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Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie 
van ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2022017638 

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/24 
Inrichtingsnummer: 20220207-0026 

 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ontvangen. Deze aanvraag werd ingediend door: 

- De aanvrager Tack Jan-Baptist met als adres Kleine Weg 13, 8770 Ingelmunster 

- De exploitant DESTACO met als adres Kleine Weg 13, 8770 Ingelmunster 
 

De aanvrager verstuurde het dossier per beveiligde zending op 14 februari 2022. Deze aanvraag werd ontvankelijk 
en volledig verklaard op 3 maart 2022. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kleine Weg 13, 8770 Ingelmunster en met als 
kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B nr. 0414 C  3 

 
Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een metaalverwerkend en elektromechanisch bedrijf + 

aanvraag nieuwe aanbouw + betonverharding. 

 
De aanvraag omvat: 

- stedenbouwkundige handelingen 
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

- kleinhandelsactiviteit 
- het verkavelen van gronden  

 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt hieronder deze aanvraag, 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. 

 

Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 11 maart 

2022 tot en met 9 april 2022. 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.  

 
Externe adviezen 

Op 3 maart 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Brandweerzone MidWest. Op 6 april 2022 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op 3 maart 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan West-Vlaamse Intercommunale. Op 22 maart 2022 werd 

een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

 
Project-MER 
De inrichting is niet MER-plichtig. 

 
MER-screeningsnota 

Bij de aanvraag dient er geen project-m.e.r.-screeningsnota te worden toegevoegd. Gezien de omvang van de 

aanvraag kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen. 
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Watertoets 

De aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. De dakoppervlakte van de nieuwe uitbreiding watert 
af naar een hemelwaterput met een volume van 15.000liter. Deze loopt over in een infiltratievoorziening met een 

infiltrerende oppervlakte van 45,04m² en met een volume-inhoud van 15,52m³. Voor de nieuwe uitbreiding, met 
een dakoppervlakte van 597,6m² is deze hemelwaterput en infiltratievoorziening voldoende ruim. Het hemelwater 

zal worden gebruikt voor toiletten en onderhoud van het gebouw.  

Het hemelwater dat op de nieuwe betonverharding valt zal afwateren naar de naastliggende groenzones. Deze 
groenzones zijn voldoende ruim om dit hemelwater te kunnen opvangen.  

Het bestaande gebouw is reeds aangesloten op twee hemelwaterputten van elk 10.000 liter.  
In het productieproces wordt geen water gebruikt en er wordt geen bedrijfsafvalwater geproduceerd. 

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein voorzien.  

Er dient in alle redelijkheid geoordeeld te worden dat het schadelijk effect op de openbare riolering minimaal is. 
 

VERSLAG GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR 

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft op 8 juni 2022 een verslag opgemaakt. De beoordeling van het dossier is 
voorwaardelijk gunstig. 

Het is aangewezen de volgende stedenbouwkundige voorwaarden op te nemen in de voorliggende beslissing: 

• De groenstrook achter de rooilijn dient overwegend met heesters en bomen aangeplant te 

worden, bij voorkeur met inheemse soorten. Deze aanplant dient te gebeuren in het eerst 
volgende plantseizoen. 

• De verharde zone tussen de rooilijn en weggreppel dient te worden opgebroken, 

behoudens de in-en uitrit, en een groene inrichting te krijgen. Deze werken dienen te 
worden uitgevoerd in het eerst volgende plantseizoen. 

• Het advies van de Midwest Brandweerzone strikt na te leven. Alvorens het gebouw in 

gebruik wordt genomen, moet de beheerder het bezoek vragen van de brandweer, opdat 
deze zou kunnen nazien of aan de gestelde voorwaarden en opmerkingen werd voldaan. 

 

Het verslag luidt als volgt: 
Toetsing aan de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, andere regelgeving en 

regels rond ontbossen 
STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS UIT PLANNEN VAN AANLEG OF RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften 

De aanvraag is volgens het gewestplan ROESELARE - TIELT (KB 17/12/1979) gelegen in een gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en K.M.O.'s. 

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. + 8.2.1.3. van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze 

voorschriften luiden als volgt: 

 
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een 

bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen 
ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire 

dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, 
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of 

internationale verkoop. 

Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn mede bestemd 
voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van 

schadelijke aard. 
 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

De voorschriften van het gewestplan zijn van toepassing. 
 

Overeenstemming met dit plan 
Het voorstel voldoet aan deze voorschriften. 

 
Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

Niet van toepassing. 

 
VERORDENINGEN 

Gemeentelijke verordeningen 
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Gemeentelijk stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit van 26 mei 2011. De 

verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen van 17 

december 2013. Deze verordening is niet van toepassing op de aanvraag. 
 

Provinciale verordeningen 

Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten van 23 juli 2008. De 
verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 

 
Gewestelijke verordeningen 

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997. De verordening is niet van 

toepassing bij deze aanvraag. 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. Deze verordening is van toepassing op deze 
aanvraag. Na het opstellen van de watertoets kan worden geconcludeerd dat de aanvraag in overeenstemming is met 

de verordening.  
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven van 8 juli 2005. De verordening is niet van 

toepassing bij deze aanvraag. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 4 juni 2009. De verordening is niet van 
toepassing bij deze aanvraag. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband van 9 juni 2017. Deze verordening is niet van 
toepassing op de aanvraag. 

 

ZONERINGSPLAN 
Volgens het definitief zoneringsplan ligt het pand in centraal gebied. In deze zone is reeds een collectieve zuivering van 

het afvalwater (via riolering) voorzien. Het is bijgevolg niet verplicht een septische put te voorzien. 
 

BOUWKUNDIG ERFGOED 
De woning is niet gekend in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, goedgekeurd op 28 november 2015. 

 

ARCHEOLOGIENOTA 
Door de omvang van de aanvraag hoeft er geen archeologienota te worden opgemaakt. 

 
SLOOPOPVOLGINGSPLAN 

Door de omvang van de aanvraag hoeft er geen sloopopvolgingsplan te worden opgemaakt. 

 
NATUURTOETS 

Het perceel is niet gelegen in een biologisch waardevol gebied en ligt niet binnen de nabije omgeving van een VEN-
gebied. Gezien de omvang en de ligging van de aanvraag kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 

aanleiding geeft tot negatieve gevolgen aan de natuurwaarden. 

 
DECRETALE BEOORDELINGSELEMENTEN  

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden 
dat de Kleine Weg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een 

bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn. 
 

OMZENDBRIEVEN EN UITVOERINGSBESLUITEN 

De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en 
gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25 januari 2002 is van toepassing op de aanvraag. 

