
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossier: OMV_2023015292 - 2023/28 
 
Aanvrager  
BOSSUYT R. & Co (Bossuyt Régina) - XL SERVICESTATIONS (Martin Ivan),  
met adres Ninoofsesteenweg 499, 9600 Ronse - Harelbeeksestraat 120, 8520 Kuurne 
 
Project 
overnemen en vernieuwen van de exploitatie van een tankstation en een garagewerkplaats  
 
Aanvraag voor 
IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit) 
 
Locatie  
Ninoofsesteenweg 499 - 501  
2e afdeling, sectie C, nummer 0910 W  2  
2e afdeling, sectie C, nummer 0910 R  2  
 
 
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  

van 6 maart 2023 tot en met 4 april 2023 
 

 
NA AFSPRAAK (telefonisch 055/23.27.70 of via omgeving@ronse.be). 

 
 
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de 
aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen:  

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

 
Meer info: www.omgevingsloket.be 

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

 
INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT (IIOA) 

 
De garagewerkplaats met inrichtingsnummer 20211012-0025 op naam van Bossuyt R. & Co en zal de volgende rubrieken omvatten:  
 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  

3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met 
een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere 
concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat 

1,8 m³/uur 3   

6.4.1° Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit 
van 200 l tot en met 50.000 l: opslag smeerolie in tank 4200l +  afvalolie in 
tank 3300l + 5x208l olie in vaten 

8540 liter 3   

15.2. Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van 
motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden) 

3 hefbruggen 3   

15.6.1° Het al dan niet overdekt stallen van geaccidenteerde voertuigen, van 
maximaal 25 ton geaccidenteerde voertuigen (5 voertuigen) 

5,5 ton 3   

16.3.2°a) Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, 
airconditioninginstallaties, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 
kW t.e.m. 200 kW: compressor en airco 

10,5 kW 3   

17.3.2.1.2.1° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige 
ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram 
GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton 
(2x 208l ruitenwisservloeistof)  

0,416 ton 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 (stookolietank 2400l bovengronds)  

2,016 ton 3   

17.3.6.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en 
vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke 
opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton: 2x 208l antivries 

0,416 ton 3   

17.3.7.1°b) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn 
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. 
gevarenpictogram GHS08 met opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 2 ton: 
2x208l antivries 

0,416 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 

500 liter 3   

29.5.7.2°a)2) 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 300 liter 

60 liter 3   

 
Het tankstation met inrichtingsnummer 20220422-0026 op naam van XL Servicestations omvat na de wijziging de volgende rubrieken:  
 

Rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse  

3.4.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een 
debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere 
concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat 

1,28 m³/uur 3   

6.5.2° Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de 
verdeling van vloeistoffen: 2 tankeilanden met elk 6 verdeelslangen 

12 slangen 2   

17.3.2.2.2°a) Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van 
gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02: opslag van benzine 
10.000l + 20.000l in gecompartimenteerde ondergrondse tanks  

21,6 ton 2   

17.3.2.1.1.2° Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van 
gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt  > of = 
55°C: opslag van diesel 10.000l + 20.000l in gecompartimenteerde 
ondergrondse tanks   

25,2 ton 2   

 


