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HOOFDSTUK 5.6.
VASTE BRANDSTOFFEN
AFDELING 5.6.1.
ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 5.6.1.1. §1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de inrichtingen bedoeld in rubriek 6 van de
indelingslijst.
§2.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op het opzakken van vaste brandstoffen wanneer dit niet gepaard
gaat met sorteren en/of zeven om de vaste brandstoffen te scheiden in verschillende diameters, zijnde alsdan een activiteit die
niet onder het toepassingsgebied valt van rubriek 6.1 van de indelingslijst.
Art. 5.6.1.2. Bij het laden en lossen van stuivende vaste brandstoffen worden zo nodig en waar technisch mogelijk bij
toepassing van de beste beschikbare technieken, één of meerdere van de volgende technieken toegepast:
1°
stofvoorkomingstechnieken zoals:
a)
sproeiinstallaties;
b)
aanpassing aan de wisselende storthoogte, zo mogelijk automatisch, van de afworphoogte bij afworpplaatsen;
c)
zo laag mogelijk houden van de uittreedsnelheid van het getransporteerde materiaal bij valbuizen,bv. door
slingerkleppen;
2°
afzuig- en stofverwijderingstechnieken:
a)
bij de vast opgestelde toevoer-, overdrachts- en afvoerplaatsen van grijpers, motorlaadschoppen en andere
manutentietoestellen;
b)
bij de valbuisuitmondingen en stortgoten van laad- of losinrichtingen.
Gewijzigd art. 92 B.Vl.Reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999, eerste editie.
Art. 5.6.1.3. Indien het gebruik van wegen stofimmissies kan doen ontstaan, dienen de wegen op het terrein van de inrichting
verhard en afhankelijk van de mate van vervuiling schoongemaakt.
De exploitant waakt er over dat de vervuiling van openbare wegen door voertuigen, die het terrein van de inrichting verlaten,
wordt vermeden of verholpen. Zo nodig wordt hiertoe een bandenwasinstallatie voorzien.
Gewijzigd art. 93 B.Vl.Reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999, eerste editie.

AFDELING 5.6.2.
MECHANISCHE BEHANDELING EN VERWERKING VAN STUIVENDE VASTE BRANDSTOFFEN
Art. 5.6.2.1. §1. Machines, manutentietoestellen of andere apparaten voor het mechanisch behandelen of verwerken, zoals
verkleinen, sorteren, mengen en briketteren, van stuivende vaste brandstoffen, moeten worden ingekapseld. Voor zover een
stofdichte uitvoering, inzonderheid bij de toevoer-, afvoer- en overdrachtsplaatsen niet mogelijk is, moeten stofhoudende
afvalgassen worden opgevangen en naar een inrichting voor stofverwijdering worden geleid.
§2. Voor het transport in de inrichting van stuivende vaste brandstoffen moeten gesloten inrichtingen, zoals transportbanden,
elevatoren of trogkettingtransporteurs worden gebruikt. Voor zover het in §1 voorgeschreven inkapselen niet of slechts ten dele
mogelijk is, moet het stofhoudende afvalgas worden opgevangen en naar een inrichting voor stofverwijdering worden geleid.

AFDELING 5.6.3.
OPSLAGPLAATSEN
Art. 5.6.3.1. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning moeten de bulkopslagplaatsen van stuivende vaste brandstoffen in
de open lucht volledig worden omringd door een tenminste 10 m brede gordel van gemengde begroeiing van hoog- en
laagstammig loofhout, struikgewas en inheems naaldhout. Indien dergelijke maatregel onmogelijk zou zijn dan dient de
opslagplaats op gelijkwaardige wijze afgeschermd te worden. In de gordel mag enkel de voor de laad- en losoperaties
noodzakelijke opening worden vrij gehouden.
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