/7, 0690/E, 1501/A, 1500/3, 1500/D, 0706/Z/2, 0716/F/7, 0693/E, 
1543/A, 0715/2, 1508/D, 0715/S, 1500/C, 0691/E/2, 0716/E/7, 1500/E, 0715/3, 0716/2, 
0716/Y/6, 0695/H, 0690/A, 0695/N, 0691/E, 0695/M, 0704/A en 0693/D. 

Context 

Omschrijving bedrijf 

Het betreft de exploitatie van een textielbedrijf. 

Utexbel is een historisch gegroeid textielbedrijf dat sinds 1929 in Ronse gevestigd is en daar 
over meerdere vestigingsplaatsen beschikt. Vandaag zet het bedrijf in op het verwerken van 
grondstoffenvezels (katoen, wol, synthetische vezels) tot garens (spinnerij), die vervolgens 
geweven worden (weverij). Nadien worden de weefsels geverfd (stukverven) en veredeld tot 
eindproducten.  

Op de hoofdsite in de César Snoecklaan vindt het weven van katoenweefsel en de verdere 
verwerking door verven en veredelen plaats. Daarnaast worden op deze site ook de garen 
van de spinnerijen in de omgeving (Spinsterstraat-Ronse, Ruien-Kluisbergen en Moeskroen) 
gestockeerd. Ook de garen die in de vestiging in de Ninovestraat te Ronse geverfd worden, 
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worden deels gestockeerd op voorliggende site. Op de site worden daarnaast ook 
verschillende halfafgewerkte producten opgeslagen. Alle eindproducten worden gestockeerd 
in een afzonderlijke overdekte ruimte op de hoofdsite (Snoecklaan-Ronse) van waaruit de 
volledige dispatching en distributie plaatsvindt naar klanten in binnen- en buitenland. 

Vandaag heeft de site aan de C. Snoecklaan een oppervlakte van 36.220 m² in de 
gebouwen en 46.586 m² indien de parkeerruimten, laad- en loskades en 
manoeuvreerruimtes meegerekend worden. Daarnaast zijn er nog enkele groenzones 
aanwezig met een totale oppervlakte van 2.946 m². 

De lopende milieuvergunning dateert van 21 december 2016 en werd verleend bij 
ministerieel besluit na een arrest van de Raad van State van 1 oktober 2015 voor een termijn 
van 5 jaar.  

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.  

Het bedrijf omvat een, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te 
stellen. 

Vergunningstoestand 

• Milieuvergunningen 

- Besluit van de Deputatie van 8 maart 2007 (tot en met 9 september 2027, de lozing 
van bedrijfsafvalwater tot en met 9 september 2009): het verder exploiteren en het 
veranderen van een textielbedrijf. 

- Ministerieel besluit van 11 januari 2008: de ontvankelijk bevonden beroepen worden 
gedeeltelijk gegrond verklaard en het beroepen besluit van de Deputatie van 8 maart 
2007 wordt gewijzigd. 

- Besluit van de deputatie van 4 juni 2009 (tot en met 9 september 2014 voor de rubriek 
3.4.2° en tot en met 9 september 2027 voor de rubriek 43.4.): het verder exploiteren 
van de lozing van het bedrijfsafvalwater en het veranderen van een textielbedrijf. 

- Ministerieel besluit van 19 november 2009: de ontvankelijk bevonden beroepen worden 
gedeeltelijk gegrond verklaard en het bestreden besluit van de Deputatie van 4 juni 
2009 wordt gewijzigd (o.a. vergunningstermijn van 3 jaar i.p.v. 5 jaar voor rubriek 
3.4.2°). 

- Besluit van de deputatie van 30 september 2010: wijziging exploitatievoorwaarden 7 f) 
in het besluit van de deputatie van 4 juni 2009, gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 
november 2009. 

- Arrest Raad van State nr. 216.629 van 1 december 2011: het Ministerieel besluit van 
11 januari 2008 (beroep basisvergunning) wordt vernietigd. 

- Ministerieel besluit van 15 maart 2012: de destijds ingediende beroepen tegen het 
besluit van de deputatie van 8 maart 2007 worden deels gegrond verklaard en deels 
zonder voorwerp voor wat betreft het lozingsaspect. 

- Besluit van de deputatie van 5 april 2012 houdende milieuvergunning voor het verder 
exploiteren van de lozing van het bedrijfsafvalwater en de uitbreiding met een 
transformator, voor een termijn tot en met 9 september 2027. 

- Ministerieel besluit van 23 mei 2013: het ontvankelijk bevonden beroep wordt deels 
gegrond verklaard en het bestreden besluit van de Deputatie van 5 april 2012 wordt 
gewijzigd (o.m. vergunningstermijn tot en met 21 december 2021, andere 
lozingsnormen voor totaal P en Sb). 

- Besluit van de deputatie van 18 september 2014: wijziging bijzondere voorwaarden in 
het besluit van de deputatie van 5 april 2012. 
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- Arrest Raad van State nr. 232.388 van 10 oktober 2015: het Ministerieel besluit van 15 
maart 2012 (beroep basisvergunning) wordt vernietigd. 

- Ministerieel besluit van 21 december 2016: de destijds ingediende beroepen tegen het 
besluit van de deputatie van 8 maart 2007 worden deels gegrond verklaard en deels 
zonder voorwerp voor wat betreft het lozingsaspect. De milieuvergunning wordt 
verleend voor een termijn van 5 jaar. (beslissing na vernietiging Ministerieel besluit van 
15 maart 2015 door de Raad van State op 1 oktober 2015). 

• Omgevingsvergunningen 

- Besluit van de deputatie van 14 december 2017 (OMV_2017004762) houdende 
gedeeltelijke bijstelling van de geldende exploitatievoorwaarden m.b.t. de lozing van 
bedrijfsafvalwater. 

- Ministerieel besluit van 28 juni 2018: het ontvankelijk bevonden derden beroep wordt 
gedeeltelijk gegrond verklaard en het bestreden besluit van de Deputatie van 14 
december 2017 wordt gewijzigd (toevoeging bijzondere voorwaarde 6bis m.b.t. 
waterrecuperatie-installatie). 

- Besluit van de deputatie van 25 januari 2018 (OMV_2017005989) houdende 
omgevingsvergunning voor het verbouwen van een afvalwater-bekken en het 
veranderen van een textielbedrijf voor een termijn tot en met 21 december 2021. 

- Ministerieel besluit van 28 juni 2018: het ontvankelijk bevonden derden beroep wordt 
ongegrond verklaard en het bestreden besluit van de Deputatie van 25 januari 2018 
wordt bevestigd. 

- Besluit van de deputatie van 6 februari 2020 (OMV_2019103932) houdende 
omgevingsvergunning voor het veranderen van een textielbedrijf voor een termijn tot 
en met 21 december 2021. 

• Andere 

- Arrest van Raad van State nr. 230.204 van 13 februari 2015: vernietiging deelplan 
‘Snoecklaan-Zonnestraat’ van het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse” van 
6 februari 2012. 

- Planologisch attest op 3 mei 2021 afgeleverd door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

Omschrijving project 

Algemeen 

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit. 

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning (of verdere 
exploitatie van de IIOA) en verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging. 

De verandering betreft een beperkte actualisatie van de lopende milieuvergunning 

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Het verder exploiteren en veranderen van een textielbedrijf, omvattende:  

• de hernieuwing van de lopende milieuvergunning; 
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• de wijziging door:  

- de vermindering van het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 25 m³/uur 
– 200 m³/dag en 72.500 m³/jaar; 

- het verwijderen van de vergunde vaste CO2-houder van 20.355 liter; 

- de correctie van de inhoud van de vergunde azijnzuurhouder van 14.000 liter naar 
14.845 liter; 

• de uitbreiding met/van:  

- het vergunde geïnstalleerd totaal vermogen aan batterijladers met 56,38 kW; 

- een vaste CO2-houder van 21.560 liter; 

- de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht in de weverij met 120 kW; 

- de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht in de stukververij met 81 kW; 

• de toevoeging van:  

- de percelen kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nrs 715/03, 1500/03 en 
1543/A. 

Bijstelling 

Het bedrijf vraagt een afwijking van art. 5.17.1.2.54 van VLAREM II m.b.t. het verbod op de 
opslag van organische cyaanverbindingen. 

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure 

Op vraag van de vergunningverlenende overheid werd een aangepaste voortoets op 26 mei 
2021 opgeladen op het loket naar aanleiding van het bewuste N-depositie arrest. Deze 
aangepaste voortoets geeft geen aanleiding tot de verplichte opmaak van een passende 
beoordeling. 

Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek liep van 19 maart 2021 tot en met 18 april 2021. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend. De argumenten kunnen als 
volgt worden samengevat: 

- De vraag wordt gesteld of het gaat over een ‘hervergunning’ dan wel een ‘nieuwe 
inrichting’ aangezien op het ogenblik van de behandeling van de omgevingsvergunning, 
tal van vergunningen juridisch “vervallen” zijn; 

- Het toekennen van een nieuwe omgevingsvergunning (IIOA) is in strijd met en 
tegengesteld aan de doelstellingen van het Gewestplan; 

- Het betreft geen historisch gegroeid bedrijf en de omgeving evolueert eerder naar het 
bestendigen en uitbreiden van woongerelateerde functies, terwijl de bedrijvigheid er weg 
trekt; 

- Het bedrijf beschikt niet over een bufferzone, noch in de mogelijkheden om er één te 
realiseren; 

- De industriële activiteit veroorzaakt hinder voor de omwonenden (verkeers-hinder en 
parkeerproblemen, geluidshinder en trillingshinder, luchtbezoedeling en geurhinder, 
waterbezoedeling, verhoogd risico op overstroming, brandgevaar, visuele hinder, 
lichtvervuiling, financiële nadelen voor omwonenden, definitieve teloorgang van het 
woongebied); 

- Utexbel beschikt sinds 11/12/1994 niet meer over een rechtsgeldige milieuvergunning; 
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- Eerdere pogingen om de bestemming om te zetten naar industriezone werden telkens 
door de Raad van State vernietigd; 

- Het bedrijf heeft de kans om te herlocaliseren binnen Ronse (Pont West); 

- De vergunningverlenende overheid moet nagaan of het planologisch attest, dat als basis 
moet dienen voor deze aanvraag, niet behept is met een 'flagrante en onbetwistbare 
onwettigheid', er wordt verwezen naar een bezwaarschrift binnen de procedure 
planologisch attest; 

- Het dossier bevat geen project-MER; 

- Bij de aanvraag ontbreekt een voorstel voor compensatie in natura van het verlies van die 
overstroombare ruimte, het komt derhalve aan de vergunningverlenende overheid toe om 
die compensatie op te leggen als vergunningsvoorwaarde; 

- De aanvraag bemoeilijkt de totstandkoming van een verbinding tussen de VEN-gebieden. 
Nochtans moet elke vorm van onvermijdbare en onherstelbare schade uitgesloten 
worden, en dit houdt ook de schade in die bestaat in het verhinderen van de 
totstandkoming van een verbinding tussen diverse VEN-gebieden. 

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten 

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. Op 16 maart 2021 
werd het dossier overgemaakt aan Waals Gewest.  

Adviezen 

College van Burgemeester en Schepenen van Ronse 

GUNSTIG op 30 april 2021 

mits voldaan is aan onderstaande voorwaarden:  

Er kan slechts een vergunning afgeleverd worden nadat door de gemeente-raad van Ronse 
een positief planologisch attest werd afgeleverd, en mits rekening gehouden wordt met de 
voorwaarden daarin opgenomen, zoals beschreven artikel 4.4.26, §2, tweede lid VCRO.  

Aan de vergunningverlenende overheid wordt gevraagd na te gaan of het goedgekeurde 
planMER volstaat als project-MER binnen deze aanvraag tot omgevingsvergunning. 

Departement Omgeving - milieuadvies 

ONGUNSTIG op 4 juni 2021 

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, 
veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de 
vergunningsvoorwaarden, niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht 

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 30 april 2021 

GUNSTIG voor het aspect lucht 

‘Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf, de relatief beperkte jaarvracht 
van NOx en de gerespecteerde emissiegrenswaarde van formaldehyde, kan gesteld 
worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit 
van de omgevingslucht. Wel raadt de VMM aan dat de emissiemetingen van VOS, meer 
specifiek formaldehyde, blijven doorlopen bij de relevante processen.’ 
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GUNSTIG voor het lozen van 1,02 m³/uur – 24,55 m³/dag – 5.400 m³/jaar huishoudelijk 
afvalwater in de riolering van de Zonnestraat mits voldaan wordt aan de algemene 
voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater op riool.  

Binnen de termijn van 3 maanden dient een aangepast rioleringsplan overgemaakt waarop 
de afvoer van het huishoudelijk afvalwater staat aangeduid. 

ONGUNSTIG voor het lozen van 100 m³/uur – 1.500 m³/dag – 547.500 m³/jaar 
bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de riolering. 

‘De gevraagde normen voor lozing van bedrijfsafvalwater betekenen een bestendiging 
van de huidige lozingssituatie van UTEXBEL. Gezien de blijvende verstoring van de 
kwaliteit van het actief slib door lozing van detergenten en blijvende lozing van 
recalcitrante CZV en TP op RWZI Ronse, geeft de lozing van het bedrijfsafvalwater nog 
steeds aanleiding tot het ‘minder goed functioneren van de RWZI’ waarvan sprake in het 
Bedrijfsafvalwaterbesluit. Bovendien betekent de lozing van dit bedrijfsafvalwater een 
groot risico op overschrijding van de Vlaamse en Europese normen voor de 
huishoudelijke waterzuivering.’ 

Aquafin is daarom van mening dat het bedrijfsafvalwater van UTEXBEL dient 
afgekoppeld te worden van de openbare riolering. 

Indien er – ondanks de hierboven gemotiveerde bezwaren – toch een milieuvergunning 
wordt toegekend aan UTEXBEL voor de verdere lozing van detergenten en recalcitrante 
stoffen op riolering, kan Aquafin slechts akkoord gaan onder volgende voorwaarden: 

1. De lozing van het concentraat dient te allen tijde te gebeuren via de uitvlakkingsbuffer om 
pieken van recalcitrante stoffen te beperken; 

2. Het bedrijf dient een nieuw saneringscontract aan te gaan met Aquafin voor exploitatie 
van een installatie voor automatische dosering van poederkool vanuit een opslagsilo, om 
de impact van recalcitrante stoffen op RWZI Ronse te milderen; 

3. De non-ionische detergenten worden beperkt tot 50 mg/l, waarbij verdere opvolging van 
de effecten op het actief slib van RWZI Ronse door Aquafin vereist is. 

4. De fosfornorm moet beperkt worden tot 10 mg/l en 10 kg/d; 

5. De vergunningstermijn van UTEXBEL dient afgestemd te worden op de termijnen 
waarvoor de huidige afwijkingen op de wettelijke normen voor RWZI Ronse gelden. 

* 

*….* 

Indien er – ondanks de hierboven gemotiveerde bezwaren – toch een omgevingsvergunning 
wordt toegekend aan UTEXBEL voor de verdere lozing op de riolering, kan VMM slechts 
akkoord gaan voor een termijn tot 31 december 2024 onder volgende voorwaarden: 

- Algemene voorwaarden voor lozing in de riolering  

- Sectorale 44a textielveredeling voorwaarden voor lozing in de riolering. 

- Bijzondere voorwaarden:  

parameter VMM  

CZV/BZV  < 4 

BZV/Ntot > 4 

BZV/Ptot > 25 

BZV  1.500 mg/l – 1.300 kg/dag 

CZV 3.500 mg/l – 4.400 kg/dag 

Ntot  100 mg/l – 110 kg/dag 

Ptot  10 mg/l – 10 kg/dag 
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ZS  1.000 mg/l – 320 kg/dag 

Cr (µg/l) 100 

Ni (µg/l) 50  

Zn (µg/l) 1.000 

Ag (µg/l) 5 

B (µg/l) IC  

Co (µg/l) 6 

SO4 (mg/l)  510  

Cl (mg/l) 680 

Fenolindex (mg/l) 0,4 

Synthetische pyretroiden 

Permethrin (µgCl/l) 

 

Sectorale 

2.6 – 2 jaar 

0,48 

studie 

PAK’s totaal (µg/l) Schrappen  

Acenafteen (µg/l) 0,68  

Fenantreen (µg/l) 1,5 

Anthraceen (µg/l) 1 

Fluorantheen (µg/l) 0,56 

Pyreen (µg/l) 0,4 

Benzo b,k fluoranthene (µg/l) 0,3 

Benzo (a)pyreen (µg/l) 0,25 

Som Benzo (g,h,i) peryleen 

Indeno 1,2,3 pyreen (µg/l) 

0,2 

PFOA (µg/l) 0,1 

PFOS (µg/l) 0,1 

Nonylfenol (µg/l) 4 - 2 jaar 

1,7  

Studie  

Nonylfenolethoxylaten (µg/l) 4 - 2 jaar 

1,7  

Studie 

4-chloor-3,5-dimethylfenol (µg/l) 32 

4-chloor-3-methylfenol (µg/l) 45 

Som fenolen zonder IC 

4-methylfenol -(p-cresol) (µg/l) 

2,4dimethylfenol 

100  

Anionische detergenten (mg/l) 10 

Kationische detergenten (mg/l) 10  

Niet-ionogene detergenten (mg/l) 50  

Som AID, NID, KID - 
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- Aldrin; chloordaan; Dieldrin, Endrin, Heptachloor; Hexachloorbenzeen; Mirex; Toxafeen; 
PCB’s; DDT; Chloordecon; Polychloordibenzo-p-dioxinen en –dibenzofuranen; HCH 
(inclusief lindaan); Hexabroombifenyl: niet waarneembaar 

- Er dient voldaan te worden aan alle bepalingen van artikel 5.41.1.5.§1 van titel II van 
Vlarem (sectorale voorwaarden textielsector).  

- Voor het lozen van DTDMAC/DSDMAC/DHTDMAC/EDTA geldt er een verbod. 

- de geloosde detergenten moeten voldoen aan de VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende detergenten”. 

- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting 
die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde 
afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde 
water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 
4.2.5 van Vlarem ll gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-
inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd 
worden.  

- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van 
Vlarem ll (bijlage 4.2.5.2). De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II 
dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks 
overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be) 

- De geconcentreerde restbaden van permethrinebehandeling en P-houdende 
vlamvertragers worden afzonderlijk opgevangen en hergebruikt of afgevoerd als afvalstof; 
de gegevens hierover worden samen met het verbruik van desbetreffende producten 
bijgehouden in een logboek dat ter inzage ligt voor de afdeling Handhaving. 

- Binnen de termijn van 3 jaar maakt het bedrijf een studie op waarin de haalbaarheid van 
een lozingsnorm PNEC 0.00047 µg permethrine/l wordt nagegaan – of een norm waarbij 
de worst case impact beperkt wordt tot 10 %, rekening houdende met de verdunning van 
1/6 (1500/8605 m³/dag) en 99 % verwijdering thv de RWZI. Deze studie wordt 
overgemaakt aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be)  

- Het bedrijf maakt jaarlijks tegen 1 maart een opvolgingsrapport over waarin de werking 
van de behandelingsinstallatie voor verwijdering van permethrine wordt toegelicht en de 
behaalde verwijderingspercentages worden geduid (vergunningen.ge@vmm.be)  

- Binnen de termijn van 3 jaar maakt het bedrijf een studie op waarin voor nonylfenol de 
haalbaarheid van een lozingsnorm PNEC 0,3 µg/l wordt nagegaan. Deze studie wordt 
overgemaakt aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be)  

- waswaters van inkomende vezels dienen geanalyseerd te worden op NP en NPE en zo 
nodig in gesloten circuit gehouden te worden 

- info dient opgevraagd te worden bij de leveranciers van grondstoffen mbt de 
aanwezigheid van NF/NFE  

- na bronbehandeling dient het interne rioleringstelsel gereinigd te worden. 

- Binnen de termijn van 3 jaar maakt het bedrijf een studie op waarin de haalbaarheid van 
een lozingsconcentratie van Porganisch en DMPPA wordt nagegaan waarbij de worst 
case impact beperkt wordt tot 10 % procentuele bijdrage t.o.v. van de toetswaarde in 
oppervlaktewater.  

- Het bedrijf stelt, binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning, in 
samenspraak met Aquafin en VMM een monitoringsprogramma op waarbij de 
concentratie detergenten, permethrine, AOX, nonylfenol en organische fosfor (DMPPA) 
wordt bepaald in zowel het effluent van Utexbel, het influent van de RWZI, het effluent van 
de RWZI, stroomopwaarts van de RWZI in de Molenbeek en stroomafwaarts van de 
RWZI in de Molenbeek. De duur van de analyseperiode en frequentie wordt afgestemd op 
de productiegegevens.  
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- Jaarlijks dient het bedrijf tegen 1 maart een rapport over te maken, opgesteld door een 
erkend MER deskundige afvalwater, waarin een stand van zaken wordt weergegeven van 
de bioafbreekbaarheid en bioelimineerbaarheid van alle gebruikte producten, de evolutie 
van de gebruikte producten en de impact hiervan op de CZV/BZV verhouding. Dit rapport 
dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, AGOP Milieu en 
VMM-AELT. 

- De lozing van het bedrijfsafvalwater dient zoveel mogelijk gespreid te gebeuren 

- Het bedrijf dient uiterlijk 22/12/2021 te beschikken over een ondertekend 
saneringscontract met de NV Aquafin in toepassing van het Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van 
bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie van 21 oktober 2005 
zodat de specifieke exploitatiekosten om te kunnen voldoen aan de RWZI 
effluentnormering en om het negatief effect op het ontvangende oppervlaktewater te 
beperken integraal worden doorgerekend aan het bedrijf zoals voorzien in art.4 en art 5 
van dit Besluit van de Vlaamse Regering. 

- Buffer ecologisch transport  
Het bedrijf moet beschikken over een buffer voor het tijdelijk stopzetten van zijn 
afvalwaterlozing bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel. De 
voorwaarden hierbij zijn:  

- De nuttige inhoud van de buffer bedraagt minimaal het vergund dagdebiet zijnde 1.500 
m³ en deze moet steeds beschikbaar zijn.  

- Het bedrijf plaatst de buffer vóór de meetgoot.  

- De start van de buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater - start en 
einde - gebeuren op basis van een geautomatiseerd signaal van Aquafin. Hiervoor sluit 
het bedrijf een contract af met Aquafin. 

- de maximale lozingsstop bedraagt 24 u. 

- Tijdens de periode ‘start van de buffering tot einde van de gebufferde lozing’ kunnen 
het geloosde debiet en de geloosde vuilvracht tijdelijk het vergunde overschrijden, mits 
de som ervan de som van het vergunde debiet en de vergunde vuilvracht over deze 
periode niet overschrijden.  

- De geautomatiseerde signalen - start buffering, start en einde lozing - worden gelogd 
en zijn ter beschikking voor de bevoegde overheid. 

- Hemelwater 

- Binnen de termijn van 6 maanden dienen infiltratieproeven gepland om na te gaan in 
hoeverre het hemelwater welke vertraagd of rechtstreeks wordt geloosd op de 
Molenbeek kan geïnfiltreerd worden. 

- Binnen de termijn van 6 maanden dient, op basis van analyse van langdurige debiets- 
en peilmetingen en/of het modelleren van de toekomstige afvoerdebieten/ waterpeilen 
met (complexe) oppervlaktewatermodellen, de hydraulische impact van het hemelwater 
tov het hoogwaterdebiet onderzocht te worden. 

Agentschap Onroerend Erfgoed 

GEEN ADVIES op 16 maart 2021 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid 

GUNSTIG op 12 mei 2021 

Het project zal geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de 
omgeving. 
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Vlaams Energie- en Klimaatsagentschap (VEKA) 

GUNSTIG op 26 maart en 01 april 2021 

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik 
kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is 
bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.  

Utexbel Ronse is voor haar vestiging te César Snoecklaan 30, Ronse toegetreden tot de 
energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in 
de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een 
energieplan wordt dus voldaan. 

De exploitant heeft bij de aanvraag een monitoringplan toegevoegd dat door het 
Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) geverifieerd is en door het Vlaamse 
Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) werd goedgekeurd. 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 

GUNSTIG op 28 april 2021 

indien voldaan wordt aan alle opmerkingen vermeld in dit advies. 

Provinciale deskundige milieu 

ONGUNSTIG op 4 juni 2021. 

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- het betreft de exploitatie van een textielbedrijf; 

- de lopende milieuvergunning dateert van 21 december 2016 en werd verleend bij 
ministerieel besluit na een arrest van de Raad van State van 1 oktober 2015 voor een 
termijn van 5 jaar; 

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hervergunning en een beperkte 
verandering; 

- de verandering betreft in hoofdzaak een beperkte actualisatie van de 
vergunningstoestand; 

- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een woongebied met culturele, historische en/of 
esthetische waarde, bestemming waarmee de inrichting planologisch niet verenigbaar is; 
op 3 mei 2021 verkreeg het bedrijf een gunstig planologisch attest voor het behoud van 
het bedrijf op de bestaande locatie; de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om in 
toepassing van artikel 4.4.26.§2 van het VCRO af te wijken van de vigerende 
stedenbouwkundige voorschriften; 

- tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend; de bezwaren m.b.t. de 
waterbezoedeling zijn gegrond; 

- het lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater onder rubriek 3.2.2.°a) bedraagt 5.400 
m³/jaar i.p.v. 16.200 m³/j; 

- er werd een gecorrigeerd rioleringsplan m.b.t. de lozing van het huishoudelijk afvalwater 
opgeladen in het loket; 

- uit de bespreking van het aspect bedrijfsafvalwater blijkt dat er een belangrijke impact is 
op de Molenbeek (na verwerking in de RWZI van Ronse) aangaande de lozing:  

- van DMPPA (door gebruik fosforhoudende vlamvertragers); 

- permetrine (muggenafstotend maken textiel); 

- detergenten (uitspoeling van slib); 

- nonylfenol en nonylfenolethoxylaten. 
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- gezien de blijvende verstoring van de kwaliteit van het actief slib door lozing van 
detergenten en blijvende lozing van recalcitrante CZV en TP op RWZI Ronse, geeft de 
lozing van het bedrijfsafvalwater nog steeds aanleiding tot het ‘minder goed functioneren 
van de RWZI’ waarvan sprake in het Bedrijfsafvalwaterbesluit; bovendien betekent de 
lozing van dit bedrijfsafvalwater een groot risico op overschrijding van de Vlaamse en 
Europese normen voor de huishoudelijke waterzuivering bij de exploitatie van de RWZI 
Ronse; om deze redenen adviseren de VMM en Aquafin nv om de lozing van het 
bedrijfsafvalwater van Utexbel af te koppelen van de openbare riolering; 

- Aquafin verkreeg op 9 januari 2020 nog afwijkende lozingsnormen voor de parameters 
CZV, ZS en totaal P tot en met 31 december 2024; conform een consensusvergadering 
tussen Aquafin nv en de VMM van 13 juni 2019 moet deze verlenging van afwijkende 
normen gezien worden als een laatste verlenging, gezien deze voor P reeds bestaat 
sinds 1/12/2002 en voor CZV sinds 1/1/2010; 

- de hydraulische impact van de lozing van niet-verontreinigd hemelwater in de Molenbeek 
t.o.v. het hoogwaterdebiet dient nog verder onderzocht te worden; 

- de aangevraagde NaOH-houder van 21 m³ wordt gebruikt als buffer- of als procestank; 
deze houder dient bijgevolg niet opgenomen te worden onder de aangevraagde opslag 
van bijtende stoffen (rubriek 17.3.4.3°); 

- de bestaande azijnzuurhouder verkreeg een oranje keuring en zal vervangen worden door 
een nieuwe houder met dezelfde inhoud; 

- bij vervanging van weefgetouwen dienen deze op trillingsdempers geplaatst te worden; 

- een goede opvolging van de doorslag van de actief koolfilter, een bijkomende pH-logging 

in het bufferbekken, een verhoging van de redoxwaarde en een periodieke H2S-meting 

aan het lozingspunt zijn vereist om meer controle te kunnen uitoefenen en om tijdig in te 
kunnen grijpen om geurhinder te vermijden t.g.v. het bufferbekken; 

- bij een aantal stookinstallaties is er een overschrijding van de NOx-norm vastgesteld, 
weliswaar binnen de meetfout van 30 %; het is aangewezen dat de exploitant bijkomende 
maatregelen voorziet om hieraan te verhelpen; 

- er dienen voor een aantal stookinstallaties nog emissiemetingen te gebeuren; 

- er is een blijvende opvolging vereist van de werking van gaswasser op spanraam 3 en de 
polymeriseuse; 

- er is nog twijfel over de correctheid van de conclusies bij de uitgevoerde emissiemetingen 
op de gaswasser m.b.t. het permetrineproces (verschil meting TOC/TOS en VOC) en het 
gebruik van een tijdgewogen gemiddelde om te stelllen dat voldaan is aan de normering 
bij de vaststelling dat tijdens het brandwerend proces een overschrijding van de EGW van 
formaldehyde werd gemeten; 

- de gevraagde afwijking m.b.t. de beperkte opslag van acetonitrile kan toegestaan worden. 

Replieknota exploitant dd. 3 juni 2021. 

Op 3 juni 2021 werd door een exploitant een replieknota opgeladen in het loket. 

