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Verslag online Infosessie Milieu- thema Geurhinder en bemalingen, 8 juni 2021   

Deelnemers via MS Teams  

Naam  Gemeente/organisatie Functie  

Jan Declerck Alveringem Omgevingsambtenaar 

Gert Van Hoydonck  ANB Adviezen en vergunningen Oost- en 
West-Vlaanderen  

Filip Goussaert Anzegem Omgevingsambtenaar 

Chris Schoonbaert Ardooie milieuambtenaar 

Kathleen Verhelle  Ardooie Schepen van landbouw 

Liesbeth Detavernier Avelgem omgevingsambtenaar 

Isabelle Van Thournout  Beernem Duurzaamheidsambtenaar - 
Omgevingsambtenaar 

Celie Lescroart  Bredene Milieuambtenaar 

Caroline Deschacht  Brugge omgevingsambtenaar milieu 

Elke Kerckhove  Brugge lokaal toezichthouder 

Hilde Marysael Brugge lokaal toezichthouder milieu 

Lies Vanparys  Brugge Omgevingsambtenaar Milieu 

Naomi Julien Brugge Dossiervoorbereider 
omgevingsvergunningen milieu  

Sofie Demyttenaere Brugge Industrieel ingenieur  

Céline Savaete  Brugge gemeentelijke omgevingsambtenaar 
(milieu) 

Kaat Lust Damme Deskundige milieu 

Dave Hendrickx  De Haan milieuambtenaar 

Luc Anno  De Panne Omgevingsambtenaar 

Pieter Boucquet  Deerlijk Omgevingsambtenaar - milieu 

Heleen Van Cauwenberghe  Dentergem GOA 

Silke Willaert  Diksmuide Omgevingsambtenaar Milieu 

Heidi Christiaen Gistel Deskundige milieu 

Yves De Bosscher Harelbeke Beleidsmedewerker Milieu 

Caroline Oost Heuvelland milieudienst 

Frank Renard Hooglede milieudienst 

Lindy Callewaert  Houthulst deskundige milieu 

Marlies Clarisse  Ichtegem Milieuambtenaar 

Siebe Verholle  Ieper deskundige milieu 

Lisa Dejonghe Inagro Adviseur luchtemissies – veehouderij 

Jean-Pierre Deven Ingelmunster Schepen leefmilieu 

Patricia Ryelandt  Ingelmunster Omgevingsambtenaar milieu 
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Naam  Gemeente/organisatie Functie  