 
HISTORIEK 

Stedenbouwkundige dossiers: 

B/1998/2 - vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 1998 - afbraak 
leegstaande bedrijfsgebouwen en verplaatsen tuinhuis en hal 

B/1998/122 - vergunning verleend door de Gemachtigde Ambtenaar op 20 mei 1999 - slopen van bedrijfsgebouwen 
B/1999/154 - vergunning verleend door de Gemachtigde Ambtenaar op 20 mei 1999 - riolerings- en wegeniswerken 

B/2000/124 - vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 23 februari 2001 - bouwen 
industrieel gebouw voor werkplaats, opslagplaats, kantoor en personeelsruimte. 
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Milieudossiers: 

36007/522/1/E/1 - vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2001 voor een 
termijn van 20 jaar voor de exploitatie van een metaalbewerkend bedrijf 

 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS, DE OMGEVING EN DE AANVRAAG 

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf. De uitbreiding is voorzien aan de achterzijde 
van het bestaande bedrijfsgebouw. Deze uitbreiding heeft een breedte van 36,0m, een diepte van 16,6m en is 

voorzien van één bouwlaag met plat dak. De gevels hebben een hoogte van 6,0m en worden afgewerkt in grijs getinte 
silex betonpanelen. Om deze uitbreiding te realiseren zal de bestaande achtergevel worden opgebroken om zodoende 

een verbinding te creëren met de nieuwe uitbreiding. Deze nieuwe uitbreiding bevindt zich op 5,0m van de noordelijke 

perceelsgrens, op 10,19m tot 21,25m van de oostelijke perceelsgrens en op 5,0m van de zuidelijke perceelsgrens. 
De aanvraag voorziet ook het plaatsen van een betonverharding met een oppervlakte van 296,2m² zodat de nieuwe 

achterliggende poorten toegankelijk worden gemaakt. Deze nieuwe betonverharding bevindt zich op minimaal 1,5m 
van de noordelijke perceelsgrens en op 10,0m van de oostelijke perceelsgrens. Aan de achterzijde van het bedrijf en 

op de betonverharding zal een stikstoftank worden geplaatst met een volume van 6.100 liter. Tussen de rooilijn en de 
goot van de weg zal men de opritbreedte aanpassen van 6,0m naar 12,0m met behulp van bijkomende 

betonklinkers. 

De omgeving bestaat uit een ambachtelijke zone, bestaande uit bedrijfsgebouwen al dan niet met een geïntegreerde 
bedrijfswoning. Ten oosten van deze ambachtelijke zone zijn eengezinswoningen gevestigd onder de vorm van open, 

halfopen en aaneengesloten bebouwing. 
 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

Volgens artikel 4.3.1.§2, 1° en 2° van de VCRO dient een aanvraag te worden beoordeeld met inachtneming van de 
volgende beginselen: Het gevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, 
het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf 

en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen en in het bijzonder met inachtneming 
van de doelstelling van artikel 1.1.4. van de VRCO. Vervolgens houdt het vergunningverlenende adviesorgaan rekening 

bij de beoordeling van het aangevraagde met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in 1° in rekening brengen.  
‘Ruimtelijke draagkracht wordt gedefinieerd als het vermogen van de ruimte om, nu en in de toekomst, menselijke 

activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. Vertrekken 
vanuit de draagkracht van de ruimte betekent behoedzaamheid in de relatie menselijke activiteiten - ruimtelijke 

ontwikkeling. Bij duurzaam gebruik van de ruimte brengt men een maximaal toelaatbare belasting in rekening. Er 

worden voorwaarden opgelegd aan het ruimtegebruik. Draagkracht is evenwel plaats-, situatie- en soms 
tijdsgebonden’. 

 
Functionele inpasbaarheid: 

De uitbreiding kadert in de bedrijfsvoering van het bedrijf Destaco, een metaalbewerkend bedrijf gespecialiseerd in 

klimaatbehandelingsinstallaties. Dit bedrijf is gelegen binnen een gebied voor ambachtelijke bedrijven en K.M.O.'s 
waardoor deze gelegen is binnen de geëigende zone. De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar in deze 

omgeving.  
 

De mobiliteitsimpact: 
De Kleine Weg is een gemeenteweg die voldoende is gedimensioneerd voor dit bedrijventerrein. Deze gemeenteweg 

sluit rechtstreeks aan op de gewestweg N50 zodat dit bedrijventerrein vlot toegankelijk is via het hogere wegennet. 

Om minimale hinder te bekomen op de openbare wegenis, omwille van de manoeuvreermogelijkheden, wordt 
geopteerd om de bestaande op- en uitrit te verruimen van 6m naar 12m. Door deze toegangsbreedte toe te passen 

zou er nog een groenzone aanwezig moeten zijn met een breedte van 34m op het openbaar domein. Echter is op 
heden deze groenvoorziening volledig teniet gedaan ten behoeve van parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen voor het 

bedrijf dienen te worden gerealiseerd op eigen terrein zodat de beeldkwaliteit in deze ambachtelijke omgeving terug 

kan versterkt worden. Het betrokken perceel beschikt over voldoende bestaande betonverharding waardoor de parking 
op eigen terrein kan georganiseerd worden. Volgens het advies van de WVI dient er op eigen terrein minimaal 5 

parkeerplaatsen te worden voorzien. Omwille van de beeldkwaliteit van deze straat en verkeersveiligheid kan dit advies 
worden bijgetreden. 

 
De schaal, het ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen: 

De nieuwe uitbreiding bevindt zich op voldoende afstand van de verschillende perceelsgrenzen, sluit aan bij het 
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bestaande bedrijfsgebouw en volgt de zijgevellijnen en nokhoogte van het bestaande gebouw. Dit zorgt voor een 

eenheid op het perceel waardoor de impact op het ruimtegebruik ruimtelijk te aanvaarden is. Gelet op de aanpalende 
bedrijfsgebouwen en de aanwezige groenbuffer tussen het bedrijventerrein en oostelijk gelegen woongebied kan 

worden gesteld dat deze uitbreiding niet zal zorgen voor een schaalbreuk ten opzichte van de omgeving. Door deze 
uitbreiding te realiseren zal op het perceel een bebouwingspercentage van 46,08% op dit perceel worden bekomen. 

Gelet op de inrichtingsvoorschriften, opgesteld door de WVI, kan worden gesteld dat dit bezettingspercentage te 

aanvaarden is in deze ambachtelijke zone. 
De aanvraag zorgt ervoor dat er qua schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid geen negatieve impact zal zijn op de 

omgeving.  
 

Visueel-vormelijke elementen: 

In dit ontwerp worden geen wijzigingen voorzien aan de voorgevel waardoor de impact van de nieuwe uitbreiding 
ten opzichte van het openbaar domein nihil is. 

Er wordt gebruik gemaakt van eenzelfde gevelmateriaal zoals het bestaande gebouw zodat deze uitbreiding 
hiermee één geheel vormt en zorgt voor een uniformiteit op het perceel. Dergelijk grootschalige gevelmaterialen 

zijn eigen aan dergelijke bedrijfsgebouwen en komen dan ook veelvuldig voor in de nabije omgeving bij de overige 
bedrijfsgebouwen in deze bedrijfszone.  

Zoals opgemerkt in het advies van de WVI dient ter hoogte van de rooilijn een verplichte groenzone aanwezig te 

zijn met een breedte van 3,0m. Deze zone moet overwegend met heesters en bomen aangelegd te worden. Op 
heden heeft deze zone een breedte van 2,7m wat uiteindelijk een minimale afwijking is, maar deze groenzone is 

enkel voorzien van kort gemaaid gras. Aanplant van bomen en heesters werd reeds via financiële waarborg 
opgedrongen door de WVI waardoor we kunnen afleiden dat de beeldkwaliteit van de straat zal versterken na 

uitvoering van de aanplanting en de omvorming van parkeerplaatsen op openbaar domein naar een groenzone.  

