
 
 
 

 

Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 

OMV_2022131137 2022/234 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 

VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
De aanvraag ingediend door Hydrauliek Morreels (Morreels Philip), met als contactadres 
Schoonboeke 4, 9600 Ronse , werd per beveiligde zending verzonden op 30/09/2022. 

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 28/10/2022. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Industriëlestraat 3 ,  

kadastraal bekend:  

2e afdeling, sectie C, nummer 0936 H  
 

Het betreft een aanvraag tot exploiteren van een metaalverwerkend bedrijf. 

De aanvraag omvat: 

- stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

- het verkavelen van gronden 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend 
met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.  

De gemeentelijke omgevingsambtenaar van de stad Ronse bracht op 11-01-2023 een voorwaardelijk 
gunstig advies uit.   

Na overweging van dit advies motiveert het College van Burgemeester en Schepenen zijn standpunt 
als volgt: 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 

de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 

341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en 

latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en 

latere wijzigingen; 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
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- Het decreet van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid, en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage, en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige 

Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit); 

- Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuurscolleges (DBRC decreet);  

 

Relevante documenten  

- De aanvraag van HYDRAULIEK MORREELS (Morreels Filip), met adres Schoonboeke 14, 9600 

Ronse, ingediend op 30 september 2022, houdende het exploiteren van een metaalverwerkend 

bedrijf, gelegen Industriëlestraat 3 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0936 H ; 

- Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van11 januari 2023 met betrekking tot dit 

dossier; 

 

Feiten / context / motivering  

1. ALGEMEEN 

Het betreft nieuwe inrichting voor metaalbewerking in een bestaand gebouw.  De hoofdvestiging is 

gelegen in Schoonboeke 14 in de IZ Klein Frankrijk. Een aantal activiteiten worden verplaatst naar de 

nieuwe vestiging in de Industriëlestraat 3.  

Hydrauliek Morreels is gespecialiseerd in de metaalbewerking en in het bijzonder in het maken en 

herstellen van cilinders en allerlei toebehoren van hydraulische, pneumatische en mechanische 

onderdelen.  

Volgende activiteiten zullen plaatsvinden in de nieuwe vestiging:  

opslag in het magazijn; 

assemblage van hydraulische aggregaten en hydraulische pompen; 

herstelling van hydraulische aggregaten en hydraulische pompen; 

R & D; 

administratie in het bureel. 

1.1 Bestemmingsplannen  

Volgende plannen zijn van toepassing voor het betrokken perceel: 

- PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): stedelijk gebied 

- RUP Klein Frankrijk Noord (GR 12.10.2015): zone voor regionaal bedrijventerrein 

 

1.2 Ligging 

Het perceel is gelegen: 

- langs de gemeenteweg Industriëlestraat met rooiplan vastgelegd bij MB 9/11/1992 

- in een centrumgebied volgens het zoneringsplan (Besluit Vl. Regering 01/07/2022). 
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- in een zone met lage gevoeligheid (groene zone) voor grondverschuivingen (studie KUL dd° 

28.08.2007). 

De dichtste woning bevindt zich op een aanpalend perceel op ca. 14 m van de perceelsgrens. Deze woning 

bevindt zich binnen het industriegebied. 

Het dichtstbij gelegen Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse 

bossen” bevindt zich op ca. 417 m. 

 

1.3 Vergunningenregister 

In het vergunningenregister zijn voor deze site volgende dossiers terug te vinden: 

Stedenbouwkundig:  

Dossier 2003/8854:  oprichten van een toonzaal met burelen, opleidingsruimte met veranda en een 

stockageruimte als uitbreiding van het hoofdbedrijfsgebouw gesitueerd op dezelfde site – Willems - 

vergunning CBS 20/10/2003 

Dossier 2005/9341: : oprichten van een toonzaal met burelen, magazijn, veranda en verblijfseenheden – 

Willems - vergunning CBS 28-10-2005 

Dossier 2006/9464:  

oprichten van een magazijn (gewijzigde plannen ingevolge richtlijnen brandpreventieverslag – Willems – 

vergunning CBS 06-03-2006 

Dossier 2007/9739: oprichten van een algemene toonzaal met burelen, een verblijfsgebouw, een 

detailtoonzaal met zwembad accommodatie en conciërgewoongelegenheid; afbraak van de bestaande 

villa op de percelen gelegen Ninoofsesteenweg 541– Willems – vergunning CBS 06-07-2007 

 

Milieu:  

Melding 3/2006/010 van 27/06/2006 voor lozen van afvalwater, transformator, stelplaats voertuigen, 

metaalbewerking 9,5 kW (Willems) 

 

1.4 Openbaar onderzoek 

De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 25.04.2014): 

PV OPENBAAR ONDERZOEK 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 07/11/2022 tot en met 06/12/2022. 

Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door: 

- aanplakking in het stadhuis 

- aanplakking ter plaatse 

- publicatie op de webstek van de stad Ronse 

- individuele kennisgeving aanpalenden 

Gedurende de periode van openbaar onderzoek lag het dossier (digitaal) ter inzage in het stadhuis (loket 

dienst Omgeving). 

Er werden geen bezwaarschriften ingediend. 

 

1.5 Adviezen 

Externe adviezen (BVR dd° 25.04.2014): 

- Agentschap Natuur & Bos, advies van 22/11/2022:  gunstig 
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Interne adviezen: 

- Hulpverleningszone BVLAR, advies van 06/11/2022: voorwaardelijk gunstig 

 

1.6 EPB 

De aanvraag betreft geen gebouw waarin energie verbruikt wordt om een binnenklimaat te realiseren voor 

mensen. 

De energieprestatieregelgeving is niet van toepassing. 

 

1.7 Milieueffectenrapportage 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I, II of III van de 

Europese richtlijn 85/337/EEG. Het project is bijgevolg niet mer-plichtig. 

 

1.8 Watertoets 

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied 

of in een risicozone voor overstromingen. 

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waar-door de effecten van de 

inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen. 

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke 

stoffen. Uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten en mits het naleven van de toepasselijke 

wordt niet gevreesd voor een schadelijke effect voor het watersysteem.  

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het water-systeem te verwachten. 

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad. 

 

1.9 Planologische aspecten en grensoverschrijdende effecten 

De aanvraag betreft de ingebruikname van een bestaand industrieel gebouw voor de exploitatie van een 

nieuw metaalverwerkend bedrijf. Deze activiteit stemt overeen met de geldende stedenbouwkundige 

voorschriften. Uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar 

is met zijn onmiddellijke omgeving. 

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en op minder dan 5 km van 

Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, 

mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te 

verwachten zijn. 

 

1.10 Natuurtoets 

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare 

schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning. 

Volgens de biologische waarderingskaart worden in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden 

waargenomen. 

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe, noch indirecte 

gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van omlig-gende natuurwaarden.  

Het dichtstbij gelegen Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere zuidvlaamse 

bossen” bevindt zich op ca. 417 m van de bedrijfssite en het dichtstbij gelegen VEN-gebied op meer dan 

1,3 km.  
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Op de exploitatie zijn geen inrichtingen aanwezig met stikstofemissies. Er zijn wel stikstofemissies 

afkomstig van transport, deze kunnen echter niet worden gekwantificeerd. De aanvraag wordt bijgevolg 

niet gevat door het stikstofarrest en bijhorende instructies en richtsnoeren. 

Gelet op de afstand en de aard van de aangevraagde activiteiten (metaalverwerking met enkel een 

beperkte emissies van een spuitwand en geen lozing van bedrijfsafvalwater dient niet gevreesd voor 

negatieve effecten ervan.  

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.  

 

2. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 

2.1 Beschrijving van de aangevraagde IIOA 

spuitwand met afzuiging (5 kW) en verfmenglokaal met afzuiging (1,1 kW) 

opslag afvalolie (1.000 liter) en opslag hydraulische olie (1.000 liter) 

transformator 

2 laadstations of batterijladers (0,7 kW en 11,34 kW) 

stalplaats voor elektrische transpallet en heftruck, mobiele kraan en 2 bestewagens 

2 airconditioninginstallaties (2,5 kW en 7,1 kW) en luchtcompressor (11 kW) 

opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: verf (4 l x 60), verharder (10 l x 3), verdunner (10 

l x 3), ontvetter (20 l x 5) 

diverse metaalbewerkingstoestellen (pers-, snij-, boor-, steek-, freesmachine, draaibank,...) 

ontvettings- of reinigingsmachine 

 

De volgende Vlarem rubrieken zijn van toepassing:  

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  Vlarebo 

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   A 

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    
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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 

voertuigen 

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   A 

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    

 

2.2 Afstands- en verbodsbepalingen 

Conform artikel 5.4.1.2.§1 van Vlarem II is het verboden om een spuitwand/verfmenglokaal te exploiteren 

die geheel of gedeeltelijk gelegen is in een waterwingebied of in een beschermingszone type I, II of III en/of 

in een gebied ander dan een industriegebied.  
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De bedrijfssite bevindt zich volledig in een industriegebied en is niet gelegen in een waterwingebied of in 

een beschermingszone type I, II of III. 