Eli Merlevede Izegem Deskundige Milieu en handhaving 

Nikolaas Croene Jabbeke milieubeleidscoördinator 

Dennis Monbaliu Knokke-Heist Milieu-natuur-landbouw 

Robrecht Hindryckx  Koekelare Milieu- en omgevingsambtenaar 

Carlos Beele  Koksijde vergunningen en handhaving 

Greet Van Staeyen Kortemark deskundige milieu 

Jean-Marie Ongenaert  Kuurne omgevingsambtenaar 

Adelien Vergote Langemark-Poelkapelle Omgevingsambtenaar 

Jelle Scheerlinck Leiedal  

Elvire Vanysacker Lendelede Omgevingsambtenaar milieu 

Vicky Traen Lichtervelde deskundige duurzaamheid 

Alain Peeters Lokale politie Lubbeek  Lokaal Toezichthouder Milieu 

Pol Verhelle Lo-Reninge hoofd TD 

Marie Malsagne Menen GOA 

Suzy Vanhoutte Mesen Milieu 

Lynn Busschaert  Meulebeke Omgevingsambtenaar milieu 

Jean-Baptiste Gallin Middelkerke gemeentelijke omgevingsambtenaar 

Wendy Vandenberghe  Middelkerke Milieuambtenaar 

Brenda Quaghebeur Moorslede omgevingsambtenaar/milieu- en 
groendeskundige 

Sherley Beernaert Moorslede Schepen RO en Milieu 

An-Sofie Devloo Nieuwpoort milieuambtenaar 

Heidi Vanhooren Oostende gemeentelijke omgevingsambtenaar - 
luik IIOA 

Lies Luyckx Oostrozebeke deskundige omgeving 

Jan Vandecasteele  Oudenburg Milieuambtenaar 

Wouter Declerck Pittem Omgevingsambtenaar 

Tine Ryon  Poperinge omgevingsambtenaar 

Bettina Bouckaert Provincie West-
Vlaanderen 

Provincie West-Vlaanderen 

Bart Laridon Provincie West-
Vlaanderen 

Beleidsmedewerker Landbouw 

An Coudeville Provincie West-
Vlaanderen 

kabinet gedeputeerde Naeyaert 

Elly Debever Provincie West-
Vlaanderen 

Dienst Vergunningen  

Koen Dewulf  Provincie West-
Vlaanderen 

Dienst Vergunningen  

Marie De Winter  Provincie West-
Vlaanderen 

Dienst Minawa  

Ann Blontrock Roeselare goa - milieu 

Sandra Jedrzejczyk Roeselare administratief medewerker 

Mieke Dhoore Ruiselede omgevingsambtenaar 

Chris Verhaeghe Staden schepen landbouw & milieu 

Jeroen Vermeersch Staden omgevingsambtenaar milieu 

Jan De Craemer Tielt Omgevingsambtenaar - Milieu 

Joris Vande Vyvere Tielt Schepen van Milieu 
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Naam  Gemeente/organisatie Functie  

Silke Brandt  Torhout Deskundige milieu  

Ina Stekelorum  Veurne milieuambtenaar 

Steven Verbanck VVSG stafmedewerker leefmilieu-jurist 

Brecht Van De Voorde Waregem omgevingsambtenaar milieu 

Maria Polfliet Waregem schepen 

Conny Volckaert Wervik omgevingsambtenaar milieu 

Ann Degroote Wervik schepen 

Erwin Decoene  Wevelgem Cel Milieuvergunningen, administratie 

Herman Vanhoutte  Wevelgem omgevingsambtenaar 

Olivier Adams Wielsbeke Omgevingsambtenaar milieu 

Jan Albers  Wingene milieuambtenaar 

Ann Van Ackere  WVI expert milieu 

Henk Vanhove WVI Toezichthouder Milieu en RO 

Julie Oppalfens  WVI Intergemeentelijk toezichthouder 
omgevingshandhaving 

Hilde Dobbelaere Zedelgem omgevingsambtenaar (milieu) 

Lies Loosvelt  Zwevegem omgevingsambtenaar - milieu 

 

Verontschuldigd 

Naam  Gemeente/organisatie Functie  

Annicq Verschuere Avelgem Schepen  

Polien Claeys Menen Afdelingshoofd SO 

Danny Bossuyt Meulebeke Schepen voor Leefmilieu  

Delphine Beun  Oostende milieuambtenaar 

Hermien De Foer Oostrozebeke deskundige groen en milieu 

Kris Vandecasteele Nieuwpoort  Schepen voor Leefmilieu  

 

Presentaties 

De presentaties zijn beschikbaar op  
www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/verslagen-en-presentaties-van-regio-en-infovergaderingen  
 

Toelichtingen  

Oorzaken en ontstaan van geurhinder bij veeteeltbedrijven, geurreducerende maatregelen, 
wijzigingen emissiecijfers en ondersteuning (Lisa Dejonghe, Inagro)  
 

Vragen: 

