
Milieuvergunning met bijzondere voorwaarden voor 

Pukkelpop 

Hasselt, 6 juli 2017 

Vandaag heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en 

Natuur Ludwig Vandenhove de milieuvergunningsaanvraag van The Factory cvba-vso 

(Diestersesteenweg 152 in Leopoldsburg) goedgekeurd voor het exploiteren van een 

festivalterrein te Kiewit/Hasselt, Kempische Steenweg z/n. Wel worden heel wat bijzondere 

vergunningsvoorwaarden opgelegd, zodat er minder hinder voor de buurt zal zijn, en geldt de 

vergunning voor 20 jaar i.p.v. voor onbepaalde duur zoals aangevraagd door The Factory.  

De provincie Limburg volgt hiermee het advies van de stad Hasselt, maar verzwaart de 

voorwaarden nog op een aantal punten.  

De milieuvergunningsaanvraag heeft betrekking op de voorzieningen die nodig zijn om een festival te 

kunnen organiseren, op de festivalweide en vier campings (de lozing van huishoudelijk afvalwater, de 

opslag van mazout en benzine, brandstofverdeelinstallaties, generatoren, batterijen, het stallen van 

voertuigen, koelinstallaties, frigo’s en airco’s en de gasopslag, vnl. propaan en CO2).  

De aanvraag heeft echter géén betrekking op de muziekactiviteiten. Voor de muziekactiviteiten moet 

jaarlijks een toelating aangevraagd en verkregen worden van het college van burgemeester en 

schepenen van Hasselt. In het verleden werd er ieder jaar door het stadsbestuur een tijdelijke 

milieuvergunning verleend. 

De aangevraagde activiteiten worden aangevraagd i.k.v. het festival Pukkelpop en één eventueel ander 

ééndagsevenement. Er zullen maximaal 5 dagen per jaar evenementen en optredens plaatsvinden. Het 

bijkomende evenement wordt beperkt tot 1 dag, wordt georganiseerd in de periode van 5 weken voor 

Pukkelpop of in de 2 weken na Pukkelpop en enkel de camping 1 zal gebruikt worden als parking. 

Alle uitgebrachte adviezen - Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC), college van Burgemeester 

en Schepenen (CBS), afdeling Milieuvergunningen (AMV) en Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - zijn 

gunstig mits het opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden (zie lijst onderaan) en het beperken 

van de vergunningstermijn tot 20 jaar. 

“Gezien de positieve adviezen van alle adviesorganen en de bijzondere voorwaarden die we opgelegd 

hebben kan deze milieuvergunning toegekend worden voor 20 jaar”, zegt gedeputeerde Ludwig 

Vandenhove. 

“In de bijzondere voorwaarden hebben we maximaal rekening gehouden met de klachten en bezwaren 

van de omwonenden. Zo moet bijvoorbeeld vanaf nu de aandrijving van de koelcompressoren, in het 

bijzonder degene die het dichtst bij de omliggende huizen staan, elektrisch gebeuren via de centrale 

generatoren. 

Dit zal voor heel wat minder lawaai zorgen.” 

Meer info: 

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove – 0475 44 68 72 – ludwig.vandenhove@limburg.be   

Daphne Tubée – kabinet gedeputeerde Ludwig Vandenhove – 0499 86 50 03 – 

daphne.tubee@limburg.be  

 

Bijzondere vergunningsvoorwaarden: 

1. In afwijking van art. 4.1.9.1.3.§1.2° van Vlarem II voert de milieucoördinator zowel tijdens de 

opbouw, als tijdens de exploitatieperiode van het evenement en tijdens de afbraak minstens één controle 

ter plaatse uit om te waken over de naleving van de milieuwetgeving. Indien er een tweede evenement 

wordt georganiseerd, zal er bijkomend ten minste één controle ter plaatse uitgevoerd worden om te 

waken over de naleving van de milieuwetgeving. 



2. Overeenkomstig de bepalingen van art. 5.15.0.6.§1 van Vlarem II worden rustverstorende 

werkzaamheden mbt de activiteit  “stallen van voertuigen” toegestaan tussen 19 en 7 u en op zon- en 

feestdagen op voorwaarde dat de aandrijving van de koelcompressoren elektrisch gebeurt via de centrale 

generatoren. 

3. De opslag van de gassen in verplaatsbare recipiënten dient te gebeuren in zones die afgesloten 

zijn van het publiek en op minstens 25 m van plaatsen die bereikbaar zijn voor het publiek. 

4. De opslag van de gassen in vaste houders dient te gebeuren in zones die afgesloten zijn van het 

publiek. Deze vaste houders mogen tijdens de openingsdagen van de campings niet bijgevuld worden. 

5. De opvangsystemen van het afvalwater moeten voorzien zijn van een alarm om overlopen te 

voorkomen, met automatische verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf.      