UTEXBEL heeft in het verleden geen vergunning gekregen voor de bouw van een eigen WZI 
en de zogenaamde capaciteitsproblematiek van de RWZI is te wijten aan een verkeerde 
dimensionering van bij het begin aangezien toen geen rekening gehouden werd met het 
afvalwatervolume afkomstig van UTEXBEL. 

• Vergunningsperiode 

- Er wordt door VMM (en AQUAFIN) voorgesteld de vergunningsduur te beperken tot 3 
jaar, gekoppeld aan de periode wanneer de vergunning van de RWZI te Ronse 
afloopt. Utexbel kan hier in geen geval mee akkoord gaan. Met een dergelijke korte 
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vergunningsperiode wordt geen rechtszekerheid gegeven. Utexbel vraagt 5 jaar 
zijnde de geldigheid van het planologisch attest. 

• Lozingsnorm totaal P 

- Utexbel vraagt 30 mg/l, 30 kg/dag. Voorstel van de VMM is 10 mg/l, 10 kg/dag. 

- UTEXBEL blijft verwijzen naar de uitgevoerde EPAS studie en betreurt dat uit deze 
studie sommige elementen uitgelicht worden om bepaalde stellingen in het voordeel 
van AQUAFIN en VMM te ondersteunen, maar dat de finale conclusies betreffende 
het PBT-karakter van de organische fosfor DMPPA niet weerhouden wordt. Hieruit 
blijkt dat DMPPA geen PBT stof is en dat het een verwaarloosbare impact heeft op 
het aquatisch milieu. 

- De nieuwe betonnen buffer heeft wat opstartperikelen gekend en na optimalisatie 
was de maximale gemeten concentratie 33 mg/l (gemeten door VMM op 4/3/21). De 
gevraagde waarden van 30 mg/l & 30 kg/dag zijn dus wel degelijk nog noodzakelijk 
om aan te houden. 

- Zoals in vorige overlegmomenten medegedeeld wordt er onderzocht om de eerste 
spoelwaters af te koppelen en te behandelen. Zoals eveneens medegedeeld is de 
Pad Steam wasmachine daar technisch niet voor uitgerust. 

- Dit vergt een serieuze investering en operationele kost die UTEXBEL wil overwegen 
op voorwaarde dat wij niet moeten betalen voor de Actieve Kool Installatie die 
geïnstalleerd zou worden op de RWZI en meegenomen werd in het advies van 
AQUAFIN. De vervuiler betaalt geen tweemaal. 

• Lozingsnorm sulfaten 

- Sectorale waarde bedraagt 2.000 mg/l. Het voorstel van de VMM is 510 mg/l. 

- Een zestal meer recente analyses, in de periode 01/2020-05/2021 geven een 
gemiddelde concentratie van 582 mg/l en een maximum van 840 mg/l. Rekening 
houdende met een veiligheidsfactor 1,5 door het beperkt aantal analyses, zou een 
norm van 1.260 mg/l wenselijk zijn. 

- Volgens de nieuwe impactbeoordelingsmethodiek zou de jaargemiddelde lozing 
mogen toenemen tot 1.277 mg/l om een aanvaardbaar effect te hebben (zonder 
rekening te houden met de mengzone). 

- Op basis van bovenstaande redenering wordt een norm van 1.260 mg/l aangevraagd, 
eventueel gekoppeld aan een opvolging van de jaargemiddelde vracht voor een 
betere inschatting van de impact op de jaargemiddelde toetsingswaarde. 

• Lozingsnorm PFOA & PFOS 

- Het gebruik van deze stoffen (noodzakelijk voor olie- & waterwerende toepassingen 
van weefsels) is nog geautoriseerd tot 2023.  

- De VMM vraagt onmiddellijke toepassing van RG (rapportagegrens), dit is zonder 
rekening te houden met de uitfasering. 

- UTEXBEL vraagt toepassing van de door Europa toegelaten uitfasering. In het 
Vlaams regeerakkoord staat ook trouwens dat Vlaanderen niet verder strenger wil 
zijn dan Europa. 

• Lozingsnorm permetrine 

- UTEXBEL investeerde reeds 100 k€ in een Actieve Kool installatie om deze molecule 
op verschillende deelstromen te verwijderen. De investering is een combinatie van 
opvangreservoirs en een serieschakeling van 3 AK filters. De resultaten zijn zeer 
bevredigend. 
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- Het voorstel van de VMM nl. een concentratie van 2,6 µg Cl/l, na 2 jaar 0,48 µg Cl/l 
en een studie om de PNEC van 0,00047 µg/l permetrine (ofwel 0,00008 µg Cl/l) te 
halen gaat voorbij aan de realiteit. 

- Ondanks optimalisaties aan de bron en een deelstroombehandeling als milderende 
maatregel meent UTEXBEL dat het maximaal haalbare bereikt is. Naast de CAPEX 
bedraagt de OPEX van de AK installatie jaarlijks ± €100.000. Met deze installatie gaat 
UTEXBEL reeds verder dan het BBT-principe en moet hier ook aan toegevoegd 
worden dat er geen permetrine gemeten wordt op het effluent van de RWZI en er dus 
een efficiënte zuivering in de WZI optreedt. 

- Een norm van 10 µg Cl/l is voor UTEXBEL dan ook het maximaal haalbare. 

• Voorwaarden aanwezigheid NP & NPE 

- De ingaande weefsels van vreemde oorsprong (i.e. niet Utexbel productie) in de 
ververij bedroegen voor 2020 ±25 %. Voor de input van de weverij bedroeg het 
gebruik van garens van vreemde oorsprong >50 %. De resultante van beide maakt 
dat ±62 % van de ingaande grondstoffen van niet- UTEXBEL bronnen afkomstig zijn. 
Deze gegevens maken al onmiddellijk duidelijk dat kuisen van het intern 
rioleringsstelsel na bronbehandeling (zie advies VMM) compleet onrealistisch is. 
De leveranciers van grondstoffen werden in het verleden al bevraagd geweest, maar 
leverde niets op. 
Verder wenst Utexbel aan te voeren dat mogelijke bronnen van NP & NPE niet 
gekend zijn. 
De meeste metingen bij het zelfcontroleprogramma zijn onder de detectielimiet met af 
en toe (zonder aanwijsbare ‘dader’) concentraties tot 4,3 µg/l NP. De meetwaarden 
van VMM voor NPE liggen merkelijk hoger dan de beperkte analyses van UTEXBEL. 

- De waswaters standaard analyseren is, gezien de omvang, een onbegonnen werk en 
het resultaat zal niet opwegen tegen de kosten die daarmee gepaard zullen gaan. 
Het kan dan ook slechts sporadisch en steekproefsgewijs overwogen worden. 

- Het opleggen van een studie zal ook geen toegevoegde waarde creëren, daar dit een 
marginaal probleem is die zijn oorsprong kent buiten Europa en die dan ook eerder 
op Europees niveau moet aangepakt worden. 

• Lozingsnorm detergenten 

- Uitgangspunt is het verslag van 19/10/2018 en 30/03/2021 van Aquafin betreffende 
de impact van detergenten op de slibkwaliteit van de RWZI van Ronse. Hierop werd 
nog een aparte repliek opgeladen in het loket. 

-  Er werd door AQUAFIN een acute ecotoxiciteitstest op het actief slib van de RWZI 
uitgevoerd van de door Utexbel gebruikte detergenten. Om de chronische toxiciteit te 
benaderen, worden de testorganismen blootgesteld aan de realistische 
influentconcentratie in de zuivering, vermenigvuldigd met een factor 100. 

- Dit is echter geen relevante toetsing voor het werkelijk effect op het actief slib in de 
zuivering. De betreffende detergenten voldoen aan de criteria voor biologische 
afbreekbaarheid, vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 684/2004 betreffende 
detergentia. Dat houdt in dat zij meer dan 80 % primair biologisch afbreekbaar 
moeten zijn volgens één van de testmethoden vastgelegd in betreffende verordening. 
De RWZI betreft een continue biologische zuivering. Dat betekent dat continue 
influent aan de zuivering wordt toegediend en effluent wordt geloosd. Het gezuiverd 
afvalwater wordt continu gescheiden van het zuiveringsslib via nabezinking. De 
effluentconcentratie is bij een dergelijk systeem gelijk aan de concentratie in de 
biologische zuivering (na afscheiding van het actief slib). Dat betekent dat het actief 
slib niet wordt blootgesteld aan de influentconcentraties maar enkel aan de 
effluentconcentraties van de detergenten, na verdunning en biologische afbraak. 
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- De blootstellingsconcentraties zouden dus in principe moeten worden 
vermenigvuldigd met een factor 0,2. De gevraagde lozingsconcentraties door 
AQUAFIN mogen dan, via diezelfde redenering in ieder geval x 5 worden gedaan. 

- Het feit dat AQUAFIN en VMM rekening houden met een grotere betrouwbaarheid 
van on site testen t.o.v. algemene testen vermeld in de SDS-fiches kunnen we alleen 
maar aanmoedigen. 

- Wel strookt dit niet met de door EPAS uitgevoerde testen ter evaluatie van de 
toxiciteit van bijvoorbeeld DMPPA, waarin aangetoond werd dat deze molecule geen 
PBT-stof is, maar dat dit uiteindelijk door AQUAFIN en VMM niet weerhouden werd. 
Een dergelijk argument kan uiteraard niet slechts in één richting gelden. 

- Het is ons volkomen onduidelijk waarom de PNEC waarde n.v.t. is volgens 
AQUAFIN. 
Het veel gebruikte Felosan Jet is voor 75 à 95 % biologisch afbreekbaar volgens de 
MSDS. 
Bijkomend wil UTEXBEL melden dat de bacteriën van de biologie van het RWZI nooit 
blootgesteld worden aan de hoge concentraties gebruikt tijdens de testen (zie 
hierboven). 

- AQUAFIN spreekt ook van een ‘incident’ in 2004. Wij willen er op wijzen dat wij toen 
net aangesloten waren op de collector en dat wij veel opstartproblemen gekend 
hebben met de toen recent in gebruik genomen CO2-neutralisatie. Dat incident van 
2004 was dus louter pH-gerelateerd. 

- AQUAFIN meldt ook problemen in 2017. UTEXBEL vermeldt hierbij als argument dat 
er van sept’16 tot mei’19 gewerkt geweest is met een halve Farys-buffer. Het is dus 
zeker niet onwaarschijnlijk dat problemen uit die periode te wijten zijn aan een 
onvoldoende egalisatie en buffering. 

- De aangevraagde normen voor detergenten lijken ons inziens verdedigbaar, gezien 
de aangetoonde zwaktes in de studies van AQUAFIN. 

Verder omvat de repliek nog specifieke opmerkingen op het advies van de stad Ronse en de 
VMM en opmerkingen bij het bezwaar van de buur. 

Aangezien deze repliek hoofdzakelijk betrekking heeft op de lozing van het bedrijfsafvalwater 
zal deze besproken worden ter zitting van de POVC in het bijzijn van de VMM. 

Deze nota werd besproken ter zitting van de commissie. 

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc) 

De commissie deed volgende vaststellingen: 

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. 

De VMM meent dat het debiet van het huishoudelijk afvalwater lager is en nog moet 
aangepast worden in de rubrieken. 
In de replieknota wordt gesteld dat in het verleden geen vergunning werd verkregen voor de 
bouw van de zuivering. Dat was echter om stedenbouwkundige redenen en niet om 
milieuhygiënische redenen. Het klopt niet dat de RWZI verkeerd gedimensioneerd is. Op dat 
moment was immers duidelijk dat men een eigen zuivering zou plaatsen. Daaropvolgend zijn 
er nog vergunningen van 2002 waarin telkens werd gesteld dat men zou onderzoeken wat 
men zou gaan doen; zelf zuiveren of op RWZI.  
Zelf zuiveren is perfect mogelijk waar nu de buffer van 5000 m³ staat. 
Wat de vergunningsperiode betreft is deze gewoon afgestemd op basis van de afwijkende 
verwijderingspercentages van de RWZI te Ronse, dus eind 2024. 
Voor de lozingsnorm voor Fosfor vraagt het bedrijf 30 mg/l, maar de VMM stelt 10 mg/l en 10 
kg/dag voor. Dit is het maximum gebaseerd op het advies van Aquafin waarin wordt gesteld 
dat men de Europese verwijderingspercentages wil halen. In de BREF zal het ook verplicht 
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worden dat dergelijke deelstromen vooraf behandeld worden. De voorgestelde norm zou na 
voorbehandeling perfect haalbaar moeten zijn. Die hoeveelheid is op zich eigenlijk nog te 
veel voor de impact op het ontvangende oppervlaktewater. Daaraan gekoppeld wordt ook 
nog een studie opgelegd, omdat de impact op het ontvangende oppervlaktewater te groot 
blijft. De exploitant blijft de PNEC voor DMPPA in twijfel trekken, zodat VMM voorstelt dat 
men dan zelf (de producent, via REACH) een studie doet om de PNEC beter te motiveren. 
Op basis van één ecotoxiciteitstest kan de VMM niet meegaan in de vraag om hiervan af te 
wijken. 
De impact van de DMPPA op de Molenbeek is gigantisch groot. Men is sowieso verplicht van 
de spoelwaters af te koppelen. Er werd steeds gesteld dat dit niet mogelijk was, doch aan de 
hand van recent overleg is gebleken dat men dit zou herbekijken en tegen deze zomer deze 
stromen eventueel afkoppelen. In vroegere studies ging het over 4,5 m³ per uur, uit recenter 
overleg blijkt dat het nog gaat om 30 m³ per week. Er zijn inderdaad vergaderingen geweest 
met Water Circle waarbij men gaat onderzoeken in hoeverre de deelstroombehandeling 
mogelijk is. Ondertussen wil Aquafin ook nog actiefkool blijven doseren, niet als definitieve 
maatregel, wel als tijdelijke maatregel tot er eventueel een deelstroombehandeling is 
geplaatst. 
De finale meeting van de BREF textiel loopt nu. Men is steeds voorzichtig om elementen uit 
de BREF reeds toe te passen op de vergunning. Alles betreffende deelstroombehandeling 
van stoffen die onvoldoende verwijderd worden op de RWZI, zijn blijven staan zodat alle 
deelstromen voor 80 % verwijderbaar moeten zijn, ofwel moet men voorbehandelen of extern 
laten verbranden. Gewoon naar de biologie sturen, op het bedrijf zelf of op een RWZI, is 
geen optie. 
De voorgestelde norm voor fosfor is dus zeker geen eindpunt voor de VMM 
De exploitant heeft tevens een schrijven gericht aan Aquafin i.v.m. de automatische 
poederkooldosering. Aquafin heeft laten weten dat de stand van zaken van de brongerichte 
aanpak nog te weinig concreet is en dat men actiefkool wil blijven doseren tot men zeker is 
dat de effluentnormen door de RWZI kunnen gehaald worden. De dosering gaat ook maar 
gebeuren in zoverre deze nodig is om aan de RWZI-normen te voldoen. De 
uitvlakkingsbuffer en de voorlopige versoepeling van de normen voor RWZI zullen dus hierbij 
wel in rekening gebracht worden, zodat niet meer dan nodig wordt gedoseerd. 
Volgens de plan-MER moest het sulfaatconcentraat beperkt worden, nu zijn er nog 
bijkomende metingen gedaan en wordt gesteld dat een hogere norm wenselijk is. De 
exploitant stelt tevens dat de nieuwe impactbeoordelingsmethodiek zou toegepast zijn. Dit 
kan echter niet kloppen want VMM heeft deze ook zelf toegepast. Dit kan enkel als de 
emissieconcentratie van het ontvangende oppervlaktewater stroomopwaarts op nul werd 
gezet. Dan komt men inderdaad aan een toelaatbare concentratie van 1260 mg/l. Als VMM 
de effectieve stroomopwaartse concentratie meeneemt in de berekening, wordt de norm 
helemaal niet gehaald en zou dit nog veel strenger moeten beperkt worden. Ook in de sulfide 
studie werd gesteld dat de maximale concentratie aan sulfaat normaalgezien slechts 380 
mg/l zou bedragen. Dit is dus niet gemotiveerd en er valt dan ook niet in te zien waarom 
hiervoor een soepeler norm zou moeten toegekend worden. 
Wat de lozingsnormen voor PFOS en PFOA betreft, zal de VMM zeker strenger gaan. Er 
bestaan geen zuiveringstechnieken om dit uit afvalwater te verwijderen, zodat deze moeten 
opgevangen worden en afgevoerd voor verbranding. Op zich lijkt de voorgestelde norm geen 
probleem, vermits alle metingen onder het voorstel van VMM liggen. 
Wat de lozingsnorm voor permethrine betreft, heeft het bedrijf een 
voorbehandelingsinstallatie opgestart. Daar waren initieel enkele problemen mee, maar er 
blijkt dat de maximale concentratie uit de installatie in 2020 2,6 µg/l bedroeg. Ondertussen zit 
men 6 maanden verder. Het is niet geweten wat de recentste resultaten zijn. Uiteindelijk 
wordt door VMM een gefaseerde norm voorgesteld, zijnde hetgeen nu maximaal uit de 
installatie komt, dan hetgeen op basis van de impactberekening nog een impact heeft van 
100 % en dan een studie die oplegt om de impact worst-case te beperken naar 10 % van het 
ontvangende oppervlaktewater. Het feit dat de opgelegde studie tot een PNEC van 0,00047 
µg/l zou leiden en onder de bepaalbaarheidsgrens ligt, is niet correct. Door VMM wordt 
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gesteld dat mag gekeken worden naar een norm waarbij de worst-case impact tot 10 % 
beperkt wordt. In de voorgestelde voorwaarde betreft het dus een “of-verhaal”. 
Nonylfenol en nonylfenoletholxylaten zijn zeer gevaarlijke stoffen die dienen beperkt te 
worden. Het is nogal kort door de bocht van de exploitant om te stellen dat dit van de 
grondstoffen afkomstig is en dat dit werd nagevraagd bij de leverancier, zonder resultaat. De 
exploitant kan hierop zelf dieper ingaan bij de leveranciers. Men kan ook niet eenvoudigweg 
verwijzen naar de Europese regelgeving. Het kan niet de bedoeling zijn om verontreinigende 
stoffen in Europa binnen te halen, zodat men hier met de reststoffen blijft zitten. Voor deze 
stoffen kan de norm niet versoepeld worden. Er wordt eveneens een gefaseerd norm 
opgelegd op basis van de impact. 
Er was tevens commentaar op de studie van detergenten. Er wordt in twijfel getrokken of de 
detergenten wel allemaal van het bedrijf van de exploitant afkomstig zijn. In de eerste 
metingen van Aquafin is vlak vóór en vlak na Utexbel gemeten, en is duidelijk gebleken dat 
de concentratieverhoging van Utexbel afkomstig is. De testen door Aquafin betroffen acute 
toxiciteitstesten waarbij de door Aquafin voorgestelde norm, door de chronische impact van 
langdurige lozingen, 10 keer minder moet zijn om het zelfde effect te hebben. Als er een 
acuut toxisch effect is bij bvb 100 µg/l dan is er eveneens een chronisch toxisch effect bij 10 
µg/l. Bij 50 mg/l was er hier geen acute toxiciteit, hetgeen wil zeggen dat er bij 5 mg/l effluent 
ook geen chronische toxiciteit zou zijn. Uiteindelijk is Aquafin nog niet dermate streng en 
wordt gesteld dat 50 mg/l als effluentnorm voor non-ionische detergenten nog kan. Als 
rekening wordt gehouden met de verdunning komt dit nog op 12,5 mg/l aan het influent. 
Hetgeen optimaal is voor de normale werking van een RWZI is tussen de 5 en de 10 mg/l. 
Ook hier zal de VMM dus niet afwijken van het voorstel. De impact op het ontvangende 
oppervlaktewater is hiervan niet bekeken in de plan-MER. Maar bij snelle doorrekening blijkt 
het evenwel ook belangrijk om deze impact aan te pakken. 

De provinciale milieudeskundige stelt dat er in zijn advies nog is vermeld dat er twijfel is 
omtrent de meetresultaten van de gaswasser en dan voornamelijk TOC, VOC en 
formaldehyden. Uit de metingen bleek dat er een overschrijding was van formaldehyde bij 
één van de processen (van de drie gemeten processen). Zelfs met de meetfout van 30 % zat 
men erboven. Men redeneerde bij wijze van tijdsgewogen gemiddelde dat toch kon worden 
voldaan. Uit navraag bij de provinciale deskundige lucht blijkt dat deze redenering niet 
opgaat en dat er zich dus tevens naar luchtemissies toe een probleem stelt. 

De provinciale deskundige lucht stelt dat in het meetrapport wordt verwezen naar een 
artikel van Vlarem, dat weliswaar bestaat, maar dat niet bedoeld is om op die manier 
toegepast te worden. De tijdsgewogen gemiddelden zijn bedoeld om bij heel korte 
monsternameperiodes de analyseresultaten te berekenen. Men mag niet alle resultaten 
tijdsgewogen gaan uitmiddelen. De referentieperiode is 1u, zodat dit niet mag uitgemiddeld 
worden over processen die over verschillende periodes doorgaan. 

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de 
commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Utexbel is één van de weinige 
textielbedrijven die nog actief is in Europa en ongeveer 1000 mensen tewerkstelt, waarvan 
het merendeel in Vlaanderen (700). Dit wil men bestendigen. Dankzij innovatie kan de druk 
vanuit Azië en het concurrentieel nadeel van de loonkloof uit onze buurlanden, worden 
weerstaan. Utexbel besteedt jaarlijks 800.000 tot 1.000.000 euro aan milieugerelateerde 
zaken. Omgerekend betekent dit de helft van het jaarlijks netto resultaat. Er wordt steeds 
geprobeerd om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de overheid ter zake, zoals o.m. 
door de bouw van een bufferinstallatie, de neutralisatie van het afvalwater, de actieve 
koolinstallatie, de vele studies die worden uitgevoerd (fosfor, ECWRTI- dossier; labotesten 
en studies om afvalwater te behandelen en 75 % van het water te recuperen,…) Dit alles met 
de bedoeling om de werkgelegenheid van de 1000 werknemers te kunnen behouden. De 
exploitant is dan ook geschrokken van de vele ongunstige adviezen, in het bijzonder dat met 
betrekking tot water. De exploitant is ongewild in deze situatie terechtgekomen, aangezien hij 
nooit een vergunning heeft verkregen voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie, zodat 
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men sowieso aangewezen is op Aquafin voor de zuivering van het effluent. Bij de 
dimensionering van de RWZI werd daarmee geen rekening gehouden, wat de situatie op 
vandaag alleen maar complexer maakt. Sinds de aansluiting op de collector en de intern 
genomen maatregelen is het effluentvolume met 35 % gedaald. Uiteindelijk worden de 
adviezen sedert 2004 alleen maar ongunstiger. Er wordt verwezen naar de uitgebreide nota. 
Wat de duurtijd van de vergunning betreft heeft de exploitant nood aan rechtszekerheid. 
Betreffende muggen- en tekenwerend weefsel op basis van permitrine is het belangrijk om 
hiervan het maatschappelijk doel te schetsen. Utexbel is het enige bedrijf ter wereld die erin 
geslaagd is om deze gebrevetteerde technologie te ontwikkelen, waarvoor van de Belgische 
autoriteiten zelfs een uitzondering werd bekomen voor militaire toepassingen. Deze 
technologie is veilig voor de gebruiker naar cytotoxiciteit toe. Daarmee werden alle vele 
levens gered en deze bedrijfstak is ook vitaal voor het voortbestaan van Utexbel, zodat 
hieromtrent proactief ook reeds de nodige stappen werden genomen om de impact op het 
milieu te reduceren. In Juni 2020 werd een kostelijke actieve koolinstallatie in gebruik 
genomen om die deelstroom te behandelen. De vooropgestelde normen in de adviezen 
hieromtrent, alsook de degressiviteit ervan, zijn niet realistisch aangezien ze ook onder de 
detectielimiet gelegen zijn. Op het effluent van de RWZI wordt ook geen permitrine meer 
gemeten. Er wordt dan ook gepleit om de norm van 10 µg/l te bekomen als maximum.  
75 % van alle wereldwijd verkochte brandwerende weefsels zijn op basis van 
fosforhoudende vlamvertragers. Epas heeft in een onafhankelijke studie aangetoond dat er 
geen BBT techniek bestaat die op een economische verantwoorde manier organische fosfor 
kan verwijderen. Utexbel zou dus de enige zijn die een dergelijke norm opgelegd krijgt en die 
zou moeten betalen voor een actieve koolinstallatie op de RWZI. Zoals beloofd, is er 
momenteel een studie lopende naar de haalbaarheid van het afkoppelen van een deel van 
deze stroom. Het kan niet de bedoeling zijn dat er twee maal betaald wordt voor dezelfde 
parameters. 
Wat het overstromingsgevaar betreft is het inderdaad zo dat de site op de kaarten in 
overstromingsgevoelig gebied ligt. Het is eigenaardig dat dit deel van het gebied dat op de 
kaart staat, een ingebuisde gracht betreft die al sedert jaren ingebuisd is. Op dat gebied 
werd een parking aangelegd in doorlaatbaar materiaal. De laatste overstroming van de 
Molenbeek dateert van 2003. Op dat moment werd de eigen productie onmiddellijk gestopt. 
Deze overstroming heeft geleid tot het aanleggen van een keermuur van 30 cm langsheen 
de Molenbeek. Sedertdien is er nooit nog een overstroming geweest. De overheid heeft 
inmiddels ook buffervoorzieningen voorzien stroomopwaarts op de Molenbeek, om het 
centrum van Ronse te beschermen. De exploitatie bevindt zich verder stroomafwaarts. 
Wat lucht betreft werd er recent een mail ontvangen van de erkend luchtdeskundige (Odoro), 
waarin staat dat de veiligheidsfactor die werd toegepast voor het bepalen van TOC, indertijd 
ook aangewend werd door het Vito en dat een normale veiligheidsfactor slechts 1,6 zou 
moeten bedragen. De exploitant is dus echt uitgegaan va n worst-case. Op vlak lijkt er dan 
ook geen bijkomend probleem te zijn. 
Alle niet-afvalwatergerelateerde problemen uit het verleden zijn dus aangepakt en opgelost. 
De exploitant is het er volledig mee eens dat nog een monitoring moet gebeuren. 
In verband met lucht, wat de factor 2 betreft voor de conversie van de TOC naar TOS, is 
deze destijds al mede door Vito bepaald geweest. Dit werd ook voorbesproken door Odoro 
met AGOP, zodat de benadering zeker correct is. Wat de overschrijding van de 
formaldehyde betreft, is het niet evident om een representatieve meetwaarde voor het 
emissiepunt te gaan bepalen. Vandaar dat dus een geschikte referentieperiode moet 
gevonden worden door verschillende metingen van 1u uit te voeren. Uiteindelijk zijn er de 
voorbije jaren 24 metingen gebeurd, waarbij werd opgemerkt dat er één overschrijding was. 
Uitgemiddeld zit men op vandaag op 3,25 µg per kubieke meter, terwijl de 
emissiegrenswaarde op 20 ligt. De deskundige lucht zal dus nogmaals bevestigen dat 
voldaan wordt aan  art. 4.4.3, zoals ook aangegeven in het rapport. Wat de andere 
meetrapporten betreft , nog niet beschikbaar op het moment van indienen van de aanvraag, 
dient gesteld dat deze allemaal onder de detectielimiet gelegen waren. Dit alles zal 
bijkomend opgeladen worden op het loket. Die ene meting met overschrijding dateert van 
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2017, en naar aanleiding daarvan werden bijkomende aanpassingen gedaan aan de 
installatie met gunstig gevolg. Het meetprogramma van Odoro is in alle transparantie naar de 
overheid toe uitgevoerd en de te hanteren methodiek werd op voorhand uitgeklaard. 

De VMM stelt i.v.m. permethrine dat de huidige norm van toepassing was voordat de 
actiefkool installatie werd geplaatst. Op basis van de metingen blijkt er nu een maximale 
concentratie te zijn van 2,6 µg/l, daarom heeft de VMM de norm daar dan ook op afgestemd. 
Permethrine is zeer acuut toxisch en er is een impact op het ontvangende oppervlaktewater. 
Het was in vroegere metingen niet het geval dat niks werd gemeten na de RWZI, er is een 
verwijdering van 99 % op de RWZI. Op basis van hetgeen in de plan-MER stond werd 
geopteerd voor een fasering van de norm. De tweede fase is op basis van de NOEC, waarbij 
een norm van 0,48 µg/l wordt vereist. De VMM heeft niet gesteld dat er een studie moet 
gebeuren tot aan de PNEC, maar dat als nuancering een haalbaarheidsstudie werd 
opgenomen tot een norm waarbij er maar tot 10 % impact meer is op het ontvangende 
oppervlaktewater, rekening houdende met de verdunning in het stelsel en 99 % verwijdering 
op de RWZI. Dit is niet onrealistisch. Het is jammer dat de normen uiteindelijk niet zijn 
aangepast aan de geplaatste installatie. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat deze wel is aangepast. 
Momenteel heeft de exploitant een veel hogere norm. 

De VMM stelt dat de huidige norm 10 µg/l is en dat deze nu opnieuw wordt aangevraagd, 
terwijl er nu maximaal 2,6 µg/l wordt gemeten na de installatie. 

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat de installatie er is gekomen omdat men 
er in het verleden problemen mee had om aan die 10 µg/l te komen. 

De VMM antwoordt dat uit recente metingen blijkt dat de door VMM voorgesteld norm wel 
degelijk haalbaar is. Voor VMM is de impact op het ontvangende oppervlaktewater van deze 
acuut toxische stof uiterst precair. 

