^ \ Vlaamse
Regering
AMV/000119824/1007

Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking
van artikel 5.9.6.1, §2,1°, van titel II van het VLAREM ingediend door Luc en
Yves Van Caeneghem, Langestraat 46, 8580 Avelgem, exploitant van een

gemengd veeteeltbedrljf gelegen op hetzelfde adres.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals

herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk

gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015;
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Gelet op de aanvraag ingediend door Luc en Yves Van Caeneghem, Langestraat 46, 8580
Avelgem, exploitant van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen op hetzelfde adres, op de
kadastrale percelen: afdeling 1, sectie A, perceelnummers 210b, 211a, 212e, 221d en 227f, tot

afwijking van artikel 5.9.6.1, §2, 1°, van titel II van het VLAREM, luidende:
"Onverminderd de bijzondere voorwaarden die in de milieuvergunning kunnen worden
opgelegd, gelden voor de stallen andere dan varkens- en pluimveestallen de volgende
verbodsregels:
1° het is verboden inrichtingen omvattende één of meer stallen, andere dan varkens- en

pluimveestallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt gehouden, te
exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een waterwingebied en/of een
bescherm! ngszone type l, II of III;";

Gelet op het feit dat de afwijkingsaanvraag werd ontvangen op 5 juni 2015 en
ontvankelijk werd verklaard op 8 juni 2015;

Gelet op de aanvulling van de afwijkingsaanvraag die werd ontvangen op 24 juni 2015;

Gelet op de volgende motivering van de afwijkingsaanvraag aangehaald door de
aanvrager:

in 1993 waren er 2 milieuvergunningen voor het bedrijf, namelijk:
- Langestraat 46:136 runderen, 26 stuks jongvee, 90 varkens;
- Langestraat 48: 450 mestvarkens, 60 zeugen;

beide bedrijven samen tellen dus 162 runderen en 600 varkens; bijgevolg kan maar
uitgebreid worden zonder afwijking tot 324 runderen; in 2011 werd reeds vergunning
verleend voor 362 runderen en 290 varkens; er werden toen dus al meer runderen

vergund dan mogelijk was; het aantal varkens is dus ten opzichte van 1993 reeds

gedaald;
- het bedrijf wil verder uitbreiden tot 458 runderen en het aantal varkensplaatsen
behouden op maximaal 290;

Gelet op de volgende alternatieve maatregelen aangehaald door de aanvrager:
- de nieuwe stal zal een ingestrooide stal zijn; de hoeveelheid mengmest wordt niet
uitgebreid en blijft behouden tot 637 m3; er wordt wel een bijkomende opslag van
vaste mest gevraagd zodat de totale hoeveelheid vaste mest stijgt van 924 m3 tot
maximaal 2.486 m3; de mestvaalt zal bestaan uit een betonnen vloer en betonnen

wanden van 30 cm dik; mestsappen worden opgevangen in een citerne van 8 m3;
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er zal voldaan worden aan artikel 5.9.7.1 van titel II van VLAREM; er zijn reeds 3
peilputten aanwezig; er zullen 4 bijkomende peilputten voorzien worden; er is reeds
een peilputtendossier opgesteld;

Gelet op het besluit nr. 34003/60/1/A/3 van de deputatie van de provincie WestVlaanderen van 8 september 2011 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn
verstrijkend op 8 september 2031 voor het verder exploiteren en veranderen van een

gemengd veeteeltbedrijf;

Gelet op het ongunstige subadvies van 24 juni 2015 van De Watergroep, exploitant van
de drinkwaterwinning;

Gelet op het ongunstige subadvies van 10 juli 2015 van de dienst Grondwaterbeheer van
de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het ongunstige advies van 28 augustus 2015 van de afdeling Milieuvergunningen
van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het ongunstige advies van 1 september 2015 van de gewestelijke
milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting deels in een agrarisch gebied en deels in
woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan 'Kortrijk', vastgesteld bij het
koninklijk besluit van 4 november 1977;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de afwijkingsaanvraag de vereiste
publiciteit verkreeg, conform artikel 1,2.2ter.2, §1, van titel II van hetVLAREM;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen
bezwaarschriften werden ingediend;