• Er werd verwezen naar de maatregelen uit de omzendbrief van 2012, in hoeverre is dit 
juridisch afdwingbaar? 
Antwoord: Deze omzendbrief is van toepassing op bestaande varkens- of pluimveestallen (dat 
zijn stallen die niet volgens de lijst van ammoniakemissiearme stallen uitgevoerd zijn) die in 
het verleden aanleiding hebben gegeven tot klachten over geurhinder en waarvan op het 
moment van (her)vergunning wordt geoordeeld dat het bedrijf een onaanvaardbare 
geurhinder veroorzaakt voor de omwonenden. 
De A-maatregelen die ik vermeld heb, behoren tot het standaardpakket en zouden sowieso in 
orde moeten zijn.  
Je vindt de omzendbrief hier terug: 29 JUNI 2012. - Omzendbrief LNE 2012/1. Milderende 

maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn | EMIS (vito.be) 

http://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/verslagen-en-presentaties-van-regio-en-infovergaderingen
https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/29-juni-2012-omzendbrief-lne-20121-milderende-maatregelen-voor-geuremissies-die
https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/29-juni-2012-omzendbrief-lne-20121-milderende-maatregelen-voor-geuremissies-die
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• Waar kunnen we de Impact tool te vinden? 
Antwoord: Hierbij de link naar de webtool: IMPACT (milieuinfo.be) 

• Is de dienstverlening van Inagro gratis voor landbouwers en gemeenten?  
Antwoord: ja 

• Wanneer is een geurstudie verplicht?  
Antwoord: vanaf een geuremissie van >2.500 odour units in totaliteit. De meeste van de 
veebedrijven vallen hier wel onder.  
In de toekomst is dit sowieso verplicht toe te voegen (i.k.v beoordelingskader). 
Welke wetgeving maakt dat verplicht? 
Antwoord: Het richtlijnenboek (i.k.v. BBT). 
Richtlijnenboeken en handleidingen - Departement Omgeving (vlaanderen.be) 

• Lisa verwees naar  Aangepast beoordelingskader geurhinder veehouderijen – vanaf 
15/6/2021: ook geurstudie bij loutere hernieuwing van veehouderij 
Betekent dit dat als gemeenten een aanvraag binnenkrijgen voor een vernieuwing van een 
stal dat er dan sowieso een geurstudie moet bijzitten? Dus ook voor klasse 2-vergunningen?  
Antwoord: ja, voor alle dossiers die ingediend worden vanaf dinsdag 15 juni. 

• Wanneer komen er ammoniakarme systemen voor kalkoenstallen? 
Antwoord: dat is niet voor binnenkort. Om voor zo’n techniek een erkenning te krijgen 
moeten er metingen volgens een meetprotocol uitgevoerd worden. Dit moet via een 
administratief en wetenschappelijk team beoordeeld worden om ervoor te zorgen dat naar 
behoren gebeurt. Op heden is er geen team meer. 
In de nabije toekomst zal wel weer zo’n team opgericht worden (de oproep voor experts voor 
dit team loopt), om dan die erkenningsprocedures dan weer verder te laten verlopen).  

• We merken een tendens naar meer paardenmaneges. Is daarvoor een specifieke wetgeving? 
Antwoord: paarden, geiten,... : niemand ontsnapt aan de PAS 

• Dienen de gemeenten dan hiervoor de eigen kennis te hebben om de geurstudies te 
beoordelen? Kunnen gemeente beroep doen op externe adviezen hiervoor?  
Antwoord (Koen Dewulf, dienst Vergunningen, Provincie): ik zou niet weten bij wie, want ook 
bij de meeste klasse 1-dossiers krijgen we geen Vlaamse adviezen meer  

• Wat met rundvee? 
Antwoord: Voor rundvee zijn geen geuremissiecijfers gekend (enkel bij vleeskalveren). Hierbij 
moet er dus geen geurstudie uitgevoerd worden. ik vermoed dan dat niet iedere gemeente op 
zelfde manier oordeelt over de OMV als het om veehouderijen gaat. Is dit de bedoeling van de 
overheid? (ik vrees dat niet iedereen voldoende kennis heeft over de inhoud van geurstudies?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milieuinfo.be/impact/#/
https://omgeving.vlaanderen.be/richtlijnenboeken-en-handleidingen
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Interessante links: 
29 JUNI 2012. - Omzendbrief LNE 2012/1. Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig 
zijn | EMIS (vito.be) 
Richtlijnenboeken en handleidingen - Departement Omgeving (vlaanderen.be) 
IMPACT (milieuinfo.be) 

 

Aanpak bemalingswater door Stad Gent: Filmpje  

Het filmpje met de toelichting van Linde Vertriest over de aanpak van Stad Gent vind je hier terug.  