De vertegenwoordiging van de exploitant wijst op de 99 % verwijdering van de RWZI. De 
resultaten na de RWZI zijn dikwijls onder de detectielimiet. Het is dan ook vervelend dat niet 
exact geweten is welke concentratie nu precies geloosd wordt op de waterloop. Utexbel is 
ook vragende partij om lager te kunnen meten, zodat hierover acuratere uitspraken kunnen 
gedaan worden. 

De VMM stelt dat daarom ook de fasering erin werd gestoken en wordt gesteld dat ook moet 
gemeten worden op de waterloop, e.d.m. 

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat er met de bestaande detectielimiet 
wellicht niet veel zal gemeten worden op de waterloop. De PNEC is zodanig laag, dat een 
meting voor en na de RWZI wellicht niet veel zoden aan de dijk zal brengen. Op het 
lozingspunt zullen wellicht wel nog meetbare concentraties aanwezig zijn. 

De VMM stelt dat er vroeger wel waarden werden gemeten na de RWZI. 

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat de installatie nog wordt opgevolgd en 
dat de haalbaarheid kan beoordeeld worden van lagere concentraties. De installatie staat er 
ook nog niet zo lang. 
Als men naar de concentraties kijkt, betreft dit één kleine druppel op duizenden liters. Er 
wordt gepleit voor een haalbare norm. Voor het bedrijf is dit productassortiment vitaal naar 
de toekomst toe. Als dit product niet meer geproduceerd kan worden, is het gedaan met het 
bedrijf. Het is een onaangenaam gevoel om zich akkoord te verklaren met een norm die het 
gevoel geeft dat men drie maal een strop om de nek heeft gekregen. 

De VMM herhaalt dat de impact op het ontvangende oppervlaktewater voor VMM te groot is. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat er geen garantie is op veiligheid 
voor de gebruiker als de producten uit Azië worden ingevoerd. De impact op het milieu wordt 
hier nog in het midden gelaten.  
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De VMM stelt de afweging op het vlak van de impact voor het milieu te moeten maken. 
Wat de actiefkooldosering en het contract betreft, is het de bedoeling dit aan te houden tot er 
een oplossing is gevonden van de deelstroom van de DMPPA. Aquafin heeft in haar repliek 
ook gesteld dat men niet hoger zal doseren dan nodig voor het halen van de normen. De 
uitvlakkingsbuffer en de voorlopige versoepelde normen leiden ertoe dat dit niet frequent zal 
moeten gebeuren. Men wil de zekerheid achter de hand houden dat er indien nodig 
actiefkool kan gedoseerd worden. Het is misschien niet 100 % BBT, maar het zorgt er wel 
voor dat Aquafin aan de normen kan voldoen. Van zodra er voor de deelstromen via de 
studies van Watercircle tot een andere oplossing kan komen, dan zal dit niet meer nodig zijn. 

De vertegenwoordiging van de exploitant voegt daaraan toe dat als actiefkool wordt 
gedoseerd omwille van het feit dat de waterzuiveringsinstallatie een probleem heeft, dat dit 
daarom nog niet 1 op 1 kan toegewezen worden aan Utexbel. In het verleden is reeds een 
studie gebeurd door Trevi waarin aangetoond werd dat er een probleem was dat niet aan 
Utexbel was gerelateerd. Daarop is nooit een duidelijk antwoord gekomen. Er zijn dus 
andere stromen die op de RWZI toekomen waarvan niet geweten is vanwaar ze komen, 
maar Utexbel moet dan wel de kost dragen voor de actiefkool dosering. 

De VMM stelt dat uit de studie is gebleken dat de DMPPA maar voor 30 % wordt verwijderd. 
Als men dan rekent met het verbruik van Afflamit bij Utexbel, is uit het advies van Aquafin 
ook wel duidelijk wat de impact is op de hoeveelheid organische fosfor in hun 
effluentgemiddelde, waarbij Aquafin ook in de problemen komt voor het halen van de 
normen. 
Wat de normen voor sulfaten betreft is de nieuwe impactbeoordelings-methodiek helemaal 
niet duidelijk, en hoe aan de norm van 1260 mg/l gekomen wordt. De VMM heeft de toetsing 
ook gedaan en dit kan enkel als men er stroomopwaarts een concentratie insteekt van 0 
mg/l. Uit de sulfide-studie blijkt ook dat er normaalgezien maar 380 mg/l sulfaat in het 
afvalwater zou kunnen aanwezig zijn. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat het wellicht klopt dat de nieuwe 
tool werd gebruikt met een achtergrondconcentratie van 0, dit zal worden nagekeken. Wat de 
sulfide-studie betreft vreest men dat de lage concentratie van 610 mg/l op basis van de 
producten die toegevoegd worden met sulfaatverbindingen, toch wel vrij optimistisch is. Dat 
wordt inderdaad helemaal niet verwijderd. 

De VMM antwoordt dat het ook wel op basis van impactstudies is dat bepaald is geworden 
dat dit het maximaal toelaatbare is. 
Voor PFOS en PFOA werd gesteld dat de 0,1 µg/l moet toegepast worden. Er bestaan daar 
geen zuiveringstechnieken voor en eigenlijk moet dit afgevoerd worden. Uiteindelijk blijkt uit 
de meting bij het dossier, dat de vooropgestelde normen voor deze parameters geen 
probleem zijn voor Utexbel. PFOS zat onder de detectielimiet en PFOA was maximaal 0,02 
µg/l. 

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat niet 100 % duidelijk is welke de 
bronnen zijn van deze twee stoffen, zodat de exploitant hieromtrent met een zwaard van 
Damocles boven het hoofd hangt. Het zal maar gebeuren dat er net een overschrijding is op 
het moment dat de inspectie langskomt, terwijl de exploitant helemaal niet weet vanwaar 
deze stoffen afkomstig zijn. De exploitant wenste zich daarom veilig te stellen op dit vlak. Er 
is een uitfasering op Europees vlak voor deze stoffen. 

De VMM stelt dat men algemeen in Vlaanderen wel van plan is dit strikter toe te passen. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat in het regeerakkoord nochtans 
staat dat men niet strenger gaat zijn dan Europa. 

De VMM stelt i.v.m. de norm voor detergenten en de studie die door Aquafin is uitgevoerd 
i.v.m. toxiciteitstesten, dat hierop een repliek is gekomen van Aquafin waarbij gesteld wordt 
dat er acute toxiciteitstesten gebeurd zijn, maar dat voor de chronische toxiciteit een 
concentratie moet gehanteerd worden die op z’n minst tien keer lager tot honderd keer lager 
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ligt. Bij strikte toepassing van die 10 keer lagere concentratie, is er dus vanaf 50 mg/l geen 
acute toxiciteit meer en vanaf 5 mg/l geen chronische toxiciteit, kan men stellen dat Aquafin 
eigenlijk nog vrij soepel is door 50 mg/l voorop te stellen. Als men dan 4 of 5 keer verdunt, is 
er nog 10 mg/l in het influent. Dit ligt nog een stuk daarboven en heeft een impact op het slib. 

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat dit genuanceerd werd vermits de 
influentconcentraties niet de concentraties zijn waar het actief slib aan blootgesteld wordt. 

De VMM antwoordt dat dit wel is wat in de zuivering binnenkomt. 

De vertegenwoordiging van de exploitant bevestigt dit maar herhaalt dat dit niet de 
concentraties zijn waar het actief slib aan blootgesteld wordt. De detergenten voldoen 
allemaal aan de detergentverordening, en zijn voor minstens 80% biologisch afbreekbaar. 
Als men dit hydraulisch bekijkt is de concentratie in het actief slibsysteem eigenlijk aan de 
effluentconcentratie. Hetgeen binnenkomt wordt opgemengd met al de rest, wordt 
afgebroken en de bacteriën worden nooit blootgesteld aan die concentraties. Men had beter 
met de vergunning rekening gehouden en met de afbreekbaarheid en dus eerst een Zahn-
Wellenstest en pas dan een acute toxiciteitstest. Dit heeft men totnogtoe niet gedaan. 

De VMM antwoordt dat men voor detergenten geen Zahn-Wellenstest, maar een biologische 
inhibitietest gebruikt.  

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat het erom gaat dat het slib niet 
aan deze concentraties wordt blootgesteld en dat er een groot stuk afgebroken wordt. Er zal 
worden aangedrongen om dit te nuanceren. 

De VMM stelt dat Aquafin op alle andere RWZI’s ook hinder ondervindt van 
effluentconcentraties van 5 tot 10 mg/l. 

De vertegenwoordiging van de exploitant wijst op het economisch aspect en stelt dat de 
detergenten gebruikt worden in de preparatie van de ververij. Als het weefsel niet op een 
deftige manier wordt voorbereid, kan men ook niet op een deftige manier gaan verven en 
kan geen kwaliteit afgeleverd worden. Als er geen haalbare norm kan gevonden worden, dan 
stopt het voor de ververij. Totnogtoe zijn nog geen alternatieven gevonden die de 
detergenten op een goede manier kunnen vervangen. 

De VMM vraagt naar de stand van zaken betreffende de tests met Watercircle, Ecopac en 
Trevi. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat er gisteren nog feedback werd 
gegeven aan het kabinet daaromtrent. Wat fosfor betreft werd uiteindelijk met betrokkenen 
van de universiteit van Leuven naar een aantal labotesten gekeken of de fosforstroom kon 
behandeld worden. Dit is nog zeer empirisch, zodat het bedrijf hier nog niet is op ingegaan. 
Men is niet van plan om als bedrijf een doctoraatstudie uit te voeren op dergelijke stromen. 
Wat niet wil zeggen dat men ondertussen niet aan het nakijken is hoe de deelstroom zou 
kunnen afgekoppeld worden. Er werden een aantal partijen gecontacteerd om na te gaan op 
welke manier nadien de deelstromen kunnen worden behandeld (opconcentreren, 
afvoeren,…). Daarnaast werd met Creaqua opnieuw gestart met het ECWRTI -dossier, om 
de totale afvalwaterstroom te gaan behandelen, wetende dat dit weliswaar geen oplossing is 
voor de fosfor deelstroom. Er zullen een aantal labotesten opnieuw uitgevoerd worden om na 
te kijken welke investeringen er nodig zijn voor deze installatie. 

De VMM vraagt of het ECWRTI-dossier wel een oplossing biedt voor de detergenten en voor 
de permethrine. 

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat dit deels klopt. 
Die studie wordt binnenkort opgestart en kost 25.000 euro. De studie werd destijds al 
uitgevoerd, maar bleek toen tot een economisch niet-rendabele oplossing te leiden. Er wordt 
gehoopt dat de technologie ondertussen is vooruitgegaan. Ook was er destijds nog geen 
buffer geïnstalleerd. 
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De provinciale deskundige lucht voegt nog toe dat de opmerking niet ging over de 
gebruikte factor 2, doch eerder over de toepassing van art. 4.4.4.3 van Vlarem II omtrent het 
berekenen van het tijdsgewogen gemiddelde, wat eigenlijk niet mag voor de norm voor 
formaldehyde. Men wil weten welke uitstoot er is bij welke soort processen. Om te toetsen 
aan de emissienormen, mogen de verschillende processen niet uitgemiddeld worden. De 
referentieperiode voor de emissienorm is 1u, algemeen, behalve bij bepaalde bakprocessen 
waar het langer kan zijn. Er moeten algemeen gemeten individuele waarden getoetst worden 
aan de emissienorm. Behalve als er meer dan 12 keer per jaar gemeten wordt, moeten de 
waarden allemaal voldoen. Dat staat tevens in art. 4.4.4.5 van Vlarem II. Het valt ook, m.b.t. 
de uitstoot van de gaswasser, op dat TOC bvb 79,5 mg/Nm³ is, terwijl er eigenlijk niks 
gedetecteerd wordt in de GCMS-analyse. Misschien is de monstername/meetcombinatie niet 
geschikt om alles te detecteren. 

De vertegenwoordiging van de exploitant herhaalt dat de ene overschrijding in 2017 voor 
formaldehyde werd aangewend om nog aanpassingen aan de installatie uit te voeren. 
Nadien zijn er geen overschrijdingen meer vastgesteld. 

De provinciale deskundige lucht wijst op een overschrijding in meetpunt 46 op 21 oktober 
2020, misschien net niet. Er werd 29,6 mg/Nm³gemeten. Bij het brandwerend proces is er 
mogelijks meer formaldehyde. Dit dient sowieso opgevolgd te worden. De beoordeling moet 
in elk geval gebeuren op de individuele meetresultaten en niet op gemiddelden. Naar de 
omgeving toe is ook de momentane uitstoot van belang, zeker gezien de klachtenhistoriek. 

De vertegenwoordiging van de exploitant vraagt of men de repliek van de erkend 
deskundige via de actie “verstuur een bericht” op het loket kan opladen. 

De provinciale deskundige lucht antwoordt dat dit zeker mag. Er werd echter ook contact 
genomen met de mensen van Vito die toezicht uitoefenen op de erkende labo’s. Deze 
mensen volgden het standpunt helemaal. Het artikel werd nu toegepast op een manier die 
niet helemaal klopt. De metingen zijn niet verkeerd, maar de door de exploitant gebruikte en 
gehanteerde referentieperiode komt niet overeen met hoe deze periode in Vlarem 
gedefinieerd is. 

De vertegenwoordiging van de exploitant kan de voormelde meting van 29,6 mg/Nm³ niet 
bevestigen. De erkend deskundige lucht stelt dat sedert de ingebruikname van de wasser, 
de hoogste gemeten waarde 20,4 betrof. Dit is niet op de norm. Alle andere metingen zijn 
kleiner dan 5 mg/Nm³. 

De provinciale deskundige lucht wijst op p.16 van het rapport van Odoro, waar die 29,6 
mg/Nm³ vermeld wordt.  

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dit te zullen nakijken. 

De provinciale milieudeskundige stelt, i.v.m. de overstromingsproblematiek, dat er een 
onderscheid is tussen een verlies aan overstromingsruimte en maatregelen om een bedrijf te 
vrijwaren van overstroming. Er is inderdaad een keermuurtje gebouwd, wat positief is naar 
milieu-impact. Anderzijds wordt daardoor wel een vermindering gecreëerd van 
overstromingsvolume dat er initieel wel was. De rechtspraak heeft bevestigd dat dit een 
heikel punt is. Vanaf de start van de referentieperiode in 2006 moet men de situatie 
vergelijken met de situatie op vandaag, om dan te kunnen uitsluiten of er al dan niet 
compensatie nodig is. 

De voorzitter vraagt of de commissie na dit horen bij haar standpunt blijft. 

De VMM antwoordt bij het ongunstig advies te blijven. 
Het betreft een groot IPPC-bedrijf dat moet voldoen aan de normen. Zomaar de lozing op 
RWZI afwenden, is niet aanvaardbaar. Zelfs als er destijds zou rekening gehouden zijn met 
het bedrijf op de dimensionering van de RWZI, dan nog blijft de problematiek van de 
detergenten, organische fosfor en permethrine hetzelfde. 
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De BREF wordt nu gefinaliseerd en zal over vier jaar in werking treden, zodat de exploitant 
maar beter hierop kan voorbereid zijn. 

De provinciale milieudeskundige betreurt dat ter zitting dan toch de bereidheid wordt 
getoond om de afkoppeling van de spoelwaters te gaan onderzoeken. Dit had eigenlijk al 
moeten gebeurd zijn, gezien de historiek. 

De VMM stelt dat het ook enkel maar gaat om de bereidheid om dit te onderzoeken. Indien 
men de organische fosfor niet kan verwijderen, zal dit binnen 4 jaar moeten verbrand 
worden.  
Men koppelt ook steeds terug naar het economisch verhaal, maar uiteindelijk is wat 
vastgelegd wordt als BBT per definitie wel haalbaar voor een bedrijf uit de sector.  

De provinciale milieudeskundige stelt dat, indien het dossier het voorstel zou hebben 
omvat om de spoelwaters op te concentreren en af te voeren, en men kon concluderen dat 
het ECWRTI-verhaal wel degelijk tot resultaten zou leiden, er dan wel mogelijks perspectief 
was. Mits opname van de nodige voorwaarden zou het einde van de impact om de 
Molenbeek dan in zicht zijn. Dit is nu niet het geval en dit is een breekpunt. 

De VMM stelt dat de toekomstige normering voor de andere polluenten ook heel wat 
strenger wordt. Er zal dus meer voorbehandeling moeten gebeuren. 

De provinciale milieudeskundige heeft ook bedenkingen bij het telkens aanvragen van een 
nieuw planologisch attest. Dit is niet de bedoeling van de wetgever. 

AGOP-Milieu stelt het ongunstig advies bij te treden. Men kan niet anders op vlak van 
GPBV. 

De povc adviseert ONGUNSTIG op 08 juni 2021. 

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: 

- het betreft de exploitatie van een textielbedrijf; 

- de lopende milieuvergunning dateert van 21 december 2016 en werd verleend bij 
ministerieel besluit na een arrest van de Raad van State van 1 oktober 2015 voor een 
termijn van 5 jaar; 

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hervergunning en een beperkte 
verandering; 

- de verandering betreft in hoofdzaak een beperkte actualisatie van de 
vergunningstoestand; 

- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een woongebied met culturele, historische en/of 
esthetische waarde, bestemming waarmee de inrichting planologisch niet verenigbaar is; 
op 3 mei 2021 verkreeg het bedrijf een gunstig planologisch attest voor het behoud van 
het bedrijf op de bestaande locatie; de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om in 
toepassing van artikel 4.4.26.§2 van het VCRO af te wijken van de vigerende 
stedenbouwkundige voorschriften; 

- tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend; de bezwaren m.b.t. de 
waterbezoedeling zijn gegrond; 

- het lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater onder rubriek 3.2.2.°a) bedraagt 5.400 
m³/jaar i.p.v. 16.200 m³/j; 

- er werd een gecorrigeerd rioleringsplan m.b.t. de lozing van het huishoudelijk afvalwater 
opgeladen in het loket; 

- uit de bespreking van het aspect bedrijfsafvalwater blijkt dat er een belangrijke impact is 
op de Molenbeek (na verwerking in de RWZI van Ronse) aangaande de lozing:  

- van DMPPA (door gebruik fosforhoudende vlamvertragers); 

- permetrine (muggenafstotend maken textiel); 
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- detergenten (uitspoeling van slib); 

- nonylfenol en nonylfenolethoxylaten. 

- gezien de blijvende verstoring van de kwaliteit van het actief slib door lozing van 
detergenten en blijvende lozing van recalcitrante CZV en TP op RWZI Ronse, geeft de 
lozing van het bedrijfsafvalwater nog steeds aanleiding tot het ‘minder goed functioneren 
van de RWZI’ waarvan sprake in het Bedrijfsafvalwaterbesluit; bovendien betekent de 
lozing van dit bedrijfsafvalwater een groot risico op overschrijding van de Vlaamse en 
Europese normen voor de huishoudelijke waterzuivering bij de exploitatie van de RWZI 
Ronse; om deze redenen adviseren de VMM en Aquafin nv om de lozing van het 
bedrijfsafvalwater van Utexbel af te koppelen van de openbare riolering; 

- Aquafin verkreeg op 9 januari 2020 nog afwijkende lozingsnormen voor de parameters 
CZV, ZS en totaal P tot en met 31 december 2024; conform een consensusvergadering 
tussen Aquafin nv en de VMM van 13 juni 2019 moet deze verlenging van afwijkende 
normen gezien worden als een laatste verlenging, gezien deze voor P reeds bestaat 
sinds 1/12/2002 en voor CZV sinds 1/1/2010; 

- de hydraulische impact van de lozing van niet-verontreinigd hemelwater in de Molenbeek 
t.o.v. het hoogwaterdebiet dient nog verder onderzocht te worden; 

- de aangevraagde NaOH-houder van 21 m³ wordt gebruikt als buffer- of als procestank; 
deze houder dient bijgevolg niet opgenomen te worden onder de aangevraagde opslag 
van bijtende stoffen (rubriek 17.3.4.3°); 

- de bestaande azijnzuurhouder verkreeg een oranje keuring en zal vervangen worden door 
een nieuwe houder met dezelfde inhoud; 

- bij vervanging van weefgetouwen dienen deze op trillingsdempers geplaatst te worden; 

- een goede opvolging van de doorslag van de actief koolfilter, een bijkomende pH-logging 

in het bufferbekken, een verhoging van de redoxwaarde en een periodieke H2S-meting 

aan het lozingspunt zijn vereist om meer controle te kunnen uitoefenen en om tijdig in te 
kunnen grijpen om geurhinder te vermijden t.g.v. het bufferbekken; 

- bij een aantal stookinstallaties is er een overschrijding van de NOx-norm vastgesteld, 
weliswaar binnen de meetfout van 30 %; het is aangewezen dat de exploitant bijkomende 
maatregelen voorziet om hieraan te verhelpen; 

- er dienen voor een aantal stookinstalalties nog emissiemetingen te gebeuren; 

- er is een blijvende opvolging vereist van de werking van gaswasser op spanraam 3 en de 
polymeriseuse; 

- er is nog twijfel over de correctheid van de conclusies bij de uitgevoerde emissiemetingen 
op de gaswasser m.b.t. het permetrineproces (verschil meting TOC/TOS en VOC) en het 
gebruik van een tijdgewogen gemiddelde om te stelllen dat voldaan is aan de normering 
bij de vaststelling dat tijdens het brandwerend proces een overschrijding van de EGW van 
formaldehyde werd gemeten; 

- de gevraagde afwijking m.b.t. de beperkte opslag van acetonitrile kan toegestaan worden. 

Beschrijving en motivering 

MER-plicht 

In het kader van de aanvraag van een planologisch attest werd een plan-MER opgemaakt. 

In het kader van de IIOA en rekening houdende met bijlage 1 en 2 van het MER-besluit van 
2004 is het bedrijf echter niet MER-plichtig, zodat de hervergunning niet gepaard gaat met 
de verplichte opmaak van een project-MER. 
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De aanvraag heeft wel betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij 
het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de 
project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 
over de MER-screening (B.S. 20 april 2012). 

De aanvraag bevat het plan-MER als bijlage waarin de verschillende milieuaspecten 
uitvoerig worden besproken. De verschillende milieucompartimenten worden tevens onder 
het luik ‘effecten op de omgeving’ in detail besproken. 

De dienst MER heeft het bijhorend definitief plan-MER goedgekeurd op 20 april 2021. In dit 
plan-MER wordt geconcludeerd dat de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van Utexbel op 
de huidige locatie en de planologische bestendiging ervan geen onevenredige milieueffecten 
teweegbrengen in vergelijking met de situatie waarbij het bedrijf verplicht moet verhuizen. Er 
dient wel rekening gehouden te worden met de voorgestelde aanbevelingen en milderende 
maatregelen. 

Motivering met betrekking tot IIOA 

GPBV-bedrijf 

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de ingedeelde activiteit onder 
de rubriek 41.10 (hoofdactiviteit) en de rubriek 43.3.2° (nevenactiviteit). 

Voor deze iioa is de BREF ‘Textiles Industries’ van toepassing. 

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie. 

BKG-bedrijf 

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde en 
aangevraagde stookinstallaties onder de rubriek 43.4. 

Bijlage RY bevat de gegevens inzake de BKG-inrichting. 

De exploitant heeft bij de aanvraag een monitoringplan toegevoegd dat door het 
Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) geverifieerd is en door het Vlaamse 
Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) werd goedgekeurd. 

Energieplanning 

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning. 

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ, nl. 0,2772 PJ/jaar.  

Utexbel is voor haar vestiging te Ronse toegetreden tot de energiebeleids-overeenkomst 
voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-
intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus 
voldaan.  

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik 
kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is 
bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.  

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen 

De site waarop het bedrijf ligt, grenst aan (de tuinen van) woningen gelegen langs de 
Zonnestraat (in het noorden) en aan de Maghermanlaan (in het zuiden) waar woningen aan 
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de overzijde van de straat liggen. Ten oosten (Parklaan) en ten westen (César Snoecklaan) 
liggen andere bedrijven en (groot)handelszaken. 

De afvalwaterbufferbekkens zijn gelegen op percelen aan de andere kant van de César 
Snoecklaan, aan de achterzijde van een aantal (groot)handelszaken. Ten zuiden en ten 
oosten van de bufferbekkens liggen (groot)handelszaken en bedrijven. In het westen ligt 
onbebouwd gebied (volgens het GRUP bestemd als bosgebied). In het noorden grenzen de 
percelen aan woongebied (woningen met tuinen gelegen aan de Zonnestraat).  

Bespreking milieuhygiënische aspecten 

Afstands- en verbodsbepalingen 

Luidens artikel 5.17.4.1.3.§1 van VLAREM II is, tenzij anders vermeld in de 
milieuvergunning, de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van 
gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden: 

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III; 

- in een gebied ander dan industriegebied; 

- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en 
recreatiegebied. 

De aanvraag omvat o.m. een in de eerste klasse ingedeelde opslag van bijtende en 
schadelijke gevaarlijke stoffen in een woongebied. 

De verbodsbepaling geldt, conform §2 van hetzelfde artikel, echter niet op een bestaande 
inrichting of op de toegelaten verandering eraan als die het recht tot exploitatie, verkregen uit 
een verleende vergunning of melding, verhinderen, en bij hernieuwing van die vergunning. 

Afvalstoffen 

Afvalstoffen dienen selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd 
door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter 
zake vergunde verwerkingscentra.  

Het geproduceerde afval wordt volgens de aanvraag continu zorgvuldig opgevolgd d.m.v. 
een afvalregister. 

Utexbel is lid van Val-I-Pac, waardoor er gegarandeerde recyclagepercentages, betreffende 
verpakkingsafval, gehaald worden. 

Afvalwater 

Utexbel heeft in het kader van de aanvraag planologisch attest een plan-MER laten opstellen 
door erkende MER-deskundigen om de potentiële milieueffecten op een objectieve en 
wetenschappelijke manier te laten evalueren en beoordelen. 

Lozingssituatie 

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. De rioleringen van de Zonnestraat, Cesar 
Snoecklaan en de Maghermanlaan zijn aangesloten op de RWZI Ronse. 

Het huishoudelijk afvalwater wordt deels via een septische put geloosd in de riolering van de 
Zonnestraat.  

Het bedrijfsafvalwater wordt na buffering en pH-neutralisatie geloosd via het lozingspunt in 
de Collector Aquafin langs de Molenbeek. De collector is aangesloten op RWZI Ronse. 
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Het effluent van de RWZI Ronse wordt geloosd in de Molenbeek, een lokaal 
oppervlaktewaterlichaam van eerste orde (L1) met als waterlichaamcode L111_1022. 

De Molenbeek, betreft een onbevaarbare 2e categorie waterloop, welke conform de 
stroomgebiedsbeheersplannen gecatalogiseerd wordt als type kleine beek 

Het bedrijf ligt niet in aandachts- of speerpuntgebied.  

Huishoudelijk afvalwater  

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van 16 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater 
in de riolering van de Cesar Snoecklaan. 

In voorliggend dossier (R_ADDENDA) wordt de lozing aangevraagd van 5.400 m³/jaar 
huishoudelijk afvalwater in de riolering van de Zonnestraat via een nieuw lozingspunt (sedert 
2020).  

In de rubriekentabel wordt verkeerdelijk de hernieuwing gevraagd van het huidig vergunde 
debiet aan huishoudelijk afvalwater.  

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de preparatie van de weverij zal geloosd worden 
via een nieuwe aansluiting op de riolering in de Zonnestraat. Het wordt geloosd via een 
septische put.  

Het overige huishoudelijk afvalwater wordt samen met het bedrijfsafvalwater geloosd en 
integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater. 

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties voor 518 personen. 
Voor de huishoudelijke toepassingen wordt gebruik gemaakt van leidingwater. 

Op het rioleringsplan staat de lozing van de stroom huishoudelijk afvalwater richting 
Zonnestraat verkeerdelijk aangeduid als een lozing van bedrijfsafvalwater. Een aangepast 
rioleringsplan werd op 04.06.2021 op loket geladen. Dit plan voldoet voor de VMM. 

De lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8. van VLAREM II. 

Bedrijfsafvalwater  

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van 125 m³/uur – 1.700 m³/dag – 620.000 
m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering. 

In voorliggend dossier wordt de lozing aangevraagd 100 m³/uur – 1.500 m³/dag – 547.500 
m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering.  

Dit behelst een vermindering van 25 m³/uur – 200 m³/dag – 72.500 m³/jaar en een verlaging 
van de vergunde afvalwaterrubriek van 3.4.3 naar 3.4.2. 

In het proces wordt gebruik gemaakt van grondwater van het bedrijf SODER (2018 – 
371.356 m³/jaar) en hemelwater (3.705 m³). Hemelwater wordt ingezet voor de stoomketels 
en zal dus grotendeels verloren gaan als verdamping. 

1 a 2 % van het gebruikte water verdampt, 1 a 2 % wordt opgenomen in het product.  

Momenteel wordt er geen afvalwater hergebruikt. 

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit:  

- Proceswater afkomstig van het verven, bleken en veredelen van textiel. 

- Huishoudelijk afvalwater via septische putten 

- Niet verontreinigd hemelwater 

Het proceswater bestaat uit dump (restfractie baden), het spoelwater van het applicatiebad 
en het spoelwater van de weefsels. Bij een kleine badopmaak (250 liter) bedraagt het 
aandeel restbad 80 l of 32 %. Dit wijzigt, neemt af naarmate wordt aangevuld uit de 
verfkeuken en de metrages stijgen. 
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Het bedrijfsafvalwater wordt verzameld in een afvalwaterbuffer (5.000 m³), vervolgens 
ondergaat het afvalwater een pH correctie (CO2-installatie) en stroomt via de venturi in de 
collector van Aquafin.  