Mits het naleven van de voorwaarden kan worden gesteld dat de aanvraag in visueel-vormelijk inpasbaar is in de 
omgeving. 

 
Cultuurhistorische aspecten: 

In de nabije omgeving zijn er geen gebouwen gekend die zich bevinden op de inventaris bouwkundig erfgoed of 
gekend zijn als beschermd monument. Er is bijgevolg geen impact te verwachten op de cultuurhistorische aspecten. 

 

Bodemreliëf: 
Het bodemreliëf zal men minimaal wijzigen voor de plaatsing van de gebruikelijke ondergrondse constructies. Deze 

beperkte ingreep zal geen verstoring veroorzaken aan de grondwaterlaag en zal niet zorgen voor een hinderlijk aspect 
ten opzichte van de aanpalende percelen. 

 

Hinderaspecten: 
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren, opmerkingen of standpunten ingediend waardoor we 

kunnen afleiden dat de aanvraag niet zal zorgen voor een noemenswaardige hinderlijke impact tegenover de 
aanpalenden en ruimere omgeving. 

 

Gebruiksgenot: 
De uitbreiding van het bedrijf zal ervoor zorgen dat het bedrijf verder kan exploiteren. Door de inpasbaarheid van het 

gebouw kan worden gesteld dat het gebruiksgenot van derden niet in het gedrang zal worden gebracht. 
 

Veiligheid in het algemeen: 
Tijdens de looptijd van deze vergunningaanvraag werd ook advies gevraagd aan brandweerzone Midwest – dienst 

preventie. Er werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend. Hierdoor kunnen we afleiden dat, mits het naleven van 

de voorwaarden, de veiligheid voor bezoekers, bewoners en overige gebruikers van dit gebouw en omliggende 
gebouwen voldoende is. 

 
Conclusie:  

Mits de groenaanplant uit te voeren en de zone tussen de rooilijn en straatgoot een groene inrichting te geven kan 

worden gesteld dat de aanvraag ruimtelijk te aanvaarden is binnen deze ambachtelijke omgeving waardoor de 
aanvraag de toets van de goede ruimtelijke ordening doorstaat. 

 
Toetsing aan de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen ter bescherming van de mens en het 

milieu tegen de risico’s en de hinder afkomstig van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit 
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BESCHRIJVING VAN DE INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 

De aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een metaalverwerkend en elektromechanisch bedrijf + 
aanvraag nieuwe aanbouw + betonverharding, met volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 

Rubriek Omschrijving Vlarem-rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

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 verdeeslang, 
tankplaats in de loods 

1 verdeelslang 3 

12.2.1° Transformatoren (gebruik van) 

met een individueel nominaal 

vermogen van 100 kVA tot en 
met 1.000 kVA. 

een vast opgestelde 

transformator van 250 

kVA tbv de aansluiting op 
het openbare stroomnet 

250 kVA 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 

een persluchtcompressor 

11 kW, een lucht-lucht-
warmtepomp 3 kW, 2 

koelgroepen van 2,2 kW 
elk 

18,4 kW 3 

17.1.2.1.2° 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 
meer dan 1.000 liter tot en met 

10.000 liter 

8x flessenbatterij 600l 

elk voor de opslag van 

stikstof en zuurstof; 
totaalopslag: 4.800 l 

4800 liter 2 

17.1.2.2.2° Gevaarlijke producten: 
Opslagplaatsen voor gevaarlijke 

gassen in vaste reservoirs, 

m.u.v. deze drukvaten deel 
uitmakend van compressoren en 

uitgezonderd buffervaten, met 
een gezamenlijk 

waterinhoudsvermogen van 

meer dan 3.000 liter t.e.m. 
10.000 liter 

stikstoftank 6.100 liter; 
bovengrondse metalen 

druktank 

6100 liter 2 

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 voor 

andere inrichtingen dan in punt 
a 

dieseltank 2.500l = 2,1 
ton; bovengronds, 

dubbelwandig 

2,1 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 

600 kg gevaarlijke 
stoffen in 

kleinverpakking, 

waaronder lijmen, 
siliconen, ontvetter, 

primers, alkylaatbenzine, 

600 kg 3 
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liter of 30 kg, voor zover de 

max. opslag begrepen is tss 50 
kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 

whitespirit en 

soortgelijken 

24.4. Laboratoria: Laboratoria waar 

geen afvalwater eigen aan de 
laboratoriumtechnieken 

gegenereerd wordt 

assemblage - 

programmatie en 
productontwikkeling / 

elektromechanisch labo 

1 labo 

ontwikkeling 
en research 

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 

diverse 
metaalbewerkingstoestell

en (detail: zie legende 
uitvoeringsplan aub) 

voor een totaalvermogen 

van 106,25 

106,25 kW 3 

  

Het bedrijf is gespecialiseerd in installaties op maat, zoals geautomatiseerde klimaatbehandelingsinstallaties, 
duurzame machines en klant-specifieke besturingssystemen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. 

Het bedrijf zet ook in op productontwikkeling en research. Daarvoor wordt een elektromechanisch labo voorzien 
voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. 

In het verleden werd een milieuvergunning verleend voor de exploitatie van een metaalbewerkend bedrijf maar 

deze milieuvergunning is intussen vervallen. Er wordt dan ook een vergunning aangevraagd voor de exploitatie van 
een nieuwe inrichting.  

 
BEOORDELING VAN DE INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 

In de inrichting zijn verschillende metaalbewerkingsmachines aanwezig en ook in de nieuwe aanbouw worden 

verschillende metaalbewerkingsmachines voorzien. Het betreft onder andere 2 knip- en plooibanken met een 
vermogen van 11 kW elk, 2 lasersnijtafels allebei met een vermogen van 18 kW en een koelgroep van 2,2 kW, een 

draaibank van 8 kW, een schuurmachine van 3 kW, een lasrobot en 4 lasposten, een zaagmachine en een aantal 
kleinere machines. Het totaal vermogen van de aangevraagde metaalbewerkingsmachines bedraagt 106,25 kW. 

Alle metaalbewerkingsmachines staan binnen opgesteld. De inrichting bevindt zich op een bedrijventerrein voor 

ambachtelijke bedrijven. Er werden in verleden nog geen meldingen of klachten ontvangen van geluidshinder, of 
andere hinder, veroorzaakt door het bedrijf. De geproduceerde metalen installaties en constructies worden niet 

gelakt of geverfd. Er wordt niet verwacht dat de uitbreiding van de metaalbewerkingsmachines voor extra 
geluidshinder zal zorgen. 

 
Voor het lasersnijden van plaatmateriaal en het lassen van onderdelen wordt gebruik gemaakt van technische 

gassen, namelijk zuurstof en stikstof. De dampen die ontstaan bij het lassen en snijden worden mechanisch 

afgevoerd. Buiten, achter de nieuw te bouwen loods wordt een vaste opslagtank voor stikstof voorzien met een 
inhoud van 6100 l. Op het uitvoeringsplan wordt een veiligheidsafstand van 2 m ingetekend rond de bovengrondse 

tank ten opzichte van deuren/poorten in de loods en de opslag van gasflessen. De tank staat ook op ruime afstand 
van de perceelsgrenzen. Er wordt een opslag van 4200 l zuurstof en 600 l stikstof in verplaatsbare recipiënten 

aangevraagd, onder de vorm van 8 flessenbatterijen van elk 600 l. De stockagezone voor de lege en reserve 

flessenbatterijen wordt buiten voorzien op de bijkomende verharding achteraan het terrein, palend aan de 
groenzone. Rond deze opslagzone wordt een veiligheidsafstand van 5 m ingetekend op het uitvoeringsplan. Dit 

voldoet aan de scheidingsafstanden opgenomen in Vlarem II. De groenzone achteraan heeft een breedte van 10 
m, zodat de opslagzone voor de gasflessen zich op minimum 10 m van de perceelsgrens bevindt. Drie 

flessenbatterijen zijn in gebruik en zijn aangesloten op de lasersnijtafels. 
 