Conform artikel 5.4.1.2.§2 van Vlarem II is het verboden om een spuitwand/verfmenglokaal te exploiteren 

waarvan de bedrijfsgebouwen en/of opslagplaatsen gelegen zijn op minder dan 50 m van een woon-, park- 

en recreatiegebied. 

De bedrijfssite bevindt zich op meer dan 50 m van een woon-, park- en recreatiegebied. 

Conclusie: er wordt voldaan aan de geldende afstandsregels. 

 

2.3 Afvalstoffen 

Afvalstoffen dienen selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe 

erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde 

verwerkingscentra. 

 

2.4 Water  

2.4.1 Afvalwater  

Er zullen 15 werknemers tewerkgesteld worden. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare 

riolering van de Industriëlestraat bedraagt minder dan 600 m³/jaar. 

Het betreft een niet ingedeelde lozing die dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van 

VLAREM II. 

Er wordt geen lozing van bedrijfsafvalwater aangevraagd.  

Volgens de plannen zijn er langs de Industriëlestraat 3 aansluitpunten: één voor de overloop van de 

septische put, één voor (grijs) huishoudelijk afvalwater en één voor de straatkolken waarop ook de 

koolwaterstofafscheider is aangesloten. 

 

2.4.2 hemelwater  

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet 

gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit: 

1. opvang voor hergebruik; 

2. infiltratie op eigen terrein; 

3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 

4. lozing in RWA in de straat. 

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag 

het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. 

Het hemelwater afkomstig van het dak wordt slechts gedeeltelijk opgevangen in een regenwaterput van 

10.000 liter. De overloop is via een erfdienstbaarheid over de aanpalende percelen langs noordelijke zijde 

(45422C 936F en 943S) aangesloten op de riolering van de Ninoofsesteenweg. 

Een deel van het hemelwater wordt via dit circuit rechtstreeks zonder buffering geloosd. 

 

2.4.3 watergebruik 

Het hemelwater van het dak wordt gedeeltelijk opgevangen in een hemelwaterput van 10.000l.  

Het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden voor het doorspoelen van de toiletten en het onderhoud 

van de beplanting. Dit wordt op ca. 300 m³/jaar ingeschat. 
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2.5 Lucht 

Er zal een geleide luchtemissie zijn afkomstig van de spuitwand (afzuiging 5 kW) voor het uitvoeren van 

kleine coatingtoepassingen en herstellingen; er is een bijhorend verfmenglokaal. De spuitwand zal 

voorzien worden van een luchtafzuiging met debiet van 15.000 m³/uur (diameter 0,63 m).  

Er zullen 2 types filters gebruikt worden namelijk een voorfilter type Andreae en paintstop filters G3. De 

verven (opslag in kleine verpakkingen) zullen gemengd worden in het aanpalend verfmenglokaal. Er zal 

eveneens een afzuiging zijn bij het verfmenglokaal (1,1 kW). De uitlaat van de beide afzuigingen komen op 

1,5 m boven het dak (totale hoogte van beide uitlaten = hoogte gebouw 8 m + 1,5 m = 9,5 meter).  

De gebruikte verven zullen op solventbasis zijn. Het jaarlijks oplosmiddelver-bruik zal echter minder dan 5 

ton bedragen, waardoor de rubriek 59.5.2.2 niet van toepassing is. De kleine coatingtoepassingen en 

herstellingen bij de spuitwand zullen zich namelijk beperken tot een 30-tal minuten per dag gedurende de 

weekdagen.  

Er zullen 2 airconditioninginstallaties (comfortkoeling) aanwezig zijn met koelmiddel R410A.  

 

2.6 Geluid en trillingen 

Er zal enkel dagwerk (flexibele uren) zijn tussen 6u en 19u gedurende de week-dagen. Bij uitzonderlijk 

drukke periodes kan er gewerkt worden in het weekend (zaterdag + zon- en feestdagen). De aan- en afvoer 

van grond- en hulpstoffen en afgewerkte producten zal dagelijks gebeuren en dit tijdens de weekdagen 

gedurende de werkuren. De zaterdagvoormiddag zal het magazijn open zijn van 8u tot 12u. 