Sedert juni 2019 is de nieuwe betonnen afvalwaterbuffer van 5.000 m³ in dienst.  

Vanuit de buffer wordt het afvalwater, dat ontstaat in de werkweek (5d/7), uitgemiddeld 
geloosd over de volledige week (7d/7). Het geloosde afvalwater doorloopt een venturi 
voorzien van debietsmeting en de nodige continue metingen (temperatuur, geleidbaarheid en 
zuurtegraad).  

• Debiet 

Er wordt een vermindering van het lozingsdebiet aangevraagd met 25 m³/uur – 200 m³/dag 
tot 100 m³/uur – 1.500 m³/dag – 547.500 m³/jaar. 

De vermindering van het dagdebiet is het gevolg van de optimalisatie van de 
afvalwaterbuffer en van het gebruik van één van de twee vroegere mestzakken van 2.500 m³ 
als buffer ecologisch transport.  

Ten gevolge van deze aanpak kan de betonnen afvalwaterbuffer van 5.000 m³ volledig benut 
worden als buffering en uitmiddeling van het afvalwater. 

Op het overleg op 16 november 2020 werd gesteld dat de werking van de buffer (5.000 m³) 
nog beter kan. Er is overleg omtrent de buffersturing met Farys. Momenteel wordt er gewerkt 
met de hoogte in de buffer om het te lozen debiet te bepalen. Er is nog een te grote variatie 
in het lozingsdebiet. Dit debiet moet constanter worden (over 7 dagen) naar de RWZI en 
gebeuren op basis van het pompdebiet. Dit vergt een blijvende opvolging en monitoring.  

• Lozingsnormen 

Voor de gebruikte gemeten waarden werd in het plan-MER gewerkt met analyses vanaf juli 
2019 tot december 2019. 

In de aanvraag werden de aangevraagde lozingsnormen gemotiveerd op basis van 
gegevens van 2019 – 2020. 

Volgende lozingsnormen worden aangevraagd:  

- de algemene voorwaarden voor lozing op riolering; 

- de sectorale 44° a textielveredeling voor lozing op riolering van bijlage 5.3.2; 

- volgende bijzondere voorwaarden:  

CZV/BZV: <4 
BZV/totaal N: >4 
BZV/totaal P: >25 
BZV: 1.500 mg/l – 1.300 kg/dag 
CZV: 3.500 mg/l – 4.400 kg/dag 
totaal N: 100 mg/l – 320 kg/dag 
totaal P: 30 mg/l – 30 kg/dag 
ZS: 1.000 mg/l – 320 kg/dag 
Cr: 100 µg/l  
As: 5 µg/l 
Cd: 0,8 µg/l 
Hg: 0,3 µg/l 
Ni: 50 µg/l 
Zn: 1 mg/l  
Ag: 5 µg/l 
B: 700 µg/l 
Co: 6 µg/l 
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Sb: 1 mg/l 
Cl: 680 mg/l 
sulfaten: 2.000 mg/l 
fenolindex: 0,4 mg/l 
permethrin: 10 µg Cl/l 
totaal PAK’s:1 µg/l 
acenafteen: 0,68 µg/l 
fenantreen: 1,5 µg/l 
anthraceen: 1 µg/l 
fluorantheen: 0,56 µg/l 
pyreen: 0,4 µg/l 
benzo b,k fluoranthene: 0,3 µg/l 
benzo(a)pyreen: 0,25 µg/l 
som benzo(g,h,i)peryleen en indeno 1,2,3 pyreen: 0,2 µg/l 
nonylfenol: 25 µg/l 
4-chloor-3,5-dimethylfenol: 32 µg/l 
4-chloor-3-methylfenol: 45 µg/l 
Som fenolen zonder4-methylfenol -(p-cresol) en 2,4dimethylfenol: 100 µg/l 
anionische detergenten (AID): 10 mg/l 
niet-ionogene (NID) en kationische detergenten (KID): 150 mg/l 
som AID, NID, KID: 150 mg/l 

De aangevraagde lozingsnormen worden uitgebreid besproken in het advies van de VMM-
AET. Uit dit advies blijkt dat er m.b.t. de volgende aangevraagde lozingsnormen zich 
problemen stellen: 

totaal P: 30 mg/l – 30 kg/dag; 

permethrine: 10 µg Cl/l; 

niet-ionogene (NID) en kationische detergenten (KID): 150 mg/l; 

sulfaten: 2.000 mg/l; 

nonylfenol: 25 µg/l + voorstel bijk norm nonylfenolethoxylaten; 

• Problematiek totaal P 

Het overgrote deel van de door Utexbel geloosde fosforvracht kan worden gerelateerd aan 
de productie van vlamwerend textiel en meer bepaald de gedeeltelijke lozing van 
fosforhoudende vlamvertrager Aflammit en katalysator Gadelan. 

Op de RWZI Ronse treden overtredingen van de norm voor totaal fosfor op door pieken in 
het effluent van het gehalte aan totaal fosfor.  

Er is een verband tussen deze pieken en het draaien van Aflammit campagnes bij Utexbel 
en het overschrijden van de norm voor fosfor ter hoogte van de RWZI.  

De organische fosforwaarden in de lozing van Utexbel kunnen in grote mate worden 
toegeschreven aan Aflammit en Gadelan verbruik  

Aflammit bevat 80 % DMPPA en Gadelan is een katalysator op basis van orthofosfaat (dus 
geen organische fosfor). 

In het plan-MER wordt geconcludeerd dat op basis van de voorgestelde toetsingswaarden 
(PNEC) en het gehanteerde beoordelingskader de lozing van Utexbel voor DMPPA een 
onaanvaardbare impact op de ontvangende waterloop heeft, zowel op gemiddelde basis 
als onder worstcase omstandigheden. 

Volgens het plan-MER is er in de literatuur op dit moment nog geen overeenstemming over 
de adequaatheid van de betreffende toetsingswaarde (PNEC) en is er twijfel over de feitelijke 
toxiciteit van dit product. 
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M.b.t. de toxiciteit van DMPPA formuleerde de VMM volgende opmerkingen op de 
conclusies in de studies en de plan MER:  
- Indien voor een stof een PNEC beschikbaar is, dan primeert deze boven het resultaat 

van een éénmalige ecotoxtest op het totale afvalwater. DE PNEC voor DMPPA is binnen 
REACH afgeleid volgens een overeengekomen methodiek. Hierbij zijn extra 
veiligheidsfactoren gebruikt. De PNEC in het REACH dossier is momenteel de enige 
waarde die beschikbaar is.  

- Indien de PNEC onvoldoende adequaat wordt geacht, dan dient deze waarde te worden 
herzien (dit gebeurt normaal door de producent) en aangepast in het registratiedossier.  

Er is in het verleden (2017-2019) een uitgebreide studie uitgevoerd door een erkend 
deskundige water van EPAS naar de toxiciteit van DMPPA en naar de mogelijkheden om 
deze parameter uit het afvalwater te weren. Het spoelwater met de betreffende 
fosforhoudende componenten, noch het effluent van de RWZI Ronse bleek acuut ecotoxisch 
en de hoofdcomponent DMPPA wordt evenmin als een PBT-stof beschreven. Er konden 
geen haalbare technieken worden geïdentificeerd om DMPPA verregaand te verwijderen. 
Een deelstroombehandeling werd onderzocht maar is o.a. omwille van het hoge debiet 
economisch niet haalbaar.  

Zweden heeft in het kader van de huidige herziening van de BREF bijkomende informatie 
aangeleverd betreffende de effecten van DMPPA houdende organofosfor vlamvertragers. De 
conclusie van Zweden is dat zowel geconcentreerde baden als spoelwaters apart moeten 
behandeld worden. Ze mogen niet met de rest van het afvalwater naar de biologische 
zuivering worden gestuurd. 

De behandelingsbaden worden door de exploitant apart gehouden voor hergebruik bij een 
volgende campagne of voor afvoer naar een verbrandingsoven maar vertegenwoordigen een 
eerder klein percentage t.o.v. de geloosde vracht. Het kan echter bezwaarlijk als duurzaam 
worden beschouwd om alle spoelwaters apart te houden voor verbranding.  

Bij de milderende maatregelen is het tevens van belang om naar mogelijke nageschakelde 
technieken of zuiveringstechnieken te kijken. DMPPA wordt niet of slechts beperkt biologisch 
verwijderd, behoudens een zekere adsorptie aan het slib.  

De mogelijkheid om actief kool in te zetten voor de spoelwaters werd reeds aangehaald in de 
eerste EPAS-studie. Hieruit werd geconcludeerd dat bij dosering van actieve kool de 
effectiviteit exponentieel afneemt en de kosten exponentieel toenemen.  

In hoofdstuk 5 (= BBT conclusies) van de draft BREF worden een aantal technieken 
weerhouden als beste beschikbare techniek voor de zuivering van oplosbare, persistente 
polluenten, zoals DMPPA. (Actief kool, Chemische precipitatie, Chemische reductie, 
Chemische oxidatie, Nanofiltratie en omgekeerde osmose, Evaporatie). Beste beschikbare 
technieken zijn per definitie technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, 
het best scoren op milieugebied én betaalbaar zijn én technisch uitvoerbaar zijn.  

In de EPAS studie wordt, in tegenstelling tot wat in de draft BREF staat, besloten dat deze 
technieken te duur zijn en de BBT overstijgen. 

Om uit de impasse te geraken welke technieken haalbaar zijn voor de behandeling van 
afvalwater met organische fosfor afkomstig van vlamvertragers werd door het kabinet 
Leefmilieu gesteld dat het aangewezen is dat dit wordt onderzocht door diverse technologie 
leveranciers van watercircle.be. 

Een afvalwaterstaal afkomstig van de behandeling met fosforhoudende vlamvertragers dient 
aan watercircle overgemaakt te worden. Deze laatste biedt dit afvalwater aan, aan diverse 
technologie leveranciers ter behandeling. De leveranciers dienen aan te geven met welke 
uiteenlopende technieken (BBT en verdergaand) dit afvalwater kan behandeld worden ter 
verwijdering van de aanwezige organische fosfor en wat de kostprijs daarvan is. De 
economische haalbaarheid voor het bedrijf dient nadien nagegaan te worden. Er wordt 
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weliswaar uitgegaan van een behandeling van deze specifieke deelstroom (30 m³/week) en 
niet van de volledige afvalwaterstroom. 

Op 16 november 2020 gaf het bedrijf aan dat er momenteel onderzoek (eigen engineering) 
lopende is om te na te gaan of de organische fosforhoudende spoelwaters (30 m³/week – 
zowel Gadelan als DMPPA 30/70) apart kunnen opgevangen worden. Er kon geen beroep 
meer gedaan worden op de constructeur. 

Uit een eerste feedback blijkt dat Utexbel deze zomer de machine zal aanpassen zodat de 
deelstroom kan afgetakt en behandeld worden. De techniek voor deze behandeling wordt 
onderzocht – een offerte werd reeds afgeleverd.  

Momenteel beschikt het bedrijf over een contract met Aquafin inzake de financiering van de 
actief kooldosering ter verwijdering van het aanwezige fosfor.  

Uit de EPAS studie blijkt een significante impact van UTEXBEL op de zuiveringsresultaten 
van RWZI Ronse: 

“Uit het verschil kan (…) worden afgeleid dat Utexbel op gemiddelde basis ca. 1,08 mgP/l 
organisch bijdraagt of ca. 80 % van de op het niveau van de RWZI geloosde organische 
fosfor.” 

Ondanks de nieuwe buffer (uitmiddeling) wordt geen lagere norm aangevraagd. Deze 
aangevraagde norm 30 mg/l en 30 kg/d wordt niet steeds gerespecteerd (met pieken tot 70 
kg/dag). 

Ten gevolge van het recalcitrante karakter van de geloosde fosforvracht, zijn Europese (80 
% of 2 mg/l) en Vlaamse (80 % en 2 mg/l) grenswaarden voor totale fosfor voor RWZI Ronse 
permanent in gevaar. Een lozingsnorm van maximaal 10 mg/ en 10 kg/d aan totaal P is 
volgens de VMM haalbaar. 

VMM stelt ook voor dat deze parameter simultaan bemeten wordt op het effluent van 
Utexbel, het influent van de RWZI en het effluent van de RWZI en stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de RWZI in de Molenbeek (organische fosfor-DMPPA). Een 
meetprogramma dient i.s.m. Aquafin en de VMM opgesteld te worden. 

Gezien met de voorgestelde norm van 10 mg/l – 10 kg/dag de impact op het ontvangende 
oppervlaktewater nog steeds te groot is, dient het bedrijf een haalbaarheidsstudie uit te 
voeren waarbij de impact van organische fosfor en DMPPA kan gereduceerd worden tot 
aanvaardbaar niveau. 

• Problematiek permethrine 

Dit betreft een stof welke aan de REACH verordening onderworpen is. Permethrine wordt 
gebruikt voor het muggenafstotend maken van textiel. Permethrine is zeer acuut giftig voor 
waterorganismen.  

Utexbel vraagt het behoud van de huidige norm aan wegens postmonitoring effect actieve 
kool testen (tijdelijke norm). 

Uit de impactberekeningen (t.o.v. de PNEC) is gebleken dat de lozing van permethrine door 
het bedrijf verwacht wordt een belangrijke impact (zowel gemiddeld als worst case) te 
hebben op de ontvangende waterloop. 

Er werd getoetst t.o.v. de PNEC waarde van 0.00047 µg permethrine/l. Dit is de laagst 
waargenomen waarde (NOEC) uit laboproeven gedeeld door een factor 10. De NOEC betrof 
een 21 dagen durende test op de watervlo. 

Indien getoetst zou worden t.o.v. de NOEC i.p.v. de PNEC en rekening gehouden zou 
worden met een verwijdering van 99 % in de RWZI, dan zou een aanvaardbare tijdelijk 
impact worden veroorzaakt tot een lozingsconcentratie van 2,7 µg permethrine/l, wat 
overeenkomt met 0,48 µgCl/l. 
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Dit is 10 maal lager dan wat op dit moment haalbaar blijkt.  

Het bedrijf trof in de loop van 2019 en de start van 2020 al milderende maatregelen. Op de 
waswaters van de met permethrine behandelde stoffen is een deelstroombehandeling in 
werking genomen met actieve kool. De eerste resultaten zijn veelbelovend: een 
zuiveringsrendement tot >90 % wordt vastgesteld.  

Dit dient echter nog verder te worden opgevolgd om hierover duidelijke cijfers te rapporteren 
en mee te nemen in de bepaling van de lozingsnorm.  

De nieuwe voorbehandelingsinstallatie voor de spoelbaden met permethrine bestaat uit : 

- een filter; 

- een opvangtank (10 m³); 

- een buffer/stockagetank (10 m³); 

- drie actief koolfilters (3x1m³); 

- effluenttank (2 m³). 

De behandelingsinstallatie is volledig operationeel sedert juni 2020.  

Op het overleg van 16 november 2020 werd door het bedrijf het volgende gesteld : 

“Gezien de permethrine veredeling slechts 1 dag in de week gebeurt, stelde zich een 
probleem in de behandelingsinstallatie nl. er wordt biologie/gasontwikkeling vastgesteld 
op de actieve kool. Dit geeft aanleiding tot minder absorptie. Het proces is dus nog niet 
stabiel en dient a.d.h.v. analyses verder opgevolgd te worden en geoptimaliseerd.” 

De maximaal gemeten waarde bedroeg 2,6 µgCl/l in 2020 ~14,82 µg permethrine/l. In 2018 
mat VMM maximaal 38,7 µg permethrine/l, in 2020 46,5 µg permethrine/l.  

Gelet op wat voorafgaat stelt het bedrijf voor nog tijdelijk een hogere norm van 10 μgCl/l of 
56 μg/l permethrine toe te kennen om op die manier de actiefkoolfilterinstallatie verder op 
punt te stellen en een technisch haalbare lozingsnorm af te kunnen leiden. Na een 
voldoende lange evaluatieperiode, bijvoorbeeld twee jaar, dient deze norm, i.f.v. de 
testresultaten en eventueel nieuwe inzichten, te worden herbekeken. 

In de BREF textiel wordt in hoofdstuk 4 verwezen naar een techniek voor de verwijdering van 
permethrine welke gebruikt wordt in de UK nl boiling in coastic soda. Deze techniek wordt 
beschouwd als een voorbeeld van chemische oxidatiebehandeling welke als BBT wordt 
aangeduid in de draft BREF.  

Utexbel gaf aan dat dit technologisch zeer moeilijk is. Het afvalwater van Utexbel is reeds 
zeer basisch omwille van het gebruik van NaOH en dient voor lozing geneutraliseerd te 
worden.  

Rekening houdende met een verwijdering ter hoogte van de RWZI van 99 % stelt VMM 
volgende fasering van de lozingsnorm voor:  

- eerste 2 jaar: 2,6 µg Cl/l (14,82 µg permethrine/l) op basis van maximum gemeten na 
behandelingsinstallatie (worst case impact 5.496 % tov PNEC – 549 % tov NOEC) 

- vervolgens 0,48 µgCl/l (2,7 µg permethrine/l) op basis van worst case impact (1.000 % tov 
PNEC – 100 % tov NOEC) 

- binnen de termijn van 3 jaar een studie waarin de haalbaarheid van een lozingsnorm 
PNEC 0,00047 µg permethrine/l wordt nagegaan – of een norm waarbij de worst case 
impact beperkt wordt tot 10 %, rekening houdende met de verdunning van 1/6 
(1.500/8.605 m³/dag) en 99 % verwijdering t.h.v. de RWZI. 

De VMM stelt ook voor dat deze parameter simultaan bemeten wordt op het effluent van 
Utexbel, het influent van de RWZI en het effluent van de RWZI en stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de RWZI in de Molenbeek. Een meetprogramma dient i.s.m. Aquafin en 
VMM opgesteld te worden. 
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De exploitant stelt het volgende in haar repliek van 3 juni: 

“UTEXBEL investeerde reeds 100 k€ in een Actieve Kool installatie om deze molecule op 
verschillende deelstromen te verwijderen. De investering is een combinatie van 
opvangreservoirs en een serieschakeling van 3 AK filters. De resultaten zijn zeer 
bevredigend. 

Het voorstel van de VMM nl. een concentratie van 2,6 µg Cl/l, na 2 jaar 0,48 µg Cl/l en 
een studie om de PNEC van 0,00047 µg/l permetrine (ofwel 0,00008 µg Cl/l) te halen gaat 
voorbij aan de realiteit. 

Ondanks optimalisaties aan de bron en een deelstroombehandeling als milderende 
maatregel meent UTEXBEL dat het maximaal haalbare bereikt is. Naast de CAPEX 
bedraagt de OPEX van de AK installatie jaarlijks ± €100.000. Met deze installatie gaat 
UTEXBEL reeds verder dan het BBT-principe en moet hier ook aan toegevoegd worden 
dat er geen permetrine gemeten wordt op het effluent van de RWZI en er dus een 
efficiënte zuivering in de WZI optreedt. 

Een norm van 10 µg Cl/l is voor UTEXBEL dan ook het maximaal haalbare. 

De deputatie kan de repliek van de exploitant deels bijtreden en kan akkoord gaan met een 
halvering van de gevraagde norm voor permithrine, met name 5 i.p.v. 10 µg Cl/l.  

Het bedrijf dient bovendien jaarlijks een opvolgingsrapport over te maken aan de VMM 
waarin de werking van de behandelingsinstallatie wordt toegelicht en de behaalde 
verwijderingspercentages worden geduid.  

Voorts stelt de deputatie dat het bedrijf binnen de termijn van 3 jaar een studie dient op te 
maken waarin de haalbaarheid van een lozingsnorm PNEC 0,00047 µg permethrine/l wordt 
nagegaan – of een norm waarbij de worst case impact beperkt wordt tot 10 %, rekening 
houdende met de verdunning van 1/6 (1.500 / 8.605 m³/dag) en 99 % verwijdering t.h.v. de 
RWZI. Deze studie gaat vergezeld met een voorstel van maatregelen. Deze studie dient 
overgemaakt aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be). 

Deze voorwaarden worden opgenomen als bijzondere milieuvoorwaarden nr. 30 f) en g) in 
de vergunning. 

• Problematiek detergenten 

Er is een lozingsnormering voor anionische (AID), niet-ionische (NID) en kationische (KID) 
detergenten. 

De detergenten die het bedrijf gebruikt, moeten voldoen aan de Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad (nr. 6481/2004) betreffende detergenten. Het bedrijf houdt 
de overeenstemmende MSDS fiches beschikbaar voor de toezichthoudende overheid. 

Alle gebruikte detergenten zijn conform de detergentverordening. Er worden hoofdzakelijk 
niet-ionische detergenten gebruikt. 

Aquafin gaf op het overleg van 16 november 2020 aan dat de lozing van detergenten van 
Utexbel een nadelige impact heeft op de slibkwaliteit en op het halen van de lozingsnormen 
van de RWZI (ZS). Uit onderzoek bleek : 

Er werden zeer hoge concentraties aan (vnl. nonionische) detergenten vastgesteld in het 
influent. De hoge detergentconcentraties konden via rioolstelsel metingen terug gebracht 
worden naar lozingen van Utexbel. Metingen in het stelsel wijzen op concentraties boven de 
100 mg/l t.h.v. het lozingspunt. 

Het slib valt uiteen en wordt uitgespoeld: waarden tot 40 mg/l NID worden gemeten in het 
influent van de RWZI. Op andere RWZI’s wordt een negatieve impact vastgesteld bij 
detergentconcentraties (AID en NID) van 5-10 mg/l in het influent. 
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Aquafin nam hiervoor reeds maatregelen nl het dosering van polymeer. De kosten hiervoor 
werden tot op heden niet doorgerekend aan het bedrijf  

De impact van de geloosde detergenten op het ontvangende oppervlaktewater werd niet 
bekeken.  

Op het overleg van 16 november 2020 werd afgesproken dat verder onderzoek zou 
uitgevoerd worden inzake de impact van detergenten op de slibkwaliteit van RWZI Ronse. 

De belangrijkste conclusies uit de studie zijn de volgende: 

Er worden hoofdzakelijk twee detergenten gebruikt:  

- Felosan JET of AVI Wash SLN (identiek) wordt gebruikt tijdens de voorbehandeling en bij 
het bleken (goede was & bevochtigings- eigenschappen). 

- Chemispers DA1001 of rucotex NKS 150 (identiek) wordt gebruikt bij het zepen na 
verven. Dit om de niet gefixeerde kleurstof in dispersie te brengen en dus betere 
echtheden te krijgen.  

Deze detergenten hebben als hoofdeigenschap “nonionisch” en als neveneigenschap “ licht 
anionisch”. 

Op basis van de uitgevoerde testen is het aan te bevelen om de geloosde concentratie van 
beide producten ter hoogte van het bedrijf minimaal te reduceren met een factor 2. Met deze 
voorgestelde maatregel zou de totale gemiddelde concentratie aan detergenten afkomstig 
van Utexbel Snoecklaan ter hoogte van het influent van de RWZI dalen tot ca. 15 mg/l. Dit is 
nog steeds aanzienlijk hoger dan de richtwaarde van 5 à 10 mg/l die normaal wordt 
gehanteerd, dus verdere opvolging is zeker vereist. 

Utexbel dient mogelijke alternatieven voor de gebruikte detergenten te onderzoeken of de 
dosering aan te passen. 

Voor de non-ionogene detergenten wordt een onderzoek opgestart waarin wordt nagegaan 
of deze te verwijderen zijn d.m.v. ozon en/of elektrocoagulatie. Hiervoor zullen testen 
opgestart worden. Uit het ECWRTI project werd al een verwijderingsefficiëntie van 56 % 
behaald met elektrocoagulatie maar dit moet opnieuw geverifieerd worden met de huidige 
stroom en technologie. 

Rekening houdende met de aangevraagde concentratie van 150 mg/l en een verwijdering 
van 50 % op de RWZI, bedraagt de impact in worst case 2.600 %. Bij een reductie van de 
lozingsnorm tot 50 mg/l bedraagt de worst case impact alsnog 871 %. 

Gelet op wat voorafgaat adviseert de VMM de volgende lozingsnormen: 

- Anionische detergenten: 10 mg/l 

- Kationische detergenten: 10 mg/l 

- Non-ionische detergenten: 50 mg/l (maximaal toelaatbaar voor Aquafin) 

De VMM stelt ook voor dat deze parameter simultaan bemeten wordt op het effluent van 
Utexbel, het influent van de RWZI en het effluent van de RWZI en stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de RWZI in de Molenbeek. Een meetprogramma dient ism Aquafin en 
VMM opgesteld te worden. 

• Problematiek sulfaten 

Een verlaging van de sectorale norm van 2.000 mg/l naar een bijzondere lozingsnorm van 
510 mg/l wordt door de VMM voorgesteld op basis van de impactberekening. Uit huidige 
gegevens is deze verlaging haalbaar, maar die metingen zijn heel beperkt (3 tot 4 analyses 
in 2019-2020 - in de periode ervoor werd nog met zwavelzuur geneutraliseerd). Gezien er 
toch enkele belangrijke additieven zijn in de productie met sulfieten, wordt door de exploitant 
een behoud van de sectorale norm gevraagd. 
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Zowel de gemiddelde impact als de worst case impact zijn belangrijk. Door de lozingsnorm te 
beperken tot 510 mg/l kan de worst case impact gereduceerd worden tot beperkt. De VMM 
stelt voor dat deze norm van 510 mg/l wordt opgenomen.  

Momenteel loopt een sulfaat/sulfidestudie: het pH- en redoxevenwicht om de vorming van 
sulfiden te vermijden (geurhinder en schade aan leidingen) speelt hierbij een belangrijke rol. 

• Problematiek nonylfenol en nonylfenolethoxylaten 

Volgens REACH bijlage XVII mogen nonylfenol (NF) en nonylfenolethoxylaten (NFE) niet in 
de handel worden gebracht of worden gebruikt als stof of in concentraties in mengsels gelijk 
aan of groter dan 0,1 gewichtspercent in de textielsector, tenzij het om een toepassing gaat 
waarbij geen afvalwaterstroom ontstaat (gesloten kring). 

De exploitant vraagt een lozingsnorm van 25 µg/l op basis van een maximaal gemeten 
waarde van 23 µg/l.  

NF in het afvalwater van textielbedrijven is voornamelijk te wijten aan de afbraak van NFE 
die zich mogelijks op de grondstoffen bevinden. Daarom is het nodig om de NFE ook mee te 
normeren in het afvalwater. 

De garens, oliën en grondstoffen werden gecheckt. Er kon niet tot een conclusie gekomen 
worden. 

Mogelijks kan de verhoogde concentratie (vooral 2020) te wijten zijn aan het gebruik van 
Dettol. Uit een analyse uitgevoerd door VMM bleek dit niet het geval te zijn. Er werd geen 
nonylfenol vastgesteld in het gebruikte ontsmettingsmiddel.  

Uit het MER blijkt dat de norm voor nonylfenol dient beperkt te worden tot 1,7 µg/l om als 
aanvaardbaar beschouwd te worden in worst case omstandigheden. 

De VMM stelt volgende fasering voor bij de op te leggen lozingsnorm voor nonylfenol en 
nonylfenolethoxylaten : 

- eerste 2 jaar: 4 µg/l  

- rekening houdende met de gemiddelde immissieconcentratie van het ontvangende 
oppervlaktewater (0,356 µg/l) en een verwijdering op de RWZI van 50 % wordt een worst 
case impact bepaald van 95 %  

- nadien 1,7 µg/l op basis van een aanvaardbare worst case impact (99 %) 

- binnen de termijn van 3 jaar een studie waarin de haalbaarheid van een lozingsnorm 
PNEC 0,3 µg/l wordt nagegaan. 

Het volgende dient mee onderzocht te worden : 

- Het is aangewezen om verdachte waswaters van inkomende vezels te analyseren op NP 
en NPE. Volgens REACH moeten waswaters van grondstoffen (vezels/weefsels) die NF/ 
NFE bevatten in gesloten kring worden gehouden.  

- Er dienen contacten gelegd te worden met de leveranciers van grondstoffen zodat een 
milieuverantwoordelijksketting tot stand komt waarbij vlot informatie wordt uitgewisseld 
over type en belasting van chemicaliën op het textielmateriaal, waaronder NFen NFE. 

- Nadat het probleem aan de bron is gereduceerd, kan het nodig zijn om ook het interne 
rioleringsstelsel of delen ervan te reinigen.  

VMM stelt ook voor dat deze parameter simultaan bemeten wordt op het effluent van 
Utexbel, het influent van de RWZI en het effluent van de RWZI en stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de RWZI in de Molenbeek. Een meetprogramma dient i.s.m. Aquafin en 
VMM opgesteld te worden. 
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• Bespreking overige lozingsnormen 

De aangevraagde lozingsnorm voor de parameters As, Cd en Hg zijn gelijk aan het 
indelingscriterium. De aangevraagde lozingsnorm is hierdoor overbodig. 

Gezien alle meetresultaten van de parameter B onder het indelingscriterium liggen is de 
aangevraagde lozingsnorm eveneens overbodig. 

Utexbel vraagt het behoud huidige norm voor PAK’s totaal op basis van lozingsgegevens. 
Gelet op de individuele indelingscriteria voor PAK’s en de specifieke aangevraagde 
deelnormen acht VMM een totaal norm voor PAK’s niet meer relevant en stelt voor deze 
lozingsnorm te schrappen. 

