
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

 

de heer Luc Delputte

 

Doornikserijksweg(Koo) 364 te 8510 Kortrijk

 

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het eigendom gelegen:

Doornikserijksweg(Koo)   364 
8510 Kortr ijk

kadastraal bekend :

12e afdeling, sectie A, perceel 235A, 236K, 241, 245B

 

alhier, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

 

het verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een pluimveehouderij
(minimum opgave van de rubrieken van toepassing)

 

• 6.4.1°: Opslag van olie: uitbreiding met 420 L - totale opslag: 832 L, klasse 3
• 6.5.2°: Brandstofverdeelslangen: uitbreiding met 1 slang - totaal: 2 

verdeelslangen, klasse 2
• 9.3.1.c)2°: opfokpoel: 50.000 braadkippen, klasse 1
• 9.3.1.d): intensieve pluimveehouderij: 50.000 braadkippen, klasse 1
• 15.1.1°: Stallen van voertuigen andere dan personenwagens: hernieuwen - 29 

stuks, klasse 3
• 16.3.1.1°: Luchtcompressor: hernieuwen - 6 kW, klasse 3
• 17.3.2.1.1.1°b): Opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen: 

Petroleumopslag: 6,32 ton 
Mazoutopslag: 8,5 ton 
Totale opslag: 14,82 ton, klasse 3

• 17.4.: Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: hernieuwen - 2000 kg, 
klasse 3

• 28.1.f )1°: Opslag van kunstmest: hernieuwen - 34 ton, klasse 3
• 28.2.c)1°: Opslag van dierlijke mestopslag: hernieuwen - 30 m³, klasse 3
• 43.1.1°b): Stookinstallaties - warmteluchtkanonnen: uitbreiden met 107 kW - 

totaal vermogen: 478 kW, klasse 3
 

 

De vergunningsaanvraag met bijlage ligt van 31 maart 2017 tot en met 29 april 2017 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)

U kunt hiervoor een afspraak maken.

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
Burgemeester


