
 
 
 

 

Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 

OMV_2022132168 2022/266 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 

VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
De aanvraag ingediend door INVEST 4to4 - Vandekerckhove Tom, met als contactadres 
Schoonboeke 15, 9600 Ronse, werd per beveiligde zending verzonden op 03/11/2022. 

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 28/11/2022. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Schoonboeke 15,  

kadastraal bekend: 

2e afdeling, sectie C, nummer 1133 D  
 

Het betreft een aanvraag tot uitvoeren van werken en inrichten van nieuwe kantoren bij een 
bedrijf voor metaal-, hout- en kunststofbewerking. 

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 20-01-2023 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 COMEPLAST-CARPACO en SECOWAR (Seghers Philip), met adres Schoonboeke 15, 
9600 Ronse respectievelijk Gentse Heerweg 38, 8790 Waregem, ingediend op 3 november 
2022, houdende het uitvoeren van werken en inrichten van nieuwe kantoren bij een bedrijf 
voor metaal-, hout- en kunststofbewerking, gelegen Schoonboeke 15 , kadastraal Ronse 2e 
afdeling, sectie C, nummer 1133 D ; 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 20 januari 2023 met betrekking tot dit 
dossier; 

 

Feiten / context / motivering  

1. ALGEMEEN 

Comeplast-Carpaco heeft als hoofdactiviteiten totaalinrichting van beenhouwerijen en bakkerijen en 

het vervaardigen van ramen en deuren, sectionale poorten, rolluiken en toebehoren. Het betreft dus 

de exploitatie van voornamelijk hout-, metaal- en kunststofbewerkingsinstallaties. Daarnaast zijn 

burelen en magazijnen aanwezig voor de opslag van hout, kunststof en bouwmaterialen. Er is ook 

een spuitlokaal aanwezig dat sporadisch gebruikt wordt. 

De geplande werken omvatten: 

- Showroom wijzigen naar kantoor- en vergaderruimtes 

- opfrissen van de bestaande gevel  

- Hoofdtoegang wijzigen 

- Zonnewering plaatsen  

- Afdak boven bovengrondse dieseltank plaatsen  

- Milieuaanvraag voor de volledige site. Tot op heden was door de Vlarem melding klasse 3 niet de 

volledige site vergund (enkel het hoofdgebouw en het eerste deel van het tweede gebouw).  

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 een gemeenteweg met rooiplan: Schoonboeke (MB 09/11/1992)   
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- in een collectief te optimaliseren buitengebied volgens het zoneringsplan (Besluit Vl. 

Regering 01/07/2022). 

- 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. 25 m van de zuidelijke 

perceelsgrens. Deze woning bevindt zich binnen het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

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: 

Bouwvergunningen: 

- 20.10.2002:  Uitbreiden van het bestaand industrieel gebouw - 45041/1451/B/2002/8707 
- 27.01.1992: Oprichten van een tweede bedrijfsgebouw - 45041/1451/B/1992/6886 
- 17.09.1990: Het uitbreiden van het bestaand industriegebouw - 45041/1642/B/1990/6705 
- 09.10.1985: het oprichten van een bedrijfsgebouw - 45041/2387/B/1985/6001 
Milieuvergunningen:  
Dossier:  Vlarem 3/2014/008   
Vergunning verleend aan Depriester-Deco Rent  door CBS van 17/03/2014 tot (tijdelijk) 
Ligging:Schoonboeke (5) 15, 45422_C_1133_C_000_00, 45422_C_1127_D_000_00 
Activiteit: mobiele puinbreekinstallatie 
 
