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Ligging Doornikserijksweg 364 te 8510 Kortrijk 
Afdeling 34021, sectie A, perceel 230C, 
231C, 235A, 236L, 241_, 244_, 245C 

  
 
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Luc Delputte, werd verleend door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
 
DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/07/2021 HET VOLGENDE BESLIST:  
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe aardappelloods + bijstellen van de  ingedeelde inrichtingen en activiteiten van een kippenfokkerij.. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting 
 
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 
 
Rubrieknummer Omschrijving Klasse 
12.2.1° Transfo: 380 kVA 3 
53.8.2° Grondwaterwinning: 5472 m³/jaar 2 
43.1.1°b) Stookinstallaties: 717,5 kW 3 
28.2.c)1° Opslag van mest: 70 m³ 3 
28.1.f)1° Opslag van kunstmeststoffen: 34 ton 3 
17.4. Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: 2000 L 3 
17.3.2.1.1.1°b) Opslag van mazout: 16,7 ton 3 
16.3.2°a) Koelinstallaties en compressoren: 26 kW 3 
15.1.2° Stallen van voertuigen: 29 voertuigen 2 
9.3.1.d) Plaatsen voor pluimvee: 76000 slachtkippen 1 
9.3.1.c)2° 76.000 slachtkippen 1 
6.5.1° Brandstofverdeelinstallatie: 2 verdeelslangen 3 
6.4.1° Opslag van olie: 832 L 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 Kortrijk. 
 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_2021002462; 
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_2021002462” 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. 


