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Geachte,

Overeenkomst ig t i te l  lvan het  VLAREM bezorg ik  u b i jgaand een voor  eenslu idend verk laard afschr i f t

van heL beslu i t  dat  met  betrekking Lot  het  onder rubr iek vermelde vergunningsdossier  is  getrof fen.

Gel ieve d i t  beslu iL bekend te maken zoals voorgeschreven door de bepal ingen van hooídsluk lX van

l i te l  I  van het  VLAREM.

Overeenkomstig arLikel 19 van de gecoórdineerde weLlen op de Raad van Slate wordL uw bijzondere

aandacht er op gevestigd dat u de mogeli jkheid heeft om bij wijze van aangelekende brief een beroep tot

n iet igverk lar ing van voormeld beslu i t  van de Vlaamse minis ter  in  le  s te l len b i j  de Raad van Sta le,  afdel ing

besLu u rsrechtspraak.
U beschikt in deze over een termijn van zestig dagen nadat het besluit van de Vlaamse minister werd

betekend of bekencigemaakt (artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van

de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StaLe).
Het verzoekschrift tol nietigverklaring dient le voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel l tot en met

artikel 3 van voormeld Regentsbesluit van 23 augustus 1948. (zie htlp:141 rylvlêadltt:
co n s qtalb€,l?pa ge = a-b s U Ll aw& Lal g= nl )

Met vriendeli jke groeten,
í

Robrecht Vermoortel

i  ngeni eu r/d iensthoofd
t r . lde l i jk  be last  met  de le id ing van de afdel ing Mi l ieuvergunningen.

21Y vlaanderen
í {U  
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WImamse
Regering

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Robrecht Vermoortel
Ingenieur / diensthoofd

tijdeljk belast met de leiding
van de afdeling Milieuvergunningen

AMV/0007O576l'.t}a7

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend
tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71 | A114.1O9 van de deputatie van de
pnovineie Limburg van 17juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv
Remo Milieubeheer, Ëkkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om de
exploitatievoorwaarden te wijzigen van een stortplaats, gelegen te 3530
H outhalen-Hel chtereR, Koerselsed'g-k zn, wordt in gewil I igd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals
herhaaldel i j  k gewijzigd:

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 íebruari 1991 houdende vaststell ing
van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldeli jk
gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene
sectorale bepali ngen i nzake mi l ieuhygiëne, zoals herhaaldeli j k gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;
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"u.."-ÈwGelet op het beroep van de Limburgse Milieukoepel vzw, Geraetsstraat 25, 35OO Hasse,
aangetekend tegen het besluit met kenmerk nr.75A.71lA/14.109 van de deputatie van de
provincie Limburg van 17 ju l i  2014 waarbi j  het  ingediende verzoek van de nv Remo
Milíeubeheer, Ekkelgaarden i6, 3500 Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen
van een stortplaats, gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, op de
kadastrale percelen: afdeling 1, sectie A, perceelnummers i066m, iO67a, l06ga, 1068n5,
1068m5, 1068y5, 1068b7, 1068c6, 1068b6, 1067b, 1068z6, 106812, to68k2, j06gs, 1068r (deel),
1068 a3 (deel), 1068 h5 (deel), wordr ingewill igd:

"ln aanvull ing en/of afwijking van artikel 5.2.4.1.8, S7.5"b van titel u van het VLAREM mag
het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (gehalte totale organische
koolstof, uitgezond de koolstof vervat in vasLe polymeren of asfalt, op het droge
bestanddeel van de afvalstofl voor de 4 aangevraagde afvalstromen, meer bepaald niet-
reinigbare gronden, residu's van grondreinigingscentra,  n iet-reinigbaar puin en niet
herbruikbare bagger- en ruimingsspecie nÍet groter zijn dan 15 o/o (150.000 mg/kg DS),
waarbij de grenswaarde door uit loging voor DOC kleiner is of geli jk aan 800 mg/kg DS
voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6 o/o.")