6. De apart opgevangen urinestromen (plasgoten, plaspalen) en afvalwater van de chemische 

toiletten worden per as afgevoerd en mogen niet in de riolering geloosd worden. Voor de urinestromen 

kan hier al dan niet deels van afgeweken worden mits schriftelijke toelating van de exploitant van RWZI 

Hasselt. 

7. Uiterlijk 1 dag voor de start van de lozing van het huishoudelijk afvalwater moet het bedrijf 

beschikken over een schriftelijke toelating van de exploitant van RWZI Hasselt die de lozing van het 

huishoudelijk afvalwater toelaat. 

8. Voor de muziekactiviteiten op zich, moet de organisator jaarlijks een toelating vragen aan het 

college van burgemeester en schepenen. In deze toelating worden o.a. datum, duurtijd (begin- en 

einduur), geluidsniveau, maatregelen, voorwaarden,… vastgelegd. 

9. De organisatie moet jaarlijks duidelijke plannen bezorgen aan het stadsbestuur (via de stedelijke 

dienst milieuvergunningen). 

• Min. 2 maanden voor de start van de opbouw: een inrichtingsplan (globaal plan met podia, …).   

• Min. 1 maand voor de start van het evenement: een opstellingsplan met o.a. de locatie van de 

generatoren. 

10. De terreinen die op het plan aangeduid staan als campings, mogen met het oog op het 

bijkomend evenement niet gebruikt worden. Een uitzondering hierop is het voorzien van een parking op 

camping 1. 

11. Alle gebruikte terreinen (campings, festivalweide en parkings) moeten onmiddellijk na de afbouw 

opgeruimd worden, en dit binnen de 5 kalenderdagen, zodat de terreinen zonder problemen terug 

gebruikt kunnen worden voor hun gewoonlijke doeleinden. Bijzondere aandacht moet hierbij geschonken 

aan camping 2 en 3.  

12. Gelet op het belang van de groene corridor op het noordelijk deel van het gebied waarop 

camping 4 wordt gesitueerd, wordt de zone van deze groene corridor uitgesloten voor het gebruik als 

camping of enig ander gebruik. 

13. De in- en uitgangen voor festivalgangers aan camping 4 moeten voorzien worden aan de 

Kempische steenweg.   

14. (Vracht)verkeer i.f.v. ophalingen en leveringen moet zoveel mogelijk tijdens de dag (tussen 7 u 

en 19 u) plaatsvinden. Bij de routing van dit verkeer moet rekening gehouden worden met het 

voorkomen van geluids- en trillingshinder. Ook bij het laden en lossen moeten steeds de nodige 

maatregelen getroffen worden om vermijdbare geluidshinder (bijvoorbeeld impulsgeluiden door het laten 

neervallen van materialen) te voorkomen. 

15. Een fietsomleidingsplan dient deel uit te maken van het omleidingsplan dat ter goedkeuring 

wordt voorgelegd aan de Stad Hasselt en aan de politie. Dit plan moet steeds geactualiseerd worden. 



16. Voor het afsteken van vuurwerk moet voorafgaandelijk een toelating verkregen worden van de 

burgemeester. (artikel 15 van de politiecodex) 

17. Maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat omhulsels van afgeschoten 

vuurwerk in tuinen terechtkomen.  

18. De exploitant moet de nodige maatregelen treffen opdat de afvoer van de plasgoten bij 

regenweer zoveel mogelijk gebufferd wordt opdat deze stroom niet in oppervlaktewater kan 

terechtkomen. De exploitant start met deze buffering van zodra het stadsbestuur dit nodig acht. 

19. De organisatie moet n.a.v. zwerfvuil afspraken maken met de stedelijke reinigingsdienst. 

20. De organisator moet voldoende communiceren over: 

• de gebruiksperiode (datum ingebruikname, datum stopzetting) van infrastructuur (campings, 

inschakeling installaties, …); 

• de muziekactiviteiten die i.k.v. de jaarlijkse toelating muziekactiviteiten worden toegelaten. 

21. De organisator moet via de werkgroep ‘Blije Buren’ goed bereikbaar zijn voor de buurtbewoners. 

Deze werkgroep moet tijdens het festival dag en nacht beschikbaar zijn. De organisator moet zorgen 

voor een degelijke klachtenafhandeling. 

22. De adviezen en de richtlijnen van andere stedelijke diensten, hulpverlenende instanties en 

andere adviserende instanties moeten in acht genomen worden. 

23. De voorwaarden zoals opgelegd door de Minister inzake de lichthinder moeten nageleefd worden. 

Hierbij wordt benadrukt dat het testen en afstellen van de lichten alleen is toegelaten gedurende 3 dagen 

voor het festival of optreden en maximaal tot middernacht.  

24. Het gebruik van verlichting mag nooit langer dan noodzakelijk gebruikt worden. Indien 

muziekactiviteiten stoppen, moet het gebruik van de bijhorende verlichting logischerwijze gestopt 

worden. 

 