Dossier: Vlarem 3/2010/030   
Vergunning verleend aan Carpaco-Comeplast nv  door CBS van 17/01/2011 tot  / 
Ligging:Schoonboeke (5) 15,  45422_C_1133_C_000_00 
Activiteit: vervaardigen van ramen, deuren en sectionaalpoorten 
Rubrieken:  
3,4,1a bedrijfsafvalwater 140m³/j - 15,1,1 stelplaats 13st - 15,4,1 wasplaats - 16,3,1,1 
compressoren en koelinstallaties 26,5 kW - 16,7,1 opslag gasflessen 720l - 17,3,6,1b opslag mazout 
4500l - 17,3,9,1 verdeelpomp - 17,4 opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen 100l - 19,6,1a 
opslag hout 10 ton - 23,2,1a bewerken van kunststoffen 43,52 kW - 29,5,2,1a bewerken van 
metalen 67,55kW (O) - 43,1,1a stookinstallaties 296,7 kW 
 
Dossier:  Vlarem 3/2001/016  (overname)  
Vergunning verleend aan Carpaco-Comeplast nv  door CBS van 04/02/2002 
Ligging:Schoonboeke (5) 15, 15, 45422_C_1133_C_000_00 
 
Dossier: ARAB A1/947   
Vergunning verleend aan Carpaco pvba  door CBS van 18/04/1991 tot 18/04/2011 
Ligging:Schoonboeke (5) 15,  45422_C_1133_C_000_00 
Activiteit: vervaardigen van ramen, deuren en sectionaalpoorten 
Rubrieken: motoren 57 kW 

 

1.4 Openbaar onderzoek 

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

1.5 Adviezen 

Interne adviezen: 
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- Hulpverleningszone BVLAR, advies dd° 03.01.2023, voorwaardelijk gunstig 

1.6 EPB 

De aanvraag betreft het verbouwen van een gebouw waarin energie verbruikt wordt om een 

binnenklimaat te realiseren voor mensen en waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling 

(met architect) vereist is. Er zal dus moeten voldaan worden aan de EPB-regelgeving. 

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 

Het perceel ligt voor een deel binnen een mogelijks overstromingsgevoelige zone. De 

aangevraagde werken gaan niet gepaard met een toename van de verharde oppervlakte. De 

zonneluifels en de overkapping van de dieseltank komen boven de bestaande verharding 

terecht. Hierdoor kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van de 

vooropgestelde werken op de lokale waterhuishouding beperkt is.  

Voor betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de doelstellingen van artikel 

1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd 

op 5 juni 2018 en de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater en de stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 

30.01.2012), goedgekeurd door de Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 

01.07.2012. 

Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem. Het ontwerp is 

verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid dd. 18 

juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013, en met de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013. 

1.9 Grondverschuivingstoets 

Volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (studie van de KULeuven dd. 28.08.2007 

met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen) is het perceel van de aanvraag 

gelegen in een zone met laag risico (groene zone) voor grondverschuivingen. Er kan redelijkerwijze 

aangenomen worden dat de vooropgestelde werkzaamheden geen activering van 

grondverschuivingen en/of een andere bodemdegradatie met zich mee zullen brengen. 

1.10 Archeologie 

Voor de aanvraag is geen bekrachtigde archeologienota vereist. 

1.11 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 op het perceel van het bedrijf biologisch 

waardevolle en zeer waardevolle elementen waargenomen. Deze hoek van het perceel is 

gedeeltelijk bestemd als bufferzone voor het bedrijventerrein, en paalt aan de zuidelijke zijde aan 

de zone voor buffer en natuurontwikkeling volgens het RUP Klein Frankrijk Noord. 
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Het dichtstbij gelegen Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

zuidvlaamse bossen” bevindt zich op ca. 250 m van de bedrijfssite en het dichtstbij gelegen VEN-

gebied op meer dan 1 km.  

Op de exploitatie zijn enkele stookinstallaties aanwezig. Er zijn stikstofemissies afkomstig van 

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

gevat door het stikstofarrest en bijhorende instructies en richtsnoeren. 

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

indirecte gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van omliggende natuurwaarden.  

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

2. BEOORDELING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN 

2.1 Toetsing stedenbouwkundige voorschriften en decretale beoordelingselementen 

- De werken binnen de aanvraag zijn in overeenstemming met de voorschriften van de 

geldende bestemmingsplannen zoals vermeld in punt 1). 