De loods wordt slechts beperkt verwarmd of vorstvrij gehouden met een stookinstallatie die niet meldings- of 

vergunningsplichtig is. Voor het kantoor wordt een lucht/lucht-warmtepomp voorzien met een vermogen van 3 kW 
die zowel kan verwarmen als koelen. 

Voor het bevoorraden van de eigen voertuigen is er een dieseltank aanwezig met een inhoud van 2500 l, met 
verdeelslang. De bovengrondse dubbelwandige tank staat binnen opgesteld in een aparte ruimte. Ook de 

tankplaats bevindt zich binnen in de loods op een vloeistofdichte vloer en er zullen absorberende korrels voorzien 

worden om eventueel gemorste brandstof te neutraliseren. In de inrichting wordt een beperkte hoeveelheid van 
maximum 600 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen opgeslagen. De producten worden opgeslagen in of 

boven een lekbak. Een deel van de opslag bevindt zich in het magazijn en een deel in de bestaande loods. Er 
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wordt niet verwacht dat er bodemverontreiniging zal veroorzaakt worden door deze activiteiten. 

 
Momenteel worden er 2 à 3 VTE tewerkgesteld in het bedrijf. Deze werknemers werken enerzijds in het atelier, 

maar gaan ook op verplaatsing voor levering, plaatsing en onderhoud van installaties en constructies. De 
bedrijfssite wordt dus niet intensief gebruikt. Het bedrijf staat zelf in voor de afvoer van de afgewerkte producten. 

Dit gebeurt met bestelwagens, al dan niet met aanhangwagen. Het transport van en naar de site met 

vrachtwagens is dus beperkt tot de aanvoer van de grondstoffen. Er is voldoende parkeer- en manoevreerruimte 
op de bedrijfssite en het bedrijventerrein ontsluit op de N50 zodat hier weinig overlast wordt van verwacht. 

 
Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de 

wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving 

van de exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. 
 

KENNISNAME VERSLAG GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar van 8 juni 2022 en treedt deze bij. 
 

BESLUIT: 

 
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, beslist het college van burgemeester en schepenen in zitting 

van 13 juni 2022 het volgende: 
 

Artikel 1 

 
De aanvraag voor de exploitatie van een metaalverwerkend en elektromechanisch bedrijf + aanvraag nieuwe 

aanbouw + betonverharding, gelegen te Kleine Weg 13, 8770 Ingelmunster wordt vergund. 
 

De vergunning omvat de exploitatie van volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 

Rubriek Omschrijving Vlarem-rubriek Omschrijving Aantal Eenheid Klasse 

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 verdeeslang, 

tankplaats in de loods 

1 verdeelslang 3 

12.2.1° Transformatoren (gebruik van) 

met een individueel nominaal 
vermogen van 100 kVA tot en 

met 1.000 kVA. 

een vast opgestelde 

transformator van 250 
kVA tbv de aansluiting op 

het openbare stroomnet 

250 kVA 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 

een persluchtcompressor 
11 kW, een lucht-lucht-

warmtepomp 3 kW, 2 
koelgroepen van 2,2 kW 

elk 

18,4 kW 3 

17.1.2.1.2° 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 
meer dan 1.000 liter tot en met 

10.000 liter 

8x flessenbatterij 600l 

elk voor de opslag van 
stikstof en zuurstof; 

totaalopslag: 4.800 l 

4800 liter 2 
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17.1.2.2.2° Gevaarlijke producten: 

Opslagplaatsen voor gevaarlijke 
gassen in vaste reservoirs, 

m.u.v. deze drukvaten deel 

uitmakend van compressoren en 
uitgezonderd buffervaten, met 

een gezamenlijk 
waterinhoudsvermogen van 

meer dan 3.000 liter t.e.m. 

10.000 liter 

stikstoftank 6.100 liter; 

bovengrondse metalen 
druktank 

6100 liter 2 

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 voor 

andere inrichtingen dan in punt 

a 

dieseltank 2.500l = 2,1 

ton; bovengronds, 
dubbelwandig 

2,1 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 

600 kg gevaarlijke 

stoffen in 
kleinverpakking, 

waaronder lijmen, 

siliconen, ontvetter, 
primers, alkylaatbenzine, 

whitespirit en 
soortgelijken 

600 kg 3 

24.4. Laboratoria: Laboratoria waar 
geen afvalwater eigen aan de 

laboratoriumtechnieken 

gegenereerd wordt 

assemblage - 
programmatie en 

productontwikkeling / 

elektromechanisch labo 

1 labo 
ontwikkeling 

en research 

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 

diverse 

metaalbewerkingstoestell
en (detail: zie legende 

uitvoeringsplan aub) 

voor een totaalvermogen 
van 106,25 

106,25 kW 3 

 
Artikel 2 

 
De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

 

A. Bijzondere voorwaarden 

• De groenstrook achter de rooilijn dient overwegend met heesters en bomen aangeplant te 
worden, bij voorkeur met inheemse soorten. Deze aanplant dient te gebeuren in het eerst 

volgende plantseizoen. 

• De verharde zone tussen de rooilijn en weggreppel dient te worden opgebroken, behoudens 
de in-en uitrit, en een groene inrichting te krijgen. Deze werken dienen te worden uitgevoerd 

in het eerst volgende plantseizoen. 

• Het advies van de Midwest Brandweerzone strikt na te leven. Alvorens het gebouw in gebruik 

wordt genomen, moet de beheerder het bezoek vragen van de brandweer, opdat deze zou 
kunnen nazien of aan de gestelde voorwaarden en opmerkingen werd voldaan. 
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B. Algemene voorwaarden 

a) Algemene bepalingen betreffende riolering en waterafvoer 

I. De aanvrager dient het Algemeen Waterverkoopreglement, de aanvullende voorwaarden en de 

aanvullende technische voorschriften van de rioolbeheerder Fluvius na te leven. Daarnaast dient de 
aanvrager de voorwaarden zoals bepaald in afdeling 6.2.2. van Vlarem II na te leven voor de afvoer 

van hemel- en afvalwater. 
II. Bij verbouwingen of herbouw dient in eerste instantie de bestaande huisaansluitingen maximaal te 

worden herbruikt om zodoende bijkomende sleuven op het openbaar domein tot het minimale te 
beperken. Enkel indien voor het bouwproject een nieuwe aansluiting op de openbare riolering 

noodzakelijk is dan dient de aanvrager zo snel mogelijk na het bekomen van de bouwvergunning zijn 

aanvraag tot aansluiting op het openbaar saneringsnetwerk online aan te vragen via de website van 
Fluvius: www.fluvius.be. 