Het gebruik van PFOS binnen de textielsector is verboden door de POP-Verordening. Het 
gebruik van PFOA voor het olie- en waterafstotend maken van textiel is toegelaten tot 4 juli 
2023, doch uit wetenschappelijk onderzoek blijk dat PFOA dezelfde milieuschadelijkheid 
heeft als PFOS. PFOS en zijn derivaten zijn opgenomen als prioritair gevaarlijke stof in de 
Dochterrichtlijn Prioritaire stoffen. Om die redenen wordt de lozingsnorm voor PFOS en 
PFOA door de VMM tot de rapportagegrens beperkt. 

De overige aangevraagde lozingsnormen worden weerhouden. De motivering hiervoor is 
terug te vinden in het advies van de VMM. 

• Impact ontvangende oppervlaktewater – plan MER  

Het effluent van de RWZI Ronse wordt geloosd in de Molenbeek, een lokaal 
oppervlaktewaterlichaam van eerste orde (L1) met als waterlichaamcode L111_1022. 

De Molenbeek, betreft een onbevaarbare 2e categorie waterloop, welke conform de 
stroomgebiedsbeheersplannen gecatalogiseerd wordt als type kleine beek 

Uit de meetgegevens van het VMM oppervlaktewater meetnet blijkt dat de Molenbeek zowel 
stroomop- als stroomafwaarts de RWZI (lozing Utexbel) niet voldoet aan de 
milieukwaliteitsnormen voor de parameters CZV, Ntot, Ptot, o-PO4, chloriden, geleidbaarheid 
en O2. De kwaliteit van de Molenbeek wordt gekarakteriseerd als slecht. Voor de parameter 
totaal P is er een duidelijke stijging na de RWZI vast te stellen.  

De belangrijkste conclusies van de impactberekening zijn als volgt: 

- Er wordt een belangrijke gemiddelde impact vastgesteld voor de parameters BZV, CZV, 
Ptot, SO4, AOX, 4-chloor-3,5-dimethylfenol, permethrine en DMPPA. 

- Er wordt een belangrijke tijdelijke impact voor de parameters CZV, BZV, AOX, Ptot, 
Porg, Co, Se, V, acenafteen, anthraceen, benzo(b+k)fluorantheen, pyreen, fenantreen, 
fluorantheen, naftaleen, benzo(g,hi)-peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen, nonylfenol, 4-
chloor-3,5-dimethylfenol, 4-chloor-3-methylfenol, permethrine en DMPPA vastgesteld. 

- Voor de parameters Porg, AOX, DMPPA, permethrine en benzo(g,hi)peryleen en 

indeno(1,2,3-c,d)pyreen wordt een belangrijk onaanvaardbaar effect vastgesteld door de 

lozing van Utexbel op de Molenbeek via de RWZI. 

• Afbreekbaarheid bedrijfsafvalwater 

Het bedrijf heeft een volledige screening laten uitvoeren door een erkend MER deskundige in 
de discipline water, deeldomein afvalwater, van alle gebruikte producten op hun 
bioafbreekbaarheid en bioelimineerbaarheid op de RWZI. De bioafbreekbaarheid en 
bioelimineerbaarheid van de gebruikte stoffen worden geëvalueerd aan de hand van de 
testprocedures beschreven in artikel 5.41.1.5.§1 van titel II van Vlarem (sectorale 
voorwaarden textielsector).  

In de studie werd een volledige oplijsting gemaakt van de verschillende grondstoffen, 
hulpstoffen en kleurstoffen. Op basis van het jaarverbruik, de gevarenklasse (acuut of 
chronisch gevaarlijk voor aquatisch milieu – H-zinnen), de afbreekbaarheid (Zahn Wellens – 

36/78



OECD 302B), CZV/BZV verhouding en CZV vracht & aandeel naar het afvalwater werd een 
‘voorkeurlijst’ opgemaakt. 

In 2019 werden 302 producten toegepast. Van 190 producten was de CZV gekend en voor 
145 producten de BZV. Een van de meest significante producten zijn de papmiddelen. Dit 
komt vooral door het ontbreken van CZV, BZV concentratie en afbreekbaarheidstesten. 
Deze info dient opgevraagd te worden bij de leveranciers.  

In 2020 (1e semester) werden 241 producten toegepast. Voor 199 producten was de CZV 
gekend en voor 147 producten de BZV.  

In de studie wordt een theoretische CZV/BZV verhouding berekend : 

- 2019: 2,3 

- 2020: 2,13 

Deze verhoudingen werden berekend op basis van de samenstelling van de verbruikte 
producten. 

Het aandeel van de producten met beschikbare data bedraagt slechts 36-37 % ten opzichte 
van de geloosde hoeveelheid CZV en 42 – 48 % van de geloosde BZV.  

De verhouding tussen de vrachten op basis van de som van de productenlijst en de effectief 
geloosde vrachten is te laag om de bekomen theoretische BOD/COD-verhouding als 
representatief te beschouwen. Het ontbreken van CZV en BZV concentraties van de 
papproducten en het relevant aandeel extern aangeleverde weefsels zijn hiervan de 
oorzaak. Verder onderzoek is nodig. 

Op basis van de lozingsconcentraties in 2019, varieerde de verhouding CZV/BZV tussen 2,2 
en 3,45 (gemiddeld 2,68). Voor 2020 schommelde de verhouding tussen 2,22 en 3.7 
(gemiddeld 2,8). 

Deze waarden liggen hoger dat de theoretische verhoudingen en tonen een minder gunstig 
evolutie van de verwerkbaarheid.  

Indien geen rekening wordt gehouden met de makkelijk afbreekbare gebruikte producten, 
bekomt men een theoretische CZV/BZV verhouding van 5,07 zowel in 2019 als 2020. Dit is 
de invloed van de hulpstoffen en kleurstoffen. 

De significantiebepaling levert een oplijsting op van alle toegepaste producten volgens hun 
specifieke impact op de CZV/BZV-verhouding. Deze lijst laat toe gerichte bronbeperkende 
maatregelen te nemen en mogelijk toepasbare alternatieven te onderzoeken voor de meest 
significante producten om een lagere organische belasting en/of een betere biologische 
afbreekbaarheid van het geloosde bedrijfsafvalwater te bekomen. Er kan worden aanbevolen 
de evaluatie van de significantie te optimaliseren met betrekking tot ontbrekende gegevens 
en verder jaarlijks te actualiseren. 

In voorliggende studie werd nog niet na gegaan of alternatieve producten voorhanden zijn 
voor de slecht scorende producten. 

Het is ook aangewezen dat het bedrijf een BBT-check doet waarbij nagegaan wordt of 
uitvoering gegeven wordt aan toepasselijke bron-, proces- en end of pipe technieken 

Mogelijks zijn bijkomende technieken nodig om de effluentconcentraties van bepaalde 
relevante componenten te bereiken. 

2019 – van de 305 gebruikte producten zijn er 188 slecht afbreekbaar (<60 % - bv 
kleurstoffen ) waarvan meer dan 100 de afbreekbaarheid niet gekend is. 

2020 (1e semester) – van de 318 gebruikte producten zijn er 199 slecht afbreekbaar (<60 % - 
bv kleurstoffen ) waarvan meer dan 100 de afbreekbaarheid niet gekend is. 

Inzake het gebruik van milieugevaarlijke stoffen verwijst de VMM naar de bepalingen van 
artikel 5.41.1.5.§1 van VLAREM II. 
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De VMM is van oordeel dat er op vlak van chemische inventarisatie bijkomende 
inspanningen moeten gebeuren. Voor de producten waarvoor tot op heden nog niet de 
gevraagde informatie werd aangeleverd (verwijderbaarheid, toxiciteit), moet er contact 
genomen worden met de betrokken leveranciers. Voor stoffen die toxisch en onvoldoende 
biologisch afbreekbaar of bioelimineerbaar zijn, moeten minder schadelijke alternatieven 
gezocht worden. 

• Toetsing uitvoeringsbesluit Vl.R. van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering 
houdende regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI 

Utexbel Stukververij wordt gecatalogiseerd als een bedrijf waarvoor een ‘grondige evaluatie’ 
vereist is. 

Uit deze evaluatie blijkt dat steeds voldaan wordt aan de verhoudingen CZV/BZV < 4, en 
BZV/Ntot > 4, maar dat de verhouding BZV/P > 25 niet steeds gerespecteerd wordt. 

Rekening houdend met de effectief geloosde/aangevraagde vrachten voldoet het bedrijf niet 
meer aan de vooropgestelde criteria voor een grondige evaluatie (zie tabel in advies VMM).. 

De RWZI Ronse heeft een capaciteit van 30.000 IEBZV 54 of 27.000 IEBZV 60 en werd gebouwd 
in 2001. Het betreft een laagbelaste actief slib installatie met biologische stikstofverwijdering 
en chemische fosforverwijdering. 

De restcapaciteit van de installatie bedraagt 9902 IE BZV60, deze capaciteit is in theorie 
beschikbaar voor niet-huishoudelijke vuilvracht. Deze capaciteit wordt reeds ruimschoots 
overschreden. RWZI Ronse kan de industriële belasting niet aan. 

Door Aquafin werd in 2019 een afwijking van de Vlarem rendementen aangevraagd nl. CZV 
125 mg/l of 75 %, ZS 88 % en Ptot 60 %.  

Aquafin motiveerde deze aanvraag als volgt : 

‘De jaren 2016-2018 worden evenwel niet gekenmerkt door een stabiele procesvoering. 
Sinds 2003 is namelijk, op vraag van de toenmalige minister van Leefmilieu, het 
afvalwater van Utexbel aangesloten op de RWZI Ronse Het bedrijfsafvalwater van 
Utexbel zorgt voor een sterke verstoring in het zuiveringsproces van de RWZI Ronse.  

Voor fosfor wordt voorgesteld het verwijderingspercentage ook voor de komende 5 jaar te 
verlagen naar 60 %. Dit omwille van het feit dat het bedrijf Utexbel op regelmatige basis 
hoge vrachten organische fosfor loost die niet via de gehanteerde zuiveringstechnologie 
(chemische precipitatie) kunnen verwijderd worden. Er dient opgemerkt dat zelfs met deze 
normversoepeling niet gegarandeerd is dat kan voldaan worden aan de normen vermits 
de concentraties niet verwijderbare fosfor dermate hoog kunnen liggen dat niet aan de 
jaargemiddelde concentratienorm van 2 mg/l kan voldaan worden. Dit deed zich voor in 
2017.  

Daarnaast treden regelmatig overschrijdingen van de concentratienorm voor CZV (125 
mg/l) op als gevolg van de lozing van recalcitrante CZV (textielafvalwater). Dit blijkt ook uit 
de wekelijkse metingen in de periode 2016-2018, zoals bij het dossier gevoegd. Om die 
reden werd vanaf 2009 een “of” bepaling in de vergunning opgenomen. Er wordt nu 
gevraagd deze “of” bepaling ook de komende vijf jaar op te nemen. 

Tenslotte is vast te stellen dat het rendement voor zwevende stoffen slechts nipt haalbaar 
is als gevolg van de verstoring van de bezinking door het bedrijfsafvalwater. Om die reden 
wordt ook hiervoor een versoepeling aangevraagd. Vermits de gemiddelde 
effluentconcentraties voor deze parameter duidelijk hoger liggen dan 10 mg/l is hier geen 
sprake van een generieke afwijking door verdunning maar geldt een specifieke reden met 
name de verstoring van het zuiveringsproces door het aangesloten bedrijfsafvalwater.’ 
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Op 9 januari 2020 leverde de Deputatie van Oost-Vlaanderen een omgevingsvergunning af 
voor RWZI Ronse waar voor de parameters CZV, ZS en Ptot afwijkende bepalingen van 
toepassing werden gesteld vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2024: 

- CZV: 125 mg/l of Δ % CZV: 75 %  

- ZS: 35 mg/l en Δ % ZS: 88 %  

- Ptot: 2 mg/l en Δ % Ptot: 60 %. 

Vanaf 1 januari 2025 zijn de voorwaarden vermeld in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II 
integraal van toepassing. 

Conform een consensusvergadering tussen AQF en VMM van 13 juni 2019 moet deze 
verlenging van afwijkende normen gezien worden als een laatste verlenging, gezien deze 
voor P reeds bestaat sinds 1/12/2002 en voor CZV sinds 1/1/2010. De afwijkende normering 
is immers toe te schrijven aan de lozing van Utexbel stukververij waarbij de redenering werd 
gemaakt dat bij de hervergunning van de Stukververij bijgevolg nog uiterlijk nog 3 jaar rest 
om een duurzame oplossing voor deze vestiging te realiseren. 

In 2017 werd vastgesteld dat niet langer aan de sterk versoepelde voorwaarden kon voldaan 
worden voor de parameter totaal P: de jaargemiddelde effluentconcentratienorm van 2 mg/l 
werd niet langer gehaald. Hiermee voldoet RWZI Ronse bovendien ook niet meer aan de 
eisen van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ofwel voldoen aan 80 % ofwel 
aan 2 mg/l jaargemiddeld). Deze normoverschrijding is integraal toe te schrijven aan de 
recalcitrante, gebonden fosfor die met technologieën voor zuivering van stedelijk afvalwater 
niet kan worden verwijderd. Ook voor de andere parameters wordt de performantie van de 
RWZI nog steeds negatief beïnvloed. In 2018 voldeed de zuivering aan de Vlaamse en 
Europese effluentnormen maar dit enkel als gevolg van een extra meetcampagne eind 2018.  

In het verleden werd België reeds veroordeeld door het Europese Hof van Justitie in dit 
verband. 

De VMM is van oordeel dat op basis van bovenvermelde vaststelling en de toepasselijke 
wetgeving de lozing van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf dient afgekoppeld te worden 
van de huishoudelijke zuivering. Indien de lozing op de RWZI toch wordt toegestaan kan dit 
slechts op voorwaarde dat het bedrijf meeparticipeert in de uitbreiding van de capaciteit van 
de RWZI. Het bestaande contract voor het milderen van de impact van recalcitrante CZV 
door middel van een dosering van actief kool dient verlengd te worden. De VMM vindt het 
aangewezen om de vergunningstermijn te beperken tot 31 december 2024 zijnde de 
eindtermijn van versoepelingen van de RWZI Ronse. Vanaf 1 januari 2025 geldt immers voor 
CZV 75 % én 125 mg/l. 

In haar repliek van 3 juni 2021 kan het bedrijf zich niet akkoord verklaren met een 
vergunningstermijn van 3 jaar: 

“Er wordt door VMM (en AQUAFIN) voorgesteld de vergunningsduur te beperken tot 3 
jaar, gekoppeld aan de periode wanneer de vergunning van de RWZI te Ronse afloopt. 
Utexbel kan hier in geen geval mee akkoord gaan. Met een dergelijke korte 
vergunningsperiode wordt geen rechtszekerheid gegeven. Utexbel vraagt 5 jaar zijnde de 
geldigheid van het planologisch attest.” 

De deputatie kan de repliek van de exploitant bijtreden en oordeelt dat met de voorwaarden 
die opgenomen zijn in deze vergunning, de vergunning kan worden verleend voor 
onbepaalde duur. 

• Contract met Aquafin 

Momenteel is er een contract tussen het bedrijf en Aquafin tot 22 december 2021 met als 
voorwaarden: 
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Gemiddelde samenstelling dient te voldoen aan : 

- BZV> 100 mg/l 

- CZV/BZV < 4 

- BZV/TN > 4 

- BZV/TP > 25 

Maximaal toegelaten piekwaarden 

- Q  1.700 m³/dag 

- BZV  2.250 mg/l  960 kg/dag 

- CZV  4.770 mg/l  2.030 kg/dag 

- ZS  1.000 mg/l  320 kg/dag 

- TN  150 mg/l  63 kg/dag 

- TP 30 mg/l 30 kg/dag  

Investering in dosering poederkool via een silo voor automatische poederkooldosering – 
220.000 euro 

De investering in een automatische poederkooldosering werd begin juli 2020 gegund. De 
opstart van deze installatie is voorzien in mei 2021. 

Het doseren van actieve kool is een maatregel om de impact op de zuivering te milderen. 
Een reductie aan de bron (Ptot) blijft noodzakelijk om het probleem op te lossen.  

Huidig contract is niet in overeenstemming met de geldende bijzondere voorwaarden.  

Dit contract wordt door het bedrijf betwist omdat er twijfels zijn over de effectiviteit van actief 
kooldosering voor de verwijdering van fosfor.  

Het bedrijf dient over een nieuw saneringscontract te beschikken wanneer bovenstaand 
contract afloopt nl 22/12/2021. Dit is als voorwaarde nr. 30 m) opgenomen in deze 
vergunning. 

• Ecologisch transport  

In de milieuvergunning van 30 september 2010 werd een buffering van minimaal 4.500 m³ 
voor het bedrijfsafvalwater opgelegd tegen 31 maart 2011. Deze werd gerealiseerd aan de 
hand van 2 buffers van elk 2.500 m³ volgens het mestzakprincipe. 

Deze buffers zorgen voor de egalisatie van het afvalwater. In de vergunning van 05 april 
2012 werd gesteld dat 1.700 m³ in deze buffers steeds ter beschikking dient te zijn ten 
behoeve van ecologisch transport bij regenweer. De hoeveelheid afvalwater van één dag 
dient bij overstortwerking gebufferd te worden. 

De buffer voor het ecologisch transport werd opgelegd gezien de BZV-concentratie > 500 
mg/l bedraagt en er tussen het lozingspunt en de RWZI 2 overstorten (Bakkereel en RWZI) 
gesitueerd zijn, waarvan 1 bemeten, waardoor het ecologisch transport niet gewaarborgd is. 

Op het overstort Bakkereel diende een elektronische detectie voorzien te worden, die 
gekoppeld werd aan de Utexbel – buffer, zodat er in de mate van het mogelijke, niet meer 
door Utexbel geloosd wordt tijdens het overstorten. 

Op 23 december 2011 sloot Utexbel hieromtrent een buffercontract af met Aquafin. 

De overstortdetectie werd verplaatst naar OS Paillartcamp ter hoogte van de RWZI, gezien 
na plaatsing van de buffers door Utexbel ook het lozingspunt is verschoven en de lozing van 
het bedrijf geen impact meer heeft op OS Bakkereel. De nieuwe overstortdetectie is 
operationeel op 4 maart 2015. 

Op dit overstort werden volgende overstortfrequenties waargenomen 32 in 2016, 25 in 2017, 
10 in 2018 en 8 in 2019. De gemiddelde duur van de overstortevents bedroeg 225 min in 
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2016, 185 min in 2017, 101 min in 2018 en 213 min in 2019. Het volume gemiddeld 15.611 
m³ in 2016, 14.386 m³ in 2017, 7.761 m³ in 2018 en 38.914 m³ in 2019.  

In 2019 werd de bufferwerking van Utexbel 14 geactiveerd en in 2020 16 maal.  

Na problemen in 2015 t.g.v. geurhinder van de twee afvalwaterbuffers en na scheuren in één 
van de twee afvalwaterbuffers in 2016, werd in 2017 door het bedrijf besloten een betonnen 
afvalwater buffer van 5.000 m³ te bouwen. Deze nieuwe betonnen buffer werd, op de plaats 
van één van de mestzakken, gerealiseerd in 2019 en werd in gebruik genomen vanaf juni 
2019. 

In de buffer is een menging voorzien, de pH correctie volgt nadien. Voor de luchtbehandeling 
is een actief kool installatie aanwezig. 

In voorliggend dossier wordt aangegeven dat de resterende mestzak met een inhoud van 
2.500 m³ zal gebruik worden bij overstortwerking.  

De voorwaarde inzake ecologisch transport dient opnieuw in de vergunning opgenomen te 
worden. 

• Controle-inrichting - meetprogramma 

Het bedrijf beschikt over een venturi ter hoogte van het lozingspunt in de collector van 
Aquafin. Er is eveneens een staalnamekast voorzien, met debietsproportioneel 
monsternametoestel. 

De capaciteit van de meetgoot bedraagt 180 m³/uur.  

Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van 
VLAREM II. 

Conform art. 4.2.5.3.1 §1. dient het bedrijf minstens éénmaal per jaar volgende metingen uit 
te voeren: 

- het debiet, de temperatuur, de pH, het BZV, het CZV, het gehalte aan zwevende stoffen, 
het gehalte aan totale stikstof, het gehalte aan totale fosfor, de metalen totaal arseen, 
totaal cadmium, totaal chroom, totaal koper, totaal kwik, totaal lood, totaal nikkel, totaal 
zilver en totaal zink. 

- sub 44°, a: chroom VI, PCB, organochloorpesticiden, en chloroform 

Conform art. 4.2.5.3.1 §2 – bijlage 4.2.5.2. dient het bedrijf volgende metingen uit te voeren : 

- continu meten en registeren van de parameters: debiet, temperatuur, geleidbaarheid en 
zuurtegraad 

- halfmaandelijks meten: hexachloorcyclohexaan  

- maandelijks meten: BZV, CZV, ZS, elektrische geleidbaarheid, fenolen, AOX, som van 
vluchtige organische halogeenverbindingen, benzo(a) pyreen, chloroform, DDT, 1,2-
dichloorethaan, drins (som van aldrin, dieldrin, endrin en isodrin), hexachloorbenzeen, 
hexachloorbutadieen, organochloor pesticiden, pentachloorfenol, perchloorethyleen, 
polychloorbifenylen, tetrachloorkoolstof, TOC, trichloorbenzeen en trichloorethyleen  

- tweemaandelijks meten: vrije cyanide 

- driemaandelijks meten: fosfor, stikstof, chloride, sulfaten, som van opgelost sulfide en 
zuur milieu oplosbare sulfide, chroom VI, totaal arseen, totaal cadmium, totaal chroom, 
totaal kwik, totaal lood, totaal zilver, totaal koper, totaal zink, totaal nikkel, totaal ijzer 

- halfjaarlijks meten: ammonium, totaal anorganisch gebonden fluoride,  

- overige bijzondere voorwaarden: jaarlijks  

De meetfrequenties kunnen aangepast worden volgens bijlage 4.2.5.2. art 3 van VLAREM II. 

In hoeverre dit schema voor alle bovenstaande parameters gevolgd wordt is onduidelijk.  
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Het is aangewezen dat het bedrijf jaarlijks een overzicht overmaakt van de door hen 
uitgevoerde metingen op basis van de in VLAREM II opgenomen frequenties.  

• Calamiteiten 

Volgende incidenten werden door Aquafin gemeld:  

Sedert 2004 

Er werd een chronisch probleem gemeld inzake het afvalwater afkomstig van Utexbel – 
latere problemen werden nadien niet meer apart gemeld, maar waren nog steeds aan de 
orde. 

21.02.2017 incident 

Op maandag 20/02/2017 heeft Aquafin op RWZI Ronse een oproep hoge pH ontvangen. 
Er is contact opgenomen met Utexbel en zij bevestigden de lozing. De firma is 
onmiddellijk gestopt met het ruimen van hun buffers. 

19.10.2020 chronisch probleem 

De laatste maanden worden achteruitgang van de effluentkwaliteit op de RWZI Ronse 
vastgesteld; intussen werden reeds 2 overschrijdingen van de effluentdagnormen 
geregistreerd. Op 17/09 werd een effluentoverschrijding van de dagconcentratienorm 
CZV geregistreerd bij een monstername ; 143 mg/L; dit bij regenweeromstandigheden. 
Op 22/09 werd een analoge overschrijding opgetekend: CZV 140 mg/l, dit bij 
droogweeromstandigheden. In dit laatste staal was tevens de organische fosfor in het 
effluent sterk verhoogd (3,7 mg/l). De oorzaak van deze overschrijdingen wordt niet 
veroorzaakt door huishoudelijke lozingen maar is duidelijk te linken aan de industriële 
activiteit aangesloten op het collectorstelsel. 

14.12.2020 chronisch probleem 

De laatste maanden worden achteruitgang van de effluentkwaliteit op de RWZI Ronse 
vastgesteld; in het najaar werden reeds 3 CZV overschrijdingen van de 
effluentdagnormen geregistreerd tijdens VMM monsternames. De laatste overschrijding 
dateert van 7/11. er werd een effluent-CZV concentratie gemeten van 130 mg/l, dit bij 
droogweeromstandigheden. In dit staal was tevens de organische fosfor in het effluent 
sterk verhoogd (2,8 mg/l). De oorzaak van deze overschrijdingen wordt niet veroorzaakt 
door huishoudelijke lozingen maar is duidelijk te linken aan de industriële activiteit 
aangesloten op het collectorstelsel. De pH van het influent klom op de dagen voor de 
monstername (5 en 6/11) tot boven de 9. Deze sterke variabiliteit in pH is een wekelijks 
patroon. Enkel tijdens de zomerperiode daalde dit voor een langere periode stabiel naar 
8. 

• Conclusie advies Aquafin van 27 april 2021 

“De gevraagde normen voor lozing van bedrijfsafvalwater betekenen een bestendiging 
van de huidige lozingssituatie van UTEXBEL. Gezien de blijvende verstoring van de 
kwaliteit van het actief slib door lozing van detergenten en blijvende lozing van 
recalcitrante CZV en TP op RWZI Ronse, geeft de lozing van het bedrijfsafvalwater nog 
steeds aanleiding tot het ‘minder goed functioneren van de RWZI’ waarvan sprake in het 
Bedrijfsafvalwaterbesluit. Bovendien betekent de lozing van dit bedrijfsafvalwater een 
groot risico op overschrijding van de Vlaamse en Europese normen voor de 
huishoudelijke waterzuivering. 

Aquafin is daarom van mening dat het bedrijfsafvalwater van UTEXBEL dient 
afgekoppeld te worden van de openbare riolering. 
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Indien er – ondanks de hierboven gemotiveerde bezwaren – toch een milieuvergunning 
wordt toegekend aan UTEXBEL voor de verdere lozing van detergenten en recalcitrante 
stoffen op riolering, kan Aquafin slechts akkoord gaan onder volgende voorwaarden: 

1. De lozing van het concentraat dient te allen tijde te gebeuren via de uitvlakkingsbuffer 
om pieken van recalcitrante stoffen te beperken; 

2. Het bedrijf dient een nieuw saneringscontract aan te gaan met Aquafin voor 
exploitatie van een installatie voor automatische dosering van poederkool vanuit een 
opslagsilo, om de impact van recalcitrante stoffen op RWZI Ronse te milderen; 

3. De non-ionische detergenten worden beperkt tot 50 mg/l, waarbij verdere opvolging 
van de effecten op het actief slib van RWZI Ronse door Aquafin vereist is. 

4. De fosfornorm moet beperkt worden tot 10 mg/l en 10 kg/d; 

5. De vergunningstermijn van UTEXBEL dient afgestemd te worden op de termijnen 
waarvoor de huidige afwijkingen op de wettelijke normen voor RWZI Ronse gelden.” 

Hemelwater  

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de 
voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van 
prioriteit: 

1. opvang voor hergebruik; 

2. infiltratie op eigen terrein; 

3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor 
hemelwater; 

4. lozing in RWA in de straat. 

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde 
afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden 
geloosd in de openbare riolering. 

Lozingssituatie hemelwater 

Het hemelwater wordt geloosd in de Molenbeek. 

Het niet-verontreinigd hemelwater is deels afgekoppeld en wordt deels samen met het 
bedrijfsafvalwater geloosd.  

Het afgekoppelde hemelwater wordt vertraagd geloosd op de Molenbeek. 

Een deel van het opgevangen hemelwater wordt ingezet voor de stoomketels. 

Overzicht van de totale oppervlakte (72.000 m²) : 

- 9.766 m² (daken) wordt vertraagd geloosd in de Molenbeek via een buffer van 250 m³; 

- 16.975 m² (daken) en 8.901 m² (verharding) wordt rechtstreeks geloosd in de Molenbeek; 

- 6.346 m² (daken) wordt via een kelderbuffer van 240 m³ geloosd in de Molenbeek; 

- 2.550 m² (verharding) infiltreert in de omliggende groenzone; 

- 1.400 m² (regenwaterbuffer) wordt vertraagd geloosd; 

- 17.726 m² onverhard terrein; 

- 6.710 m² (daken) en 2.368 m² (verharding) wordt samen met het bedrijfsafvalwater 
geloosd. 

Er zijn geen infiltratie voorzieningen aanwezig.  

Er worden nog infiltratieproeven gepland om na te gaan in hoeverre het hemelwater welke 
vertraagd of rechtstreeks wordt geloosd op de Molenbeek kan geïnfiltreerd worden. 

Dit wordt meegenomen bij de milderende maatregelen. 
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De aanleg van een infiltratievoorziening ter hoogte van de kant van de fabrieksgebouwen is 
niet mogelijk gelet op de volledig verharding. 

De verharding zorgt voor een piekafvoer van hemelwater bij hevig regenweer : 

Hemelwater dat via het afvalwater wordt geloosd zorgt voor een hydraulische belasting van 
de riolering en de RWZI 

Hemelwater dat, al dan niet rechtstreeks op de Molenbeek wordt geloosd, neemt 
afvoercapaciteit in op deze beek. 

Impact piekafvoer : 

Impact RWZI en overstorten ecologisch transport (zie bedrijfsafvalwater) 

Impact hemelwater (9.078 m²) op globaal lozingsdebiet: de aanwezige afvalwaterbuffer van 
5.000 m³ zal de pieken overwegend kunnen uitmiddelen. Enkel in extreme gevallen, 
combinatie van volle buffer, dagproductie en hevig regenweer, zou er een tekort kunnen 
ontstaan. De kans dat deze combinatie zich voordoet is minimaal.  

