
Bekendmaking van het “openbaar onderzoek”
van een mil ieuvergunningsaanvraag klasse 1

(artikel 17 van VLAREM)

 

Stadsbestuur   KORTRIJK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door

 

AZ Groeninge V.Z.W.

 

President Kennedylaan(Kor) 4 te 8500 Kortrijk

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

President Kennedylaan(Kor)    4 
8500 Kortr ijk

kadastraal bekend :

6e afdeling, sectie A, perceel 626B, 629D, 630/04B, 631/04, 631B, 642, 644B, 645B

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 

het uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een ziekenhuis
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)

 

• 3.4.1°b): Lozen van bedrijfsafvalwater: verminderen met 2800 m³/jaar - totaal 
debiet: 3000 m³/jaar, klasse2

• 3.6.5.: afvalwaterzuiveringsinstallatie - amalgaanascheiders: 5 m³/jaar, klasse3
• 12.1.2°: Noodstroomaggregaat: uitbreiden met 530 kW - totaal vermogen: 3.230 

kW, klasse2
• 15.1.1°: 1 vrachtwagen 

5 lichte vrachtwagens: 
totaal: 6 voertuigen, klasse3

• 17.1.2.1.2°: Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten: totaal 2.200 
l., klasse2

• 17.1.2.2.2°: Opslag gassen in vaste reservoris: verminderen met 22.000 L - totaal 
26.000 l., klasse2

• 17.3.2.1.1.1°b): Opslag diesel in dubbelwandige tank: uitbreiding met 340 kg - 
totaal 17.340 kg, klasse3

• 17.4.: Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen labo: verminderen met 
4500 kg - totale opslag: 375 L, klasse3

• 24.3.: laboratorium, klasse2
• 31.1.3°: noodstroomaggregaat: uitbreiden met 530 kW - totaal vermogen: 3.960 

kW, klasse1
• 32.1.1°: Ontspanningsinrichting in 'Hoeve de Witte Jan', klasse3
• 39.1.1°: Stoomgenerator: 400 L, klasse3
• 43.1.3°: stookinstallatie: uitbreiding met 350 kW - totaal vermogen: 13.940 kW, 



klasse1
• 46.1°b): Wasserijen: 70 kW, klasse3
• 51.2.2°: Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene 

organismen. Inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 3, klasse1
• 55.1.2°: Verticale boringen ten behoeve van de aanleg van peilputten en voor 

andere doeleinden, vanaf een diepte van 50 m of meer ten opzichte van het 
maaiveld: - uitbreiding met 76 boringen - BoorgatenErgieOpslag (BEO-veld). 236 
boringen van 60 m diep, klasse2

De overige rubrieken blijven ongewijzigd.

 

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 21 september 2016 tot en met 20 oktober 2016 ter inzage van 
het publiek bij BOUWEN, MILIEU & WONEN, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk (centrum) tijdens de 
openingstijden van het stadhuis 

maandag 09 uur – 12.30 uur en 16.00 uur – 19.00 uur
dinsdag 09 uur – 12.30 uur
woensdag 09 uur – 16.00 uur 
donderdag 09 uur – 12.30 uur
vrijdag 09 uur – 12.30 uur
zaterdag 09 uur – 12.30 uur (baliediensten)

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen 
schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem 
aangewezen ambtenaar.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Kortrijk, 

Geert Hillaert
Stadssecretaris

Vincent Van Quickenborne
de burgemeester


