
 

 

Verslag informatievergadering Konings nv  
 

ONDERWERP: INFORMATIEMARKT KONINGS NV IKV HET WIJZIGINGSVERZOEK VAN DE 

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAGEN VOOR DE 3 VESTIGINGEN VAN KONINGS NV TE ZONHOVEN 

 

Datum: donderdag 15 april 2021, om 19.00 uur 

Plaats: digitale informatievergadering 

Aanwezig:  

Lieve Keppens, dienst omgevingsvergunning, provincie Limburg, voorzitter; 

Konings nv: 

- Nicolas Vaninbroukx, plantmanager operation Zonhoven 

- Wouter Maesen, verantwoordelijke milieu, kwaliteit en veiligheid voor de groep 

Konings; 

- Kristof Geuens, interne milieucoördinator; 

- Yannick Bortels, moderator; 

Extern adviesbureau Sertius: 

- Steven Eersels; 

Deskundige biodiversiteit – Sertius:  

- Jelle Quartier 

Gemeentebestuur Zonhoven: 

- Frederick Vandeput, schepen van omgeving, mobilieit en wonen 

- Frank Vandebeek, schepen, facilitator tussen het bedrijf en de gemeente 

- Kristel Ceulemans, milieuambtenaar (verslaggever) 

 

Verslag: 

Bij dit verslag hoort een powerpointpresentatie, terug te vinden op 

www.konings.be/infomarkt.  

 

Inleiding: 

Lieve Keppens voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Nav het stikstofarrest werd deze tweede informatievergadering met bijbehorend openbaar 

onderzoek georganiseerd.  Het stikstofarrest heeft gevolgen voor vergunningen waarbij een 

stikstofuitstoot mee gepaard is vb. veeteelt of dossiers met stookinstallaties.  

Konings nv heeft 3 omgevingsaanvragen ingediend bij het de provincie Limburg, voor haar 3 

verschillende vestigingen in Zonhoven zijnde de K1 op de Beringersteenweg 98, K2 op de 

Alkenhoofseweg 10 en de waterzuivering op de Katschitstraat 20.  De waterzuivering zuivert 

het afvalwater van zowel de K1 als K2.   

De 3 sites zijn dicht, tegen of in natuurgebied gelegen waardoor een invloed van de 

stikstofuitstoot op deze natuurgebieden mogelijk is.  In het bijgevoegde MER in de passende 

beoordeling werd de invloed van de bedrijven op de natuurgebieden reeds onderzocht.   

 

Eind 2020 werd reeds een eerste openbaar onderzoek georganiseerd met de nodige 

adviezen.  Voordat de deputatie van de provincie Limburg een beslissing heeft kunnen 

nemen, heeft de Raad voor Vergunningenbetwisting eind februari een uitspraak gedaan 

met gevolgen voor meerdere dossiers waaronder deze voor Konings.  

De Raad zegt dat voor elke aanvraag, met een stikstofuitstoot dat gevolgen kan hebben op 

een Europees of Vlaams natuurgebied, een passende beoordeling moet opgesteld worden. 

http://www.konings.be/infomarkt


Deze passende beoordeling moet zo specifiek mogelijk zijn om de invloed van elk bedrijf op 

de natuurgebieden te onderzoeken.  Het bedrijf heeft proactief gereageerd op deze 

uitspraak van de Raad door haar lopende vergunningsaanvragen te voorzien van 

bijkomende informatie, toegevoegd in een nieuwe passende beoordeling.  Dit is de enige 

verandering die het bedrijf doorvoert in de lopende aanvraag, het overige van de aanvraag 

is ongewijzigd gebleven. 

Door deze bijkomende informatie werd de beslissingstermijn verlengd met 60 dagen, met 

hierin vervat een nieuw openbaar onderzoek en adviesronde.  Dit tweede openbaar 

onderzoek loopt nog tot en met 4 mei.  De bezwaren die werden ingediend bij het eerste 

openbaar onderzoeken moeten niet meer opnieuw ingediend worden en worden 

meegenomen bij de beslissing van de Bestendige Deputatie.  

Beide presentaties kunnen opnieuw bekeken worden op www.konings.be/infomarkt.  

 

Toelichting van de ongewijzigde aanvraag – Wouter Maesen, Konings nv 

Het bedrijf wenst haar jaarlijkse productiecapaciteit op de twee vestigingen (K1 en K2) te 

verhogen.   

Voor K1 (Beringersteenweg) wenst het bedrijf haar productiecapaciteit te verhogen tot 155 

miljoen liter/jaar door een beter gebruik van de bestaande productielijnen. 