Door het voorzien van een aanvullende buffer (vroegere mestzak van 2.500 m³) zal men het 
lozingsdebiet verder terugdringen en wordt de kans op een opvangtekort bij regenweer nihil. 

Op oppervlaktewater: 

- De hydraulische impact t.o.v. het hoog waterdebiet van de waterloop werd geëvalueerd 
conform het MER richtlijnenboek: op dagbasis kon een bijdrage van 5,1 tot 10 % becijferd 
worden.  

- Gezien de Molenbeek een overstromingsgevoelige waterloop is, is gelet op de mogelijke 
impact, bijkomend onderzoek vereist. Dit kan op basis van analyse van langdurige 
debiets- en peilmetingen en/of het modelleren van de toekomstige afvoerdebieten/ 
waterpeilen met (complexe) oppervlaktewatermodellen. Dit zal worden opgenomen bij de 
milderende maatregelen. 

In eerste instantie lijkt het echter aangewezen de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) infiltratie of 
bijkomende buffering voor hergebruik en /of vertraagde afvoer te onderzoeken. 

Bodem- en grondwater 

Algemeen 

De bedrijfsgebouwen zijn betonverhard. 

In het verleden zijn enkele calamiteiten voorgevallen (lekken van natronloog uit opslagtanks 
tussen 1974 en 2005, lekkende kraan aan bovengrondse houders van gasolie in 2002 en 
een calamiteit met permethrin in 2010 waarna met succes maatregelen zijn genomen om in 
de toekomst nieuwe calamiteiten te voorkomen. 

Opslag gevaarlijke producten 

Er is de opslag van NaOH (50 %- 38 % en 24 %) in 3 bovengrondse dubbelwandige houders 
van 30 m³ uitgerust met een lekdetectie en een overvulbeveiliging. De houders werden 
gekeurd op 6 augustus 2019 en in orde bevonden. De volgende beperkte keuring dient te 
gebeuren voor 6 augustus 2022. 

Er is een 4de NaOH aanwezig van 21 m³ doch deze wordt gebruikt als buffer- of als 
procestank. Deze houder dient bijgevolg niet opgenomen te worden onder de aangevraagde 
opslag van bijtende stoffen (rubriek 17.3.4.3°). 

Er is de opslag van azijnzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder van 14.845 liter 
uitgerust met een lekdetectie en een overvulbeveiliging. De houder werd gekeurd op 20 
november 2020 en kreeg toen een oranje attest ( = geldig voor 6 maand tot 20 mei 2021) 
wegens ouderdom van de tank. De bestelbon voor een nieuwe tank met dezelfde inhoud 
werd opgemaakt op 22 maart 2021. Aangezien de nieuwe tank ten vroegste in juli kan 
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geleverd worden wegens een gevuld orderboek van de constructeur, werd dit oranje attest 
verlengd op 27 april 2021 tot 27 oktober 2021. 

De overige aangevraagde opslag aan gevaarlijke stoffen gebeurt in verplaatsbare 
recipiënten. Volgens de aanvraag gebeurt deze opslag Vlarem-conform. Er wordt een 
afwijking gevraagd m.b.t. de opslag van organische cyaanverbindingen (zie verder). 

Transformator 

De transformatoren dienen steeds beschermd tegen het binnendringen van grond- en/of 
regenwater. De oliegekoelde toestellen dienen voorzien te zijn van een inkuiping of lekbak 
om bij een eventueel lek het diëlectricum te kunnen opvangen.  

Energie 

Het betreft een energie-intensief bedrijf. 

De aanvraag bevat een actieplan voor het 2de energieplan (2019-2022) i.h.k.v. de 
Energiebeleidsovereenkomst 2015-2022. 

Geluid en trillingen 

Het onderdeel geluid en trillingen van het plan-MER werd als bijlage opgeladen onder 
‘effecten op de omgeving’ onderdeel ‘geluid of trillingen’. 

Hierna worden de belangrijkste informatie en de conclusies weergegeven. 

Teneinde na te gaan of het huidige geluidsdrukniveau in de omgeving van de inrichting, en 
veroorzaakt door de inrichting, conform de richtwaarden uit VLAREM II is, zijn metingen 
uitgevoerd conform VLAREM II.  

De metingen zijn uitgevoerd gedurende 1 week (van do. 28 november 2019 t.e.m. do. 05 
december 2019). De studie houdt rekening met 2 meetpunten. Tijdens de metingen worden 
volgende gegevens verzameld:  

de waarden van LAeq,1h (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau);  

de waarden LAN,1h (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 5, 50, 
en 95 (achtergrondniveau volgens VLAREM II)); deze waarden worden bepaald per periode 
van 1 uur.  

Volgende meetpunten in de omgeving werden gekozen, naar analogie met vorige 
geluidsstudies:  

- Meetpunt MP1: gelegen aan de I. S. Maghermanlaan naast nr. 48 in Ronse ten zuiden 
van het plangebied en ten oosten van de César Snoecklaan (op ca. 180 m), in een 
woongebied op minder dan 500 meter van een industriegebied (gebiedstype 2);  

- Meetpunt MP2: gelegen aan de Zonnestraat 114 in Ronse, ten noorden van het 
plangebied en ten oosten van de César Snoecklaan (op ca. 300 m), in een woongebied 
op minder dan 500 meter van een industriegebied (gebiedstype 2).  

Het geluidsdrukniveau in beide meetpunten voldoet aan de richtwaarden of 
milieukwaliteitsdoelstellingen voor gebied op minder dan 500 meter van industriegebieden 
(gebiedstype 2). 

Er dient opgemerkt dat de gevraagde bestemmingswijziging van het bedrijf van woongebied 
naar industriegebied geen invloed heeft op deze conclusie. Beide meetpunten blijven immers 
gelegen in een gebied op minder dan 500 meter van industriegebieden (gebiedstype 2). 

Het deelaspect trillingen wordt kwantitatief beschreven aan de hand van de reeds 
uitgevoerde studie, met referentie P007577-0329 dd. 24/11/2015. 
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De conclusie van deze studie luidde als volgt: 

“In de aanpassing van de milieuvergunning (ref. AMV/60935/10278) per 15 maart 2012 
werd ter controle een trillingsonderzoek opgelegd na de uitvoering van de sanering van 16 
weefgetouwen door een aangepaste trillingsisolerende opstelling.  

Naast de plaatsing van 16 getouwen op veren, zoals het vorige plan vooropstelde, werden 
ook een aantal getouwen verwijderd waarvan sommige vervangen werden door nieuwe 
die direct op veren geplaatst werden.  

Het aantal getouwen is verminderd van 126 naar 101. Hiervan staan nu 56 getouwen op 
veren wat 55 % is van het totaal. In 2009 waren 28 getouwen van de 126 op veren 
gemonteerd.  

Naargelang de budgettaire mogelijkheden worden getouwen vervangen. De oudste 4 
dateren van ’93 en staan in batterij 8. Deze zullen eerst vervangen worden. Daarna zullen 
stelselmatig de getouwen van batterij 5 aan bod komen. Deze dateren van ’96.  

De opgelegde controlemetingen werden uitgevoerd zoals in 2009, met dat verschil dat nu 
enkel metingen uitgevoerd werden in de omgeving van het bedrijf en niet op het 
bedrijventerrein zelf.  

Voor de dorpelmetingen in de Zonnestraat, waar de trillingshinder in 2009 het grootste 
was, kan voor elke meetlocatie een reductie waargenomen worden tegenover 2009.  

In 2009 werd op de vaste meting op de eerste verdieping in de Zonnestraat 114 een 
overschrijdende trillingssterkte KBFTR opgemeten in verticale richting. Deze waarde 
bedroeg 0,269 en deze is in 2015 gedaald tot 0,206. Dit komt overeen met een 
verwezenlijkte reductie van 23,5 %.  

Deze overschrijdt nog steeds de grenswaarde die 0,115 bedraagt overdag en 0,081 ’s 
nachts. Evenwel, de saneringsstudie toonde niet aan dat hieraan zou voldaan zijn bij deze 
maatregel.  

De metingen tonen dat de verticale trillingen, met als dominante frequentieband 16 Hz, in 
de huidige toestand nog merkbaar dalen indien batterij 5 niet in werking is wat niet zo 
verwonderlijk is aangezien deze weefgetouwen nog niet isolerend zijn opgesteld.  

Dit suggereert echter niet dat batterij 5 in zijn geheeld op veren dient geplaatst te worden 
als saneringsmaatregel. Er wordt enkel opgemerkt dat de trillingen meetbaar dalen indien 
deze batterij wordt uitgezet. Dit is minder als men andere batterijen afzet wat aantoont dat 
deze batterij (weliswaar in zijn geheel) een dominante bijdrage heeft.  

Voor de weefgetouwen van batterij 5 is het economisch beter haalbaar om deze bij 
vervanging op veren te plaatsen omdat deze weefgetouwen enerzijds, gezien hun leeftijd, 
binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn en anderzijds omdat een eventuele 
plaatsing op veren een verloren kost is bij vervanging aangezien deze verenset niet kan 
gerecupereerd worden.  

Welke getouwen er in een batterij de hoogste trillingen genereren kan men bepalen door 
een trillingsmeting aan de voet van de getouwen.” 

Sinds 2015 zijn er nog een 6-tal weefgetouwen vervangen. Deze vervangen en alle nieuwe 
weefgetouwen zijn systematisch op dempers geplaatst.  

Vóór 2015 stonden er 126 getouwen, nu staan er nog 101. In totaal staan er heden 61 
getouwen op dempers en 40 weefgetouwen niet op dempers. Dit betekent dat op heden ca. 
60 % van de weefgetouwen op dempers staan. In 2015 was dit ca. 55 %.  

Vermits sindsdien het aantal weefgetouwen licht is gedaald, vermits er meer weefgetouwen 
op dempers staan en vermits er geen wijzigingen zijn gebeurd aan de rechtstreekse 
ondergrond of aan de ondergrond in de omgeving van het plangebied worden in het kader 
van deze procedure geen nieuwe trillingsmetingen voorzien.  
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Naar de toekomst toe is er geen verder vervangprogramma gekend, maar bij vervanging van 
weefgetouwen worden deze systematisch op trillingsdempers geplaatst. 

Lucht 

Het onderdeel lucht van het plan-MER werd als bijlage opgeladen onder ‘effecten op de 
omgeving’ onderdeel ‘lucht’. 

Bij de toetsing van de actuele jaargemiddelde luchtkwaliteit in het studiegebied (cijfers 2017) 
aan de kwaliteitsdoelstellingen, kan vastgesteld worden dat er inzake PM²,5 en PM10 
ruimschoots aan de doelstellingen voldaan wordt. Wat NO2 betreft wordt lokaal de 
kwaliteitsdoelstelling overschreden, maar dit treedt enkel op ter hoogte van de wegen en kan 
gelinkt worden met het aanwezige wegverkeer. Ter hoogte van het bedrijf zelf en op een 
zekere afstand van de wegen wordt de kwaliteitsdoelstelling niet voor meer dan 80 % 
ingevuld. 

Geur 

Tijdens het productieproces worden geuremissies vrijgesteld. Als belangrijkste processen 
naar geur toe wordt het ‘brandwerend’ en ‘insectenwerend’ veredelingsproces aangeduid. De 
processen zijn ca. respectievelijk 7 % en 20 % van de productietijd in werking. Deze 
emissies komen vrij bij ‘Spanraam 3 en de Polymeriseuse’. De lucht van deze afdelingen 
wordt afgezogen en behandeld in een luchtwasser alvorens op 10 m hoogte in de omgeving 
vrijgesteld te worden.  

Teneinde de situatie m.b.t. geuremissies te kunnen beschrijven zijn meetresultaten 
beschikbaar uit een eerder uitgevoerde studie bij het bedrijf (snuffelcampagne 2018, 
ODORO). Uit deze studie komt naar voor dat er voldaan wordt aan de geurimmissienorm 
(als 98-P) zoals deze opgelegd is in de milieuvergunning. De maximaal berekende 
immissieconcentratie bedraagt voor het bedrijf 1,4 se/m³ (als 98-P), terwijl de opgelegde 
norm 2 se/m³ (als 98-P) bedraagt. Er treden dan ook slechts verwaarloosbare effecten op ten 
gevolge van de geuremissies van het eigenlijke productieproces. De geurstudie is als bijlage 
8 onder extra projectinformatie toegevoegd aan de aanvraag.  

Daarnaast beschikt het bedrijf over een bufferbekken aan de overzijde van de César 
Snoecklaan (gelegen achter de winkels ten westen van het bedrijf). Dit is feitelijk een 
installatie die gehuurd wordt van Farys. Maatregelen en wijzigingen dienen steeds in overleg 
met Farys te gebeuren. Met betrekking tot deze locatie werden wel reeds een aantal 
geurklachten gemeld, waarna de bestaande “mestzakken” buiten gebruik gesteld werden. Er 
werd een nieuw bufferbekken (in beton), voorzien van een afdekzeil, gebouwd, en hierop is 
een afzuiging richting actieve koolfilter voorzien.  

Op basis van het uitgevoerde controlebezoek van het bufferbekken komt naar voor dat 
hoofdzakelijk de meetgoot (en in mindere mate de effluentput) verantwoordelijk is voor de 
vrijstelling van geuremissies die buiten de bedrijfsterreinen vastgesteld kunnen worden. Als 
maatregel kan hier dan ook voorgesteld worden om deze bijkomend af te sluiten. In 
tussentijd heeft het bedrijf een verdere afdichting van deze meetgoot doorgevoerd zodat het 
emitterend oppervlak verder teruggedrongen wordt. Dit zorgt voor minder windeffecten in 
deze goot, en zal normaliter ook een daling van de geurvrijstelling veroorzaken. 

De geuremissies zijn te wijten aan de aanwezigheid van sulfides in de water- en de gasfase 
van het afvalwater, alsook door de aanwezigheid van sulfaten die omgezet worden naar 
sulfides. 

De vorm waarin zwavel in een waterzuiveringsinstallatie voorkomt, is afhankelijk van de 
redoxpotentiaal, pH en van de omstandigheden die bepalen of een biologische of chemische 
omzetting daadwerkelijk kan verlopen. Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld verblijftijd, 
substraat, ijzerdosering en zelfs of de juiste bacteriën in voldoende mate aanwezig zijn. 
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Omwille van deze geurproblematiek werd in het besluit van de Deputatie van 25 januari 2018 
(OMV20170005989) o.m. volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: 

“Gedurende de eerste twee jaar na ingebruikname wordt het volledige systeem 
(afvalwaterbuffer, CO2-sturing en actief koolfiltratie) opgevolgd door een erkend MER-
deskundige lucht en een erkend MER-deskundige water waarbij o.m. het aspect H2S-
vorming en geuremissies van het afvalwater wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien 
vereist; na elk jaar wordt hiervan een verslag opgemaakt aan de vergunningverlenende 
overheid, de stad Ronse, VMM en Afdeling Handhaving van het departement Omgeving 
van Afdeling Handhaving.” 

Momenteel is deze opvolging lopende, meer bepaald door de erkend MER-deskundige Lucht 
Toon Van Elst (OLFASCAN) en erkend MER-deskundige Water Rilke Raes (OVADIS). 

Op 28 mei 2021 werd door de exploitant per mail de sulfidestudie van 23 november 2020, 
opgemaakt door bovenvermelde deskundigen, overgemaakt. 

De conclusies en de voorgestelde verdere aanpak luiden als volgt: 

In het kader van de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning van Utexbel om 
geurhinder van het bufferbekken te voorkomen, werden verschillende opvolgingsbezoeken 
uitgevoerd door een MER-deskundige lucht en water doorheen 2020. Op basis van de 
opvolgingen, konden volgende zaken geconcludeerd worden: 

Op basis van verschillende luchtmetingen en bijkomend overleg met Trevi, werd beslist dat 
een actief koolfilter bestaande uit 75 % Chemisorb Sulfi en 25 % Chemisorb Ammoni het 
meest efficiënt de afgezogen lucht van het bufferbekken behandelt. Op basis van deze 
metingen zou de doorslagtijd van deze actief koolfilter 280 dagen bedragen, al dient dit het 
komende jaar opgevolgd te worden zodat een tijdige vervanging van de actief kool kan 
gebeuren. De aanwezige trimethylamine component in de luchtstroom van het bufferbekken 

wordt echter onvoldoende afgebroken door de actief kool. Een goede sturing van de pH via de 

dubbele CO2-injectie en indien mogelijk een pH-logging in het bufferbekken zelf, kunnen de 
vorming van deze component onderdrukken. 

De dubbele CO2-injectie aan het bufferbekken zorgt voor een optimale pH-sturing ter hoogte 
van het bufferbekken en het lozingspunt op de openbare riolering om de vorming van H2S en 
amines zoveel mogelijk tegen te gaan. Op basis van de diverse redox- en luchtmetingen 
werd de pH voor het bufferbekken (pass 1) geregeld op 7,5 en dit om voornamelijk de 

aminevorming tegen te gaan. De lagere pH in combinatie met de sterk negatieve redox zorgt 

voor meer H2S-vorming, maar deze wordt efficiënt behandeld door de actief koolfilter. In de 
recirculatieleiding (pass 2) wordt een pH van 10 aangehouden, zodat de pH aan het 

lozingspunt een waarde van 8,7 behaalt. Deze hogere pH is door de negatieve redox die daar 

opgemeten wordt noodzakelijk om H2S-vorming ter hoogte van het lozingspunt tegen te 
gaan. De pH aan het lozingspunt (venturi) wordt in eerste instantie gelogd zodat de 

lozingsnorm van 9,5 niet wordt overschreden, maar biedt dus ook inkijk in de mogelijke 

vorming van H2S. Ter opvolging van H2S- vorming ter hoogte van het lozingspunt wordt naast 

de reeds aanwezige pH-logging ook een periodieke H2S-meting voorgesteld. 

Het loggen van de pH vlak na de dubbele CO2 dosering geeft een vertekend beeld over de 
werkelijke pH in het bufferbekken, aangezien net na de dosering de pH weinig zal variëren 
ten opzichte van de ingestelde pH-setpoint. Om die reden wordt, indien praktisch haalbaar, 
ook een pH-logging in het bufferbekken zelf voorgesteld. Het bufferbekken is wel voorzien van 
een mixer, wat zorgt voor een goede opmenging en dus een egaal pH-verloop in het 
bufferbekken. 

De opgemeten redoxwaarde bleef gedurende de hele meetcampagne sterk negatief 
(gemiddeld - 450 mV). Zelfs onder condities met verhoogde pH, leidt een negatieve redox tot 

de vorming van sulfaten en H2S. Er dient dus best gekeken te worden naar mogelijke haalbare 

alternatieven om de redox te doen stijgen zoals onder meer FeCl3 toe te dienen of peroxide 
doseren. 

48/78



Sinds de in dienst name van de dubbele CO2-injectie aan het bufferbekken en de 
omschakeling naar de 75 % Chemisorb Sulfi en 25 % Chemisorb Ammoni actief kool werden 
geen geurklachten afkomstig van het bufferbekken genoteerd. Deze opstelling zorgt dus voor 

een goede sturing om sulfide- en geurvorming tegen te gaan, waardoor geen verdere 

aanpassingen vereist zijn aan de dubbele CO2- injectie. Een goede opvolging van de 

doorslag van de actief koolfilter, een bijkomende pH-logging in het bufferbekken, een 

verhoging van de redoxwaarde en een periodieke H2S-meting aan het lozingspunt zouden 
wel toelaten om meer controle te kunnen uitoefenen en om tijdig in te kunnen grijpen. 

Stookinstallaties 

Op het bedrijf zijn verschillende stookinstallaties aanwezig. Een overzicht wordt hieronder 
weergegeven:  

- 2 x brander bij stoomketel (Mahy): 12 MWth, aardgas;  

- stookinstallatie bij thermische olieketel: 775 kWth, aardgas;  

- verwarmingsketel burelen (Viessmann): 0,37 MWth, aardgas;  

- luchtverhitter (Vivox): 0,48 kWth, aardgas.  

Bij de werking van deze stookinstallaties kunnen er stof, NOx-, SO2- en CO-emissies 
ontstaan. Er gebeuren metingen van de wettelijke emissieparameters volgens de wettelijke 
frequentieperiode (1 x per kwartaal voor Mahy stoomketels en 5-jaarlijks Viessmann, Vivox 
en thermische olieketel).  

Uit de meetresultaten blijkt dat beide branders van de stoomketels voldoen aan de geldende 
emissiegrenswaarden.  

Bij de overige stookinstallaties wordt eveneens voldaan aan de emissiegrenswaarden, 
behalve voor de parameter NOx. De overschrijding valt evenwel binnen de meetfout van 30 
%. Het is evenwel aangewezen dat de exploitant bijkomende maatregelen treft om de 
uitstoot van NOx verder te reduceren. 

Bijkomend zijn bij de spanramen en de thermosolen er ook nog een aantal stookinstallaties 
vergund:  

- Monfort 1 (thermosol): 2,18 MWth, aardgas;  

- Monfort 2 (thermosol): 2,67 MWth, aardgas;  

- Montex 2 (spanraam): 3,63 MWth, aardgas;  

- Montex 3 (spanraam): 4,36 MWth, aardgas;  

- Montex 4 (spanraam): 3,49 MWth, aardgas;  

- Brückner (spanraam): 3,6 MWth, aardgas.  

Tot voor kort werden deze installaties nog niet beschouwd als stookinstallatie (rubriek 43). 
Daarom zijn hier geen recente rookgasemissiemetingen beschikbaar. De meeste van deze 
installaties werden in het verleden wel reeds doorgemeten, en er wordt dan ook gebruik 
gemaakt van deze meetgegevens. Deze metingen dateren uit 2006, en worden samengevat 
in tabel 7-6 op p. 130 van het plan-MER. Deze meetgegevens doen vermoeden dat aan de 
vigerende emissiegrenswaarden wordt voldaan. 

Procesemissies 

De belangrijkste emissie die vrijkomt in het productieproces betreft de emissie van 
formaldehyde. Deze stof komt, samen met andere VOC’s, vrij tijdens het verven of het 
appreteren (impermeabiliseren, brandvrij- muggenvrij- of kreukvrij maken). Zowel ter hoogte 
van spanraam 3 als de polymeriseuse, waar deze stoffen vrijkomen, werd een afzuiging 
richting luchtwasinstallatie voorzien om de vrijgekomen lucht te behandelen. De emissie van 
formaldehyde na de wasser wordt opgevolgd aan de hand van maandelijkse metingen. De 
overige VOC’s die vrijkomen tijdens het productieproces betreffen veel lagere concentraties, 
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die onder de emissiegrenswaarden liggen. Deze kunnen wel een invloed hebben op de 
geuremissie van het bedrijf. Dit wordt dan ook verder opgenomen onder het aspect ‘geur’. 

Milderende maatregelen in plan-MER 

Met betrekking tot de luchtzijdige aspecten dienen de voorwaarden uit het laatste besluit van 
de Bestendige Deputatie ingevuld te worden, zijnde:  

Meten geleide emissies spanraam Brückner;  

Update van inventarisatie van verschillende emissiepunten;  

Uitvoeren noodzakelijke emissiemetingen bij de verschillende emissiepunten cfr. 
voorwaarden.  

Het bedrijf heeft inzake geur ook reeds een aantal maatregelen getroffen, zijnde de 
gaswasser en het plaatsen van een bufferbekken met actief koolfilter (i.p.v. twee 
mestzakken). De bijkomende afdichting van de meetgoot zorgt ook voor een daling in het 
emitterend oppervlak, waardoor minder windeffecten kunnen spelen en normaliter dan ook 
minder geur vrijgesteld zal worden.  

Indien rekening gehouden wordt met de milderende maatregelen en de wettelijke frequentie 
van emissiemetingen gerespecteerd wordt, zal geen postmonitoring noodzakelijk zijn. Wel is 
een blijvende opvolging van de wasser noodzakelijk inzake formaldehyde. 

• Verdere opvolging door het bedrijf 

Op vraag van de exploitatie werd op 15 december 2020 door een erkend deskundige in de 
discipline ‘Lucht en geur’ een rapport omtrent de luchtemissiemetingen in het kader van het 
zelfcontroleprogramma opgemaakt. Het rapport is als bijlage UtexB22_2001_R1 in het loket 
opgeladen. 

De keuze van de processen en van de emissiepunten is gemaakt in nauw overleg met de 
milieu-, productie- en technisch verantwoordelijken van Utexbel.  
Het voorstel voor het meetprogramma werd toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd op het 
vooroverleg in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag met de bevoegde 
overheden op donderdag 2 juli ’20 bij Utexbel.  
Op basis van dit vooroverleg werden nog enkele kleinere aanvullingen gemaakt die mee 
werden opgenomen in het meetprogramma. 

In voorliggende rapportage wordt per installatie een korte beschrijving gegeven van de 
activiteiten, het aantal emissiepunten, de gemotiveerde keuze van de bemeten 
emissiepunten/processen en de resultaten met bespreking. 

Volgende installaties werden aan emissiemetingen onderworpen met de vermelding van het 
proces en het meetresultaat: 

Flambeuze (meetpunt 2) – flamberen en ontsterken – alle parameters voldoen aan de 
vooropgestelde emissiegrenswaarde (EGW). 

Racojet (meetpunt 4a) – spoelen, injecteren en passage door stoomeenheid – de 
meetwaarde van TOC en TOS voldoet aan de EGW. 

Thermosol 1 (meetpunten 5a en 5c) – verven en thermosol 2 (meetpunt 8c) – kleurfixeren en 
verven – alle parameters voor beide Thermosols voldoen aan de EGW. 

Spanramen 

- Spanraam Bruckner (meetpunt 45) – drogen en witfixeren – alle parameters voldoen aan 
EGW; 

- Spanraam 4 (meetpunt 12a) – drogen - alle parameters voldoen aan EGW; 

- Spanraam 4 (meetpunt 12b) – drogen - alle parameters voldoen aan EGW. 

- Opmerking 1: spanraam 2 kon niet bemeten worden, gezien deze momenteel nagenoeg 
niet meer in gebruik is. Aan spanraam 2 was voorzien het kleurfixeren-proces te bemeten. 
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Het is aangewezen bij een volgende meetcampagne het ‘kleurfixeren’ proces te bemeten 
aan een ander spanraam. 

- Opmerking 2: de resultaten van de VOC-screening aan spanraam Bruckner konden door 
het labo (wegens grote eindejaarsdrukte) niet tijdig aangeleverd worden en bijgevolg niet 
mee verwerkt worden in voorliggende rapportage. Gelet op zowel de lage TOC-waarde, 
als de lage waardes die aan de andere emissiepunten werden gemeten, als de verwachte 
samenstelling op basis van data uit het verleden, wordt aangenomen dat de aanwezige 
componenten behoren tot behoren tot punt 9°, 10° en 11° van Vlarem bijlage 4.4.2. Voor 
de toetsing van de totale organische stoffen (TOS) in de afgassen werd bijgevolg 
eveneens een emissiegrenswaarde van 150 mg/Nm³ gehanteerd bij een massastroom 
van 3 kg/h of meer. 

Padsteam 1 (meetpunt 7a/b) – wassen en prepareren en Padsteam 2 (meetpunt 11 a/b) – 
ontwikkelen kleurstof – de meetwaarden voldoen aan de EGW. 

Gaswasser (= spanraam 3 en polymeriseuse) - de verschillende emissiepunten van beide 
machines worden naar de gaswasser geleid voor behandeling van de emissielucht 
(meetpunt 46) 

- Selectie van 3 processen: 

- Permetrine proces aan spanraam (worst-case); 

- Brandwerend proces aan spanraam (worst case); 

- Verzachten proces aan spanraam (courant proces). 

- Formaldehyde: Bij uitvoering van de emissiemetingen werden er parallel met de overige 
parameters bij de respectievelijke processituaties eveneens formaldehyde-metingen 
uitgevoerd. 

- Bij het permitrine-proces is de omgezette totale concentratie aan organische stoffen 
(TOS) [door worst-case conversie via de TOC-waarde] net groter dan de 
emissiegrenswaarde voor het totaal aan organische stoffen. Enerzijds rekening houdende 
met de worst-case conversiefactor van 2 en anderzijds een mogelijke foutenmarge van 30 
% op de meting, wordt dit niet als een significante overschrijding aangeduid.  

- De tijdsgemiddelde omgezette waarde (rekening houdende met hoger beschreven 
tijdsverdeling tussen de processen) van de totale concentratie aan organische stoffen 
(TOS) [door worst-case conversie via de TOC-waarde] bedraagt 44 mg/Nm³ bij een 
massastroom van 1.532 g/u. De tijdsgewogen gemiddelde waarde (cf. VLAREM II 
Artikel 4.4.4.3)² voor de totale concentratie aan organische stoffen (TOS) is bijgevolg 
eveneens beneden de emissiegrenswaarde 

- Er werd tijdens het brandwerend-proces een overschrijding van de emissiegrenswaarde 
voor formaldehyde gemeten. Ook indien de foutenmarge van 30 % in beschouwing wordt 
genomen, is er een overschrijding (Cf. VLAREM II Art. 4.4.4.2 § 5) tijdens het 
brandwerend proces.  