 

Feedback enquête bemalingen (Marie De Winter, Dienst Minawa, Provincie West-Vlaanderen) 

Vragen 

• Kunnen de aparte documenten van de gemeenten op deze lijst bezorgd worden?  
Antwoord: Gemeenten die interesse hebben in de documenten van de verschillende 
gemeenten, kunnen deze per mail opvragen via marie.dewinter@west-vlaanderen.be  

• Kunnen we ook een voorbeeld van besluit CBS ontvangen omtrent bevoegdheid voor de 
aktename van klasse 3 meldingen door de GOA”? 
Antwoord VVSG: een collegebesluit is handig maar niet echt nodig, een GOA is bevoegd op 

basis van het decreet zelf (art. 107: "Het college van burgemeester en schepenen of zijn 

omgevingsambtenaar is bevoegd voor de aktename van...").  

Antwoord Oostrozebeke: Bij ons is de GOA bevoegd voor alle meldingen klasse 3. Het besluit 

van CBS kan opgevraagd worden bij marie.dewinter@west-vlaanderen.be  

 

Wijzigingen VLAREM trein 2019: focus op grondwater (Ann Van Ackere, WVI ) 

Geen vragen 

Interessante links: 
• https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem-trein-actualisering-optimalisering-en-aanpassing-

milieuregelgeving 
• https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling 

 

Toelichting richtsnoer stikstofarrest?  (Gert van Hoydonck, ANB) 

Vragen:  

• Is er voor VEN gebied een KDW (kritische depositiewaarde) bepaald? 
Antwoord: Ja, die bestaan en zijn gekoppeld aan habitat. Deze staan in literatuur, in 
richtlijnenboek landbouwdieren (https://omgeving.vlaanderen.be/richtlijnenboeken-en-
handleidingen). De meeste studiebureaus weten hoe ze daarmee om moeten gaan.  

• Hoe wordt de KDW (kritische depositiewaarde) van een bedrijf berekend? 

Antwoord: via deze tool: Impactscore (vlaanderen.be) -Impactscore 

• Is dat van toepassing op alle bestemmingszones? Wat als er geen SBZ of VEN in de buurt is?  
Antwoord: dit is van toepassing in heel Vlaanderen, dus overal.  

• Wat is de juridische waarde van het richtsnoer? 
Antwoord: De basis nu ligt voor een stuk in de uitspraak van het stikstofarrest, dit betekent 
dat de bestaande kaders geschorst werden.  
Anderzijds is er het natuurdecreet dat stelt dat er geen negatieve impact mag zijn.  

https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/29-juni-2012-omzendbrief-lne-20121-milderende-maatregelen-voor-geuremissies-die
https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/29-juni-2012-omzendbrief-lne-20121-milderende-maatregelen-voor-geuremissies-die
https://omgeving.vlaanderen.be/richtlijnenboeken-en-handleidingen
https://www.milieuinfo.be/impact/#/
file:///C:/Users/MDWI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0RPXWKG/Digitale%20inspiratiedag%20'Over%20dreigende%20droogte%20en%20waardevol%20water'%20(oost-vlaanderen.be)
mailto:marie.dewinter@west-vlaanderen.be
mailto:marie.dewinter@west-vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem-trein-actualisering-optimalisering-en-aanpassing-milieuregelgeving
https://omgeving.vlaanderen.be/vlarem-trein-actualisering-optimalisering-en-aanpassing-milieuregelgeving
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling
https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/
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• Het richtsnoer zelf heeft geen juridische waarde, maar probeert hier invulling aan te geven in 
afwachting van het nieuwe PAS-kader. 
De Provincie vraagt momenteel aan de aanvrager dat zij akkoord gaan met een vergunning 
tot eind 2029.  