Voor K2 (vestiging Alkenhoofseweg) zal een bestaande productielijn voor zowel alcoholische 

als niet-alcoholische dranken in blik geïnstalleerd worden in de bestaande infrastructuur, voor 

ongeveer 100 miljoen liter/jaar. Dit met een opslagplaats voor alcoholen, inclusief eigen 

losplaats.  

Voor zowel K1 als K2 wordt de grondwaterwinning tesamen verhoogt tot 2700 m³/dag en 

650000 m³/jaar.  

Deze productieverhogingen hebben een gevolg op de hoeveelheid te zuiveren afvalwater.  

Hier zal een toename zijn tot max. 85 m³/uur en 2000 m³/dag. De samenstelling van het 

afvalwater blijft dezelfde.  

 

Aangevuld milieueffectrapport en passende beoordeling – Steven Eersels, Sertius 

In het MER staan alle effecten omschreven voor mens en milieu met hierbij horend een 

passende beoordeling wat specifiek gaat over de effecten op Europees beschermde natuur.   

Nav het stikstofarrest werden zowel het MER als de passende beoordeling aangevuld met 

meer detailinfo.  De rapporten worden opgesteld door een team erkende deskundigen.  

 

Wat betekent het stikstofarrest? 

Vóór februari 2021 werden vergunningen met bijkomende stikstofuitstoot afgeleverd, 

gebaseerd op basis van een voorlopig kader.  Hierbij moest elke bijkomende bijdrage van  

stikstofuitstoot lager zijn dan 5% van een kritische waarde.  De rechtbank besliste dat deze 

bijdrage onvoldoende bescherming bood aan Europese beschermde natuur ovv vermesting. 

Vanaf nu moet per dossier nagegaan worden wat de effecten zijn op de natuur in de studie 

passende beoordeling.   

 

De 3 vestigingen liggen nabij, aangrenzend of in Europees beschermde natuur.  

 

Voor de dossiers van Konings gaat het specifiek over de uitstoot van de stoomketels. Hierbij 

komen stikstofverbindingen vrij en die kunnen leiden tot verzurende & vermestende effecten 

in de natuur.  De impact van deze effecten werd opnieuw onderzocht.  

 

http://www.konings.be/infomarkt


Gebleken is dat in de omliggende natuurgebied reeds hoge stikstofwaarden aanwezig zijn.  

Dit is te wijten aan het nutriëntenrijk oppervlakte- en grondwater.  In mindere mate komt dit 

door atmosferische neerslag uit de lucht.  

 

Een modellering werd uitgevoerd om na te gaan welke bijdrage de uitstoot van de 

stoomketels heeft op de vermesting en verzuring.  Gebleken is dat de effecten van de 

bedrijfsactiviteiten verwaarloosbaar zijn en er geen betekenisvolle aantasting is van de 

natuur.  

 

Vragenronde: 

• Graag bijkomende informatie over de modellering van de stikstof, de normering, de 

referentiewaarden, reeds gemeten waarde, en op welke natuurgebieden de 

metingen van toepassing zijn.   

Sertius:   

De gebruikte modellering is vertrokken vanuit genormaliseerde emissiegegevens van 

de stookinstallatie. Het model gebruikt deze emissiegegevens en berekent de 

verspreiding van de uitstoot.  De referentiewaarde is gebaseerd op gemodelleerde 

waarden ter beschikking gesteld door het VITO van 2019, gebaseerde obv 

vergunningen, verkeer, mestbalansen. (bron: passende beoordeling).  Hieruit is 

gebleken dat voor bepaalde kritische habitats reeds een overschrijding aanwezig is in 

het natuurgebied.   

De reikwijdte van het onderzoek is tot aan de grens van de wetenschappelijk 

aantoonbare impact van het bedrijf.  

De modellering werd toegepast in een zone van 40 op 40 km rondom Konings. Een 

tweede afbakening werd toegepast met als drempelwaarde 0,3 kg NOX/ha/jaar. 

Onder deze waarde is niet meer aantoonbaar dat de NOX-bijdrage een betekenisvol 

effect veroorzaakt op de vegetatie.  De bijdrages van Konings ligt verder onder de 

drempelwaarde zijnde 20 tot 30 gram voor NOX. 

Voor verzurende depositie is dit max. 3 zuurequivalent per hectare per jaar.  

Deze bijdrages hebben geen wetenschappelijk, aantoonbare effecten meer op de 

natuur.  

 

• Een artikel van de Standaard wordt aangehaald: “In Zonhoven wil drankenfabriek 

Konings uitbreiden. De procedure loopt bij de provincie. Uit het MER blijkt een impact 

op het zwaar overbelaste Natura 2000-gebied Platwijers van minstens 20 tot 30 gram 

(ha/jaar). Naar de huidige Nederlandse normen is dat minstens 125 keer te veel. De 

impact op iets verder gelegen gebieden wordt niet berekend.” Graag duiding. 