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, 53, van titel I van het VLAREM waaruit blUkt dat
het bestreden besluit door aanplakking werd bekendgemaakt vanaf 4 augustus 2O't4;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 1 september 2Oi4 en ontvankeli jk
werd verklaard op 3 september 2014:

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de milieuvereniging:
men stort afval dat niet recycleerbaar is in een stortplaats die specifiek wordt
ingericht om nadien, als het project 'Closing the circle' (CtC) operationeel zal zijn,
te hergebruiken; alhoewel het niet rechtstreeks gevat ziL in voorÍiggende
vergunning van 17 juli 2014 is het toch onlogisch en onaanvaardbaar dat op de
locatie, vergund door de deputatie op B november 2011, afvalstoffen worden
gestort die grotendeels niet ingezet kunnen worden in het project CtC; tenzij de
firma Remo zou afzien van de uitvoering van het project ctc; dit zou om
meerdere redenen logisch en verantwoord zUn; maar dan moet dit duideli jk
gesteld worden;
in het besluit van de deputatie wordt een wijziging van de
exploitatievoorwaarden opgelegd inzake het voortschrijdend gemiddelde op
jaarbasis voor TOC voor welbepaalde afvalstromen; dit gemiddelde mag niet
groter zijn dan iSolo, wàdrbij de grenswaarde door uit loging voor DOC kleiner is of
geli jk aan 800 mg/kg droge stof voor de stromen waardoor de TOC groter is dan
6ot": diL is technisch niet controleerbaar;
we moeten opmerken dat zowel in de aanvraag als in de verleende vergunning de
percelen worden vermeld die werden vergund in het besluit van 8 januari 2Ot2 en
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W niet  in de vergunning van 23 februar i  2006; in de vergunning van 2012 is het de
bedoeling om, in tegenstell ing tot de klassieke manier van storten, afvalstoffen in

afzonderli jke cellen op te slaan in functie van hun latere valorisatie als materiaal
en/of energie;

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 23 februari 2006

waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een bestaande stortplaats

categorie l;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 september 2007 waarbij het besluit van de

deputatie van de provincie Limburg van 23 februari 2006 houdende het verlenen van

een milieuvergunning voor het ultbreiden van een bestaande stortplaats categorie l,

wordL gew'rjzigd door beperking tot de stortvakken 1 tot 30, voor een termijn

verstri j lcend op 11 september 2017;

Gelet  op het beslui t  van de deputat ie van de provincie Limburg van 8 november 2012

waarbij vergunning wordt verleend voor het veranderen van een bestaande stortplaats

categorie I door toevoeging van bijkomende oppervlakte, voor een termijn verstri jkend

op 11 september 2017;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 april 2013 waarbij het besluit van de deputatie

van de provincie Limburg van B november 2012 houdende het verlenen van een

milieuvergunning voor het veranderen van een bestaande stortplaats categorie ldoor

toevoegipg van bij lcomende oppervlakte, wordt bevestigd, voor een termijn verstri jkend

op 11 september 2017;

Gelet op het gunstige advies van 17 september 2014 van de Openbare Vlaamse

Afvalstoffen maatschaPPU;

Gelet op het gunstige advies van 15 olctober 2014 van de afdeling Milieuvergunningen van

het departement Leefmi l ieu,  Natuur en Energie;

Gelet op het gunstige advies van 16 oktober 2014 van de dienst Grondwaterbeheer van

de afdeling OperaLioneel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappu;
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Gelet op de l igging van de inr icht ing in een ui tbreiding van ontginningsgebied màrs"
nabestemming natuurgebied volgens het gewestplan 'Hasselt-Genl<', vastgesteld bij heC
k o n i n k | r 1 k b e s i u i t v a n 3 a p r i | 1 9 7 9 : ' . - * o - - . - " ' r . _ .

'r
] - V ^ t

Overwegende dat het beroep ingediend door de Limburgse Milieukoepel vzw betrekking
heeft op het verlenen van een aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden voor
een stortplaats; dat artikel 5.2.4.1.8, 57,5, b) van titel l l  van het VLAREM stelt dat de totaal
organische koolstof (TOC), uitgezonderd de koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt,
op het droge bestanddeel van de afvalstof minder dan 6ozo moet bedragen; dat volgende
wijziging van deze voorwaarde door de deputatie van de provincie Limburg werd
toegestaan:
"ln aanvull ing en/of afwrjking van artikel 5.2.4.1.5, S7.5'b van titel l l  van het VLAREM mag
het voortschrtjdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC (gehalte totale organische
koolstof, uitgezond de koolstof verva[ in vaste polymeren of asfalt, op het droge
bestanddeel van de afvalstofl voor de 4 aangevraagde afvalstromen, meer bepaald niet-
reinigbare gronden, residu's van grondreinigingscentra,  n iet-reinigbaar puin en niet
herbruikbare bagger- en ruimingsspecie niet groter zijn dan 15 o/o (150.000 mg/kg DS),
waarbij de grenswaarde door uit loging voor DOC kleiner is of geli jk aan 800 mg/kg DS
voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6 o/o."i