- Opmerking 1: sinds 2012 worden er frequent formaldehyde-metingen na de gaswasser 
uitgevoerd. Bij evaluatie van de metingen sinds januari 2017 (laatste 3 jaar) werden er 
24 formaldehyde-metingen na de gaswasser uitgevoerd (aanvullend aan de metingen 
in huidige meetcampagne). Van deze 24 metingen was er 1 overschrijding van de 
emissiegrenswaarde (52,6 mg/Nm³ bij 1.139 g/h op 24/11/2017) en één net op de 
grenswaarde (20,4 mg/Nm³ bij 275,6 g/h op 12/04/’20). De overige 22 metingen waren 
allemaal ruim onder de emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³. De meeste metingen 
waren < 5 mg/Nm³ met een gemiddelde van deze 22 metingen van 3,2 mg/Nm³. De 
processen waarbij gemeten werd, waren verspreid over de verschillende activiteiten 
aan de installatie. 
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- De productieduur-verdeling tussen de verschillende processen aan spanraam 3 is in 
hoofdlijnen als volgt:  

o Brandwerend: 10 u/week [ca. 10 % van de tijd]  

o Permitrine: 10 u/week [ca. 10 % van de tijd]  

o Overige processen [ca. 80 % van de tijd], dit is de resterende periode bij een 
werkingsregime van 5 dagen volcontinu per week.  

o Het tijdsgewogen gemiddelde (cf. VLAREM II Artikel 4.4.4.3) 2 van de drie 
bemeten productiesituaties resulteert in een formaldehyde-concentratie van 
3,2 mg/Nm³ bij een massastroom van 120 g/u.  

- De tijdgewogen gemiddelde waarde is bijgevolg beneden de emissiegrenswaarde. 

Papmachine Benninger (meetpunt 43b) – random papproces en papmachine Karl Mayer 
(meetpunt 50 c) – random papproces – de meetwaarde van beide installaties voldoean aan 
de EGW. 

- Opmerking: de resultaten van de VOC-screening aan beide papmachines konden door 
het labo (wegens grote eindejaarsdrukte) niet tijdig aangeleverd worden en bijgevolg niet 
mee verwerkt worden in voorliggende rapportage. Gelet op zowel de lage TOC-waarde, 
als de lage waardes die aan de andere emissiepunten werden gemeten, als de verwachte 
samenstelling, wordt aangenomen dat de aanwezige componenten behoren tot behoren 
tot punt 9°, 10° en 11° van Vlarem bijlage 4.4.2. Voor de toetsing van de totale organische 
stoffen (TOS) in de afgassen werd bijgevolg eveneens een emissiegrenswaarde van 150 
mg/Nm³ gehanteerd bij een massastroom van 3 kg/h of meer. 

De debietgewogen gemiddelde concentraties voor de milieutechnische eenheid werden per 
parameter bepaald.  

Voor de bepaling werd als volgt te werk gegaan:  

Aan de installaties waar de desbetreffende parameter werd bemeten, werd de meetwaarde 
geëxtrapoleerd naar de aanvullende emissiepunten (indien er meer dan 1 aanwezig is op de 
machine). → Dit kan aanzien worden als een worst-case benadering, gezien telkens 
gemeten is aan het emissiepunt waar de hoogste concentraties worden verwacht.  

Enkel de machines waar de parameter bepaald werd, werden in beschouwing genomen voor 
bepaling van het debietgewogen gemiddelde voor de desbetreffende parameter. → Dit kan 
aanzien worden als een worst-case benadering, gezien de resp. parameters enkel gemeten 
zijn aan deze installaties waar van toepassing en/of relevant verwacht. Aan de overige niet-
bemeten emissiepunten worden bijgevolg lagere concentraties verwacht.  

Het totaal in beschouwing genomen debiet en massastroom, met de hieruit berekende 
debietgewogen gemiddeldes is voor de verschillende parameters opgenomen in een tabel op 
p. 20 van het rapport. 

De debietgewogen gemiddelde concentraties voor de milieutechnische eenheid voldoen voor 
alle parameters aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden. 

• Voorgesteld zelfcontroleprogramma 

Gelet op het groot aantal emissiepunten en mogelijke processen, wordt voorgesteld een 
selectie te maken van de relevante parameters en emissiepunten, voor uitvoering van 
metingen cf. het controlemeetprogramma opgenomen in VLAREM II Bijlage 4.4.4. 

Voorgesteld controlemeetprogramma: 

Machines Aantal meetpunten Parameter Meetfrequentie 

Flamroll 1 TOC 

CO 

halfjaarlijks 

Racojet - - - 
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Merceriseuse - - - 

Thermosols 1 (worst-case selectie) TOC halfjaarlijks 

PBA - - - 

Jet - - - 

Spanramen 2 (Bruckner en spanraam 4) TOC halfjaarlijks 

Padsteams 1 (7a/b) TOC halfjaarlijks 

Gaswasser 1 (gespreid ifv actieve processen) 

1 (idem) 

TOC 

Formaldehyde 

halfjaarlijks 

per kwartaal 

Papmachines 1 (ad random proces, afwisselend aan 
één van de machines) 

TOC halfjaarlijks 

De doelstelling dient hierbij te zijn een dermate voldoende laag emissieniveau te 
bereiken/behouden opdat een verdere afbouw van de meetfrequentie volgens het 
flowdiagram van het controlemeetprogramma in VLAREM II Bijlage 4.4.4 mogelijk wordt.  

De metingen die in het verleden reeds werden uitgevoerd kunnen in rekening gebracht 
worden bij het aantal metingen dat in beschouwing dient genomen te worden voor bepaling 
van de afbouw van de meetfrequentie volgens het flowdiagram van het 
controlemeetprogramma in VLAREM II Bijlage 4.4.4. 

Koelinstallaties 

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van 
VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 
kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende 
airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL. 

Veiligheid 

In de fabriekshal zijn enkele installatie zoals spanramen, thermosols, enz … uitgerust met 
een branddetectiesysteem en een geautomatiseerd blussysteem (CO2 of stoom). 

In de magazijnen is er branddetectie geïnstalleerd. 

Gedurende de preparatie wordt er heel wat katoenstof gevormd dat een brandversnellende 
werking heeft. In deze afdeling is er branddetectie en zijn er RWA-installaties (rook- en 
warmteafvoer) geïnstallleerd. 

De gebouwen zelf zijn niet uitgerust met detectoren en/of sprinklers. Op verscheidene 
cruciale plaatsen hangen alarm meldknoppen. De alarmen verschijnen op 
waarschuwingsborden, die in iedere zaal centraal staan. De te volgen procedures bij brand 
en evacuatie zijn op strategische plaatsen opgehangen. 

De alarmsystemen, brandbestrijdingsmiddelen en sirenes worden periodiek getest en 
onderhouden. 

Jaarlijks worden in de verschillende ploegen evacuatieoefeningen georganiseerd. 

Visueel  

Op vandaag zijn enkele groene buffervoorzieningen aanwezig. Er zijn de bestaande buffers 
langsheen de Ives-Sabin Maghermanlaan en César Snoecklaan. De bestaande coniferen en 
loofbomen worden stelselmatig vervangen door nieuwe streekeigen beplanting. De parking 
in de César Snoecklaan wordt eveneens gebufferd met groenaanplant. Langs de zijde 
Zonnestraat is een groenbuffer (schermgroen) aangebracht om de gebouwen visueel af te 
schermen. Hier werd geopteerd om de bedrijfsgebouwen te voorzien van gevelgroen met 

53/78



klimop. Dit voorstel van buffering langsheen de Zonnestraat werd bepaald in overleg met de 
aanpalende buren met behoud van de bereikbaarheid van de tuinen langs de achterzijde. 

Bespreking bijstelling 

ln artikel 5.17.1.2.54 van Vlarem ll is opgenomen dat tenzij anders bepaald in de 
milieuvergunning de opslag van organische cyaanverbindingen (nitrillen) verboden is. 

Er is een opslag is van 220 liter ( 170 kg ) acetonitrile, een solvent aangewend voor het 
uitvoeren van bepaalde analyses.  

Deze afwijking werd al toegestaan in het besluit van de Deputatie van 25 januari 2018 met 
referentie OMV2017005989. 

Vermits de opslagcapaciteit beperkt is, gebeurt in een afgesloten veiligheidskast en deze stof 
specifiek gebruikt wordt in laboratoriumtoepassingen wordt voorgesteld om de opslag van 
deze stof in afwijking van bovengenoemd artikel opnieuw toe te staan. 

Bespreking planologische aspecten 

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. 

Ingevolge het arrest van Raad van State nr. 230.204 van 13 februari 2015 waarbij het 
deelplan ‘Snoecklaan-Zonnestraat’ van het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse” 
van 6 februari 2012 werd vernietigd, werd het oorspronkelijk gewestplan opnieuw van kracht. 

Het bedrijf is gelegen in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde 
volgens het oorspronkelijke gewestplan 'Oudenaarde', goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
24 februari 1977.  

Artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen stelt: 'de woongebieden 
zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf 
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor 
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen 
mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving.'. 

Artikel 6 geeft als nadere aanwijzing: 'de gebieden en plaatsen van culturele, historische 
en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand 
onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.'. 

De grootte van de vestiging, het intensieve productieproces als weverij, het ploegenstelsel 
met een 400-tal werknemers, het aanzienlijke opgenomen elektrische vermogen, de grote 
opslaghoeveelheden chemische producten en de verkeersgeneratie impliceren een 
duidelijke industriële bedrijfsopvatting impliceren.  

Dit is niet conform met de planologische bestemming woongebied, al dan niet met culturele, 
historische en/of esthetische waarde. 

Op 4 juli 2016 werd een planologisch attest afgeleverd door de gemeente Ronse om de 
bestaande toestand op korte termijn te regulariseren. Ingevolge artikel 4.4.28, tweede lid, 
van de VCRO is een planologisch attest geldig gedurende vijf jaar (tot 3 juli 2021).  

Het planologisch attest heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een goedgekeurde RUP 
waardoor het bedrijf zone-eigen zou worden. 
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Gelet op de voorliggende hernieuwing van de lopende milieuvergunning (termijn tot 21 
december 2021) werd door het bedrijf opnieuw een nieuw planologisch attest aangevraagd. 

Utexbel heeft in het kader van de aanvraag van een planologisch attest een plan-MER laten 
opstellen door erkende MER-deskundigen om de potentiële milieueffecten op een objectieve 
en wetenschappelijke manier te laten evalueren en beoordelen. 

Het aangevraagde planologisch attest werd op 3 mei uitgereikt door de gemeenteraad van 
Ronse onder de volgende voorwaarden: 

Voorwaarden te koppelen aan het behoud van het bedrijf op de bestaande locatie: 

De voorwaarden binnen het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, ontvangen op 01 
februari 2021, dienen nageleefd te worden: 

- Er dient een contract afgesloten te worden met Aquafin omtrent de zuivering van het 
afvalwater 

- Voor de lozingen van permethrine en organische fosfor (DMPPA) dienen maatregelen 
(zuivering) uitgevoerd te worden zodat de impact tot een aanvaardbaar niveau kan 
beperkt worden 

- Er dient verder onderzoek uitgevoerd te worden inzake de hydraulische impact van het 
hemelwater t.o.v. hoogwaterdebiet gezien de Molenbeek een overstromingsgevoelige 
waterloop is. 

De voorwaarden binnen het advies van de Deputatie, dienst Integraal Waterbeheer, 
ontvangen op 21 januari 2021, dienen nageleefd te worden. Het betreft voorwaarden inzake: 

- overstromingsveilig bouwen 

- milderen van het effect van verhardingen 

- ligging langsheen een waterloop 

Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de waterparagraaf toegevoegd zoals 
voorzien door de Deputatie in haar advies ontvangen op 21 januari 2021. 

Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan en bijhorend plan-MER wordt rekening 
gehouden met de resultaten van het huidige definitief plan-MER, goedgekeurd op 20 april 
2021. 

Er dient de nodige aandacht besteed te worden aan het oplossen van de hinder, door, 
afhankelijk van het soort hinder, de gepaste maatregelen te voorzien, dewelke kunnen 
bestaan uit het realiseren van een groenbuffer, het strategisch inplanten van activiteiten op 
de site en/of het toepassen van de best beschikbare technieken. 

Voorwaarden te koppelen aan de voorgestelde uitbreiding op de lange termijn: 

De nieuwe gebouwen die bekomen worden door het verlengen van het bestaand magazijn 
‘afgewerkte producten’ en/of het herbouwen van een nieuw, hoger gebouw op de vroegere 
site Cambier, kunnen uitsluitend dienen voor opslag en eventueel aanvullend kantoorruimtes 
bevatten. 

Het nieuwe gebouw op de vroegere site Cambier moet voor aan- en afvoer van goederen 
maximaal toegankelijk zijn vanuit de site zelf. 

Bij eventuele herbouw van bestaande volumes dient telkens geëvalueerd te worden of er 
andere, meer adequate maatregelen genomen kunnen worden om eventuele hinder in te 
perken. 

De nodige aandacht dient uit te gaan naar de beeldkwaliteit van de nieuw op te richten 
gebouwen. 

Conform de bepalingen in artikel 4.4.26.§2 van het VCRO kan op vraag van de houder van 
een planologisch attest bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden afgeweken 
van de vigerende stedenbouwkundige voorschriften onder de volgende vereisten: 

1. de aanvraag is ingediend binnen een jaar na de afgifte van het planologisch attest; 
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2. de aanvraag beperkt zich tot regelingen en voorwaarden voor de invulling van 
kortetermijnbehoeften, zoals aangegeven in het planologisch attest. 

Er wordt aan beide voorwaarden voldaan. 

Natuurtoets 

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen 
vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning. 

Ligging 

Binnen een straal van 1 km rondom het project komt een VEN- en SBZ-gebied voor, met 
name:  

- VEN ‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’, op ca. 950 m ten NW;  

- SBZ ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ 
(Habitatrichtlijngebied), op ca. 1 km ten NW. 

Het VEN-gebied heeft de grootste contouren en omvat volledig de vermelde SBZ. 

Impact op SBZ - VEN 

Op het bedrijf zijn momenteel tal van stookinstallaties aanwezig, waarvoor een hernieuwing 
aangevraagd wordt. Aangezien deze gepaard gaan met NOx-emissies, worden deze 
bronnen in kaart gebracht. Deze bronnen vallen onder VLAREM II-rubrieken 43.1.3, 43.3.2° 
en 43.4 (zie ook vergunningsaanvraag). 

De emissies werden berekend op basis van metingen op de installaties, rekening houdend 
met een werkingsregime van maximaal 5.760 u/j (doorgegeven door bedrijf). Ter hoogte van 
de Brücknerspanramen werden lage ammoniakconcentraties opgemeten (18 g/h), deze 
worden eveneens in rekening gebracht. De emissies van deze bronnen kunnen 
gemodelleerd worden a.d.h.v. de online tool Impactscore (rekening houdend met de concrete 
bronparameters (emissie, temperatuur, hoogte, diameter, debiet en exacte locatie)) en de 
depositiebijdrage ter hoogte van SBZ, meer bepaald habitatrichtlijngebied, kan bepaald 
worden. Aangezien VEN en SBZ overlappen, geldt deze depositiebijdrage ook voor het VEN-
gebied.  

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale impactscore 0,46 % bedraagt. Dit wil zeggen dat 
het project maximaal 0,46 % bijdraagt aan de van toepassing zijnde KDW van habitats 
binnen het habitatrichtlijngebied. Inzake deposities vanwege verkeer van en naar de site 
worden geen aanzienlijke effecten verwacht, dit rekening houdend met de afstand van het 
bedrijf tot de aandachtsgebieden natuur en de verschillende ontsluitingsmogelijkheden. Zo 
zullen werknemers vnl. ten Z van de site rijden, aangezien veel werknemers woonachtig zijn 
in Wallonië. Er wordt van uit gegaan dat de gevolgen van het projectspecifieke verkeer ter 
hoogte van de routes door of langsheen SBZ en VEN niet meer aan het project toewijsbaar 
kunnen zijn omdat het op die locatie opgenomen zal in het heersende verkeersbeeld. 

Conclusie 

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de 
exploitatie op deze gebieden. De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen 
evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor 
significant negatieve effecten ervan.  

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat. 
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Watertoets 

Het project is gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. OS385 (2de categorie) en 
bevindt zich volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be deels in effectief 
overstromingsgevoelig gebied, deels in recent overstroomd gebied en in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. 

Er worden met deze aanvraag geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of 
verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de 
omgeving niet zullen wijzigen. 

Het uitvoeringsbesluit van de Watertoets trad in voege op 1 november 2006. Er werden wel 
nog stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd na deze datum van infrastructuurwerken 
die zijn gelegen binnen het overstromingsgebied – o.m. aanleg van parking (2011) en een 
industriële loods (2008). 

De parking werd waterdoorlatend aangelegd en heeft geen aanleiding tot inname van 
overstromingsvolume. De vergunning voor de industriële loods betrof de regularisatie van 
een bouwvergunning van begin de jaren 90 die door een arrest van de RvS werd vernietigd. 

Er werden ook nog bouwvergunningen afgeleverd voor de bouw van de 
waterbuffervoorzieningen aan de achterzijde van de kleinhandelszone. Deze bevinden zich 
in een mogelijks overstromingsgebied zodat hier geen sprake is van inname van effectief 
overstromingsvolume. 

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal 
(diverse gevaarlijke stoffen), op een lozing op het rioleringsstelsel en in een 
oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van de toepasselijke 
milieuhygiënische aspecten. 

Het is wel noodzakelijk dat de exploitant noodprocedures voorziet waarin duidelijk wordt 
beschreven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich terug een 
overstroming zou voordoen. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid. 

Uit het noodplan (opgeladen als extra informatie) blijkt dat het bedrijf beschikt over autonome 
waterpompen om overstromingswater af te voeren via de buffertank. 

In het kader van eventuele toekomstige stedenbouwkundige handelingen, wenst de 
deputatie de aanvrager te wijzen op de voorwaarden opgenomen in het advies van de 
provinciale dienst Integraal Waterbeleid van 21 januari 2021 dat uitgebracht werd in het 
kader van het planologisch attest van 3 mei 2021: 

Voorwaarden inzake overstromingsveilig bouwen: 

o het vloerpeil van het gebouw moet voldoende hoog worden gekozen, minstens 30 cm 
boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast. Dit waterpeil vraagt u 
best na bij de gemeente. 

o de ondergrondse constructie wordt waterdicht afgewerkt incl. de doorvoeropeningen 
van leidingen en de verluchtingsopeningen. De plaatsing van een ondergrondse 
mazouttank is niet toegelaten; 

o bij de plaatsing van de regenwaterputten wordt erop gelet dat er geen 
overstromingswater de put kan binnendringen; 

o de waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met pompinstallatie. Bij 
een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, waardoor ze in 
de omgekeerde richting kunnen stromen; 

o er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of 
regenwaterafvoer ; 
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o terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar het 
gebouw. Andere terreinophogingen (zoals terrassen, paden, tuin of groenzone, …) 
zijn niet toegelaten ; 

o het is evenmin toegelaten om afsluitingen onderaan te voorzien van elementen (zoals 
rechtstaande betonplaten) die de vrije doorstroming van het water verhinderen ; 

o wij wijzen de aanvrager erop dat het opruimen van afval, sediment of ander materiaal 
dat tijdens een overstroming meegevoerd werd, niet de verantwoordelijkheid is van 
de waterloopbeheerder. 

Voorwaarden inzake milderen van het effect van verhardingen: 
o De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 

van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd. 

Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop: 

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook 

begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De 

inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud 

van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in: 

o bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem 
verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, …) ; 

o de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; 

o het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 meterzone 
gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze 
specie verder te behandelen ; 

o opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen 
toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van 
minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het 
deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De verharding moet 
ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van 
minstens 30 ton. Eventuele schade aan de verharding die een gevolg is van normaal 
onderhoud, kan niet ten laste gelegd worden van de waterloopbeheerder ; 

o personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken 
uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen 
plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren ; 

o er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen 
toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand 
tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 
1,5 m ; 

o dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten 
daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een 
poort ; 

o bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum 
op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop 
moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen 
mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken ; 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen, het Koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende 
algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen, het provinciaal reglement 
van 27 mei 1955 en het Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juni 2003. 
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In het toekomstig RUP dient volgende paragraaf opgenomen te worden: 
Door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij 

realisatie van verharde oppervlaktes van meer dan 1000 m², bovenop de geldende 

verordening meer gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van deze 

verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te 

vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de 

terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de 

overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de 

verharding. Ze worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/index.cfm 

Deze opsomming wordt opgenomen als aandachtspunt in deze vergunning. 

Mobiliteit 

De site Utexbel wordt vandaag ontsloten door middel van toegangen aan de Zonnestraat, de 
César Snoecklaan (N36f) en de Yves-Sabin Maghermanlaan. De Zonnestraat wordt niet 
enkel gebruikt als toegang tot de site Utexbel, maar is tevens een belangrijke stedelijke 
verbindingsweg naar de kleinhandelszone aan de César Snoecklaan en de stedelijke invals- 
en uitvalsweg N48 in de richting van Doornik (Tournai) en Leuze. Volgens het gemeentelijk 
mobiliteitsplan (2015) is de Zonnestraat ten oosten van de César Snoecklaan, en de César 
Snoecklaan zelf een lokale weg type II (ontsluiting centrum van Ronse), na doortrekking van 
de N60 als primaire weg II volgens het RSV en hoofdontsluiting van de regio Oudenaarde en 
Ronse. Het planningsproces hiervoor is begin 2019 opnieuw opgestart (gewestelijk RUP 
‘Rond Ronse’). Zolang deze doortrekking niet is gebeurd, wordt het verkeer omgeleid via 
N425 (Kruisstraat- Zandstraat)– N36 (Berchemsesteenweg – Zonnestraat), om zo via de 
César Snoecklaan richting Wallonië te rijden. Deze route is verplichtend voor het zwaar 
verkeer. 

De aanvoer van garens vanuit de spinnerijen gebeurt overdag tussen 7u30 en 19u, en 
hoofdzakelijk via de laadkade in de Yves-Sabin Maghermanlaan vanaf de César 
Snoecklaan. De uitvoer van goederen van de ververij gebeurt langs de César Snoecklaan. 
Ook daar geldt eenzelfde beperking in tijd. De aan- en afvoer van de goederen voor de 
weverij verloopt via de Yves-Sabin Maghermanlaan. Vrachtwagens mogen de Yves-Sabin 
Maghermanlaan niet verlaten richting stadscentrum. De gemiddelde ingaande vrachtwagens 
zijn per dag als volgt (op basis van een telling tussen 16/9/2019 en 11/10/2019):  

- 33 vrachtwagens via de Yves-Sabin Maghermanlaan voor parking ververij;  

- 0,5 vrachtwagens via ingang Zonnestraat;  

- 4,5 vrachtwagens via Yves-Sabin Maghermanlaan voor parking weverij.  

De verdeling over de routes die de vrachtwagens van en naar het bedrijf volgen, is niet 
gekend. Zeker is wel dat uit noordelijke richting deze vrachtwagens de verplichte omleiding 
via de N425 (KruisstraatZandstraat)– N36 (Berchemsesteenweg – Zonnestraat) volgen. 
Vanuit zuidelijke richting komen ze via de N60 Leuzesesteenweg. Utexbel stelt op de site 
Snoecklaan 437 personen te werk, waarvan 129 bedienden die overdag tijdens de 
kantooruren van 8u tot 18u werken en 308 arbeiders die in een ploegenstelsel werken 
(dagploegen, nachtploeg en weekendploeg). Op de drukste momenten zijn er overdag 
maximaal 274 personen werkzaam. 

Het overgrote deel (86 %) komt met de wagen naar het werk (76 % als autosolist, 10 % 
carpoolt), 5 % komt met de fiets en 7 % komt te voet. Het openbaar vervoer wordt amper 
gebruikt (2 %). Een onderscheid tussen mensen die in ploegverband werken of niet, werd 
niet gemaakt, maar er wordt aangenomen dat ploegwerknemers nog een groter autogebruik 
kennen, o.a. omwille van het beperkter openbaar vervoer in de vroege ochtend en late 
avond. ca. de helft van de werknemers komt uit Ronse zelf of de omliggende gemeenten 
Mont de l’Enclus, Frasnes-les-Anvaing en Ellezelles. 
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Het bedrijf verleent een fietsvergoeding van 0,20 euro/km aan werknemers die met de fiets 
komen en een minimale tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer.  

Vertaald naar parkeerbehoefte van de werknemers betekent dit 163 plaatsen. Momenteel 
heeft Utexbel 160 parkeerplaatsen op eigen terrein, waardoor bijgevolg quasi 100 % 
tegemoet wordt gekomen aan de behoefte. Een belangrijk deel van deze personenwagens 
verkrijgen toegang en evacueren via de Yves-Sabin Maghermanlaan en ander deel via de 
César Snoecklaan. 

Samengevat genereert Utexbel Snoecklaan dagelijks gemiddeld 76 vrachtwagenbewegingen 
en 664 autoverplaatsingen van de werknemers (= 740 mvt per dag). Daarbovenop komen 
nog een verwaarloosbaar aantal bezoekers per dag (gemiddeld 0 tot 3 per dag). 

Effectenbeoordeling mobiliteit in plan-MER 

• T.o.v. referentiesituatie feitelijke toestand 

Het planologisch attest voorziet een bestendiging van de actuele bedrijfssituatie en staat 
in relatie tot de plannen van het bedrijf om tot een ruimtelijke herschikking van de 
bedrijfsactiviteiten over te gaan en het voorzien van bijkomende magazijnruimte en 
ontvangstruimte zonder dat de industriële productiecapaciteit toeneemt. De toename van 
het wegverkeer is eerder beperkt tot nihil ten opzichte van de referentiesituatie.  

Gegeven het feit dat in de huidige situatie gemiddeld per werkdag ca. 10.000 à 11.000 
voertuigen gebruik maken van de César Snoecklaan, heeft Utexbel met ca. 740 
voertuigen per dag hierin een maximaal aandeel van 7,5 %.  

De huidige ontsluiting zorgt voor mobiliteitshinder en verkeersoverlast in de woonstraten. 
In de Zonnestraat wordt de doorgang geblokkeerd als vrachtwagens garens van de 
vestiging Ninovestraat komen leveren. Ook de (weliswaar beperkte) woonfunctie in de 
Yves-Sabin Maghermanlaan wordt belast door het vracht- en personenverkeer (deel 
tussen César Snoecklaan en de toegangen tot het bedrijf). De rest van de Yves-Sabin 
Maghermanlaan (met o.a. een school) wordt niet belast met vrachtverkeer van en naar 
Utexbel. Bijgevolg kan men spreken van een suboptimale ontsluitingssituatie.  

Het bedrijf heeft in het verleden al verschillende inspanningen geleverd om hinder naar 
de omgeving zoveel mogelijk in te perken. Onder meer volgende maatregelen werden 
genomen:  

Langsheen de Yves-Sabin Maghermanlaan gebeurt voor de ververij enkel nog aanvoer 
van goederen, afvoer gebeurt langsheen de César Snoecklaan;  

Er zijn ter hoogte van de Yves-Sabin Maghermanlaan wachtplaatsen voorzien op het 
terrein, naast de magazijnen;  

De weekendploeg van de stukweverij en de weverij werd afgeschaft, waardoor er in het 
weekend minder/geen transportactiviteiten zijn;  

Interne verbindingen tussen de magazijnen en laadpunten gebeurt uitsluitend op het 
terrein met eigen heftrucks.  

Hierdoor wordt de ontsluitingsstructuur beperkt negatief (-1) beoordeeld.  

Vanuit capacitair oogpunt kan het huidige wegennet de ongewijzigde verkeersbelasting 
verwerken, behoudens de tijdelijke belemmeringen in de Zonnestraat. Ook de 
parkeerdruk van personeelsleden kan opgevangen worden op de eigen terreinen. Er 
treden dus geen significante effecten (0) op. 

• T.o.v. referentiesituatie planologische toestand 

Het is niet evident om precies te bepalen of een woongebied minder of meer mobiliteit 
zou betekenen dan de huidige invulling. Dat hangt o.a. af van de woondichtheid. Indien 
we uitgaan van de algemene norm van 25 woningen per ha in het stedelijk gebied, dan 
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kunnen er ca. 150 woningen op het terrein van Utexbel gebouwd worden. Dit geeft ca. 
600 à 900 autoverplaatsingen per dag, afhankelijk van het woningtype (gesloten, 
halfopen of vrijstaand) op basis van Nederlandse kencijfers (CROW). Deze aantallen 
komen overeen of liggen zelfs hoger dan het huidig aantal autoverplaatsingen dat 
Utexbel genereert. De huidige invulling als industrieel complex veroorzaakt in ieder geval 
wel meer vrachtverkeer dan een hypothetische invulling als woongebied. (-1). 

• T.o.v. ontwikkelingsscenario ‘Rond Ronse’ 

‘Rond Ronse’ is een lopend planproces ter opmaak van een Gewestelijk RUP. Het plan 
wil in eerste plaats antwoorden bieden op de mobiliteitsproblematiek rond Ronse: de N60 
loopt momenteel dwars door het centrum en er is geen optimale ontsluiting van het 
bedrijventerrein Klein Frankrijk.  

Volgens de huidige stand van zaken (scopingsnota) worden vijf alternatieve 
ontsluitingstracés onderzocht. Al deze tracés zullen zorgen voor minder verkeer in het 
centrum van Ronse, en in het bijzonder in de Zonnestraat en de César Snoecklaan. Dit 
zal voor een grotere verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid zorgen rondom de site 
van Utexbel. Aan de ontsluitingsstructuur van Utexbel zal evenwel niets veranderen. 