Fluvius bepaalt de locatie en diepte van de huisaansluitingen. Alleen Fluvius of een door haar 
aangestelde uitvoerder zorgt voor de realisatie van het gedeelte van de aansluiting dat in het openbaar 

domein ligt tot aan de perceelsgrens van de eigendom 

Na een wachttijd van 5 à 7 weken na betaling van de factuur wordt het dossier overgemaakt en wordt, 
indien nodig, een voorbezoek voorzien. De onderaannemer Fluvius neemt zelf contact op met de klant 

om afspraak in te plannen. 
III. De klant dient zelf in te staan voor het plaatsen van de privériolering voor het bouwproject en is 

verplicht deze uit te voeren volgens de wettelijke bepalingen ter zake, ondermeer dient voldaan te zijn 
aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 

5/07/2013 (GSV “hemelwater”). 
IV. Indien de privériolering niet correct en volledig volgens deze wettelijke bepalingen werd uitgevoerd, 

zelfs indien dit niet expliciet door de stedenbouwkundige vergunning opgelegd is, behoudt Fluvius het 
recht om de woning niet aan te sluiten op het rioleringsnet. 

V. Indien de bouwplannen en meer specifiek het rioleringsplan niet in overeenstemming zijn met deze 

voorschriften hebben deze voorschriften voorrang. 
 

We raden aan om: 

• Geen sifonputjes te plaatsen op vuilwaterafvoerleidingen aangezien in deze putjes vaak 
verstopping optreedt en alle toestellen in de woning in principe reeds over een waterslot/sifon 

beschikken. 

• In het kader van herbruik van hemelwater, het water van de hemelwaterput voor de spoeling van 
alle WC’s, kranen voor kuiswater en wasmachines in deze werken te gebruiken. 

• Een terugslagklep te plaatsen op de overloop van de hemelwaterput om terugstuwing vanuit de 

riolering te vermijden. 

• De noodzakelijke ontluchting te voorzien op het private vuilwaterafvoerstelsel (bvb: 

ontluchtingspijp door dak). 

 

b) Keuring privéwaterafvoer 

I. Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van 
privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet 

dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer. Zij moet in 

volgende gevallen hierop gekeurd worden: 

• Voor de eerste ingebruikname; 

• Bij belangrijke wijzigingen; 

• Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; 

• Bij aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te 
koppelen op privédomein, conform de Vlarem 

II. Enkel de door Fluvius erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst kan u terugvinden op 

http://www.vlario.be) 
 

c) Het is verplicht de straatkolken te kuisen na de werkzaamheden. Een attest van uitvoering dient te worden 
bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

http://www.fluvius.be/
http://www.vlario.be/
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d) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens wegverharding en 

rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het College van Burgemeester 
en Schepenen.  

 
e) Indien er geen schade/gebreken worden gemeld aan het openbaar domein vóór aanvang van de werken wordt 

verondersteld dat het openbaar domein zich in goede staat bevindt.  

 
f) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende aannemers of 

personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten, e.a.) berokken schade en zal de schade 
op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet herstelt of laat 

herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Dit 

geldt enkel op openbaar domein. Indien een bestaande aansluiting of wachtbuis vanaf de private grond wordt 
gebruikt is dit bovenstaande niet van toepassing. 

 
g) Concessiegebruik van het openbaar domein (bijvoorbeeld plaatsen van kranen, silo’s, …) moet minstens 6 

weken voor de aanvang van de werken schriftelijk aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. De aanvraag voor inname openbaar domein vraag je aan via de volgende website: 

http://www.ingelmunster.be/innameopenbaardomein/ 

 
h) De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 

geformuleerd in de archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 
12 juli 2013 

 

C. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden 

• Algemene voorwaarden: deel 4 van Vlarem II 

• Sectorale voorwaarden: deel 5 van Vlarem II 

• Transformator: hoofdstuk 5.12 

• Compressor, warmtepomp en koelgroepen: hoofdstuk 5.16, afdeling 5.16.1 en 5.16.3 

• Opslag gassen in een vaste tank en in gasflessen: hoofdstuk 5.17, afdeling 5.17.3  

• Opslag gevaarlijke stoffen, dieseltank en verdeelinstallatie: hoofdstuk 5.17, afdeling 5.17.4, 
subafdeling 5.17.4.1 en 5.17.4.3 en hoofdstuk 5.6, afdeling 5.6.2 

• Metaalbewerking: hoofdstuk 5.29 

 
Bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 

bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is raadpleegbaar op de 
milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/. 

 

Artikel 3 
 

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
 

A. Bijzondere lasten 

Er zijn geen bijzondere lasten verbonden aan de vergunning. 
 

 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 

machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 

Indien er geen schade/gebreken worden gemeld aan het openbaar domein vóór aanvang van de werken wordt 

verondersteld dat het openbaar domein zich in goede staat bevindt.  
 

 

      

http://www.ingelmunster.be/innameopenbaardomein/
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ir. D. RONSE 

Algemeen Directeur  

K. WINDELS 

Burgemeester 

 
 

 
 

 
 

 

 
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 vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 
aanvangt; 
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen. 
 
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden 
als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De 
vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het 
verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de 
aanvraag van de verlenging alleen als: 
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend; 
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften. 
 
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van 
een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het 
eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd. 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie 
of vijf 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. 
 
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan 
vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken. 
 
§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee 
jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 

§ 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, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden 
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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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang 
een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, 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 of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen. 
 
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° ...; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde; 
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project 
vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project 
vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 
 
 
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. 
 
Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de 
gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid 
een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering. 
 
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, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de 
inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
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Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar 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 provinciale respectievelijk 
gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde 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. 
 
Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op 
economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk. 
 
Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat 
de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld. 
 
De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis 
gebracht van: 
1° de beroepsindiener; 
2° de vergunningsaanvrager; 
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
4° het college van burgemeester en schepenen. 
 
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; 
a) 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. 
 



Hulpverleningszone Midwest, Kwadestraat 159 - 8800 Roeselare, tel. 051/80 60 00, e-mail preventie@zonemidwest.be 

ADVIES BRANDVOORKOMING 

 

DOSSIER 

- Aard van het bouwwerk: Uitbreiden van een bedrijfsgebouw en betonverharding   
- Ligging:    Kleine Weg 13, 8770 Ingelmunster    
- Kadastrale sectie:  Ingelmunster, sectie B, nr. 414c3 
- Referentie plannen:  Digitale plannen dd. Januari 2022 Architect Akro Nova – Luc Willem 
- Gegevens bouwheer: Descato-Jabata bv, Kleine Weg 13, 8770 Ingelmunster 
- Datum aanvraag:  03 maart 2022 
 
BESCHRIJVING 

Het bestaande bedrijfsgebouw heeft een voorgevelbreedte van 36m en is 30m diep (opp. 1080m²). 
De uitbreiding vindt plaats aan de achterzijde van het bedrijfsgebouw. Hiervoor wordt de achtergevel 
weggenomen en 16,6m naar achteren geplaatst.  
De bestaande loods samen met de uitbreiding vormen één compartiment met een totale oppervlakte 
van ±1678m². 
De uitbreiding wordt opgetrokken in een staalstructuur met betonpanelen en heeft een plat dak, 
zoals het bestaand gebouw. 
Rechts vooraan bevinden zich een inkomhal met vergaderruimte/bureel, magazijn met bergplaats en 
sanitair, kleedruimte en refter voor personeel. In de bestaande toestand is hierboven een open 
magazijn die te bereiken was via een trap links van het magazijn. 
 
