Geachte inwoner van Welle
In het nieuw aangelegde Industrieterrein Zuid IV in Erembodegem-Tejoden, op de grens tussen Welle en
Terjoden, heeft de firma PPR-VIBED uit Denderhoutem een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd.
WIE OF WAT IS PPR-VIBED?
PPR-VIBED, met maatschappelijke zetel in Vondelenstraat 52 ~ Denderhoutem, is een familiebedrijf dat
sinds 1969 werkzaam is in de publieke bouwsector en gespecialiseerd is in wegeniswerken, algemene
bouwwerken en aanleg van pleinen. De activiteiten werden uitgebreid naar recyclage van inerte
bouwmaterialen. De firma heeft de nodige installaties voor het sorteren op een terrein voor recyclage en
opslag. (Dit kunt u lezen op haar web-site.)
WAAROVER GAAT DE AANVRAAG?
De voornaamste elementen betreffen:
3 .
1. Het breken en zeven van inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van maximaal 20.000 m .
2. Een opslag en overslag asbesthoudend afval met een opslagcapaciteit van maximaal 20 ton.
3. Een tijdelijke opslag van maximaal 10.000 m³ mogelijks vervuilde bodem.
4. Het lozen van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in de DWA-riolering met een debiet van
864 m³ per jaar.
WAT ZIJN DE BEZWAREN VAN OPEN?
1. De site grenst aan woonzones van Erembodegem, Welle en Haaltert. De geluids- en trillingshinder
als gevolg van het breken van het baksteen- en betonpuin zal het meeste impact hebben op de
woningen die er dichtbij staan. De geluidsnorm moet worden beperkt tot de richtwaarde die geldt
voor inrichtingen in woongebieden.
2. Bij het transport, de opslag en verwerking van het asbestafval kunnen kankerverwekkende
stofdeeltjes vrijkomen. De voorgenomen exploitatie vormt een risico voor de volksgezondheid.
3. Ook horen het opslaan van vervuilde grond en het lozen van bedrijfsafvalwater niet thuis in een zone
aangrenzend aan woonzones, niet in het minst omwille van het gevaar voor de volksgezondheid.
4. Op basis van de Europese Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 en rekening houdend met het
arrest van 24 maart 2011 van het Europees Hof van Justitie dient vooraleer geoordeeld kan worden
over de aflevering van deze exploitatievergunning een Milieueffectenrapport (MER) opgesteld te
worden.
5. Controle op de correcte naleving tijdens de exploitatie door de exploitant van alle regelgeving ter
zake is absoluut noodzakelijk. Vandaag is het onduidelijk of en hoe deze controle zal georganiseerd
worden.

Wilt u ook een bezwaarschrift indienen, dan kunt u gebruik maken van het bijgevoegde ontwerp.

Let wel, de uiterste datum is 25 juli 2012.
Gebruik liefst een papieren versie, elektronisch kan ook (versturen naar secretaris@aalst.be), u vindt een
voorbeeld op onze website: www.open-denderleeuw.be .
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