• Aanbevelingen en milderende maatregelen 

Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld. Het bedrijf heeft in het verleden al 
verschillende inspanningen geleverd om hinder naar de omgeving zoveel mogelijk in te 
perken. Dit kan in de toekomst nog geoptimaliseerd worden door een verdere beperking 
van het aantal ontsluitingsmogelijkheden van het terrein Utexbel.  

Het wordt aan het bedrijf aanbevolen om werk te maken van het bevorderen van meer 
duurzame mobiliteit bij de eigen werknemers, door:  

- het verhogen van de fietsvergoeding;  

- het verhogen van de tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer;  

- de invoering van een mobiliteitsbudgetsysteem. 

Brandveiligheid  

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en 
brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de 
plaatselijke brandweer. 

Er werd op 28 april 2021 een gunstig brandweeradvies uitgebracht door de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek 

De lopende milieuvergunning vervalt op 20 december 2021.De aanvraag betreft de 
hervergunning van deze milieuvergunning. Omwille van de zonevreemdheid van het bedrijf 
t.a.v. de bestemming volgens het gewestplan wordt gelijktijdig een nieuw planologisch attest 
aangevraagd, waarvoor een plan-MER werd opgemaakt. Dit maakt deel uit van een aparte 
procedure waarbij het College van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is om 
hierover te oordelen. De beoordeling of op basis van de vraag tot planologisch attest met het 
oog op een herbestemming van de bedrijfssite maakt dus geen deel uit van deze procedure 
tot het verkrijgen van de hervergunning. 

Het bedrijf is voor de aangevraagde activiteiten niet project-MER-plichtig. 

Inzake de aangehaalde hinder wordt verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische 
aspecten. 
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Inzake het bezwaar m.b.t. het verlies aan overstroombare ruimte wordt verwezen naar de 
bespreking van de watertoets. 

Inzake het bezwaar m.b.t. het verhinderen totstandkoming van een verbinding tussen diverse 
VEN-gebieden wordt het volgende opgemerkt: 

Op basis van de Natura 2000 kaart wordt vastgesteld dat de afstand tussen het 
noordwestelijk gelegen VEN-gebied ‘De Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg’ 
en het zuidoostelijk gelegen VEN-gebied ‘Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse 
Ardennen’ ca. 4,5 km bedraagt en hiertussen zich geheel de stad Ronse bevindt, waarvan 
Utexbel slechts een klein deel van uitmaakt. De aanvraag gaat tevens niet gepaard met 
stedenbouwkundige handelingen en beoogt in de eerste plaats de bestendiging van een 
bestaande toestand. 

Termijn 

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor 
onbepaalde duur. 

Conclusie 

Het gevraagde project is – mits het opleggen van een lagere lozingsnorm voor permethrine 
van 5 µg Cl/l - milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de 
onmiddellijke omgeving. 

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend. 

Besluit 

 

  

§1. Aan de nv Utexbel, César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse, wordt de vergunning 

verleend voor het project gelegen aan de César Snoecklaan 30 25 te 9600 Ronse op de 

percelen, kadastraal bekend onder RONSE 2 AFD, sectie D, nrs. 0716/G/7, 0690/E, 1501/A, 

1500/3, 1500/D, 0706/Z/2, 0716/F/7, 0693/E, 1543/A, 0715/2, 1508/D, 0715/S, 1500/C, 

0691/E/2, 0716/E/7, 1500/E, 0715/3, 0716/2, 0716/Y/6, 0695/H, 0690/A, 0695/N, 0691/E, 

0695/M, 0704/A en 0693/D, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

(IIOA): 

Het verder exploiteren en veranderen van een textielbedrijf, omvattende:  

• de hernieuwing van de lopende milieuvergunning; 

• de wijziging door:  

- de vermindering van het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 25 m³/uur 
– 200 m³/dag en 72.500 m³/jaar; 

- het verwijderen van de vergunde vaste CO2-houder van 20.355 liter; 

- het schrappen van de vergunde NaOH-houder van 21 m³ die ingezet wordt als buffer- 
of procestank onder de rubriek 17.3.4.3°; 

- de correctie van de inhoud van de vergunde azijnzuurhouder van 14.000 liter naar 
14.845 liter; 
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• de uitbreiding met/van:  

- het vergunde geïnstalleerd totaal vermogen aan batterijladers met 56,38 kW; 

- een vaste CO2-houder van 21.560 liter; 

- de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht in de weverij met 120 kW; 

- de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht in de stukververij met 81 kW; 

- de toevoeging van de percelen kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nrs 
715/03, 1500/03 en 1543/A. 

Tot volgende toestand 

3.2.2°a) (3) 
het lozen van maximaal 1.02 m³/u - 24.55 m³/dag -5400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in 
de openbare riolering. 

3.4.2° (2) 
het lozen van maximaal 100 m³/uur – 1.500 m³/dag en 547.500 m²/jaar bedrijfsafvalwater dat 
gevaarlijke stoffen bevat in de openbare riolering. 

6.4.1° (3) 
de maximale opslag van 4.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten. 

12.2.1° (3) 
zes transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 125 kVA, 
200 kVA, 315 kVA, 630 kVA, 800 kVA en 1.000 kVA. 

12.2.2° (2) 
twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.250 kVA 
en 1.500 kVA. 

12.3.2° (3) 
diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 171,385 kW. 

15.1.2° (2) 
de maximale stalling van 26 voertuigen andere dan personenwagens. 

16.3.2°b) (2) 
vier luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 15 kW, 
55 kW, 75 kW en 90 kW.  
Diverse klimatisatietoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 275 kW. 

17.1.2.1.2° (2) 
de maximale opslag van 1.351,7 liter diverse gassen in gasflessen. 

17.1.2.2.3° (1) 
de maximale opslag van 21.560 liter CO2 in een bovengrondse vaste houder. 

17.3.2.1.2.1° (3) 
de maximale opslag van 0,46 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencate-gorie 3 in 
verplaatsbare recipiënten. 

17.3.2.2.1° (3) 
de maximale opslag van 347 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in 
verplaatsbare recipiënten. 

17.3.2.3.2°b) (2) 
de maximale opslag van 23,75 ton brandgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten. 

17.3.3.2°b) (2) 
de maximale opslag van 6,493 ton diverse oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten. 
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17.3.4.3° (1) 
de maximale opslag van 235,729 ton bijtende stoffen, waarvan: 

- maximaal  120,83 ton NaOH in 3dubbelwandige bovengrondse houders van 
respectievelijk 21.000 liter en 3 x 30.000 liter  

- maximaal 15,869 ton azijnzuur (85 %) in een dubbelwandige bovengrondse houder van 
14.845 liter; 

- en de rest in verplaatsbare recipiënten. 

17.3.5.2°b) (2) 
de maximale opslag van 2,723 ton giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten. 

17.3.6.3° (1) 
de maximale opslag van 115,912 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten. 

17.3.7.2°b) (2) 
de maximale opslag van 14,696 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in 
verplaatsbare recipiënten. 

17.3.8.2° (2) 
de maximale opslag van 13,125 ton milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten. 

21.3. (2) 
de maximale opslag van 35 kleurstoffen. 

23.3.2°c) (2) 
de maximale opslag van 200 ton kunststoffen in lokalen. 

24.2. (3) 
een labo gericht op interne controle waar afvalwater wordt gegenereerd. 

29.5.2.1°b) (3) 
diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15,7 kW. 

39.1.3° (2) 
twee stoomgeneratoren met een waterinhoud van 10.000 liter elk. 

39.2.1° (3) 
een warmtewisselaar waarvan de primaire ruimte een waterinhoud heeft van 395 liter. 

39.2.2° (2) 
een stoomvat met een waterinhoud van 8.842 liter. 

41.2.3°b) (2) 
een weverij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.066,4 kW. 

41.4.3°b) (1) 
een stukververij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.762 kW. 

41.5. (3) 
de maximale opslag van 5.100 ton textiel en textielwaren. 

41.10. (1) 
installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een 
verwerkingscapaciteit van 34 ton per dag. 

43.1.3° (1) 
- vier stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 370 kW, 775 kW en 2 

x 13,843 MW; 
- zeventien gasgestookte aerothermen met een gezamenlijk warmtevermogen van 1.108 

kW en een warmeluchtgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 
van 480 kW; 

- twee stookinstallaties van thermosolen met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van respectievelijk 2,18 MW (Monfort 1) en 2,67 MW (Monfort 2) 
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- vier stookinstallaties van spanramen met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van respectievelijk 3,49 MW (Montex 4) - 3,6 MW (Brückner) – 3,63 
MW (Montex 2) – 4,36 MW (Montex 3). 

43.3.2° (1,X) 
- vier stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 370 kW, 775 kW en 2 

x 13,843 MW (stoomketel 1 & 2); 
- zeventien gasgestookte aerothermen met een gezamenlijk warmtevermogen van 1.108 

kW en een warmeluchtgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 
van 480 kW; 

- twee stookinstallaties van thermosolen met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van respectievelijk 2,18 MW (Monfort 1) en 2,67 MW (Monfort 2) 

- vier stookinstallaties van spanramen met een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van respectievelijk 3,49 MW (Montex 4) - 3,6 MW (Brückner) – 3,63 

MW (Montex 2) – 4,36 MW (Montex 3). 

43.4. (1,Y) 
- vier stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 370 kW, 775 kW en 2 

x 13,843 MW (stoomketel 1 & 2); 
- zeventien gasgestookte aerothermen met een gezamenlijk warmtevermogen van 1.108 

kW en een warmeluchtgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 
van 480 kW; 

- twee stookinstallaties van thermosolen met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van respectievelijk 2,18 MW (Monfort 1) en 2,67 MW (Monfort 2) 

- vier stookinstallaties van spanramen met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van respectievelijk 3,49 MW (Montex 4) - 3,6 MW (Brückner) – 3,63 
MW (Montex 2) – 4,36 MW (Montex 3). 

§2.De gevraagde bijstelling in afwijking van artikel 5.17.1.2.54 van Vlarem ll wordt verleend. 

  

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde 

duur vanaf de datum van dit besluit. 

  

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 

voorwaarden: 

§1. Algemene milieuvoorwaarden 

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 

2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6. 

3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2. 

4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.  

5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4. 
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§2. Sectorale milieuvoorwaarden 

6. Afdeling 5.3.2 – Bedrijfsafvalwater met bijlage 5.3.2, sector… -  

7. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - 
Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen 

8. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit  

9. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen 

10. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen 

11. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen 

12. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen 

13. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – 
opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen 

14. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – 
opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten 

15. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – 
opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs 

16. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – 
Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen 

17. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke 
producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen 
in bovengrondse houders 

18. Hoofdstuk 5.21 en hoofdstuk 5.4 - Kleurstoffen en pigmenten 

19. Hoofdstuk 5.23 - Kunststoffen 

20. Hoofdstuk 5.24 - Laboratoria 

21. Hoofdstuk 5.29 - Metalen  

22. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen  

23. Afdeling 5.41.1 - Textiel - algemene bepalingen  

24. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en 
Immissiecontroleprocedures 

25. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties  

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III 

26. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften 

27. Hoofdstuk 2.2 – Bodem 

28. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht 

29. Hoofdstuk 3. – Grote stookinstallaties 

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden  

30. Lozen van het bedrijfsafvalwater 

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen 

de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:  

CZV/BZV <4 
BZV/totaal N >4 
BZV/totaal P >25 
BZV: 1.500 mg/l – 1.300 kg/dag 
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CZV: 3.500 mg/l – 4.400 kg/dag 
totaal N: 100 mg/l – 320 kg/dag 
totaal P: 10 mg/l – 10 kg/dag 
ZS: 1.000 mg/l – 320 kg/dag 
Cr: 100 µg/l 
As: 5 µg/l 
Ni: 50 µg/l 
Zn: 1 mg/l 
Ag: 5 µg/l 
Co: 6 µg/l 
Cl: 680 mg/l 
sulfaten: 510 mg/l 
fenolindex: 0,4 mg/l 
permethrin: 5 µg Cl/l 
acenafteen: 0,68 µg/l 
fenantreen: 1,5 µg/l 
anthraceen: 1 µg/l 
fluorantheen: 0,56 µg/l 
pyreen: 0,4 µg/l 
benzo b,k fluoranthene: 0,3 µg/l 
benzo(a)pyreen: 0,25 µg/l 
som benzo(g,h,i)peryleen en indeno 1,2,3 pyreen: 0,2 µg/l 
nonylfenol: 4 µg/l gedurende 2 jaar, nadien 1,7 µg/l + studie 
nonylfenolethoxylaten: 4 µg/l gedurende 2 jaar, nadien 1,7 µg/l + studie 
4-chloor-3,5-dimethylfenol: 32 µg/l 
4-chloor-3-methylfenol: 45 µg/l 
Som fenolen zonder4-methylfenol -(p-cresol) en 2,4dimethylfenol: 100 µg/l 
anionische detergenten (AID): 10 mg/l 
niet-ionogene (NID): 50 mg/l 
kationische detergenten (KID): 10 mg/l 

Aldrin; chloordaan; Dieldrin, Endrin, Heptachloor; Hexachloorbenzeen; Mirex; Toxafeen; 
PCB’s; DDT; Chloordecon; Polychloordibenzo-p-dioxinen en –dibenzofuranen; HCH 
(inclusief lindaan); Hexabroombifenyl : niet waarneembaar 

Er dient voldaan te worden aan alle bepalingen van artikel 5.41.1.5.§1 van titel II van 
Vlarem (sectorale voorwaarden textielsector). 

Voor het lozen van DTDMAC / DSDMAC / DHTDMAC / EDTA geldt er een verbod. 

De geloosde detergenten moeten voldoen aan de verordening (eg) nr. 648/2004 van het 
Europees parlement en de Raad betreffende detergenten. 

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde 

parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot 

concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium 

GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis 

daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens. 

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting 

die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde 

afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde 

water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 

4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-

inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd 

worden. 
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d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van 

Vlarem ll (bijlage 4.2.5.2). De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II 

dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht van alle analyses dient jaarlijks 

overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be). 

e) De geconcentreerde restbaden van permethrinebehandeling en P-houdende 

vlamvertragers worden afzonderlijk opgevangen en hergebruikt of afgevoerd als 

afvalstof; de gegevens hierover worden samen met het verbruik van desbetreffende 

producten bijgehouden in een logboek dat ter inzage ligt voor de afdeling Handhaving. 

f) Binnen de termijn van 3 jaar maakt het bedrijf een studie op waarin de haalbaarheid van 

een lozingsnorm PNEC 0,00047 µg permethrine/l wordt nagegaan – of een norm waarbij 

de worst case impact beperkt wordt tot 10 %, rekening houdende met de verdunning van 

1/6 (1.500 / 8.605 m³/dag) en 99 % verwijdering t.h.v. de RWZI. Deze studie gaat 

vergezeld met een voorstel van maatregelen. Deze studie wordt overgemaakt aan VMM 

(vergunningen.ge@vmm.be). 

g) Het bedrijf maakt jaarlijks tegen 1 maart een opvolgingsrapport over waarin de werking 

van de behandelingsinstallatie voor verwijdering van permethrine wordt toegelicht en de 

behaalde verwijderingspercentages worden geduid (vergunningen.ge@vmm.be). 

h) Binnen de termijn van 3 jaar maakt het bedrijf een studie op waarin voor nonylfenol de 

haalbaarheid van een lozingsnorm PNEC 0,3 µg/l wordt nagegaan. Deze studie wordt 

overgemaakt aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be). 

- waswaters van inkomende vezels dienen geanalyseerd te worden op NP en NPE en 
zo nodig in gesloten circuit gehouden te worden. 

- info dient opgevraagd te worden bij de leveranciers van grondstoffen mbt de 
aanwezigheid van NF/NFE. 

- na bronbehandeling dient het interne rioleringstelsel gereinigd te worden. 

i) Binnen de termijn van 3 jaar maakt het bedrijf een studie op waarin de haalbaarheid van 

een lozingsconcentratie van Porganisch en DMPPA wordt nagegaan waarbij de worst 

case impact beperkt wordt tot  10 % procentuele bijdrage tov van de toetswaarde in 

oppervlaktewater. Hieraan worden maatregelen gekoppeld zodat de impact tot een 

aanvaardbaar niveau kan beperkte worden. Deze studie wordt uiterlijk binnen diezelfde 

termijn overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, de vergunningverlenende 

overheid, afdeling Handhaving van het departement Omgeving en het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

j) Het bedrijf stelt, binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning, in 

samenspraak met Aquafin en VMM een monitoringsprogramma op waarbij de 

concentratie detergenten, permethrine, AOX,  nonylfenol en organische fosfor (DMPPA) 

wordt bepaald in zowel het effluent van Utexbel, het influent van de RWZI,  het effluent 

van de RWZI, stroomopwaarts van de RWZI in de Molenbeek en stroomafwaarts van de 

RWZI in de Molenbeek. De duur van de analyseperiode en frequentie wordt afgestemd 

op de productiegegevens. 

k) Jaarlijks dient het bedrijf tegen 1 maart een rapport over te maken, opgesteld door een 

erkend MER deskundige afvalwater, waarin een stand van zaken wordt weergegeven 

van de bioafbreekbaarheid en bioelimineerbaarheid van alle gebruikte producten, de 

evolutie van de gebruikte producten en de impact hiervan op de CZV/BZV verhouding. 

Dit rapport dient overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, AGOP 

Milieu en VMM-AELT. 

l) De lozing van het bedrijfsafvalwater dient zoveel mogelijk gespreid te gebeuren. 
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m) Het bedrijf dient uiterlijk op 22/12/2021 te beschikken over een ondertekend 

saneringscontract met de NV Aquafin in toepassing van het Besluit van de Vlaamse 

Regering houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van 

bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie van 21 oktober 2005 

zodat de specifieke exploitatiekosten om te kunnen voldoen aan de RWZI 

effluentnormering en om het negatief effect op het ontvangende oppervlaktewater te 

beperken integraal worden doorgerekend aan het bedrijf zoals voorzien in art.4  en art 5 

van dit Besluit van de Vlaamse Regering. 

31. Buffer ecologisch transport bedrijfsafvalwater  
Het bedrijf moet beschikken over een buffer voor het tijdelijk stopzetten van zijn 
afvalwaterlozing bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel. De 
voorwaarden hierbij zijn:  

- De nuttige inhoud van de buffer bedraagt minimaal het vergund dagdebiet zijnde 
1.500 m³ en deze moet steeds beschikbaar zijn.  

- Het bedrijf plaatst de buffer vóór de meetgoot.  

- De start van de buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater - start en 
einde -  gebeuren op basis van een geautomatiseerd signaal van Aquafin. Hiervoor 
sluit het bedrijf een contract af met Aquafin. 

- De maximale lozingsstop bedraagt 24 u. 

- Tijdens de periode ‘start van de buffering tot einde van de gebufferde lozing’ kunnen 
het geloosde debiet en de geloosde vuilvracht tijdelijk het vergunde overschrijden, 
mits de som ervan de som van het vergunde debiet en de vergunde vuilvracht over 
deze periode niet overschrijden.  

- De geautomatiseerde signalen - start buffering, start en einde lozing - worden gelogd 
en zijn ter beschikking voor de bevoegde overheid. 

32. Niet-verontreinigd hemelwater 

- Binnen de termijn van 6 maanden dienen infiltratieproeven gepland om na te gaan in 
hoeverre het hemelwater welke vertraagd of rechtstreeks wordt geloosd op de 
Molenbeek kan geïnfiltreerd worden. 

- Binnen de termijn van 6 maanden dient, op basis van analyse van langdurige 
debiets- en peilmetingen en/of het modelleren van de toekomstige afvoerdebieten/ 
waterpeilen met (complexe) oppervlaktewatermodellen, de hydraulische impact van 
het hemelwater tov het hoogwaterdebiet onderzocht te worden. 

33. Hinder algemeen 
Er dient de nodige aandacht besteed te worden aan het oplossen van de hinder, door, 
afhankelijk van het soort hinder, de gepaste maatregelen te voorzien, dewelke kunnen 
bestaan uit het realiseren van een groenbuffer, het strategisch inplanten van activiteiten 
op de site en/of het toepassen van de best beschikbare technieken. 

34. Opvang van hemelwater 
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te 
worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 1.890 m³. Het 
opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en gebruikt in het productieproces 
of voor laagwaardige toepassingen (toiletspoeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, 
…). 

35. Overstromingsgevaar 
De exploitant voorziet noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke 
handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich een overstroming zou voordoen om 
bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging tegen te gaan. Deze 
noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 
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36. Groenscherm 
Het aanwezige groenscherm wordt door de exploitant in stand gehouden waarbij 
afgestorven planten en struiken jaarlijks worden vervangen. 

37. Werktijden 
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale 
voorwaarden mag het bedrijf continu geëxploiteerd worden van maandag tot en met 
vrijdag. 

38. Geluid 
De ingang van de zijde Maghermanlaan t.h.v. de parking ‘stukververij’ wordt voor 
vrachtwagens exclusief gebruikt voor de aanvoer van goederen en mag niet worden 
gebruikt als uitrit. 
De nachtploeg (21 u t.e.m. 5 u) mag geen gebruik maken van de parking langs de 
Maghermanlaan t.h.v. Cambier gebouwen. 
Tijdens de nachtperiode (19 u t.e.m. 7u) mag het gemotoriseerd personeel enkel via de 
toegang langs de C. Snoecklaan het bedrijfsterrein oprijden of verlaten. 

39. Opslag van afvalstoffen 

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat 

accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en 

uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.  

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing. 

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende 

resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen. 

40. Stationair draaien van motoren 
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de 
voertuigen op het bedrijfsterein tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd 
worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, 
e.d.. 

41. Trillingshinder 
Bij vervanging van weefgetouwen dienen deze op trillingsdempers geplaatst te worden; 

42. Geurhinder 
Een goede opvolging van de doorslag van de actief koolfilter, een bijkomende pH-logging 

in het bufferbekken, een verhoging van de redoxwaarde en een periodieke H2S-meting 

aan het lozingspunt zijn vereist om meer controle te kunnen uitoefenen en om tijdig in te 
kunnen grijpen om geurhinder te vermijden t.g.v. het bufferbekken. 
Er is een blijvende opvolging vereist van de werking van gaswasser op spanraam 3 en 
de polymeriseuse. Daarom wordt de volgende meetfrequentie van de 
luchtemissiemetingen opgelegd voor de gaswasser: 3 x per jaar voor TOC (1 per type 
proces) en 6 x per jaar voor formaldehyde (2 per type proces) 

43. Lucht 
In uitvoering van metingen cf. het controlemeetprogramma opgenomen in Vlarem II 
Bijlage 4.4.4. wordt het volgende zelfcontroleprogramma opgelegd: 
 

Machines Aantal meetpunten Parameter Meetfrequentie 

Flamroll 1 TOC 

CO 

halfjaarlijks 

Thermosols 1 (worst-case selectie) TOC halfjaarlijks 

Spanramen 2 (Bruckner en spanraam 4) TOC halfjaarlijks 

Padsteams 1 (7a/b) TOC halfjaarlijks 
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Gaswasser 1 (gespreid ifv actieve processen) 

 

1 (idem) 

TOC 

 

Formaldehyde 

3 x per jaar (1 per type 
proces) 

6 x per jaar (2 per type 
proces) 

Papmachines 1 (ad random proces, afwisselend 
aan één van de machines) 

TOC halfjaarlijks 

44. Afwijking 
In afwijking van artikel 5.17.1.2.54 van Vlarem ll is de beperkte opslag van 220 liter (170 
kg) acetonitrile toegestaan, weliswaar mits de opslag gebeurt in een afgesloten 
veiligheidskast en deze stof enkel en specifiek gebruikt wordt in 
laboratoriumtoepassingen. 

  

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten: 

- De aanvrager wordt gewezen op de voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst 
Integraal Waterbeleid van 21 januari 202, die werden opgelegd in het Besluit van het 
College van Burgemeester en Schepenen van 3 mei 2021 waarmee het planologisch 
attest werd afgeleverd: 

Voorwaarden inzake overstromingsveilig bouwen: 

o het vloerpeil van het gebouw moet voldoende hoog worden gekozen, minstens 30 cm 
boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast. Dit waterpeil vraagt u 
best na bij de gemeente. 

o de ondergrondse constructie wordt waterdicht afgewerkt incl. de doorvoeropeningen 
van leidingen en de verluchtingsopeningen. De plaatsing van een ondergrondse 
mazouttank is niet toegelaten; 

o bij de plaatsing van de regenwaterputten wordt erop gelet dat er geen 
overstromingswater de put kan binnendringen; 

o de waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met pompinstallatie. Bij 
een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, waardoor ze in 
de omgekeerde richting kunnen stromen; 

o er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of 
regenwaterafvoer ; 

o terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar het 
gebouw. Andere terreinophogingen (zoals terrassen, paden, tuin of groenzone, …) 
zijn niet toegelaten ; 

o het is evenmin toegelaten om afsluitingen onderaan te voorzien van elementen (zoals 
rechtstaande betonplaten) die de vrije doorstroming van het water verhinderen ; 

o wij wijzen de aanvrager erop dat het opruimen van afval, sediment of ander materiaal 
dat tijdens een overstroming meegevoerd werd, niet de verantwoordelijkheid is van 
de waterloopbeheerder. 

Voorwaarden inzake milderen van het effect van verhardingen: 

o De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd. 
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Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop: 

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook 

begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De 

inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud 

van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in: 

o bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem 
verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, …) ; 

o de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; 

o het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 meterzone 
gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze 
specie verder te behandelen ; 

o opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen 
toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van 
minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het 
deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De verharding moet 
ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van 
minstens 30 ton. Eventuele schade aan de verharding die een gevolg is van normaal 
onderhoud, kan niet ten laste gelegd worden van de waterloopbeheerder ; 

o personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken 
uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen 
plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren ; 

o er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen 
toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand 
tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 
1,5 m ; 

o dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten 
daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een 
poort ; 

o bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum 
op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop 
moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen 
mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken ; 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen, het Koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende 
algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen, het provinciaal reglement 
van 27 mei 1955 en het Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juni 2003. 

In het toekomstig RUP dient volgende paragraaf opgenomen te worden: 
Door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij 

realisatie van verharde oppervlaktes van meer dan 1000 m², bovenop de geldende 

verordening meer gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van deze 

verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te 

vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden rekening met de 

terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de 

overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de 

verharding. Ze worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/index.cfm 

- De airco’s dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig 
de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de 
frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een 
nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen. 
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- Bij een aantal stookinstallaties is er een overschrijding van de NOx-norm vastgesteld, 
weliswaar binnen de meetfout van 30 %; het is aangewezen dat de exploitant bijkomende 
maatregelen voorziet om hieraan te verhelpen. 

- Er dienen voor een aantal stookinstallaties nog emissiemetingen te gebeuren. 

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en 
brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de 
plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het 
bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 28 april 2021, 
met referentie 2020034276 – RO132-13, nageleefd worden. 

- Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 
toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel 
II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: 
https://navigator.emis.vito.be/ 

  

De besluiten van de deputatie dd. 8 maart 2007, 4 juni 2009, 30 september 2010, 5 april 
2012, 18 september 2014, 14 december 2017, 25 januari 2018 en 6 februari 2020 worden 
opgeheven. 

  

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit. 

  

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. 
Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich 
bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor 
de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van 
statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. 
Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur. 

  

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in 
artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van 
het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 
euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie 
“beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)”, beroep worden ingediend bij de 
Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-
laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be. 

Hieronder een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven 
modaliteiten en termijnen. 

  

73/78

https://navigator.emis.vito.be/


Beroepsmodaliteiten 

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 
25 april 2014 

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen 

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities 

Artikel 2. 

In dit decreet wordt verstaan onder: 

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of 

groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 

belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of 

van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor 

milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn; 

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen: 

a) een aangetekend schrijven; 

b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 

c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van 

kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld; 

(…) 

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg 

Afdeling 1 Algemene bepalingen 

Artikel 52. 

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve 

aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 

administratieve aanleg. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het 

beroep kan beslissen. 

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 

tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in 

eerste administratieve aanleg. 

Artikel 53. 

Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 

adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 

onrechte niet om advies werd verzocht; 

5° ...; 
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6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde. 

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 

gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat 

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 

gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

Artikel 54. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die 

ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 

aan wie de beslissing betekend wordt; 

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

Artikel 55. 

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 

betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 

minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 

ingediend; 

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 

is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

Afdeling 2 Beroepsprocedure 

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek 

Artikel 56. 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde 

overheid, vermeld in artikel 52. 

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep 

werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of 

opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van 

het beroepschrift bij de Vlaamse Regering. 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 

zending een afschrift van het beroepschrift aan: 

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
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De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 

regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij 

het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 

Artikel 57. 

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het 

beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 

overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen 

om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het 

vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen. 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 

het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

Art. 57/1. 

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die 

louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 

onontvankelijk. 

Artikel 58. 

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een 

termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per 

beveiligde zending meegedeeld. 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de 

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

4° het college van burgemeester en schepenen. 

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning  

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg 

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek 

Artikel 73. 

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van 

het decreet van 25 april 2014. 
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Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 

administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving. 

Artikel 74. 

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid : 

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 

die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het 

betrokken publiek : 

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt; 

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden; 

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken : 

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 

overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 

eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 

nuttig zijn voor het dossier. 

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij 

gehoord wil worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 

uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift 

van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 

voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het 

vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is 

voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het 

beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter
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