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 BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN 
PLANOLOGISCH ATTEST en bijhorende plan-MER 

  

  
De aanvraag 

 
 De stad Ronse heeft op 20 november 2020 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag van een 

planologisch attest  

 van Utexbel NV 

 met als adres César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse 

 
 De aanvraag heeft betrekking op de volgende percelen: 

 adres  César Snoecklaan 30 te 9600 Ronse 

 kadastrale 
perceelnummer 

afdeling 2 sectie D nummer 0706Z  2, 0714Y  2, 
071502, 071503, 0715S, 
071602, 0716E  7, 0716F  
7, 0716G  7, 0716Y  6, 
150002, 150003, 1500C, 
1500D, 1500E, 1501A, 
1508D 

 
Openbaar onderzoek 

 
 Er wordt over de aanvraag (planologisch attest en plan-MER) een openbaar onderzoek gehouden van 21 

december 2020 tot en met 18 februari 2021. 

 U kan de aanvraag inkijken (na afspraak: 055/23 27 70 – omgeving@ronse.be) op volgende adres: 

  Stadhuis Ronse – Loket Omgeving 

Grote Markt 12, 9600 Ronse 

 Als u opmerkingen of bezwaren hebt over de aanvraag (planologisch attest en plan-MER), dan moet u die voor 
het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgen aan: 

  GECORO, p/a Grote Markt 12, 9600 Ronse 
gecoro@ronse.be 

 

 
 Ronse, 1 december 2020 

 
Informatie 

 
 

Waarvoor dient een planologisch attest? 

Een planologisch attest vermeldt of een bedrijf kan behouden worden op de plaats waar het gevestigd is, en wat de 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn op het vlak van ruimtelijke ordening.  Het vermeldt ook of daarvoor de plannen met de 
stedenbouwkundige voorschriften gewijzigd zullen worden.   

Als het attest vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, dan moet de overheid die het attest heeft afgegeven daar 
binnen het jaar na de afgifte van het attest een voorontwerp voor opmaken. 

Op grond van een planologisch attest dat vermeldt dat de plannen gewijzigd zullen worden, kan het bedrijf onder 
bepaalde voorwaarden al een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning krijgen die afwijkt van de 
bestaande stedenbouwkundige voorschriften.  Zo’n vergunning moet binnen het jaar na de afgifte van het attest worden 
aangevraagd. 
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