
 
 

 

Gemeentebestuur Berlaar 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN  
 AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Omgevingsloketnr. : OMV_2022112564 
Intern nummer : OMG / E / 0736 
Inrichtingsnummer : 20220630-0035 
 
Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Pidpa OPDRAVER gevestigd te Vierselse baan 5 te 2280 Grobbendonk een 
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen huidig en toekomstig openbaar domein van de Markt en onmiddellijke omgeving, 
met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs.125E2 en 125B2. 
 
De aanvraag omvat:  

− de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 

De aanvraag heeft betrekking op diverse bemalingen welke ten dienste staan van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en omvat 
het exploiteren van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 

- het lozen van 91 m³/u, 2.184 m³/d en 308.625 m³/j bemalingswater welke afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater 
zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie (3.4.2) dan wel via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (3.6.3.3) zal geloosd worden in het 
nieuw aan te leggen RWA-stelsel (afhankelijk van timing werking en bemaling) dan wel lozing op oppervlaktewater (Gestelbeek); 

− indien kwaliteit water voldoet aan de grondwaterkwaliteitsnormen: 
lozing van een deel van het bemalingswater (max. 30 m³/u) in een vijver (52.2.2); 

− een bronbemaling middels 6 filterlijnen met een max. bemalingsdiepte van 10 m en max. verlaging van het grondpeil van 4,11 m 
voor een debiet van 91 m³/u, 2.184 m³/d en 308.625 m³/j (53.2.2.b.2); 

Rubricering: 3.4.2 - 3.6.3.3 - 52.2.2 - 53.2.2.b.2; 
De aanvraag omvat ook een vraag tot afwijking van volgende algemene voorwaarden: 

− art. 4.2.5.1.1 §1: 
in plaats van een meetgoot en speciale meetapparatuur zal een staalnamekraan worden voorzien; 

− art. 4.2.5.2.1 §2: 
de staalname van het bemalingswater gedurende de bemaling zal uitgevoerd worden door middel van staalnamekraantje op de 
collector; 

Volgende verhoogde lozingsnormen: 

− arseen: 50 μg/l; 

− individuele PFAS componenten: 0,1µg/l; 

− som PFAS componenten: 0,5 μg/l; 
 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 september 2022 tot en met 23 oktober 2022. 
 
 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op 
- het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- na afspraak (via omgeving@berlaar.be of  03 / 410.19.00) bij het gemeentebestuur, cel Omgeving (contactpersoon Jo Martens) 
 
 
Bezwaren kan u indienen tot de sluiting van het openbaar onderzoek: 
- digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- schriftelijk door afgifte aan het onthaalloket van het gemeentehuis, Markt 1 te 2590 Berlaar 
- aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar 
 
 
 

Berlaar, 23 september 2022 
 
 
 
 

algemeen directeur 
 
 
 
Anja Neels 

burgemeester 
 
 
 

Walter Horemans 
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