Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Veurne
Gemeente Alveringem

BEKENDMAKING VAN EEN
EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
EN OPENBAAR ONDERZOEK
Gegevens over de bevoegde overheid :

Deputatie

Gegevens over de aanvrager / exploitant :
Voornaam en achternaam

NV SAMAGRO

Straat en nummer

Beverenstraat 78

Postnummer en gemeentebestuur

8691 Leisele

Gegevens over de inrichting :
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden
Straat en nummer

Beverenstraat 78

Postnummer en gemeente

8691 Leisele

Kadastrale gegevens :
afd 5 sectie A nr. 315D en nr. 316G
Soort inrichting :
Omschrijving in het algemeen (hoofdactiviteiten) : verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor
het verwerken en bewerken van kippenmest
Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag :



















2.2.3.c)3° - compostering van organische biologische bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit
van 23355 m³
2.2.5.e)2° - compostering van 6.000 ton vaste OBA's
2.4.3.b)1° - composteren van maximum 140 ton per dag
6.4.1° - opslag van 4.000 liter brandbare vloeistoffen
6.5.2° - twee brandstofverdeelslangen
12.1.2° - elektriciteitsproductie met een totaal vermogen van 920 kW
12.2.1° - transformatoren met een nominaal vermogen van 1.000 kVA
15.1.1° - ruimte voor het stallen van 10 voertuigen/10 aanhangwagens
15.4.2°a) - inrichting voor het wassen van max. 10 voertuigen/2 weken
16.3.1.1° - gebruik van compressoren, koelinstallaties en hogedrukreiniger: max. 37,4 kW
17.3.2.1.1.2° - opslag van 47.300 liter brandgevaarlijke vloeistoffen
17.3.4.2°b) - opslag van 32,94 ton zwavelzuur
28.1.e) - behandelen en verpakken van kunstmest met een geïnstalleerde drijfkracht van 336,2 kW
28.1.f)2° - opslag van 312 ton kunstmest
28.2.c)2° - opslag van 26.335 m³ dierlijke mest
28.3.c) - bewerken van maximum 99.000 ton/jaar dierlijke mest
29.5.2.1°b) - smederij met een geïnstalleerde drijfkracht van 9 kW
31.1.3° - vast opgestelde motoren/gasturbines met een maximum thermisch vermogen van 2.372
kW

Een niet technische samenvatting is te vinden als bijlage bij de aanvraag.
Klasse: 1
Voorwerp van de aanvraag :
verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het verwerken en bewerken van kippenmest

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden :
De procedure is gestart op 8 februari 2017.
Meer informatie over deze aanvraag kan verkregen worden bij de dienst grondgebiedszaken, SintRijkersstraat 19, 8690 Alveringem, tel: 058/28.88.81, E-mail: grondgebiedszaken@alveringem.be.
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 22 februari 2017 tot en met 23 maart 2017 ter inzage van het
publiek bij de dienst grondgebiedszaken. Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van het
bestuur.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen
schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem
aangewezen ambtenaar.
Alveringem, 17 februari 2017
Gemeentesecretaris
Wouter Accou

Burgemeester
Gerard Liefooghe

