STAD HARELBEKE
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020069865
Inrichtingsnummer: 20200228-0052
Volgende aanvrager(s):
N.V. BSV/N.V. DEVAMIX, Blokkestraat 1 8530 Harelbeke
heeft op 03.06.2020 een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten,
omvattende een afvalverwerkend bedrijf en een betoncentrale.
De aanvraag heeft als adres(sen): Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke.
Kadastraal: HARELBEKE 2 AFD, Sectie C, nrs: 354L, 315C, 354K, 354M, 321H, 297A2, 321G, 356L, 297B2, 297S, 297R, 263B,
322C, 322B, 354H.
De aanvraag betrof de hernieuwing, uitbreiden en wijzigen van de omgevingsvergunning. Naast de hernieuwing werden tevens een
aantal aanpassingen aangevraagd aan de vergunde situatie (o.a. lozingsnormen).In eerste instantie verleende de deputatie van
West-Vlaanderen op 22.10.2020 een vergunning op proef voor een termijn van 1 jaar. De exploitant diende een wijzigingsverzoek
in waarbij hij afstand deed van de aanvragen m.b.t. asbestopslag en verwerking.
De Deputatie heeft 09.09.2021 de definitieve vergunning verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
De beslissing ligt van 06 oktober 2021 tot en met 04 november 2021 ter inzage bij de Milieudienst, Marktstraat 29 8530
Harelbeke tijdens de kantooruren. Maak een afspraak op www.harelbeke.be/stadhuis-op-afspraak of bel 0800/21202.
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 van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift
bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of
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
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 05.10.2021. 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: NV BSV/NV DEVAMIX, Blokkestraat 1 8530 HARELBEKE.
het college van burgemeester en schepenen van Harelbeke, Marktstraat 29 8530 Harelbeke
de deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries.
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: (eventueel OMV_ 2020069865);
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 (eventueel OMV_ 2020069865)” 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.