- Er vindt geen ontbossing plaats. 

- De werken en handelingen zijn niet in tegenstrijd met direct werkende normen, 

doelstellingen of zorgplichten binnen andere beleidsvelden. 

- De bouwplaats is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van de 

aanvraag reeds bestaat. 

- De bouwplaats wordt niet getroffen door een rooilijn of achteruitbouwlijn, en is tevens 

niet gelegen binnen een reservatiestrook. Het perceel wordt wel doorkruist door een 

verdwenen buurtweg (Chemin n° 61). De werken behelzen lichte wijzigingen aan de gevels 

van het vergunde gebouw en een herinrichting. Er is van de werken geen bijkomende 

impact te verwachten op deze buurtweg. 

2.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening 

A) Ligging en omschrijving van de werken: 

Het bedrijf is gevestigd binnen de industriezone Klein Frankrijk, die gelegen is ten oosten van het 

stadscentrum. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door bedrijven die doorgaans 

milieubelastende activiteiten uitvoeren. Het bedrijf zelf ligt aan de rand van de zone bestemd voor 

industriële bedrijvigheid, meer ten zuiden is een agrarisch gebied gelegen, waar verspreid 

woningen en landbouwbedrijven voorkomen. 

De aanvraag behelst de herinrichting van de showroom tot kantoren en vergaderruimtes, het 

aanpassen van de gevels aan deze nieuwe invulling met een verplaatsing van de hoofdinkom, het 

aanbrengen van zonneluifels en een overkapping voor de aldaar aanwezige dieseltank. Er wordt 

eveneens een milieuluik aan de aanvraag toegevoegd, die vergunning beoogt voor de totaliteit van 

de activiteiten. 

B) functionele inpasbaarheid 

De bedrijvigheid, die hoofdzakelijk exploitatie van hout-, metaal- en kunststofbewerkingsinstallaties 

en de bijhorende stockage van materiaal en materieel omvat, hoort thuis op een industriezone. Het 

gevraagde wijzigt in wezen niks aan deze bedrijvigheid. De werken zijn te verzoenen met de 

bestemmingsvoorschriften. 

C) cultuurhistorische aspecten  
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Niet van toepassing. 

D) bodemreliëf 

De aanvraag gaat niet gepaard met een wijziging van het reliëf van de bodem.  

E) de schaal, de visueel-vormelijke elementen en het gebruiksgenot 

De herinrichting van de showroom tot kantoren en vergaderruimten heeft weinig tot geen 

gevolgen voor de structuur van het gebouw. Om een behaaglijk binnenklimaat te bekomen wordt 

er isolatie aangebracht langs de binnenzijde van de buitenmuren. Uitwendig worden de 

raamopeningen licht aangepast aan de nieuwe functie, de gevelpanelen worden voorzien van een 

laag witte spuitkurk (plint in donkergrijze spuitkurk), de hoofdingang wordt verplaatst en er komt 

een zonneluifel vooraan en op de zijgevel links, waar zich de nieuwe inkom bevindt. Alle 

buitenschrijnwerk en de zonneluifel worden uitgevoerd in zwarte aluminium.  

Er wordt een nieuw logo aangebracht op de voorgevel, voorzien van subtiele verlichting.  

De dieseltank die zich aan de noordelijk gerichte zijgevel van het achterste gebouw bevindt, krijgt 

een overkapping.  

De werken doen geen afbreuk aan de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. 

De vooropgestelde architectuur en het gekozen materiaalgebruik brengt een opfrissing van de 

gebouwen met zich mee. Het algemeen karakter van de onmiddellijke omgeving wordt hierbij niet 

geschaad.  

