
 
Uittreksel uit de notulen van
Omgevingscollege van 7 augustus 2018

Omgeving - Melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, de heer Eric Braet; 
Kruishillestraat 42, 8210 Zedelgem tot de exploitatie van een inrichting van klasse 3, gelegen te idem 
– aktename  - nr. OMV_2018093650
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Het college,
Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid – 5 april 1995;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning – 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning – 27 november 2015;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening- 15 mei 2009;
Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, zijn uitvoerings- 
en
wijzigingsbesluiten;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op de melding inzake de exploitatie van een inrichting van klasse 3 ingediend door de 
heer Eric Braet, Kruishillestraat 42, 8210 Zedelgem strekkende tot het exploiteren van 1.600 
liter propaangas (bovengronds), rubriek 17.1.2.2.1, gelegen te idem, kadastraal bekend: 
Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie D percnr(s). 0003r;
Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die melding de datum draagt van 29 juni 
2018;
Gelet op artikel 4.1.1. Vlarem II is de inplantingplaats verenigbaar met de algemene en 
aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften;
Gelet op artikel 113 van het decreet omgevingsvergunning en artikel 3.3.0.1 Vlarem II en 
artikel 3.3.0.2 Vlarem II kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd;
Overwegende dat de hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen 
bepaald zijn op basis van het meldingsdossier, dat er evenwel geen adviezen voorzien zijn in 
deze procedure;
Gelet op artikel 111 van het decreet omgevingsvergunning kan akte genomen worden van 
de melding;
 
Besluit:
 
Artikel 1.- Akte te nemen van de melding inzake de exploitatie van een inrichting van klasse 
3 ingediend door de heer Eric Braet, Kruishillestraat 42, 8210 Zedelgem strekkende tot het 
exploiteren van 1.600 liter propaangas (bovengronds), rubriek 17.1.2.2.1, gelegen te idem, 
kadastraal bekend: Zedelgem Afdeling 1 Zedelgem, sectie D percnr(s). 0003r.
Artikel 2.- De exploitant is verplicht de voor de inrichting geldende door de Vlaamse 
executieve vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, alsmede alle andere op de 
exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu, van de 
oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, na te leven.
Artikel 3.- Kennis van dit besluit te geven aan de exploitant.

GOEDGEKEURD
Sabine Vermeire
Algemeen directeur
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wnd. voorzitter
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