
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Referentie omgevingsloket OMV_2020016113 
Referentie gemeente 2020/00482 
Projectnaam het veranderen van een veevoederbedrijf 
Ligging Spinnerijstraat 119 te 8500 Kortrijk 

Afdeling 34353, sectie B, perceel 278T3, 278W3 
  

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van NV Dumolin gevestigd te Spinnerijstraat 159 te 8500 Kortrijk, werd verleend door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
 
DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/09/2020 HET VOLGENDE BESLIST:  
 
Het betreft een aanvraag tot het veranderen van een veevoederbedrijf. 
De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting 
 
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 
 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse 
16.2.1° Stikstofgenerator voor stikstofinjectie bij afzaklijn 3 
12.3.2° accumulatoren: 14 kW 3 

15.1.1° Stallen van voertuigen: 23 voertuigen 3 

17.3.2.1.1.2° Opslaan van gevaarlijke vloeistoffen: 46,2 ton 2 

45.13.d)3°a) Productie van veevoeder: 3.437,74 kW 1 

3.2.2°a) Lozen van huishoudelijk afvalwater: 1710 m³/jaar 3 

45.14.1°b) Opslag van granen en voeders: 18.304,2 m³ 2 

3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater: 2 m³/uur 3 

45.4.e)2° Opslag producten van dierlijke oorsprong: 158 ton 2 

39.1.2° Stoomgenerator met een waterinhoud van 4.500 L 2 

39.6.1° Warm watertoestel bij WKK met een vermogen van 1.500 kW 2 
6.5.1° brandstofverdeelinstallatie: 2 verdeelslangen 3 

45.16.3° Productie van veevoeder: 903 ton/dag 1 

6.4.1° Opslag van diverse oliën: 3500 L 3 

12.1.1.2°a) Generatoren: 1931 kVA 2 

12.2.2° Transformatoren: 5200 kVA 2 

17.3.8.2° Opslag van veevoederadditieven en reinigings- en ontsmettingsmiddelen: 14,7 ton 2 

17.4. Opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: 400 L 3 

17.3.6.1°a) Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen: 14,7 ton 3 

17.3.7.1°a) Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen: 14,7 ton 3 

24.4. 1 laboratorium 3 

29.5.2.1°a) Onderhoudswerkplaats met enkele metaalbewerkingsmachines: 5,1 kW 3 

19.6.1°a) Opslag van hout in een lokaal: 200 m³ 3 

23.3.1°a) Opslag van kunststoffen: 45 ton 3 

43.1.2°a) Stookinstallaties: 4241 kW 2 

33.4.1°a) Opslag papier en karton in lokaal: 30 ton 3 

39.1.3° Stoomgeneratoren: 11.770 L 2 

44.3. Opslag niet-eetbare vetten: 40 ton  2 

31.1.2°a) WKK gasmotor: 4.500 kW 2 

16.3.2°a) Airco's en compressoren: 170,1 kW 3 

17.3.4.1°a) Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen: 14,7 ton 3 

 
De beslissing  kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op dienst Bouwen Milieu en Wonen van de stad Kortrijk tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van 
deze bekendmaking. 

 
Beroepsmogelijkheden 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de 
besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

 digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); 
 per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: 

DEPARTEMENT OMGEVING 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)  
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 
 
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan: 

 de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 
 het college van burgemeester en schepenen van . 
 De deputatie van de provincie West-Vlaanderen  

 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;  
2. de volgende referentie: OMV_2020016113; 
3. de redenen waarom u beroep aantekent; 
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 
5. of u gehoord wenst te worden. 

 
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020016113” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. Lees ze grondig na. 