Deze verdieping (opp. 244m²) wordt in de nieuwe toestand afgesloten door muren t.o.v. de 
werkplaats en wordt ingericht met een vergaderruimte/bureel en twee magazijnen. 
De verdieping is toegankelijk via twee trappen, één nieuwe in de inkomhal en één vanuit de 
werkplaats. 
 
De totale oppervlakte van het bestaande gebouw met verdieping en uitbreiding bedraagt ±1922m² 
en vormen één compartiment. 
 
Op het gelijkvloers wordt in de rechter hoek van het bestaande ± centraal gelegen magazijn een 
nieuwe transfocabine gerealiseerd die enkel via een buitendeur toegankelijk is en 
gecompartimenteerd wordt met wanden EI60 t.o.v. van het gebouw. 
 
OPMERKINGEN 

 
De controle van de wetgeving, KB 7 december 2016  – Bijlage 6 (industriegebouwen), leidt tot 
volgende opmerkingen: 

Uw referentie:  OMV 2022017638 

Onze referentie: IN/22.015 

Contactpersoon: Lt. Mommerency Claude 

Telefoon: 0486-874515 

E-mail: claude.mommerency@zonemidwest.be 

Ingelmunster, 06-04-2022 
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2. INDELING VAN DE INDUSTRIEGEBOUWEN 
  
 De industriegebouwen of delen daarvan kunnen in functie van de maatgevende 

brandbelasting qfi,d, ingedeeld worden in de volgende klassen: 
 Klasse Aqfi,d = 350 MJ/m2 
 Klasse B 350 MJ/m2 < qfi,d = 900 MJ/m2 
 Klasse C 900 MJ/m2 < qfi,d 
  
 Een industriegebouw of delen daarvan, opgericht voor een bepaalde maatgevende 

brandbelasting of klasse, mag enkel gebruikt worden voor activiteiten met dezelfde of een 
lagere maatgevende brandbelasting of voor activiteiten die leiden tot de indeling in 
dezelfde klasse of een klasse met een lagere maatgevende brandbelasting. 

  
 De bouwheer bepaalt de klasse en eventueel de maatgevende brandbelasting waarin het 

industriegebouw of delen ervan met betrekking tot de brandbelasting worden ingedeeld. 
  
 Bij ontstentenis hiervan, wordt automatisch verondersteld dat het gebouw niet uitsluitend 

voor opslag wordt gebruikt en tot klasse C behoort. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - De bouwheer vraagt advies voor een gebouw klasse A. 
  

3 STRUCTURELE ELEMENTEN EN GROOTTE VAN HET COMPARTIMENT 
  
3.1 Stabiliteit bij brand van de structurele elementen 
 Bij de bepaling van de stabiliteit bij brand van de structurele elementen houdt men 

rekening met de algemene stabiliteit van het gebouw en de invloed van de structurele 
elementen op elkaar. Daarbij houdt men rekening met de uitzettingen en vervormingen 
van de structurele elementen ten gevolge van de blootstelling aan de brand. 

  
 De minimale brandweerstand van de structurele elementen type I is: 
 1° voor een gebouw of deel ervan van klasse A: R 60; 
 2° voor een gebouw of deel ervan van klasse B of C: R 120. 
  
 De structurele elementen type II mogen bij een blootstelling aan de standaard 

temperatuur-tijdkromme, bepaald in NBN EN 1363-1, niet bezwijken binnen een 
tijdspanne gelijk aan de equivalente tijdsduur te,d, bepaald op basis van de norm NBN EN 
1991-1-2:2003, waarbij deltaq

1 bepaald is op basis van een aanvaardbare faalkans van 
instorting gelijk aan 10-3 per jaar. 

  
 De brandweerstand van tussenvloeren en hun draagstructuur is ten minste gelijk aan R 30. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - De structurele elementen dienen een minimale brandweerstand R 60 te bezitten. 
  
3.5 Stabiliteit bij brand van buiten- en compartimentswanden 
 De buiten- en compartimentswanden zijn zo ontworpen en uitgevoerd dat in geval van 

brand het risico dat de wanden van het geteisterde compartiment naar buiten toe 
bezwijken beperkt is. 

  

5 ACTIEVE BRANDBEVEILIGING 
  
5.1 Algemeenheden 
 Het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en het nazicht van de actieve 

brandbeveiligingsinstallaties voldoen aan de regels van goed vakmanschap en aan de 
geldende normen terzake. 
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 De actieve brandbeveiligingsinstallaties zijn daarbij zo uitgevoerd dat de verschillende 
componenten onderling compatibel zijn. Zij werken in synergie zodat de werking of het 
defect van een component, de werking van de andere installaties en componenten niet in 
het gedrang brengt. 

  
 De actieve brandbeveiligingsinstallaties worden op regelmatige tijdstippen nagekeken en 

onderhouden door een ter zake bevoegd organisme of persoon. 
  
5.2 Branddetectie, waarschuwing, melding 
 Industriegebouwen zijn uitgerust met een passende automatische branddetectie-

installatie van het type algemene bewaking. Voor de industriegebouwen van de klasse A 
met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 2 000 m2 volstaat een branddetectie-
installatie met handbediende brandmelders. 

  
5.2.1 Uitvoering van de branddetectie-installatie 
 De automatische branddetectie-installatie is ontworpen en uitgevoerd volgens de regels 

van goed vakmanschap. De keuze van de detectoren is aangepast aan de aanwezige 
risico’s en in functie van een snelle ontdekking van de brand. 

  
 De branddetectie-installatie geeft automatisch een aanduiding van de brandmelding en de 

plaats ervan. 
  
 Deze installatie wordt bij de indienststelling en om de drie jaar gecontroleerd. Die controle 

wordt uitgevoerd door een controleinstelling geaccrediteerd overeenkomstig de wet van 
20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling 
of volgens een gelijkwaardige erkenningsprocedure van een andere Lidstaat van de 
Europese Gemeenschap of van Turkije of uit een E.V.A.-land dat partij is bij de 
overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. 

  
 OPMERKINGEN: 
 - een branddetectie-installatie met handbediende brandmelders dient voorzien te worden. 
  
5.5 Doormelding van de brand 
 Elk begin van brand wordt aan de territoriaal bevoegde brandweer gemeld. Daartoe staan 

de signalen van de branddetectiecentrale en van automatische blusinstallaties doorlopend 
onder toezicht van een of meerdere bekwame personen en dit lokaal, op afstand of een 
combinatie van beide. 

  
 Bij de aankomst op de interventieplaats moet de brandweer in contact kunnen treden met 

een verantwoordelijke van het industriegebouw. 
  
5.6 Centrale controle- en bedieningspost 
 Het toezicht op de werking en de bediening van de verschillende actieve 

brandbeveiligingsinstallaties van het gebouw gebeuren vanuit een centrale controle- en 
bedieningspost. De wanden die dit lokaal scheiden van de rest van het gebouw hebben 
minstens EI 60. De ligging van het lokaal wordt bepaald in overleg met de territoriaal 
bevoegde brandweer, zodat de maximale loopafstand van buiten tot het lokaal 15 m 
bedraagt. Het lokaal is van buiten toegankelijk ofwel rechtstreeks ofwel via een gang met 
wanden die minstens EI 60 hebben en deuren die minstens EI1 30 hebben. Het lokaal is 
uitgerust met veiligheidsverlichting. 

