Verslag digitale informatievergadering 4 oktober – Agristo NV - OMV_2021048833

Participanten
Er zijn vertegenwoordigers van de Stad Harelbeke, de omwonenden, geïnteresseerden, Agristo NV en
de deputatie aanwezig. Het bevoegde bestuur (provincie) zit de digitale vergadering voor, met als
afgevaardigde Koen Dewulf. Ook de juridische vertegenwoordigers van deze partijen zijn vaak
aanwezig.
Verslag
De vergadering start stipt om 19.30u en wordt ingeleid door Tijs Naert, schepen van milieu.
Na de verwelkoming wordt de toelichting van de aanvraag uitgevoerd door dhr. Danny Wiels.
Na een korte uiteenzetting over de historiek en de procedure van de huidig voorliggende aanvraag,
volgt de toelichting over de inhoud van de aanvraag.
Zo wordt er verduidelijkt dat het een hernieuwing betreft, gezien de basisvergunning dateert van
19.12.2002 en dus binnen minder dan 18 maand zal vervallen. Ook worden er enkele veranderingen
voorzien. Dit omvat o.a. het verplaatsen van een lozingspunt, de actualisatie van vermogens en de
hoeveelheden van opgeslagen producten. De aanvraag omvat geen stedenbouwkundig luik.
Ook wordt verduidelijkt dat de aanvraag een project-MER omvat, dit vanwege de koppeling met de
productiecapaciteit. Er volgt een korte toelichting van de conclusies van het MER per discipline. Zo
wordt er geconcludeerd dat er geen effecten voorkomen m.b.t. grondwater en biodiversiteit en
beperkt negatieve effecten omtrent bodem, mobiliteit, landschap,…
Bij bepaalde disciplines zoals ‘lucht’ volgt er bijkomende toelichting omtrent aspecten zoals geur.
Er wordt aangegeven dat sinds de inwerkingtreding van de naverbrander er geen baklucht meer
gegenereerd wordt en dat dit aangetoond werd via een snuffelploeg. Weliswaar blijft geur een
belangrijke parameter en verkrijgt deze steeds aandacht, maar op heden is er geen aanleiding tot
verdere actie.

Als afsluiter kregen alle aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen over de toelichting of de
aanvraag. Er volgden geen vragen.
Ondertussen wordt er ook aangevuld dat er binnen de 5 dagen na de informatievergadering geen
vragen overgemaakt werden aan Stad Harelbeke.

Opgemaakt door Jelle Scheerlinck in opdracht van Stad Harelbeke.

