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Bijlage 4: Begeleidend document 

1. Vergunningstoestand 
Bij Besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 2 juli 2009 werd een vergunning verleend op kadastrale 
percelen te Beernem, 3de afd. Sint Joris, Sie A 529/E, 529/H, 529/K, 529/L, 529/M, 529/N, 
529/P,529/R met als voorwerp het exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een zandwinning en 
monostortplaats  voor bagger- en ruimingsspecie 
  
Samengevat is de site tot en met 2 juli 2029 vergund voor de volgende activiteiten: 

 Zandontginning (oppervlakte 60.000 m²); 
 Monodeponie baggerspecie (1.600.000 m³); 
 Behandeling specie (tussen 150.000 m³ - 3.000.000 m³); 
 Opslag ertsen en andere minerale producten 

 
De milieuvergunning d.d. 02/07/2009, bouwvergunning d.d. 15/01/2010 en de vergunning overname 
door De Vlaamse Waterweg d.d. 20/8/2018 zijn weergegeven in bijlage 10. 
 
 

2. Bestaande situatie 
Voor de bijlagen wordt verwezen naar de documenten onder bijlage 6. 

Huidige toestand site (voor de nummering van de zones plan FIG 5  in bijlage 6).  
 
ZONE 4 : braak – omheind – in gebruik als paardenweide (bij overdracht zal dit vrij van gebruik zijn) 
 
ZONE 3 bestaande uit  

o zone 3b : voormalige ontginningsput dat werd ingericht als deponie en opgevuld met 
niet herbruikbare baggerspecie uit de slibdepots van zone 3a. Bovenop dit slib werd 
1m zand (afkomstig uit de zandbekkens) gelegd. Echter ter hoogte van de overloop 
kon de specie nog niet afgedekt (onvoldoende stabiliteit). Ondertussen is de site 
spontaan begroeid (wilgenopslag). Deze stortplaats dient nog verder afgedekt 
conform de geldende regelgeving.  De site is tevens vergund op bovenop deze 
deponie een nieuwe deponie in te richten. Het as builtplan (opmeting 15/1/2010) 
werd in bijlage 6 toegevoegd. 

o Zone 3a : voormalige kleibekkens. Deze werden in 2009 leeggehaald waarbij de 
specie werd geborgen in zone 3b.  

 
ZONE 2 : voormalige zandbekkens : de herbruikbare specie werd weggehaald, de nog aanwezige 
specie kwam niet in aanmerking voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof en dient nog te 
worden verwijderd/geborgen. Er is geen recente opmeting beschikbaar. 
  
ZONE 1 : zanddepot : het ontgonnen zand uit zone 3b ligt hier nog deels gestockeerd. 
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3. Zandontginning 

Voor de bijlagen wordt verwezen naar de documenten onder bijlage 7. 

In 2006 werd een certificaat herkomst afgeleverd met erkenningsnummer 180506WVL039-009.  

In 2019 werd een uitbreiding bij het certificaat aangevraagd, waardoor ook de voormalige 

zanddepots en slibdepots aan het certificaat worden toegevoegd. Bij schrijven d.d. 5/2/2020 werd 

het certificaat herkomt nr 320WVL039-009 toegekend door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -projecten. 

Voor meer info wordt verwezen naar het milieuhygiënisch bodemonderzoek Zandontginningsput 

Beernem, opgesteld door Talboom Milieu d.d. 11/12/2019 met kenmerk 300653/wvw/v3. 

Een beperkte zone ter hoogte van het voormalig zanddepot werd onttrokken aan dit certificaat (zie 

ook opm. 2 op het ontginningsplan, opgesteld door Talboom d.d. 11/12/2019 . Voor deze zone werd 

een technisch verslag opgesteld door Envirosoil NV met kenmerk EG0804/026, geactualiseerd door 

ABO d.d. 17/4/2012, conform verklaring met kenmerk 2085-08-216267. De conformverklaring en 

bijhorend zoneringsplan zijn toegevoegd. 

Het tussentijds voortgangsrapport 2022 (exploitatiejaar 2021) met bijlage alsook het afvoerregister 

primair zand zijn tevens ter informatie toegevoegd onder bijlage 7. 

4. Deponie 

Voor de bijlagen wordt verwezen naar de documenten onder bijlage 8.  

De voormalige ontginningsput (zone 3b) werd destijds ingericht met kleimatten om te fungeren als 

monodeponie voor baggerspecie. In 2006 werd een beperkte hoeveelheid specie geborgen. In 2008-

2009 werd de voormalige ontginningsput verder opgevuld met specie uit kleibekkens. In totaal werd 

ca 280 000 m³ geborgen. Een overzicht van deze registers met geborgen specie werd toegevoegd. 

Deze zone (zie bestaande toestand) moet dus nog verder afgewerkt conform de huidige Vlarem 

regelgeving. 

Financiële zekerheden : 

Conform de Vlarem dient voor deze site een financiële zekerheid gesteld voor de kosten inzake 

eindafwerking en nazorg. Dit bedrag werd bij schrijven van de OVAM d.d. 17/11/2006 vastgesteld op 

2 804 361 euro (niet geïndexeerd). Verdere detaillering wordt weergegeven in het Uitbatingsproject 

St Joris Beernem, opgesteld door Ecorem NV d.d. 24/5/2004. 

Het stellen van deze financiële zekerheid dient -vanaf datum inwerkingtreding van de concessie – te 

gebeuren door de houder van de concessie.  

Ter informatie werd tevens het Jaarrapport monostortplaats baggerspecie Sint Joris Beernem 

betreffende exploitatiejaar 2021, opgesteld door BOVA ENVIRO +, toegevoegd. 
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5. Bodemtoestand 

Voor de bijlagen wordt verwezen naar de documenten onder bijlage 9. 
 
Oriënterend bodemonderzoek monostortplaats voor baggerspecie Vaart-Zuid, 8730 Sint Joris 
(Beernem), opgesteld door Talboom Milieu d.d. 4/11/2021 met kenmerk 301482/MDC/v1 en 
conform verklaring door de OVAM d.d. 23/12/2021. Tevens werden de bodemattesten toegevoegd. 
 
In het bijzonder wordt verwezen naar de nog aanwezige specie in de zandscheidingsbekkens die nog 

dient te worden ontgraven en afgevoerd conform de geldende regelgeving.  

Deze specie werd (deels) mee bemonsterd in kader van het milieuhygiënisch bodemonderzoek 

Zandontginningsput Beernem, opgesteld door Talboom Milieu d.d. 11/12/2019 met kenmerk 

300653/wvw/v3 (zie 4. Zandontginning). 

Alle verdere onderzoeken en verwijdering/hergebruik/reiniging van de specie zijn ten laste van 

concessionaris. 

 

6. Overige 

Hiervoor wordt verwezen naar de documenten onder bijlage 10. 