  
 OPMERKINGEN: 
 - Een centrale controle- en bedieningspost dient voorzien. Deze mag evt. geplaatst worden 

in het bureau. 
  

6 AFSTAND TUSSEN GEBOUWEN 
  
6.1 Algemeenheden 
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 Om te vermijden dat een brand tussen twee tegenoverstaande gebouwen kan overslaan, 
mag de straling van een brand op de tegenoverstaande gebouwen niet meer dan 15 
kW/m2 bedragen. 

  
 Een industriegebouw wordt verondersteld hieraan te voldoen als de afstand ten opzichte 

van tegenoverstaande gebouwen - in functie van de brandweerstand van de gevel en van 
de openingen in de gevel - groter is dan of gelijk aan de afstand zoals bepaald in tabel 4. 

  

 
 Als de tegenoverstaande gebouwen op hetzelfde perceel zijn gelegen, wordt de afstand 

bepaald in functie van de gevel met de hoogste brandwerendheid. 
  
 Als de tegenoverstaande gebouwen op hetzelfde perceel zijn gelegen, volstaat voor beide 

gevels E60 als de tussenafstand tussen beide gevels groter is dan of gelijk is aan de hoogte 
van de hoogste gevel. 

  
6.2 Spiegelsymmetrie ten opzichte van de perceelsgrens 
 Bij de bepaling van de tussenafstand ten opzichte van gebouwen op naburige percelen 

dient de afstand tot aan de perceelsgrens groter of gelijk te zijn aan de helft van de 
minimale tussenafstand. 

  
6.3 Brandbare gestapelde goederen 
 Opslag van brandbare goederen is enkel toegelaten indien deze goederen op een afstand 

van tegenoverstaande gebouwen liggen die minstens gelijk is aan de afstand zoals 
respectievelijk bepaald in punt 6.1 resp. punt 6.2. 

  
6.6 Brandgedrag van daken 
 De dakbedekking van het industriegebouw behoort tot klasse BROOF (t1). 
  

7 EVACUATIE 
  
7.1 Aantal uitgangen 
7.1.1 Algemene regel 
 De gebruikers beschikken over ten minste twee uitgangen die toegang geven tot een 

veilige plaats. Het eerste gedeelte van de af te leggen weg naar deze uitgangen mag 
gemeenschappelijk zijn. 

  
 De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones. 
  
7.1.2 Slechts één uitgang 
 Eén uitgang is slechts noodzakelijk: 
 - voor de lokalen, compartimenten of bouwlagen waar tijdens de normale 

bedrijfsactiviteiten sporadisch een beperkt aantal personen aanwezig zijn voor 
onderhoud en controle van de installaties; 

 - wanneer voor lokalen, compartimenten of bouwlagen met minder dan 50 gebruikers, 
de af te leggen weg om een veilige plaats te bereiken kleiner is dan deze die 
gemeenschappelijk mag zijn zoals bepaald in punt 7.2. 

  
7.1.3 Meer dan twee uitgangen 



 

 
 5 Onze ref. IN/22.015 

 Als de ruimte van het lokaal, compartiment of bouwlaag voorzien is op een mogelijke 
aanwezigheid van meer dan 500 personen, dan zijn er meer dan twee uitgangen 
noodzakelijk. Het aantal uitgangen wordt bepaald zoals aangegeven in Tabel 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPMERKINGEN: 
 -Er zijn vier nooduitgangen voorzien, 2 vooraan het gebouw en twee in de achtergevel. 
  
7.2 Af te leggen weg tot een uitgang 
7.2.1 De af te leggen weg tot een uitgang wordt beperkt tot de afstand vermeld in Tabel 6. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 De wegen naar die uitgangen worden vrij gehouden. Ze zijn zodanig ingeplant dat de 
aanwezige personen ongehinderd een veilige plaats kunnen bereiken. 

  
 Elke uitgang of ontruimingsweg kan in geval van brand onmiddellijk gebruikt worden om 

het gebouw te verlaten of een veilige plaats te bereiken. 
  
7.2.2 In de lokalen en delen van gebouwen bedoeld in  punt 3 van het  punt 1.2.2 is de afstand 

die in geval van evacuatie dient afgelegd te worden niet hoger dan: 
-  30 m tot aan een uitgang naar een veilige plaats; 
-  45 m tot aan een uitgang naar een veilige plaats wanneer de toegang naar die uitgang 
via een evacuatieweg of een trappenhuis geschiedt en op voorwaarde dat er niet meer 
dan 30 m hoeft afgelegd te worden tot aan die evacuatieweg of dat trappenhuis. 
Bovendien hebben de wanden van die evacuatieweg en van het trappenhuis een 
brandweerstand EI 60 en zijn ze uitgerust met brandwerende deuren EI1 30. 

  
7.3 Breedte van de uitgangen en ontruimingswegen 
 De nuttige breedte van de deuren en ontruimingswegen die uitgeven naar buiten of naar 

een veilige plaats is minstens gelijk aan 0,8 m. Ze is groter of gelijk aan de vereiste nuttige 
breedte br berekend volgens bijlage 1, rekening houdende met het maximaal aantal 
personen die zich in normale omstandigheden in het compartiment bevinden. 

  
 Enkel deuren die in de vluchtzin opendraaien komen in aanmerking voor de bepaling van 

de nuttige breedte. 
  
7.4 Veiligheidssignalering en -verlichting 
 De uitgangen, ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen worden aangeduid met 

goed waarneembare en herkenbare signalisatie die voldoet aan de bepalingen betreffende 
de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Ze worden uitgerust met een 
veiligheidsverlichting. 

  
 Het volgnummer van elke bouwlaag is duidelijk aangebracht op de overlopen en in 

ontruimingswegen ter hoogte van trappen en liften. 
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 OPMERKINGEN: 
 - De nodige veiligheidssignalering dient  aangebracht te worden. 
  
7.5 Alarm en melding 
 Alle gebruikers worden tijdig op de hoogte gebracht dat er brand is en dat er 

mogelijkerwijs tot ontruiming van het gebouw overgegaan moet worden. 
  
 De industriegebouwen met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 500 m2 dienen 

daartoe uitgerust te zijn met een gepaste alarminstallatie. 
  
 In geval van brand, kunnen de gebruikers de brandweer tijdig verwittigen en kan de 

brandweer in contact treden met een verantwoordelijke van het industriegebouw. 
  

8 VEILIGHEID VAN DE HULPPLOEGEN 
  
8.1 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
8.1.1 Algemeenheden 
 In de nabijheid van het industriegebouw zijn één of meerdere veilige en doelmatige 

opstelplaatsen ingericht die te allen tijde gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen 
van de brandweer. 

  
 Het aantal en de ligging van de opstelplaatsen zijn, in akkoord met de bevoegde 

brandweer, zo bepaald dat: 
 1° de afstand van de brandweertoegang van het gebouw tot een opstelplaats beperkt is; 
 2° ten minste de helft van de buitenwanden van gebouwen met een totale oppervlakte 

groter dan of gelijk aan 2 500 m² bereikbaar is; 
 3° alle buitenwanden van gebouwen met een totale oppervlakte groter dan of gelijk aan 

5 000 m² bereikbaar zijn en de toegangswegen daartoe niet doodlopend zijn; 
 4° het opgestelde voertuig geen schade kan oplopen door de brand. 
  