De mogelijke bronnen van geluid zijn afkomstig van:  

- op- en afrijden van voertuigen voor het laden en lossen van grond- en hulp-stoffen en afgewerkte 

producten; 

- werken van de metaalbewerkingsmachines; 

- compressor en airco’s. 

Alle gevraagde installaties en activiteiten zullen binnen in het gebouw opgesteld en uitgevoerd worden. 

Er zal met gesloten poorten gewerkt worden. 

 

2.7 Gevaarlijke stoffen en bodem 

De opslag van de gevaarlijke producten in kleine verpakkingen zal gebeuren boven een lekbak in het 

verfmenglokaal. De opslag van afvalolie en hydraulische olie zal gebeuren in een kunststoffen IBC container 

van elk 1.000 liter binnen in het gebouw op een betonnen vloer. 

De transformator dient steeds beschermd tegen het binnendringen van grond- en/of regenwater. Indien 

het een oliegekoeld toestel betreft, dient een inkuiping of lekbak voorzien om bij een eventueel lek het 

diëlectricum te kunnen opvangen. 

 

2.8 Mobiliteit en transportorganisatie 

Er zullen 15 werknemers tewerkgesteld worden. Het personeel zal met eigen vervoer naar het bedrijf 

komen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien. 

Frequentie van het aantal vervoersbewegingen personenwagens: 8x / dag.  

Er zal enkel dagwerk (flexibele uren) zijn tussen 6u en 19u gedurende de weekdagen. De 

zaterdagvoormiddag zal het magazijn open zijn van 8u tot 12u. Bij uitzonderlijk drukke periodes kan er 

gewerkt worden in het weekend (zaterdag + zon- en feestdagen).  
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Het bedrijf zal 2 bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) gebruiken. Daarnaast zal er extern transport zijn met 

bestelwagens en vrachtwagens voor de aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en afgewerkte 

producten. De aanvoer en afvoer zal dagelijks gebeuren met bestelwagen en/of vrachtwagen en zal plaats 

vinden tijdens de weekdagen gedurende de werkuren. De zaterdagvoormiddag zal het magazijn open zijn 

van 8u tot 12u.  

Frequentie van het aantal vervoersbewegingen:  

- Bedrijfsvoertuigen:  

- 6x /dag - Bestelwagens  

- 2x /dag - Lichte vrachtwagens  

- Extern transport:  

 10x / dag – Bestelwagens 

 10x / dag - Vrachtwagens  

Er is 1 in- en uitrit t.h.v. de Industriëlestraat. Het bedrijf is gelegen in het industriegebied Klein Frankrijk en 

is goed ontsloten via de N48. Alle transport zal overdag gebeuren. 

 

2.9 Werktijden / exploitatie uren  

Er zal enkel dagwerk (flexibele uren) zijn tussen 6u en 19u gedurende de week-agen. De 

zaterdagvoormiddag zal het magazijn open zijn van 8u tot 12u. Bij uitzonderlijk drukke periodes kan er 

gewerkt worden in het weekend (zaterdag + zon- en feestdagen).  

 

2.10 Bijzondere voorwaarden en aandachtspunten 

a) Opvang van hemelwater 

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of 

meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 10 m³. Het opgevangen hemelwater 

wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige 

toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, …). 

Het rechtstreeks lozen van hemelwater in de riolering moet vermeden worden om overbelasting van het 

openbaar rioleringsstelsel te vermijden. Daarom moet de exploitant onderzoeken hoe het hemelwater van 

de volledige dakoppervlakte kan opgevangen worden en hoe over eigen domein vertraagd kan geloosd 

worden in de riolering van de Industriëlestraat.  

 

b) Opslag van afvalstoffen 

o De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel 

uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate 

wijze kunnen verwijderd worden.  

o Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing. 

o Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende vergunde 

ophalers en verwerkers van afvalstoffen. 

 

c) Brandpreventie en brandbestrijding 

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen 

gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 
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4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies 

van 06 november 2022, met referentie 2022131137-4952, nageleefd worden. 

 

3. CONCLUSIE 

De aanvraag is onder voorwaarden voor vergunning vatbaar. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de standpunten geformuleerd binnen het 

verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 11 januari 2023 ;   

 

 

 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 16-01-2023 
HET VOLGENDE: 
 

Artikel 1:  

De aanvraag (2022/234) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een 

metaalverwerkend bedrijf, gelegen Industriëlestraat 3 , aangevraagd door Hydrauliek Morreels, wordt 

goedgekeurd.  

