
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 

 
Dossier: OMV_2021158399 - 2021/301 

 
WIJZIGINGSLUS  - NIEUWE PROJECTVERSIE 

 

Aanvrager  

- Fluvius System Operator (Everaerdt Conrad Alfons) met adres President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk 
- LICENSE TO CONSTRUCT (Westdorp Paul) met adres Zuiderlaan 1-3, 9000 Gent, 

 

Project  
bouwen van een woonproject met 117 appartementen en 11 grondgebonden woningen na het slopen van de 
bestaande bebouwing 
site Incoplas - ontwikkelen van een binnengebied Elzeelsesteenweg - Blauwesteen 
 

Aanvraag voor 

stedenbouwkundige handelingen en IIOA (zie rubrieken) 
 

Locatie  
Elzeelsesteenweg 50 en Blauwesteen 41-59 
2e afdeling, sectie C, nummer 0048 X – 0048/X – 0048/W – 0425/X5 – 0044/K – 0039/M – 0049/C2 – 0426/P2 – 0426/R2 

– 0426/Y – 0426/3. 

 
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Ronse.  
Het aanvraagdossier is ter inzage via www.omgevingsloket.be en bij de dienst Omgeving, Stadhuis, Grote Markt 12, 
9600 Ronse (maandag tot vrijdag: 8u30 tot 12u; woensdag: 13u30 – 16u, behalve in juli en augustus) 
 

van 09 mei 2022 tot en met 07 juni 2022 
 
Om dit laatste in goede orde en op een veilige manier te laten verlopen, willen we u vragen om vooraf een afspraak 
te maken (telefonisch 055/23.27.70 of via omgeving@ronse.be).  
 
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de 
aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen:  

o via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) 
o per brief of mail naar de Dienst Omgeving 

 
Meer info: www.omgevingsloket.be 

Stad Ronse - Dienst Omgeving 
Grote Markt 12, 9600 Ronse 
omgeving@ronse.be 
055 23 27 70 
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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 

INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT (IIOA) 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  

3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, 
zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: 
lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en 
individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan 

12120 m³ 3 

3.2.2°a) Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, 
zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: 
lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en 
individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan  

12120 m³ 3 

12.2.1° Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal 
vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.  

1890 KVA 3 

12.2.1° Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal 
vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.  

1890 KVA 3 

16.3.2°b) Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, 
luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, 
e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met 
een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW  

235 KW 2 

16.3.2°b) Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, 
luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, 
e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met 
een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW  

235 KW 2 

 

 