8.2 Blusmiddelen en bluswatervoorziening 
8.2.1 Blusmiddelen 
 In het industriegebouw zijn voldoende aangepaste blusmiddelen aanwezig. De aard en de 

hoeveelheid worden in overleg met de territoriaal bevoegde brandweer bepaald door de 
exploitant in functie van de aard en de omvang van het brandrisico. 

  
8.2.2 Bluswatervoorziening 
 In de onmiddellijke nabijheid van het industriegebouw beschikt de brandweer over een 

primaire bluswatervoorziening die snel door de brandweer kan gebruikt worden. 
  
 Deze primaire bluswatervoorziening kan, in overleg met de brandweer, aangevuld worden 

met een secundaire en eventueel tertiaire bluswatervoorziening. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - Per 150m² dient één bluseenheid voorzien worden. Deze zijn te verspreiden over  de 

oppervlakte van de werkplaats en burelen. 
 - De aanwezige hydrant(en) in de straat op een leiding van diameter 100mm voldoen als 

primaire bluswatervoorziening. Een secundaire voorraad van ± 150m³ dient voorzien. Er 
kan akkoord gegaan worden met het open water gelegen langs de Ringlaan als secundaire 
bluswatervoorziening, op voorwaarde dat er een akkoord is met de eigenaar(s).   

  
8.3 Monodisciplinaire interventieplannen 
 Indien de territoriaal bevoegde brandweer daarom verzoekt, dient de exploitant van het 

industriegebouw de nodige informatie ter beschikking te stellen van de brandweer voor de 
opmaak van een interventieplan voor het industriegebouw. 

  
 OPMERKINGEN: 
 • Elke werkgever zorgt ervoor dat de brandweerdiensten over een minimale 

hoeveelheid informatie kunnen beschikken om haar opdrachten te kunnen doen. 
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Aanwezig personeel kan hierbij helpen door het geven van informatie. De 
begeleiding op de site en binnen de gebouwen kunnen een belangrijke 
ondersteunende rol spelen bij een interventie (zie: plichten werkgever, intern 
noodplan, instructies).Vooral bij afwezigheid van personeel zal uw 
interventiedossier (verplicht cfr. Art. 3-21 van de Codex over het welzijn op het 
werk Boek III Arbeidsplaatsen Titel 3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) van 
zeer groot belang zijn. Het is belangrijk dat de gegevens die erop vermeld staan 
steeds accuraat zijn. Via het Digitaal interventie platform van de 
hulpverleningszone Midwest kan de organisatie zijn informatie delen. U kan 
hiervoor contact nemen met de dienst interventieplannen via 
interventieplan@zonemidwest.be  

 
  

 

 
ADVIES 

Het advies is GUNSTIG mits naleving van bovenvermelde opmerkingen. 
 
De adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen. Ze zijn ook 
alleen opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen over de bestaande toestand. 
 
Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, moet de brandweer opnieuw geraadpleegd worden. 
 
 
 
  
       

 

 

Lt. Mommerency Cl.      Kapt Toon Dumoulin   
Technicus brandvoorkoming     Diensthoofd Risicobeheer 

 

In opdracht namens de zonecommandant 

mailto:interventieplan@zonemidwest.be


bedrijventerrein Z2 Kleine Weg (Ringzone) te Ingelmunster
adviesverlening inzake het bouwdossier op naam van Jan-Baptist Tack, bij ons gekend onder
het kenmerk BOUWDOSSIER_6521

Geachte

Wij melden u dat het betreffende bouwplan ontvangen dd. 03-03-2022 met als onderwerp "Uitbreiden
van een bedrijfsgebouw en betonverharding", kadastraal gelegen te Ingelmunster 1 AFD, sectie B,
nr. 414C3, door WVI voorwaardelijk gunstig geadviseerd wordt wat betreft de toepassing van de
bepalingen van de verkoopvoorwaarden van WVI die vervat zijn in de aankoopakte dd. 06/07/2021.

Wij stellen volgende afwijking(en) vast wat betreft de toepassing van de bepalingen van de
verkoopvoorwaarden van WVI:
• De verplichte groenzone langsheen de rooilijn dient minstens 3m te bedragen. Deze groenzone

moet overwegend met heesters en bomen aangelegd worden, bij voorkeur met inheemse
soorten.

• Parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden op privaat terrein. Op het aangekochte terrein dient
per driehonderd (300) vierkante meter overbouwde oppervlakte tenminste één parkeerplaats
aangelegd te worden met een minimum van 5 (vijf) parkeerplaatsen. Momenteel staan geen
parkeerplaatsen vermeld op plan.

Onder voorbehoud dat de vergunning- en adviesverlenende besturen de desbetreffende afwijking
(en) verantwoord achten in het kader van de goede ruimtelijke ordening op het bedrijventerrein, kan
WVI deze bouwaanvraag gunstig adviseren mits rekening te houden met onderstaande
bemerking:
• In het kader van ons nieuw terreinbeheer waarbij de upgrade van de beeldkwaliteit van de

industrieterreinen hoog op de prioriteitenlijst staat, wenst WVI er de aandacht op te vestigen dat
er de nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de bestaande toestand op de zone
openbaar domein, tussen de rooilijn ( perceelsgrens) en de weggreppel zoveel als mogelijk aan te
leggen als groenzone. Hierbij stellen we dat deze strook enkel mag onderbroken worden ter
hoogte van een beperkt te houden toerit. Parkeren op openbaar domein is ten allen tijde uit den
boze en moet steeds op privaat domein georganiseerd worden.

Oostrozebekestraat  4
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WVI geeft met betrekking tot de waarborgen voor de inrichting van de groen- en/of
bermstrook onderstaande informatie mee:
WVI heeft op 07-07-2021 aan de eigenaar van het perceel een waarborg van € 7 170,5 voor de
inrichting van de groen- en/of bermstrook gevraagd. De waarborg is volledig betaald op
06-07-2021. De waarborg is nog niet (of nog niet gedeeltelijk vrij) gegeven.
Voor meer gedetailleerde informatie omtrent deze waarborg groen- en/of bermstrook, met referte
U_10525 kunt u terecht bij onze terreinbeheerder Bart Taveirne via telefoon 050/36 71 71 of via mail
b.taveirne@wvi.be.

Tevens geeft WVI aan de bouwheer volgend beheersadvies mee:

• De eigenaar is verplicht de strook openbaar domein, gelegen tussen zijn perceelsgrens en de
openbare weg, in stand te houden en indien noodzakelijk terug te brengen in de staat waarin
voornoemde strook zich bevond vóór de start van de bouwwerken. Voornoemde strook dient zo
vlug mogelijk hersteld te worden, doch ten laatste tegen het begin van het eerstvolgende
plantseizoen volgend op de start van de economische activiteit op het betreffende perceel.

• De aansluiting op het rioleringsstelsel dient te gebeuren volgens de voorschriften van de
rioolbeheerder en/of de gemeente.

Hoogachtend

Geert Sanders
Algemeen directeur
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