BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING ref. 2017008680 – Vanden Abeele Guy
Stad Oudenaarde
Er werd door de heer Vanden Abeele Guy, wonende Duisbeke 19 te 9700 Oudenaarde, een aanvraag
ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met stedenbouwkundige
handelingen, op de percelen gelegen, Duisbeke 19 te 9700 Mater (Oudenaarde), kadastraal bekend :
OUDENAARDE 11 AFD/MATER, sectie C, nrs 835/d, 845/c, 845/d, 845/e, met als voorwerp : het
hernieuwen en veranderen door uitbreiding van een rundveehouderij.
Er wordt een vroegtijdige hernieuwing gevraagd en omgevingsvergunning van onbepaalde duur. De
vroegtijdige hernieuwing wordt aangevraagd in het kader van een belangrijke investering. De aanvrager
wenst zich verder toe te leggen op melkvee, en wil daarvoor zijn bestaande melkveestal uit te breiden.
De totale veestapel zal niet uitgebreid worden, er zal enkel een verschuiving gebeuren van meer
melkvee en minder vleesvee. Gezien de uitbreiding van het melkvee wordt er ook een grotere melktank
voorzien, aangezien deze niet kan geplaatst worden in het huidig tanklokaal wordt hiervoor een nieuw
voorzien.
Er zullen ook 3 voertuigen en/of aanhangwagens verplaatst worden. Door het oprichten van de nieuwe
stal is er ook een uitbreiding met 556 m³ dierlijke mest. Stro-opslag wordt ook verder uitgebreid tot in
totaal van 745 m³. Daarnaast wordt er ook een nieuwe sleufsilo aangevraagd.
In de gewenste situatie zal de inrichting er als volgt uit zien: 312 runderen waarvan 84 runderen <1 jaar
en 72 runderen 1-2 jaar en 88 melkkoeien en 68 andere runderen (rubriek 9.4.3.c.2.), 3,80 ton opslag
mazout (= 4.760 liter, rubriek 17.3.2.1.1.1.b.) met 2 verdeelslangen (rubriek 6.5.1.), 460 liter olie
(rubriek 6.4.1.), 15 voertuigen en/of aanhangwagens (rubriek 15.1.1.), 150 kg/l gevaarlijke producten in
klein verpakking (rubriek 17.4.), 745 m³ stro opslag (rubriek 19.6.2.c.), 2808 m dierlijke mest (rubriek
28.2.c.1.), 11 ton melk (rubriek 45.4.e.1.), 2.823 m³ opslag groenvoeders (rubriek 45.14.3.) en een
grondwaterwinning met een debiet van van 3.997 m³/jaar en 11 m³/dag uit 1 put met een diepte van 24
m (rubriek 53.8.1.b.).
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie. Hierbij kan u terecht
voor meer info.
De aanvraag ligt van 02/03/2018 tot en met 01/04/2018 ter inzage bij de milieudienst van het
stadsbestuur, Administratief Centrum, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde (iedere voormiddag).
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
-‐ analoog per brief op het volgende adres: Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
-‐ digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .
Te Oudenaarde, 27/02/2018

De secretaris
get. Luc Vanquickenborne

De burgemeester
get. Marnic De Meulemeester