Deze omgevingsvergunning geldt voor de volgende rubrieken van de VLAREM indelingslijst:  

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  Vlarebo 

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   A 

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 

5 aantal 

voertuigen 

3    
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aanhangwagens, andere dan 

personenwagens, brom- of 

motorfietsen of voertuigen 

gedefinieerd in artikel 3, 73°, van 

spoorcodex 

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   A 

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    

 

Artikel 2: De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur die aanvangt op heden.  

De inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze 

datum. 

 

Artikel 3: Aan de vergunning worden volgende voorwaarden verbonden:  

1. Algemene voorwaarden Vlarem II 

Hoofdstuk 4.1.: algemene voorschriften 

hoofdstuk 4.4.: beheersing van luchtverontreiniging 

hoofdstuk 4.5.: beheersing van geluidshinder 
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2. Sectorale voorwaarden Vlarem II  

Hoofdstuk 5.4: bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge 

producten, afbijt- en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten – in het bijzonder: 

- Afdeling 5.4.1. algemene bepalingen 

- Afdeling 5.4.3. aanbrengen van bedekkingsmiddelen  

Hoofdstuk 5.12: elektriciteit, in het bijzonder art. 5.12.0.2 Transformatoren 

Hoofdstuk 5.15: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor voertuigen 

Hoofdstuk 5.16: gassen, in het bijzonder: 

- Afdeling 5.16.1. gemeenschappelijke bepalingen 

- Afdeling 5.16.3. installaties voor fysisch behandelen van gassen 

Hoofdstuk 5.17: opslag van gevaarlijke producten, in het bijzonder afderling 5.17.4. gevaarlijke vaste 

stoffen en vloeistoffen 

Hoofdstuk 5.29: metalen 

 

Deze voorwaarden (met bijlagen) zijn digitaal te vinden op de Navigator Wetgeving Leefmilieu, natuur en 

Energie van de Vlaamse Overheid: https://navigator.emis.vito.be/ 

 

3. Bijzondere voorwaarden  

a) Opvang van hemelwater 

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of 

meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 10 m³. Het opgevangen hemelwater 

wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laag-waardige 

toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, …). 

Het rechtstreeks lozen van hemelwater in de riolering moet vermeden worden om overbelasting van het 

openbaar rioleringsstelsel te vermijden. Daarom moet de exploitant onderzoeken hoe het hemelwater 

van de volledige dakoppervlakte kan opgevangen worden en hoe over eigen terrein vertraagd kan 

geloosd worden in de riolering van de Industriëlestraat. Het resultaat van dit onderzoek met bijhorende 

plannen en timing wordt binnen de 12 maanden voorgelegd aan de vergunning verlenende overheid.  

 

b) Opslag van afvalstoffen 

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat 

accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een 

adequate wijze kunnen verwijderd worden.  

b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing. 

c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende vergunde 

ophalers en verwerkers van afvalstoffen. 

 

c) Brandpreventie en brandbestrijding 

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen 

gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 

4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies 

van 06 november 2022, met referentie 2022131137-4952, nageleefd worden 
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4. Werktijden 

Op weekdagen tussen 6u en 19u (volledige inrichting)  

Zaterdag tussen 8u en 12u (magazijn)  

Occasioneel op zaterdagen, zondagen en feestdagen in drukke periodes 

 

 

 

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.   

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken; 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige 
handelingen; 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de 
termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen 
worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk 
van de volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, 
vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie 
van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering 
kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als 
het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van 
een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van 
klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot 
vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig 
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van 
kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding 
desalniettemin behouden. 
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische 
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet 
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van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. 
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het 
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. 
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals 
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De 
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt 
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel. 

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
2° het betrokken publiek; 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies 
heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies 
werd verzocht; 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde. 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing 
betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg 
stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de 
beslissing in laatste administratieve aanleg. 

 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf 
maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend; 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door 
aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, 
vermeld in artikel 52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift 
van het beroepschrift aan: 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke 
wijze wordt ingesteld. 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op 
zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door 
haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen 
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die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het 
beroep toe te voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan 
het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp 
uitmaakt van die beslissing;  
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk 
ondervindt; 

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van 
vergunningsvoorwaarden;  

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, 
tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve 
aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.  
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met 
een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het 
decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  

 

Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de 
gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de 
omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het 
opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te 
kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 
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