Pagina 3 van 7

Overwegende dat het een gemengd veeteeltbedrijf betreft;

Overwegende dat de inplantingsregels conform artikel 3.2.2.2 van titel II van VLAREM niet
van toepassing zijn voor bestaande inrichtingen indien de verandering van de inrichting
beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 1 januari 1993 was toegelaten;
dat het bedrijf op 1 januari 1993 vergund was voor in totaal 162 runderen en 600 varkens;
dat bijgevolg de inplantingsregels niet van toepassing zijn indien de uitbreiding wordt
beperkt tot 324 runderen en 1.200 varkens;

Overwegende dat de exploitant in 2011 reeds vergund is voor het houden van 362
runderen en 290 varkens; dat bijgevolg reeds in 2011 het bedrijf niet voldeed aan de
inplantingsregels;

Overwegende dat de exploitant verder wenst uit te breiden tot 458 runderen;

Overwegende dat het huidige bedrijf bestaat uit 6 mndveestallen en 1 varkensstal; dat er
in de huidige situatie een mengmestopslag vergund is van 637 m3 en een opslag voor
vaste mest van 924 m3; dat de uitbreiding met 96 runderen zal worden gerealiseerd door
het bouwen van een nieuwe mndveestal; dat er geen uitbreiding van de
mengmestopslag wordt gevraagd maar dat de opslag van vaste mest zal uitbreiden tot
2.486 m3 (+ 1.562 m3);

Overwegende dat de inrichting gelegen is binnen de contouren van het
grondwaterwinningsgebied voor drinkwater van Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove; dat het
bedrijf gelegen is binnen de beschermingszone type III en gelegen is op circa 1,2 km van de
beschermingszone type l; dat deze beschermingszone type l gelegen is in zuidoostelijke

richting;

Overwegende dat de exploitant een studie heeft laten uitvoeren in verband met de
plaatsing van bijkomende peilputten (ref. PMPKV14067, 16 december 2014); dat het
grondwater vermoedelijk in zuidoostelijke richting stroomt, zijnde van het bedrijf richting
de winningsputten;
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Overwegende dat de exacte stromingsrichting is bepaald in een bijkomende studie van 19
juni 2015 (ref. PMPKV15127); dat in deze studie wordt bevestigd dat het grondwater in
zuidoostelijke richting stroomt;

Overwegende dat uit de studie van 16 december 2014 blijkt dat het grondwater zich op een
diepte van 0,9 m tot 3,75 m bevindt; dat ook de grondwaterkwetsbaarheid ter hoogte van
grote delen van het bedrijf als zeer kwetsbaar is ingedeeld met ofwel een zandige deklaag
ofwel een deklaag met een maximale dikte van 5 m; dat de watervoerende laag bestaat uit
zand;

Overwegende dat in de peilputtenstudie van 16 december 2014 wordt gesteld dat. de
doorlaatbaarheid van de bodem matig goed tot onvoldoende is;

Overwegende dat De Watergroep, exploitant van de grondwaterwinning, op 24 juni 2015
een ongunstig subadvies heeft gegeven (ref. 9TWOO/SS/15/3123); dat in dit subadvies wordt
gesteld dat in het grondwaterwinningsgebied grondwater wordt onttrokken voor de
openbare drinkwatervoorziening uit de Pleistocene afzettingen van de Vlaamse Vallei op
een diepte van 10 tot 20 m; dat gelet op deze ondiepe ligging én het freatisch karakter,
deze watervoerende laag zeer kwetsbaar is voor verontreiniging; dat de ligging in
beschermingszone type III betekent dat het bedrijf gelegen is in de voedingszone van de
grondwaterwinning en dat infiltrerend water in de richting van de winningsput stroomt;
dat elke bijkomende gebruiksdmk in het landschap een risico op de achteruitgang van de
kwaliteit van het grondwater/drinkwater kan betekenen; dat onder de huidige
gebruiksdmk reeds een significante aanwezigheid van nitraten in de grondwater wordt
vastgesteld; dat een verdere achteruitgang van de grondwaterkwaliteit een groot risico
vormt voor de drinkwatervoorziening in de regio;

