VOORAFGAANDE INFORMATIEVERGADERING VOOR HET PUBLIEK

Onderwerp: Milieuvergunningsaanvraag klasse 1
Aanvrager: GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l’Institut 89, 1330 Rixensart
Locatie van het project: 20 avenue Fleming in 1300 Wavre
Onderneming GlaxoSmithKline Biologicals SA (GSK), voor wat betreft haar uitbatingszetel in de avenue Fleming 20 te 1300 Waver,
met ingedeelde installaties of activiteiten volgens het besluit van de Waalse regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de
aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, is van plan om bij het
gemeentebestuur van de Stad Waver een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in te dienen voor de verlenging van al haar uitbatingsen milieuvergunningen.
Krachtens het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning zal er een milieueffectenbeoordeling worden uitgevoerd
door erkend studiebureau CSD Ingénieurs Conseils SA, gelegen in het Namur Office Park – avenue des Dessus-de-Lives, 2, bus 4,
te 5101 Namen. Gezien de ligging van de vestiging zal de procedure van de milieueffectenbeoordelingen verlopen in een
grensoverschrijdend / transregionaal kader.
Om het publiek op de hoogte te houden en met het oog op de COVID-19-gezondheidscrisis, wordt krachtens het besluit van de Waalse
regering van de bijzondere machten nr. 45 van 11 juni 2020, dat de deelname van het publiek organiseert tijdens een voorafgaande
informatievergadering voor bepaalde projecten zoals beoogd in Boek I van het Milieuwetboek, een voorafgaande, virtuele
informatievergadering georganiseerd op volgende data en in de vorm van een videopresentatie over het project. De video zal
twee opeenvolgende dagen online staan:

op 19 en 20 oktober 2020 op volgend internetadres: https://gsk-rip-wavre.ldvproduction.com * / ** / ***

* Iedereen kan per aangetekende brief aan de aanvrager van het project een kopie van de transcriptie van de uiteenzetting alsook van
de tijdens de videopresentatie voorgestelde documenten aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk drie dagen vóór het online zetten van
de video worden ontvangen. Twee dagen voor de presentatie online komt, verstuurt de aanvrager per aangetekende brief de
documenten naar iedereen wie daarom verzocht heeft, in één enkel exemplaar per postadres.
** Iedereen kan bij de gemeente Waver de transcriptie van de uiteenzetting en de tijdens de presentatie voorgestelde documenten
raadplegen en dit gedurende de twee dagen dat de video online staat. Dit kan op afspraak in de kantoren van 'Wavre in Progress',
place des Carmes 2 te 1300 Waver. De aanvraag moet telefonisch op het nummer 010/230.371 gebeuren of per e-mail aan
urbanisme@wavre.be
*** De informatie is ook telefonisch verkrijgbaar bij de initiatiefnemer van het project gedurende dezelfde twee dagen, tussen 8 en 17
uur, op volgend telefoonnummer: 010 85 95 05 – Mevrouw Catherine Michaux.
De aanvraag voor het verlengen van de vergunning heeft betrekking op volgende elementen:
De installaties of activiteiten die de toepassing van rubrieken van klasse 1 met zich meebrengen, namelijk: parkeerplaatsen
voor voertuigen; installaties voor de voorbehandeling van gevaarlijk afval; depots voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 2;
gemengde depots voor ontvlambare vloeistoffen. De installaties of activiteiten van klasse 2 en 3 nodig voor de goede werking
van de vestiging, namelijk: productie van farmaceutische producten; mechanische werkplaatsen; transformators; stationaire
accumulatoren; compressoren; noodgroepen; verwarmingsketels; warmtekrachtkoppeling; koeluitrustingen; koeltorens; oppompen
van grondwater; verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen; restaurants; tijdelijke opslag van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval
van klasse B1 en klasse B2; het in bezit hebben door de laboratoriumverantwoordelijken van picrinezuur of andere chemische reactiva;
vaste persluchttanks; gas in vaste en mobiele recipiënten; ontvlambare vloeistoffen; chemische producten; het gebruik in besloten
ruimtes van micro-organismen voor de productie, het onderzoek en de ontwikkeling; de afvoer van afvalwater;...
Deze videopresentatie heeft volgende doelstellingen:
-

de aanvrager de kans bieden om zijn project voor te stellen;
het publiek op de hoogte brengen en de kans bieden om zijn opmerkingen en suggesties met betrekking tot het project kenbaar
te maken;
bijzondere punten aan het licht brengen en het publiek de kans bieden om bijzondere punten aan te halen die tijdens de
milieueffectenbeoordeling in aanmerking zouden kunnen worden genomen;
technische alternatieven voorstellen en het publiek de kans bieden om technische alternatieven voor te stellen die door de
aanvrager in overweging kunnen worden genomen zodat er rekening mee kan worden gehouden in de milieueffectenbeoordeling.

Iedereen mag:
deelnemen aan de vergadering volgens voornoemde modaliteiten;
binnen een termijn van 15 dagen volgend op de laatste dag waarop de videopresentatie online staat opmerkingen, suggesties
en bepaalde bijzondere punten met betrekking het project kenbaar maken en technische alternatieven voorstellen die door de
aanvrager redelijkerwijs in overweging kunnen worden genomen zodat er rekening mee kan worden gehouden bij de uitvoering
van de milieueffectenbeoordeling, door ze schriftelijk te richten aan het gemeentebestuur van de gemeente Waver (adres: Place
de l’Hôtel de Ville 1 te 1300 Wavre), met duidelijk leesbaar zijn naam en adres.
Er moet ook een kopie van worden gericht aan de aanvrager, zijnde GSK (adres: GSK, t.a.v. Mevrouw Claude Copin, rue de
l’Institut 89, 1330 Rixensart), die de informatie doorgeeft aan de uitvoerder van de milieueffectenbeoordeling (adres: CSD
Ingénieurs Conseils, avenue des Dessus-de-Lives, 2, bus 4 te 5101 Namen).