• Wat is de wettelijke basis om de vergunningsduur te beperken op basis van niet-ammoniak 
emissiearme  varkens- of kippenstal?  
Antwoord: De vergunningverlener kan dit niet zelf beslissen. Het initiatief om een beperkte 
vergunningsduur voor te stellen, dient van de indiener zelf te komen. 
Om een vergunning te bekomen, stellen de meeste indieners die momenteel zelf spontaan 
voor. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een bedrijf onbepaalde duur wil voor een nieuwe stal 
en deze vergunning probeert te verkrijgen door de vergunningsduur voor de niet-emissiearme 
stallen te beperken tot wat in het richtsnoer vermeld staat. 

• Is deze wetgeving reeds van toepassing voor de lopende vergunningsaanvragen? 
Antwoord: ja.   
Moeten de aanvragers de kans krijgen om hun dossier aan te vullen?  
Antwoord: dat gebeurt al, maar is moeilijk. Zowel de studiebureaus als ANB kloppen 
momenteel lange dagen om deze herberekeningen te doen en na te kijken. Een aantal 
dossiers kunnen gewoon via een wijzigingsverzoek en dan krijg je een nieuwe termijn. Maar 
sommige dossiers zitten al tegen de deadline van de beslissing en dat zorgt dan voor stress. 
Maar we proberen om die dossiers allemaal te behandelen.  
Gemeenten kunnen wel de administratieve lus opstarten en het dossier aanvullen. 

• Bij wie kan er advies gevraagd worden? Is het de bedoeling dat alle dossiers naar ANB gaan 
voor advies? 
Antwoord: In theorie wel, maar in praktijk is dat niet haalbaar. ANB heeft nu al de handen vol 
met de dossiers voor de POVC en de GOVC.  We gaan er ook van uit dat de bedrijven die op 
gemeentelijk niveau behandeld worden een lagere impact hebben. 
Ik ga er vanuit dat er vanaf een depositiewaarde boven de  0,1% is dat er dan advies aan ANB 
wordt gevraagd. Voor waarden onder deze 0,1 % zijn de richtsnoeren in principe duidelijk en 
moet de behandelende overheid hier zelf mee aan de slag.  

• Welke organisaties kunnen we om advies vragen om dit allemaal te beoordelen? Zou ALV 

(ADLO) of VLM geen goede adviserende instantie zijn om dit deskundig te gaan beoordelen? 

In de praktijk zal de ambtenaar volgen wat in het dossier gemotiveerd is vrees ik.  

• Als de ministeriële instructie wordt toegepast, dan moeten omgevingsdossiers voor 
veeteeltbedrijven (rund, varken, kip, geiten) steeds een passende beoordeling bevatten. 
Vanaf 15/06/2021 is ook steeds een project-MER en een geurstudie nodig. Vat ik dit goed 
samen?  

o Er is niet altijd een altijd een “project mer” nodig, maar elk veebedrijf wordt nu wel 
aanzien als intensieve veeteelt, waardoor er altijd minstens een mer-screening nodig 
is. https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding_intensieve 

veeteelt_2021.pdf.  
o Vanaf 15/06/2021 is steeds een geurstudie nodig bij aanvragen voor 

veeteeltbedrijven. 
o Volgens de ministeriële instructie moet elk veeteeltdossier een “individuele 

beoordeling” en desgevallend een passende beoordeling bevatten.  

Zie https://natura2000.vlaanderen.be/stikstof (bij voorlopige richtlijnen)  

o Wegens de drempel op 0.1% is nu veel sneller passende beoordeling nodig. De online 

voortoets voor ammoniakemissie is niet meer online.  

 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding_intensieve%20veeteelt_2021.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding_intensieve%20veeteelt_2021.pdf
https://natura2000.vlaanderen.be/stikstof
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• Wat met een rundveebedrijf dat een nieuwe stal wenst te bouwen, zonder uitbreiding van 
het aantal dieren. Kan dat voor onbepaalde termijn?  