Overwegende dat artikel 7 van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) de lidstaten
verplicht om de nodige maatregelen te treffen om de achteruitgang van de toestand van
de grondwaterlichamen te voorkomen, specifiek met het oog op drinkwatervoorziening;
dat deze richtlijn werd omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid; dat dit decreet onder
meer gericht is op het behalen van de goede chemische en kwalitatieve toestand van de
grondwaterlichamen; dat volgens dit decreet er moet worden voorkomen dat schadelijke
effecten optreden of dat de toestand van het watersysteem verslechtert en dit door het
nemen van maatregelen aan de bron; dat huidige afwijkingsaanvraag kadert in een
geplande uitbreiding van het aantal runderen; dat gelet op bovenstaande overwegingen
een bijkomende globale gebruiksdmk niet aanvaardbaar is;
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Overwegende dat De Watergroep op 29 juni 2015, naar aanleiding van de aanvulling van
het dossier, per mail het ongunstige advies van 24 juni 2015 bevestigde;

Overwegende dat de dienst Grondwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer
van de Vlaamse Milieumaatschappij op 10 juli 2015 een ongunstig subadvies heeft gegeven;
dat dit subadvies inhoudelijk aansluit met het ongunstige subadvies van De Watergroep
van 24 juni 2015; dat gelet op de bestaande nitraatproblematiek in de omgeving van de
drinkwaterwinning en gelet op het voorzorgsprincipe de gevraagde afwijking niet kan
worden verleend;

Overwegende dat een bijkomende stal en een bijkomende mestopslag steeds extra risico's
vormen op plaatselijke vervuiling van de bodem met mest (breuk van de verharding, lokale
vervuiling buiten de stal bij beweiding of bij verwijderen van mest uit de stal); dat de
aanleg van peilputten dit risico niet vermindert of wegneemt maar slechts een controleinstrument is om eventuele vervuiling vast te stellen; dat gelet op de precaire
grondwaterkwetsbaarheid, de zandige deklaag ter hoogte van het bedrijf en de ondiepe
freatische aard van de drinkwaterwmning, het risico bestaat dat mogelijke vervuiling van
de bodem met mest een directe impact kan hebben op de drinkwaterwinning; dat
bijgevolg de voorgestelde maatregelen onvoldoende waarborgen bieden ter bescherming
van grondwater tegen bijkomende nitraatven/uiling van het drinkwater;

Overwegende dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, geen
gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de
bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken; dat er bijgevolg aanleiding toe
bestaat de afwijkingsaanvraag te weigeren,

BESLUIT:

Enig artikel. De vraag van Luc en Yves Van Caeneghem, Langestraat 46, 8580 Avelgem,

exploitant van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale
percelen: afdeling 1, sectie A, perceelnummers 210b, 211a, 212e, 221d en 227f, tot afwijking
van artikel 5.9.6.1, §2,1°, van titel II van het VLAREM, luidende:

"Onverminderd de bijzondere voorwaarden die in de milieuvergunning kunnen worden
opgelegd, gelden voor de stallen andere dan varkens- en pluimveestallen de volgende
verbodsregels:
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1° het is verboden inrichtingen omvattende één of meer stallen, andere dan varkens- en

pluimveestallen, ongeacht het aantal dieren dat in de inrichting wordt gehouden, te
exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een waterwingebied en/of een
beschenningszone type l, II of III;",

wordt niet ingewilligd.

Bmssd- O h DEC. 2015

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landüoj,

Joke yiAÜ^LIEGE
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