
 

Bekendmaking van het “openbaar onderzoek” 

van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 

(artikel 17 van VLAREM) 

 
Stadsbestuur   KORTRIJK 

 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door 

 

N.V. Dumoulin 
 

Stasegemsesteenweg 102 te 8500 Kortrijk 
 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen: 

Stasegemsesteenweg, 102   
8500 te Kortrijk 

kadastraal bekend : 

afdeling: 3, sectie: B, perceelnr: 278R  3, afdeling: 3, sectie: B, perceelnr: 278G  3, 

afdeling: 3, sectie: B, perceelnr: 278F  3, afdeling: 3, sectie: B, perceelnr: 278B  3 

 
alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp: 

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

 

3.2.2.A: Lozen van huishoudelijk afvalwater, 1.650 m³/jaar (nieuw), klasse 3 
3.4.1.A: Lozen van bedrijfsafvalwater, 265 m³/jaar (wijziging en vermindering met 

185 m³/jaar), klasse 3 

16.3.1.1: Compressoren, Airco's en Koeldroger, totaal vermogen: 109,7 kW 
(uitbreiding met 24,3 kW), klasse 3 

17.3.6.2.B: Opslag van rode diesel: 25.000 liter en witte diesel: 30.000 liter, totaal: 
55.000 liter (verplaatsen tank witte diesel), klasse 2 

17.3.9.2: 2 verdeelslangen (verplaatsen van 1 verdeelslang met tank), klasse 2 

44.3: Opslag van niet-eetbare vetten, 40 ton (verwijdering opslag 10 ton en 9 ton, 
uitbreiding met vettank 27 ton), klasse 2 

45.4.E.2: Opslag producten van dierlijke oorsprong, 158 ton (verwijdering opslag vet 
10 ton en 9 ton, uitbreiding met vettank 27 ton), klasse 2 

45.13.D.3.A: Veevoederbedrijf, totaal: 2.405,38 kW (uitbreiding met 397,15 kW), 

klasse 1 
45.14.1.B: Opslag van granen en voeders, 18.225 m³ (uitbreiding met 2796 m³), klasse 

2 
45.16.3.B: Berwerking en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen, 

dierlijk: 3 ton/dag, plantaardig: 900 ton/dag totaal: 903 ton/dag (nieuw), 
klasse 1 

De noodgenerator: 350 kVA, dieselmotor: 450 kW en opslag diverse oliën: 1.600 liter 

worden verwijderd. 
De overige rubrieken blijven ongewijzigd. 

 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 28/08/2014 tot 26/09/2014 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, 27 augustus 2014 
Vincent Van Quickenborne       Geert Hillaert 

Burgemeester         Stadssecretaris 