Overwegende dat t i jdens het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift werd ingediend,
afkomstig van de beroepsindiener; dat het bezwaarschrift voornamelrjk betrekking heeft
op de vorming van biogas;

Overwegende dat in een straal van circa 100 m rond de perceelgrens geen woningen
gelegen zijn;

Overwegende dat de exploitant vraagt om bepaalde niet-gevaarli jke afvalstromen, meer
bepaald niet-reinigbare gronden, residu's van grondreinigingscentra, niet-reinigbaar puin
en niet herbruikbare bagger- en ruimingsspecie met een verhoogd TOC-gehalte (> 6oz")
toch te mogen storten; dat de exploitant voorstelt om het TOC-gehalte te verhogen tot
15ozo; dat de deputatie van de provincie Limburg de toelating verleende om de vermelde
afvals[romen met een verhoogd TOC-gehalte tot 15olo tê storLen;

Overwegende dat het verhoogde TOC-gehalte te wijten is aan een verhoogd
humusgehalte in de afvalstromen; dat humus een stabiel  e indproduct is en er dus weinig
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3nA.rs is dat humus wordt omgezet naar andere stoffen die een eventueel nadelig effect
'% 

lo het leefmilieu zouden hebben;

Overwegende dat het Doc-gehalte (DOC: opgeloste organische koolstofl een maat is

voor het uit loogbaar organisch materiaal in het afval; dat het DOC-gehalte dan ook

relevanter is naar milieueffecten toe dan het TOC-gehalte; dat het Toc-gehalte immers

oop een niet-uit loogbare en niet-biodegradeerbare fractie omvaU dat in het bestreden

besluit als bijzondere voorwaarde werd opgelegd daf voor stromen waarvoor de TOC

grorer is dan 6ozo, het DOC-gehalte kleiner of geli jk moet zijn aan 800 mg/kg DS {droge

stofl; dat deze voorwaarde werd opgelegd naar analogie me[ milieuvergunningen van

andere stortplaatsen;

Overwegende clat de door de deputatie opgelegde voorwaarden controleerbaar zijn op

basis van de door de exploitant uitgevoerde analyses; dat de stell ing van de

beroepsindiener die stelt dat de voorwaarden niet controleerbaar zijn, niet wordt

bijgetreden;

Overwegende dat de aanvraag afvalstromen betreft die op dit moment niet gerecycleerd

kunnen worden en daarom gestort mogen worden; dat de exploitant voorziet om in

kader van het'Closing the Circle'-project (CtC) de afvalstromen later opnieuw oP te

graven en te valoriseren;

Overwegende dat de beroepsindiener stelt dat er afvalstoffen worden gestort die niet

recycleerbaar zijn en dus niet ingezet zouden kunnen worden in het 'Closing the Circle'-

project; dat de aanvraag afvalstromen betreft die op dit moment inderdaad niet

gerêcycleerd kunnen worden en juist daarom gestort mogen worden; dat de exploitant

echter voorziet om in kader van het Ctc-project de afvalstromen later opnieuw op te

graven en re valoriseren; dat de exploitant bovendien expliciet de wijziging

voorwaarden vraagt voor die percelen die ook zijn opgenomen in de vergunning voor

het Ctc-project (B november 2012l';

