
gelmatige BBT-toetsing van de aangewende syste-
men is daarom onontbeerlijk.

Vraag nr. 252
van 16 juni 2000
van de heer JAN LOONES

Mestverwerkingsproject Diksmuide  –  Vergunnin-
gen

In het kader van het mestdecreet zetten vele land-
bouwers zich volledig in om de normen van het
Mestactieplan te halen, en dus zo min mogelijk
drijfmest in het milieu te laten terechtkomen.

Zo is er recentelijk in het West-Vlaamse Esen
(Diksmuide) een mestverwerkingsproject voorge-
steld dat resulteert in twee eindproducten : zuiver
water en een vaste substantie (Krant van
West-Vlaanderen van 9 juni 2000).

De betrokken landbouwers vragen aan de minister
de vergunning om dat zuiver water te mogen lozen
in de omliggende grachten en beken. Goed be-
seffende dat de IJzervallei een captatiegebied is
voor de drinkwatervoorziening, leggen de landbou-
wers er de nadruk op dat dit eindproduct (zuiver
water) geen nitraten en fosfaten bevat en volledig
veilig is voor het milieu.

Het tweede eindproduct, de vaste substantie, zou
via compostering worden omgevormd tot grond-
verbeteraar, die dan naar Frankrijk  –  waar een
grote vraag is naar organische mest  –  kan worden
uitgevoerd.

Ook voor deze mestexport vragen de betrokken
landbouwers van de minister een vergunning, liefst
met een attest dat de mest vrij is van ziektekiemen.

Zij zijn bovendien vragende partij voor een door-
dacht exportbeleid terzake. In een gecommerciali-
seerde versie zou er namelijk twintig ton mest per
jaar worden verwerkt, en meteen zou aan de nor-
men van het Mestactieplan kunnen worden vol-
daan.

Voor de kleinere, familiale landbouwbedrijven, die
soms 10.000 frank per hectare moeten betalen om
hun mest uit te rijden op andermans land, zou dit
project de redding van hun bedrijf kunnen beteke-
nen.

1. Werd het bovenvermelde project door de minis-
ter al geëvalueerd ?

2. Hoever staat het met de vergunning voor het
lozen van het zuiver water, een van de eindpro-
ducten van de mestverwerking, in de omliggen-
de beken en grachten ?

3. Worden er initiatieven genomen in verband met
de export naar Frankrijk van het andere eind-
product, de organische mest ?

Antwoord

1. De naam van het project waarover het kranten-
artikel handelt, is niet vermeld. Vermoedelijk
gaat het over het procédé GEMA of het
procédé Ecoflanders.

Van het eerste procédé is mij geen gedetailleer-
de informatie bekend. Het procédé Ecoflanders
is mij technisch bekend, daar dit project voorge-
steld is op de Task Force Mestverwerking van 4
juli 2000.

Dit procédé heeft een tijdelijke milieuvergun-
ning gekregen voor de verwerking van 1.000 ton
varkensmest per jaar.

2. Volgens de indelingslijst van Vlarem I, het
Vlaams Reglement betreffende de Milieuver-
gunning, moet voor mestverwerkingsinstallaties
met een capaciteit van 2 ton tot 1.000 ton per
jaar een milieuvergunning worden aangevraagd
bij het gemeentebestuur van de gemeente waar
de installatie wordt gebruikt. Voor installaties
waarin jaarlijks meer dan 1.000 ton zal worden
verwerkt, moet en vergunningsaanvraag worden
ingediend bij de bestendige deputatie van de
betrokken provincie.

Bovendien is ook het lozen van bedrijfsafvalwa-
ter in het oppervlaktewater een vergunning-
plichtige activiteit waarvoor een aanvraag moet
worden ingediend.

Volgens mijn informatie van het Vlaams Coör-
dinatiecentrum Mestverwerking (VCM) werd
voor dit procédé een tijdelijke milieuvergunning
of proefvergunning afgeleverd voor de verwer-
king van 1.000 ton varkensmest per jaar.