Antwoord: Ja, zeker bij investeringen. Er zijn al tientallen aanvragen gepasseerd en meestal 

bij grote investeringen wordt er een vergunning voor onbepaalde duur gevraagd/gegeven. 

Wel dient uiteraard afgetoetst worden aan de principes van het richtsnoer. 

Ook een emissiearme varkensstal wordt vergund voor onbepaalde duur.  

Als je maar wat kleine aanpassingen doet aan een conventionele stal, maar volgens de 

beschikbare PAS-maatregelen blijkt er meer marge, dat is een ander verhaal. 

Bij rundveestallen kan je niet emissiearm bouwen en kan je dus enkel PAS maatregelen 

toepassen. Dus daar gelden dan het principe dat de deposities in geen geval mogen stijgen. Er 

dient ook steeds een emissiedaling van 30 % te worden nagestreefd ten opzichte van de 

huidige vergunde situatie. 

Samengevat: dus zonder stijging van de deposities én implementatie van PAS-maatregelen op 

maat van het bedrijf, kan er voor onbepaalde duur vergund worden. 

• Suggestie: om ANB te ontlasten zou het wenselijk zijn dat er een soort "draaiboek" wordt 

gemaakt voor de gemeenten zodat wij dergelijke aanvragen correct kunnen evalueren en als 

bestuur een correcte beslissing kunnen nemen. 

Antwoord: dit is wenselijk, maar is niet waarschijnlijk op korte termijn.  

De richtsnoer is op een aantal punten vrij vaag. Nu bekijken we dit bij ANB dossier per dossier 

en dit vraagt veel tijd en inzet.  

• Suggestie: kan het omgevingsloket vooraf bepaalde aanvragen eruit filteren waarvan 
duidelijk is dat het niet kan.  
Antwoord: dat is heel moeilijk. We merken tijdens de procedure dat er toch heel wat mogelijk 
is dat er soms van 0% reductie naar 45% wordt gegaan. Dus vooraf dossiers uitsluiten lijkt 
niet evident.  

• Maar er moet toch niet voor alle aanvragen, advies gevraagd aan ANB? 
Antwoord: adviesplicht ANB zie art. 37 § 12 ovb, o.a. indien < 750m van SBZ. 
De effecten van stallen gaan veel verder. 
Daarnaast er ook de verplichting voor advies van ANB bij een passende beoordeling.  
In principe moet er voor alle dossiers een passende beoordeling gemaakt worden. Zie 
Ministeriële instructie: “Om voormelde redenen dient in afwachting van een definitief PAS-
kader voor wat betreft de ammoniakdeposities veroorzaakt door veehouderijen en 
mestverwerkingsinstallaties steeds een individuele beoordeling te worden gemaakt, waarbij 
desgevallend een passende beoordeling moet worden gemaakt”.  

• Is de impactscoreberekening onderdeel van de passende beoordeling, of loopt dit parallel? 

Antwoord: onderdeel 

• Contactpersonen bij ANB voor de gemeenten?  

Darline Velghe is de verantwoordelijke voor de passende beoordelingen in de westkant van 

West-Vlaanderen. Lieven Dekoninck is de verantwoordelijke voor de passende beoordelingen 

in de oostkant van West-Vlaanderen.  

• ANB werkt aan extra uitleg op de website rond berekeningen en welke informatie die moet 

opgenomen worden om een snelle analyse mogelijk te maken.  

Zie: https://natura2000.vlaanderen.be/stikstof  
 
Varia 

• Project inzameling medisch afval bij veehouders (voorbeeldbrief Boerenbond)  

• Teken (info LOGO’s)  

• Rupsen (info LOGO’s) 
 
Verslag: Marie De Winter/Jelle Scheerlinck 

https://natura2000.vlaanderen.be/stikstof

