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Leefmilieu - Melding van een ingedeelde inrichting (Opslag van hout):
Akteneming
Het college,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
Op 10/10/2019 ontving het gemeentebestuur van de aanvrager, Doornlaarstraat 89E te 2820
Bonheiden, het meldingsformulier voor een indeelde inrichting (de opslag van hout) op een
locatie gelegen te Doornlaarstraat 89E te 2820 Bonheiden, kadastraal gekend 2de afdeling,
sectie B, perceelnummer 648E.
De melding betreft de opslag van een partij verzaagde boomstammen in een leegstaande
loods.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.
Voorgeschiedenis
10/10/2019: Meldingsformulier van de aanvrager voor de opslag van hout gelegen
Doornlaarstraat 89E te 2820 Bonheiden.
Feiten en context
De bevoegde overheid gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn
of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3,§3, van het Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid
2° artikel 4.2.2,§1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Als de handelingen of exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde
overheid akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending
aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf
de dag na de datum van ontvangst van de melding.
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid
de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in
kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder
gevolg gegeven.
Juridische grond

 Het Decreet van 05/04/1995 houdende Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en zijn wijzigingen.
 Het Decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning.
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/11/2015 tot uitvoering van het Decreet
van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit).
Argumentatie
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project. Het
college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename. De
ingedeelde inrichting is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is
dus meldingsplichtig. Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3,§3 van het Decreet van 05/04/1995
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.
De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.
Besluit:
Enig artikel - Neemt akte van de melding van Albert Leysen, Doornlaarstraat 89E te 2820
Bonheiden, voor de opslag van hout in een loods gelegen te Doornlaarstraat 89E te 2820
Bonheiden, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B, perceelnummer 648E omvattende:
 19.6.1°a) Opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte),
stro of soortgelijke producten), met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in
rubriek 48 [...] , met een capaciteit van: meer dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een
lokaal.
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