Volgens de door mijn administratie bekende ge-
gevens werd er voor dit project evenwel nog
geen milieuvergunningsaanvraag ingediend,
noch bij een gemeente, noch bij een bestendige
deputatie van een provinciebestuur.
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Op de vraag hoever het staat met de vergunning
voor het lozen van het effluent van deze instal-
latie, kan ik enkel antwoorden dat er slechts van
het afleveren van een vergunning sprake kan
zijn indien er eerst bij de juiste instantie (de ge-
meente of de provincie) een vergunningsaan-
vraag werd ingediend. Bovendien zal dit afhan-
kelijk zijn van de lokale omstandigheden, met
name in welk oppervlaktewater het bedrijfsaf-
valwater wordt geloosd.

Ikzelf moet slechts vergunningsaanvragen be-
handelen in tweede aanleg indien er tegen een
vergunningsbeslissing van een bestendige depu-
tatie beroep werd ingesteld.

Naast de decretaal vastgelegde procedures voor
vergunningsaanvragen, waar ikzelf in uitzonder-
lijke gevallen initiatieven moet beoordelen,
werd door de Vlaamse regering een Task Force
Mestverwerking in het leven geroepen, waar ini-
tiatiefnemers projecten kunnen voorstellen en
toetsen aan de verwachtingen en eisen van de
verschillende administraties en vertegenwoordi-
gers van mijn kabinet vooraleer een vergun-
ningsaanvraag wordt ingediend. Deze Task
Force moet als katalysator dienen om initiatie-
ven sneller van de grond te laten komen. Zoals
reeds vermeld, is het procédé Ecoflanders daar
reeds voorgesteld. Het procédé GEMA evenwel
niet.

3. Voor het concrete project zijn geen initiatieven
bekend in verband met de export van organi-
sche mest naar Frankrijk.

Het VCM heeft wel meegedeeld in september
2000 richtlijnen en informatie te verstrekken in-
zake de export naar Frankrijk.

Vraag nr. 253
van 20 juni 2000
van de heer KRIS VAN DIJCK

Krengencontainer  –  Proefproject

Als huisdieren sterven, worden zij meegenomen
door de dierenarts die het overlijden heeft vastge-
steld. In vele gevallen worden zij echter begraven
in de tuin, of gewoonweg ergens gedumpt.

Nu heeft de afvalstoffenmaatschappij OVAM
(Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaams Gewest) een proefproject op poten gezet
in Schoten en Gent. Op de containerparken werd
een krengencontainer geplaatst waar men zijn

overleden huisdier in een koelunit kan opbergen.
Deze worden periodiek geledigd door een erkende
firma, om de krengen dan te verbranden in een
oven. Wat uit gezondheids- en milieuoogpunt onze
voorkeur wegdraagt.

1. Hoever staat het met dit proefproject ?

2. Bestaan er plannen om in elk Vlaams container-
park een dergelijke unit te plaatsen ?

Zo ja, met welke timing ?

3. Gaat hier een sensibiliseringscampagne aan
vooraf ?

Antwoord

1. In het kader van een onderzoek dat een juridi-
sche, technische en economische doorlichting
beoogt van de haalbaarheid van centrale inza-
meling van dierlijk afval van particulieren, werd
eind 1999 door de Openbare Afvalstoffenmaat-
schappij voor het Vlaams Gewest in samenwer-
king met de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) een overeenkomst geslo-
ten met de gemeenten Schoten en Gent. Reeds
op het einde van 1998 werden de eerste stappen
gezet in wat uiteindelijk het onderzoeksproject
"ophaling en verwerking van dierlijk afval in
steden en gemeenten" zou worden.

De gemeenten Schoten en Gent plaatsen op
hun respectieve containerparken een gekoelde
container waar particulieren met hun kleine
hoeveelheden dierlijk afval (i.e. dode gezel-
schapsdieren, slachtafval van thuis- en rituele
slachtingen, e.d.) terechtkunnen. Om hiermee
wettelijk in orde te zijn, dienden de milieuver-
gunningen van de beide containerparken te
worden aangepast. De procedures hiervoor wer-
den doorlopen.

Verder dienden de koelcontainers te worden
aangekocht en geïnstalleerd.

Op 1 juni 2000 begon Schoten met het daadwer-
kelijk aanvaarden van dierlijk afval van particu-
lieren.

Vanaf 1 juli 2000 is de koelcontainer in Gent
operationeel, maar met het aanvaarden van
dierlijk afval van particulieren wordt pas begin
augustus begonnen.
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