
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 

 
Dossier: OMV_2022131137 - 2022/234 

 

Aanvrager  

HYDRAULIEK MORREELS (Morreels Filip), met adres Schoonboeke 14, 9600 Ronse, 
 

Project 
exploiteren van een metaalverwerkend bedrijf  
 

Aanvraag voor 

IIOA (zie rubrieken) 
 

Locatie  
Industriëlestraat 3  
2e afdeling, sectie C, nummer 0936 H  
 
 
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 07 november 2022 tot en met 06 december 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 

 

http://www.omgevingsloket.be/
mailto:omgeving@ronse.be
http://www.omgevingsloket.be/
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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 
 

STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN  

/ 

INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT (IIOA)  

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  

4.3.c)1°i) Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch 
aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b 
bedoeld, totale drijfkracht van 5 kW tot en met 25 kW, wanneer 
volledig gelegen in industriegebied 

6,1 kW 3 

6.4.1° Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale 
opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l 

2000 liter 3 

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

160 kVA 3 

12.3.2° Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van 
accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd 
totaal vermogen van meer dan 10 kW 

12,04 kW 3 

15.1.1° Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet 
overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of 
aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of 
motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van 
spoorcodex 

5 aantal 
voertuig
en 

3 

16.3.2°a) 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 5 kW t.e.m. 200 kW 

20,6 kW 3 

17.4. Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen  
(m.u.v. rubriek 48)  o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. 
met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de 
max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 

400 liter 3 

29.5.2.2°a) Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), 
inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, 
met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer 
de inrichting volledig gelegen in industriegebied 

461,5 kW 2 

29.5.7.2°a)1) Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v 
andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of 
opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de 
inrichting volledig gelegen is in industriegebied 

200 liter 3 

 

 


