BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
voor de verdere exploitatie van een inrichting van klasse 1
45035/87/1/E/6 – Brouwerij Roman nv
Stad Oudenaarde
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Deputatie in zitting van
9/02/2017 aan de Brouwerij Roman nv, gevestigd Hauwaart 105 te 9700 Oudenaarde de
milieuvergunning gedeeltelijk werd verleend voor een periode van 20 jaar, om op de percelen
gelegen Hauwaart 105, Keirestraat zn, Noenendal zn te 9700 Oudenaarde, kadastraal bekend :
OUDENAARDE 11 AFD/MATER, sectie A, nrs 157, 158, 159, 277R, 277T, 278C, 281N, 678T,
681A02, 681C, 700C, 1094F, 1094G, 1094H, volgende inrichting verder te exploiteren :
hernieuwen en veranderen van een bierbrouwerij en bottelarij
Vergunde rubrieken : 3.6.3.2, 6.4.1, 6.5.1, 10.1.3.a, 12.2.1, 12.3.2, 15.1.1, 15.2, 16.3.1.2, 16.6.1,
17.1.2.1.2, 17.1.2.2.3, 17.3.2.1.1.2, 17.3.4.2.a, 17.3.6.2.a, 17.3.8.1, 17.4, 19.3.1.a, 19.6.3.a, 23.3.2.a,
24.2, 29.5.2.1.a, 39.1.3, 39.2.1, 43.1.3, 45.14.1.b, 53.8.3 voor de grondwaterwinningen bron
Varent/Noenendal (max. debiet van 200 m³/d en 58.000 m³/j) en de bron Keirestraat (max.
debiet van 432 m³/d en 95.000 m³/j).
Geweigerde rubriek : 53.8.3 voor de grondwaterwinning uit de natuurlijke bron Keirestraat
aan een debiet van 540 m³/d en 118.000 m³/j.
De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 21/02/2017 tot en met 23/03/2017, ter
inzage van het publiek bij de Milieudienst van het stadsbestuur, Administratief Centrum
Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde (iedere voormiddag).
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de
Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert IIlaan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende
de milieuvergunning.
Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post
aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht
en de inzage bij het stadsbestuur.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd : een door het stadsbestuur af te
leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de
betaling van de dossiertaks op IBAN rekeningnr. BE04 3751 1109 9031 BIC BBRUBEBB.
Te Oudenaarde, 16/02/2017.
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