F) de mobiliteitsimpact, de hinderaspecten en de veiligheid in het algemeen 

Volgens de nota van de ontwerper valt er geen impact te verwachten op de verkeersafwikkeling of 

de lokale mobiliteit. Er is reeds voldoende parkeergelegenheid ingericht bij de bestaande 

bedrijfsgebouwen. Er zal enkel een onderscheid gemaakt worden tussen de parkeergelegenheid 

voor bezoekers, vertegenwoordigers en personeel/medewerkers. 

G) Bufferstrook 

Met de invoegetreding van het RUP Klein Frankrijk Noord werd een bufferstrook ingetekend tegen 

de zuidelijke perceelsgrens van het bedrijf. Er kan worden vastgesteld op de luchtfoto’s van de site 

dat binnen deze zone voor groenbuffer een heleboel parkeerplaatsen werden ingericht. Bij het 

rationaliseren van de parkeerplaatsen (in bezoekersplaatsen, plaatsen voor vertegenwoordigers 

en plaatsen voor eigen personeel) moet erover nagedacht worden om deze plaatsen op te breken 

en in te richten als de vereiste bufferstrook, met streekeigen groen. 

H) private riolering en hemelwateropvang 

De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

en de stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 30.01.2012), goedgekeurd door 

de Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 01.07.2012 zijn van toepassing.  

Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in een collectief geoptimaliseerd buitengebied 

waarbinnen volgende voorschriften van toepassing zijn: 

- een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) is verplicht. 

- een regenwaterput met hergebruik is verplicht. 

- een voorzuivering via een septische put (min. 3000 liter, zgn. ‘alle waters’) is verplicht. 
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- afhankelijk van het aanwezig openbaar rioleringsstelsel in de straat dienen er twee 

aansluitingen te worden gerealiseerd of moeten de RWA en de DWA voorbij de rooilijn 

worden samengevoegd tot één aansluiting. 

Afgaand op de plannen kan gesteld worden dat er geen uitsluitsel kan gegeven worden inzake het 

rioleringsstelsel van het gehele bedrijf. Er is evenmin duidelijkheid omtrent het bestaan van een 

eventueel gescheiden rioleringsstelsel en of het hemelwater wordt hergebruikt. Er is ook geen 

aanduiding van een buffercapaciteit voor het hemelwater dat terecht komt op de verharding. 

Strikt genomen worden slechts beperkte wijzigingen doorgevoerd in de aansluitingen.  

Het is uiteraard aangewezen om het rioleringsstelsel optimaal aan te passen of nieuw te voorzien 

conform de huidige gewestelijke en/of gemeentelijke verordeningen terzake. 

3. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 

3.1 Beschrijving van de aangevraagde IIOA 

Eén dieselverdeelslang. 

Stalplaats voor 10 camionettes, 1 vrachtwagen en 2 heftrucks. 

2 luchtcompressoren van 10 kW en 5,50 kW. Een frigo van 1 kW, een warmtepomp van 22,40 kW 

en diverse airco's met een totaal vermogen van 10 kW. 

Opslagplaats voor verplaatsbare gasflessen, namelijk 670 liter argon (zowel volle als lege). 

De opslag van 4.208 kg stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 4.950 liter.  

De opslag van 2.550 kg stookolie in een bovengrondse, enkelwandige tank van 3.000 liter. 

De opslag van 2.125 kg diesel in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 2.500 liter. 

Opslagplaats voor maximaal 100 liter gevaarlijke stoffen (verven, onderhouds- en 

reinigingsproducten) in kleine verpakkingen van max. 30 l/30 kg. 

Diverse houtbewerkingsinstallaties met een totaal vermogen van 34,24 kW. 

Diverse kunststofbewerkingsinstallaties met een totaal vermogen van 55,72 kW. 

Diverse metaalbewerkingsinstallaties met een totaal vermogen van 49,55 kW. 

4 stookinstallatie op stookolie: 209 kW, 139 kW, 89 kW en 12 kW.   

3 gasgestookte luchtverwarmers: 61,10 kW, 61,10 kW en 35,50 kW. 