Overwegende dat de gevraagde wijziging van de sectorale milieuvoorwaarden al werd

toegestaan aan andere stortplaatsen in he[ Vlaamse Gewesu

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een

li jst van bij lage l l l  bij het MER-besluit, meer bepaald in
activiteit die voorkomt oP de

de categorie'slibstortplaatsen';
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o D r r - 1dat de aanvraag een,m'e'r'-screeningsnota bevat en werd getoetstaan de serectÍecritur,uFf- $ Èzoals opgenomen in bi1'lage rr bi1' heï oABM; dar werd vasrgesterd dar in het richt van de . *ssSconcrete kenmerken van het project, de .o-n.ru,. praltsergte omstandigheden en deconcrete kenmerken van zlin poientie.le effecten- J !u.n aanzienrijke mirieueffectenverwacht moeten worden, zóars brijkt uit voorgaandeo,;rwegingen;

overwegende dat de,vraag tot wU.ziging van de mirieuvoorwaarden met toepassing vanartiker 5.2.4-1.8, 57,5, b) u.n tit.r tiuun het vlnnrrv *àrot roegestaan; oat ce opgeregdevoorwaarde zoars vastgeregd in het o1ru,i!van oe oejumtie behouden kan bril.ven:"ln aanvulling en/of arwgtïng u.n .i,itu I s.2.4.1.8,si;.1 van rirer Ír van her 'LAREM maghet voortschrijdend gemidoeloe op jaarbasis ulo'^ 1oc (geharte [o..re organischekoolstoí uitgezond dè koolstof ve.rvlt in vaste porymeren of asfart, op het drogebestanddeel van de afvalstofl voor Je a aangevraagde'aFvarstromen, meer bepaard niet-reinigbare gronden' residu's van grondreinïgingsientra, niet-reinigbaar puin en nietherbruikbare bagger- en ruímÍngss[ecie ni.tlrJtu.zi' in oan i5 oz. ïr50.ooo mg/kg DS),
ffiï :l1ff .ï ï: ffi::,'.:",ï &ï:r:: ï :."J,':,5i,.',ïà'. i s o r ge | ry k a a n 80o'eu ke o s

overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico,s voor deexterne veirigheid, veroorzaakr door de aangelr.;;;; inríchring, mi., naÍeving van demilieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

overwegende dat er brygevolg aanleiding toe bestaat het beroep ongegrond te verklarenen het bestreden Oestuiite nJuertigen,

B E S L U I Ï :

nrtikel ï '  Het ontvankeli jk bevonden beroep van de. Limburgse Milieukoepel vzw,Geraetsstraat 25' 35oo Hasselt, aangetekend tegen- het besluit met kenmerk nr.750'71/A/14'109 van de deputatie van de provinci. iirorrg van 17 juri 2ol4waarbij heringediende verzoek van de nv Remà Milieubeheer, ettetgaarden 16, 3500 Hassert, om deexploitatievoorwaardel te wijzigen van een stortpraats, geregen te 3530 Houtharen-Herchreren' Koersersedijk zn", ;p d:^ 
-lul"rtrate-'f,erceten: afdering r, secrie A,perceernummers 1066m, 1067a, ïo6'a, 1068n5, 1o6'md, 1068y5, 106gb7,-r068.6, 1o6gb6,

lff:i,1ffi:26' 
106812' 1o68k2, 1o68s, 1068r (deel), ro6s a3 (deet), 1068 hs (deet), wordr

"ln aanvull ing en/of afwrlking van artikel s.2.4.1.8,s7.5"b van titer i l  van het 'LAREM magnet voortschrrldend gemiddetoe op jaarbasis oto,. Toc (geharre rotale organische
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-.lolstot, uitgezond de koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge'9'ó ']estanddeel 
van de afvalstofl voor de 4 aangevraagde afvalstromen, meer bepaald niet-

reinigbare gronden, residu's van grondreinigingscentra,  n iet-reinigbaar puin en niet

herbruikbare Dagger- en ruimingsspecie niet groter z'rjn dan 15 o/o (150.000 mg/kg DS)'

waarb'l j  de grenswaarde door uit loging voor DOC kleiner is of geli jk aan 800 mg/kg OS

voor stromen waarvoor de TOC groter is dan 6?o-",

wordt ongegrond verklaard.

ArL 2. Het bestreden besluit wordt bevestigd.

Art. 3. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie

tegenover de nolulering van het bestreden besluit.

Brusse l ,  iE i l [C  ?U ï4

De Vlaamse minis.rler van Omgeving,
Natuur en [-andbouw,

i  , ' 1

i l l
i ; l
I ii ,,0,
l '  ' , i  I '
I \ i 

,r,,.i t l i
i

JOKC SCHAUVLIEGE
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