Sertius: er is een groot verschil tussen de Nederlandse berekening en beoordeling van 

de stikstofimpact.  Zij baseren zich op een puur cijfermatige modellering.  De hierop 

passende beoordeling is opgesteld door een erkende deskundige en heeft een 

wetenschappelijk te verantwoorde basis.  

 

• Het is uiteindelijk Europa die de norm zal vastleggen. Is geweten welke regelgeving zal 

toegepast worden? 

Sertius: Om de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de natuur te behalen, moet 

de regelgeving toegepast worden. Indien deze doelstellingen niet behaald worden, 

zal Vlaanderen hierop afgerekend worden door Europa.  De IHD’s zijn afhankelijk van 

tal van andere factoren dan alleen stikstof.  



Het is aan de Vlaamse overheid om de wijze van beoordeling en het grensniveau te 

bepalen. Ook Europa heeft op dit moment geen normering. Zij stellen enkel dat de 

IHD behaald moeten worden. 

 

• Is de stikstofbijdrage van Konings zo beperkt dat het geen invloed heeft op de 

bestaande natuurgebieden of nog niet-aangetaste natuurgebieden? 

Ook in een proper natuurgebied zou dit geen betekenisvolle aantasting geven.  

 

• Volgens de aanvraag zou het aantal parkeerplaatsen voldoende zijn, maar in realiteit 

staan de vrachtwagens op de straat omdat er plaatsgebrek is. 

Konings: door de ingebruikname van een extern magazijn in Tessenderlo verminderen 

de transporten tussen K1 en K2.  De capaciteit van K2 is reeds ingenomen. 

Momenteel wordt de voorraad van K2 overgebracht naar K1 wat voor bijkomende 

transporten zorgt.   

Reeds genomen maatregelen: 

o Afsluiten van de parking voor vrachtwagens maar dit heeft voor een 

omgekeerd effect gezorgd waardoor de vrachtwagens op de weg 

geparkeerd stonden; 

o Sensibilisering van de leveranciers en klanten; 

o Plaatsing extra infoborden. 

Dit is nog een lopend project waar de einddoelen nog niet bereikt zijn. 

De huidige situatie wat betreft het aantal parkeerplaatsen is quasi de maximum 

bezetting.  

Sertius: Een aantal parkeerplaatsen zijn extra aangelegd zodanig dat de 

vrachtwagens op de terreinen gestald kunnen worden. Staat in het MER, hoofdstuk 

mobiliteit. 

 

• Wat met de herverdeling van het transport tussen de Alkenhoofseweg en de 

Stationsstraat? Wordt dit ontdubbeld? Dit zorgt voor een meer leefbare situatie. De 

gemeente zou hier actie rond ondernemen. Wat is hierrond de stand van zaken? 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20/04/201-20 kennis 

genomen van deze vraag en wenst op dit ogenblik geen verplichting op te leggen 

om vrachtwagenverkeer doorheen de Stationsstraat te sturen gezien deze weg hier 

onvoldoende is voor uitgerust (geen gescheiden fietspaden). Wel zal het bestuur, in 

samenspraak met Konings, een asmarkering aanbrengen op de Alkenhoofseweg 

zodoende er een parkeerverbod is voor iedereen (incl. wachtende vrachtwagens).  

 

• De huidige aanvraag betreft een regularisatie wat inhoudt dat het bedrijf zaken heeft 

uitgevoerd die niet vergund werden.  

Het bedrijf stelt dat transporten verminderd worden en parkeerplaatsen worden bij 

gecreëerd.  Hoe kan dit gegarandeerd worden?  

Sertius - Konings: In het verleden zijn items niet gebouwd zoals vergund in 2012. 

Het bedrijf wenst de acties in het MER maximaal uit te voeren. Zo zal het actieplan ovv 

akoestiek als bijzondere voorwaarde opgelegd worden in de vergunning. Lieve 

Keppens, provincie Limburg, bevestigt dit.  

Wanneer de maatregelen niet gevolgd worden, zal dit door de dienst handhaving 

van de Vlaamse Overheid opgevolgd worden.  

Het bedrijf besluit dat de relatie met hun buren van groot belang is en wilt hier de 

nodige inspanningen voor leveren.  Konings stelt een open communicatie voorop.  



 

Verdere vragen mogen nog toekomen aan vragen.infomarkt@konings.be. 

Alles kan nagelezen worden op www.konings.be/infomarkt 

 

Zonhoven, verslag afgewerkt op 21.04.2021 - opgesteld door Kristel Ceulemans, dienst 

milieubeleid gemeente Zonhoven. 

mailto:vragen.infomarkt@konings.be
http://www.konings.be/infomarkt/