De volgende Vlarem rubrieken zijn van toepassing na de uitbreiding:  

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  Vlarebo  

6.5.1° Brandstofverdeelinstallaties voor 

motorvoertuigen: Inrichtingen voor de 

verdeling van vloeistoffen, vermeld in 

rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 

verdeelslangen 

1 verdeelslang 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 

13 aantal 

voertuigen 

3    
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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 

48,9 kW 3    

17.1.2.1.1° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen 

voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 

17.1.1) in verplaatsbare recipiënten 

(m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk 

waterinhoudsvermogen van 300 liter tot 

en met 1.000 liter 

670 liter 3    

17.3.2.1.1.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen 

gevaarlijke vloeistoffen van 

gevarencategorie 3 o.b.v. 

gevarenpictogram GHS02 met vlampunt  > 

of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit 

van 100 kg t.e.m. 20 ton :  

- 4.208 kg stookolie in een 

bovengrondse, dubbelwandige 

tank van 4.950 liter.  

- 2.550 kg stookolie in een 

bovengrondse, enkelwandige 

tank van 3.000 liter. 

- 2.125 kg diesel in een 

bovengrondse, dubbelwandige 

tank van 2.500 liter. 

8,883 ton 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 

100 liter 3    

19.3.1°a) Hout: Inrichtingen voor mechanisch 

behandelen en vervaardigen van artikelen 

van hout e.d., met een geïnstalleerde 

totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, 

wanneer de inrichting volledig gelegen is 

in industriegebied 

34,24 kW 3    

23.2.1°a) Inrichtingen voor het behandelen van 

kunststoffen en het vervaardigen van 

voorwerpen uit kunststoffen, muv deze 

57,22 kW 3    
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bedoeld onder rubriek 41, met totale 

geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, 

wanneer de inrichting volledig gelegen in 

industriegebied 

29.5.2.1°a) Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen 

(muv  deze bedoeld in rubriek 29.5.1), 

inricht mech behandelen metalen en 

vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst 

drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, 

wanneer de inrichting volledig gelegen in 

industriegebied 

49,55 kW 3   O 

43.1.1°a) Stoken in installaties, uitz. stationaire 

motoren en gasturbines, met totaal 

nominaal thermisch ingangsvermogen van 

300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting 

volledig gelegen in industriegebied en 

gestookt met vloeibare brandstoffen of 

vloeibaar gemaakt gas:  

- 4 stookinstallatie op stookolie: 

209 kW, 139 kW, 89 kW en 12 kW.   

- 3 gasgestookte luchtverwarmers: 

61,10 kW, 61,10 kW en 35,50 kW. 

606,7 kW 3    

3.2 Afvalstoffen 

De volgende afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en opgehaald door erkernde 

ophalers/verwerkers: restafval, papier en karton, glas, aluminiium- en metaalresten, hout 

(snijresten), houtstof (individuele afzuiging), kunststof/pvcstof (individuele afzuiging), draailingen 

(metaalkrullen).  

In het productieproces wordt er naar gestreefd om de hoeveelheid afvalstoffen maximaal te 

beperken. 

3.3 Water  

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. 

Er wordt enkel huishoudelijk afvalwater geloosd afkomstig van de sanitaire voorzieningen. Het 

dossier bevat geen gegevens over hemelwater. Het hemelwater afkomstig van het dak van de 

bedrijfsgebouwen zou opgevangen moeten worden in een of meerdere regentanks. Het 
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opgevangen hemelwater dient maximaal aangewend te worden 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 kan opgevangen worden en hoe vertraagd kan geloosd worden in de riolering. 

In het dossier wordt vermeld dat de wasplaats voor voertuigen is opgeheven en dat er bijgevolg 

geen bedrijfsafvalwater meer wordt geloosd. Er is echter geen rioleringsplan toegevoegd dat de 

nieuwe situatie beschrijft voor de hele site.  

3.4 Lucht 

Aan de hand van de voortoets screening kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid 

of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige 

habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook op de soorten) binnen 

habitatrichtlijngebied. Geeft de Voortoets aan dat er géén waarschijnlijkheid of risico op een 

betekenisvolle aantasting te verwachten is dan moet de initiatiefnemer geen passende 

beoordeling opmaken. Is er wel een waarschijnlijkheid of een risico dan is verder onderzoek door 

de initiatiefnemer of overleg met het ANB aangewezen om te bepalen of er een betekenisvolle 

aantasting kan zijn. Hieruit blijkt dan of een passende beoordeling is vereist. Het eindrapport van 

deze tool geeft in geval van een mogelijk risico ook aan wat de focus zal zijn van een eventuele 

passende beoordelingDe online voortoets werd uitgevoerd voor de verschillende stookinstallaties. 

Voor deze effecten wordt er geen risico op betekenisvolle aantasting van actuele of mogelijke 

toekomstige habitats binnen Habitatrichtlijngebied verwacht.  

Alle stookinstallaties en luchtverwarmers worden periodiek onderhouden om de goede werking te 

garanderen en emissies zoveel mogelijk te beperken. 

In de werkplaatsen is er een afzuiging van de lasdampen voorzien. Alle installaties voor hout- en 

kunststofbewerking zijn voorzien van een afzuiging. Alle houtstof en kunststof/pvc-stof wordt 

afgevoerd naar een opvangcontainer die regelmatig wordt opgehaald door een erkend ophaler. 

Het spuitlokaal wordt slechts sporadisch gebruikt en elektrisch verwarmd. Het spuitlokaal is 

voorzien van filters om zowel de binnenkomende als de buitengaande lucht te zuiveren (Andreas- 

en paintstopfilter). 

3.5 Geluid en trillingen 

Alle installaties staan binnen opgesteld. Het stationair laten draaien van motoren van de 

bedrijfsvoertuigen wordt zoveel mogelijk vermeden. Het bedrijf is gelegen in industriegebied. 

Uit de beschrijving van bovenstaande maatregelen kan geconcludeerd worden dat er geen 

aanzienlijke effecten te verwachten zijn voor de omgeving. 

3.6 Gevaarlijke stoffen en bodem 

De opslag van verven, reinigings- en onderhoudsproducten staat op een opvangbak. Het betreft 

opslag in diverse kleine, individuele recipiënten zodat het risico op lekken beperkt is. 

De bovengrondse, dubbelwandige dieseltank (T2) met verdeelslang is voorzien van een 

kunststofconstructie met luifel zodat er geen verontreinigd hemelwater ontstaat. De 

bovengrondse, enkelwandige stookolietank (T1) staat opgesteld in kunststofconstructie en de 

bovengrondse, dubbelwandige stookolietank (T3) staat buiten opgesteld. De 3 tanks zijn voorzien 
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van lekdichtheidscontrole en overvulbeveiliging. De keuringen worden conform Vlarem uitgevoerd 

door een erkende milieudeskundige. De laatste keuringen dateren van 5 oktober 2022. Eventuele 

opmerkingen worden door de exploitant opgevolgd. 

Aborptiemateriaal is aanwezig om in geval van morsen onmiddellijk te kunnen ingrijpen en impact 

naar de bodem te vermijden. 

3.7 Mobiliteit en transportorganisatie 

Er zijn 35 medewerkers, waarvan maximaal 17 op de site zelf aan het werk zijn. De andere 

medewerkers zijn steeds aan het werk op externe werven.  

Dagelijks: 

- 10 bestelwagens van en naar het bedrijf (20 transportbewegingen) 

- 3 à 4 vrachtwagens per dag voor aan-en afvoer van grondstoffen en  

Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein: 30 plaatsen voor wagens, 2 aangepaste 

parkeerplaatsen en 5 plaatsen voor fietsen. 

3.8 Licht 

De aanwezige verlichting op de site is minimaal en dient enkel om de veiligheid op het terrein te  

Er zijn geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn van licht en straling. 

3.9 Werktijden / exploitatie uren  

Er wordt gewerkt op weekdagen tussen 7u en 19u.  

4. 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 20 januari 2023 ;   

 

 

 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 23-01-2023 
HET VOLGENDE: 
 

Artikel 1:  

De aanvraag (OMV_2022132168 - 2022/266) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken en inrichten van nieuwe kantoren bij een bedrijf voor metaal-, hout- en 

kunststofbewerking, gelegen Schoonboeke 15 , aangevraagd door INVEST 4to4Vandekerckhove 

TomCOMEPLAST-CARPACOSECOWARSeghers Philip, wordt vergund; 

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

 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  Vlarebo  

6.5.1° Brandstofverdeelinstallaties voor 

motorvoertuigen: Inrichtingen voor de 

verdeling van vloeistoffen, vermeld in 

rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 

verdeelslangen 

1 verdeelslang 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 

13 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 

48,9 kW 3    

17.1.2.1.1° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen 

voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 

17.1.1) in verplaatsbare recipiënten 

(m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk 

waterinhoudsvermogen van 300 liter tot 

en met 1.000 liter 

670 liter 3    

17.3.2.1.1.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen 

gevaarlijke vloeistoffen van 

gevarencategorie 3 o.b.v. 

gevarenpictogram GHS02 met vlampunt  > 

of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit 

van 100 kg t.e.m. 20 ton :  

- 4.208 kg stookolie in een 

bovengrondse, dubbelwandige 

tank van 4.950 liter.  

- 2.550 kg stookolie in een 

bovengrondse, enkelwandige 

tank van 3.000 liter. 

- 2.125 kg diesel in een 

bovengrondse, dubbelwandige 

tank van 2.500 liter. 

8,883 ton 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 

100 liter 3    

19.3.1°a) Hout: Inrichtingen voor mechanisch 

behandelen en vervaardigen van artikelen 

van hout e.d., met een geïnstalleerde 

totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, 

34,24 kW 3    
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wanneer de inrichting volledig gelegen is 

in industriegebied 

23.2.1°a) Inrichtingen voor het behandelen van 

kunststoffen en het vervaardigen van 

voorwerpen uit kunststoffen, muv deze 

bedoeld onder rubriek 41, met totale 

geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, 

wanneer de inrichting volledig gelegen in 

industriegebied 

57,22 kW 3    

29.5.2.1°a) Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen 

(muv  deze bedoeld in rubriek 29.5.1), 

inricht mech behandelen metalen en 

vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst 

drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, 

wanneer de inrichting volledig gelegen in 

industriegebied 

49,55 kW 3   O 

43.1.1°a) Stoken in installaties, uitz. stationaire 

motoren en gasturbines, met totaal 

nominaal thermisch ingangsvermogen van 

300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting 

volledig gelegen in industriegebied en 

gestookt met vloeibare brandstoffen of 

vloeibaar gemaakt gas:  

- 4 stookinstallatie op stookolie: 

209 kW, 139 kW, 89 kW en 12 kW.   

- 3 gasgestookte luchtverwarmers: 

61,10 kW, 61,10 kW en 35,50 kW. 

606,7 kW 3    

 

Artikel 2: 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur  

 

Artikel 3:  

Aan de vergunning worden volgende voorwaarden verbonden:  

1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN 

1) De werken kunnen slechts aangevangen worden:  

a) nadat een rioleringsplan werd opgemaakt voor het hele bedrijf, met indicatie van 

hemelwateropvang en vooropgesteld hergebruik. 

b) nadat een nauwkeurige staat en plaatsbeschrijving werd opgemaakt van de openbare 

infrastructuur (verharding, boordstenen, voetpad, parkeerplaatsen en andere 

aanhorigheden) waarlangs de nodige materialen zullen aangevoerd worden; deze 

staat en plaatsbeschrijving dient voorgelegd te worden aan de technische dienst van 

de stad. 

2) Voor een inname van het openbaar domein (plaatsen van 

container/stelling/bouwmaterialen) dient de bouwheer of zijn aannemer een vergunning 
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aan te vragen bij de dienst mobiliteit (signalisatie@ronse.be of 055/232.753). Deze 

aanvraag dient ten laatste 1 maand voor aanvang van de werken ingediend te worden. 

3) De bepalingen en voorwaarden van het brandpreventieverslag dd. 03.01.2023 van de 

hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, dat integraal deel uitmaakt van deze vergunning, 

dienen stipt nageleefd te worden. 

4) De nodige voorzorgen dienen genomen te worden om de burgerlijke rechten van de 

eigenaars van aanpalende percelen en voorbijgangers niet te schaden. 

5) Bij gevelwerken (zijnde reinigingen en/of herstellingen) en/of afbraakwerken dient o.a. 
een globale beveiliging opgetrokken te worden die het vallen van stof en/of van steenslag 
naar de openbare weg en buren tot een minimum beperkt. Bij werken die uitzonderlijk 
veel stof teweeg brengen zal gezorgd worden voor regelmatige bevochtiging van de 
werfzone. 

6) De te verbouwen gevel dient in die mate afgewerkt te worden zodat geen afbreuk gedaan 

wordt aan het architectonisch karakter van het geheel. 

7) Alle bouwmateriaal en puin dienen op geregelde tijdstippen tijdens de werken en in elk 

geval onmiddellijk na het beëindigen van de werken van het terrein en/of het openbaar 

domein afgevoerd te worden.  

8) In de niet rechtstreeks verluchtbare ruimten mogen geen warmwatertoestellen op basis 

van een vlam geplaatst worden indien er geen goede luchttoevoer voor de verbranding en 

een volwaardige afvoerbuis voor de verbrandingsgassen kan gerealiseerd worden (CO –

gevaar) (indien in dergelijke ruimte toch een toestel moet geplaatst worden voor de 

warmwatervoorziening op basis van een vlam, dan moet geopteerd worden voor een 

toestel van het type C). 

9) Langsheen de zuidelijke perceelsgrens dient er een groenscherm aangelegd te worden, ter 

realisatie van de bufferstrook die werd ingetekend op de grafische voorstelling van het 

RUP Klein Frankrijk Noord. Dit dient te gebeuren ten laatste in het eerste plantseizoen na 

verwezenlijking van het gebouw. 

 

2. MILIEUVOORWAARDEN  

2.1. Algemene voorwaarden Vlarem II 

• hoofdstuk 4.1.: algemene voorschriften 

• hoofdstuk 4.4.: beheersing van luchtverontreiniging 

• hoofdstuk 4.5.: beheersing van geluidshinder 

 

2.2. Sectorale voorwaarden Vlarem II  

• Hoofdstuk 5.6: brandstoffen en brandbare vloeistoffen 

• Hoofdstuk 5.15: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor voertuigen 

• Hoofdstuk 5.16: gassen 

• Hoofdstuk 5.17: opslag van gevaarlijke producten 

• Hoofdstuk 5.19: hout 

• Hoofdstuk 5.23: kunststoffen 

• Hoofdstuk 5.29: metalen 
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• Hoofdstuk 5.43: stookinstallaties 

 

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/ 

 

2.3. opheffing 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17/01/2011 (3-2010-030) tot 

aktename wordt opgeheven.  

 

2.4. Bijzondere voorwaarden  

Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden  

- Opgevangen (regenwaterputten…) 

- Geïnfiltreerd (infiltratieputten, vijvers…) 

- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool…) 

- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater…) 

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde 

actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt 

voor toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen zoals reinigen van lokalen, 

voertuigen…. 

Binnen een periode van 12 maanden na verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie 

voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij VMM en het College van Burgemeester en 

Schepenen. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde 

termijn gerealiseerd.  

 

Artikel 4:  

Aan de vergunning worden geen lasten verbonden. 

 

 

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. 
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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 
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; 
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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 
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; 
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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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