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Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, 
provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

          

Danny Toelen Cathy Berx
     

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting

- Exploitant/Aanvrager: nv Lukoil Belgium, gevestigd Medialaan 50 te 1800 Vilvoorde (KBO 
400.700.961)

- Adres: 2200 Herentals, Aarschotseweg 24
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20181113-0130   
- Referentie OMV-loket: 2021082812 – V2
- Dossiernummer VVO: OMVP-2021-0073 
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2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 2-C-721K
- Planologische bestemming:

o Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
ambachtelijke bedrijven en kmo's

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), 
zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd 
bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere 
regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een tankstation met shop en selfcarwash-installatie en omvat:
- het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastraal 

perceel 2-C-721K met de opslag van max. 1.000 liter butaan/propaan in verplaatsbare 
recipiënten (17.1.2.1.1);

Rubricering: 17.1.2.1.1;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- het lozen van 0,64 m³/uur, 3,08 m³/dag en 964 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van het 

tankstation en de carwash, via een KWS-afscheider in de openbare riolering (3.4.1.a);
- brandstofverdeelinstallaties met in totaal 10 verdeelslangen (6.5.2);
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- 3 selfwashboxen voor het wassen van maximaal 30 wagens per dag (15.4.1);
- diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en airco’s met een totale geïnstalleerde drijfkracht 

van 18,9 kW (16.3.2.a);
- een LPG-verdeelpomp met 1 verdeelslang (16.4.1);
- de opslag van max. 1.000 liter butaan/propaan in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 9.800 liter LPG in een ondergrondse houder (17.1.2.2.2);
- de opslag van 27,49 ton diesel/flam, waarvan 24,99 ton diesel in een ondergrondse houder van 

30.000 liter en 2,50 ton flam in een ondergrondse houder van 3.000 liter (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 46,5 ton benzine in een ondergrondse houder van 30.000 liter en een 

ondergrondse gecompartimenteerde houder van 30.000 liter (10.000 liter + 20.000 liter) 
(17.3.2.2.2.a);

- de opslag van 660 kg zepen (17.3.4.1.a);
- de opslag van 1.500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2015-0182 d.d. 3 december 2015 van de deputatie houdende gedeeltelijke 
vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging van een tankstation met 
shop voor een termijn verstrijkend op 3 december 2035;

- Besluit nr. MLAV1-2016-0079 d.d. 3 30 juni 2016 van de deputatie houdende vergunning voor 
het veranderen door wijziging en uitbreiding van een tankstation met shop voor een termijn 
verstrijkend op 3 december 2035;

- Besluit nr. OMVP-2018-0168 d.d. 7 maart 2019 van de deputatie houdende vergunning voor 
het veranderen van een tankstation met shop door uitbreiding met een selfcarwash-installatie 
voor een termijn verstrijkend op 3 december 2035; 

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Hiervoor wordt verwezen naar het advies van Herentals.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 19 april 2021
- Vervollediging van de aanvraag: 7 mei 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 27 mei 2021 (versie in het Omgevingsloket: V2) 

8. Adviezen

Schepencollege van Herentals
- advies gevraagd op 27 mei 2021;
- advies ontvangen op 24 juni 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar:

a. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft Lukoil Herentals - Duplicaat van 2021070244.
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting
De exploitant, Lukoil Belgium nv, wenst met voorliggende aanvraag een vergunning te 
bekomen voor het houden van 1.000 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten. 
Het betreft een opslagplaats voor propaan en butaan. De andere rubrieken blijven 
ongewijzigd en de exploitant vraagt geen hernieuwing aan.

b. Historiek
- VLAREM milieuvergunning: 1996/014, Tankstation - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 1999/024, Tankstation - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- VLAREM milieuvergunning: 2015/030, Tankstation met shop - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 

Vergund
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- VLAREM milieuvergunning: 2016/011, tankstation - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1996/00008, Bouwen van een benzinestation - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Geweigerd
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1996/00177, Bouwen van een benzinestation. - In 

uitvoering, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1997/00202, Aanbrengen van reclame bij benzinestation. - 

Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1999/00111, Installatie van een ondergrondse tank (9800 l) 

en lpg zuil. - Uitgevoerd, resultaat: Vergund
- VLAREM mededeling of melding: 2006/024, tankstation - Vervallen, resultaat: Niet vergund
- Digitale stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: SV2017/143, het bouwen van een 

self-carwash met bijhorend stofzuigereiland - In uitvoering, resultaat: Vergunning
- VLAREM melding klasse 3: 2017/046, self-car-wash - Aktename, resultaat: Aktename
- Aanvraag omgevingsproject: OMG/2019/00008, Lukoil Belgium Herentals - Beslissing 

geregistreerd, resultaat: Vergunning onder voorwaarden
- Melding omgevingsvergunning: OMG/2020/00174, de exploitatie van een bovengrondse 

propaangastank - Aktename, resultaat:
c. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden. De eenvoudige 
procedure wordt gevolgd.

d. Stedenbouwkundige basisgegevens
Planologische voorschriften
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
bestaande hoofdverkeerswegen
Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
ambachtelijke bedrijven en kmo's
Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Aarschotseweg, goedgekeurd op: 27 september 2018
Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

e. Sectorale regelgeving
Voortoets/Passende beoordeling
Gelet op het feit dat het voorwerp van de aanvraag in principe gesloten gasflessen betreft 
lijken deze geen uitstoot te hebben en bijgevolg geen impact op de discipline natuur te 
hebben.

f. Toetsing van de milieuaspecten
Water 
Het voorwerp van voorliggende aanvraag lijkt geen effect te hebben op de discipline water.
Lucht 
Het voorwerp van de aanvraag lijkt in normale omstandigheden geen impact te hebben op 
de luchtkwaliteit in de omgeving. Indien lekkage van een gasfles zich voordoet dient de 
exploitant deze lekkage op een veilige manier te verhelpen. Het vullen van gasflessen is 
geen onderdeel van de aanvraag en mag bijgevolg niet uitgevoerd worden op de site van de 
exploitatie.
Geluid 
Het voorwerp van de aanvraag lijkt geen risico te hebben op geluidshinder.
Mobiliteit 
Voor het aanvullen van de voorraad worden 1 à 2 leveringen per maand verwacht. Gelet op 
de ligging van de exploitatie, aan een drukke weg, lijkt dit geen onaanvaardbare druk op de 
lokale verkeerssituatie met zich mee te brengen.
Bodem 
Indien lekkage zou plaatsvinden van een gasfles verdampt deze normaliter en zal er dus 
geen bodemverontreiniging plaatsvinden. Bijgevolg lijkt het voorwerp van de aanvraag geen 
onaanvaardbaar risico met betrekking tot de discipline bodem te hebben.
Gevaarlijke producten 
Propaan en butaan in verplaatsbare recipiënten zijn brandbare en explosiegevoelige 
producten. De exploitant geeft aan enkele veiligheidsmaatregelen te hanteren: 
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• De flessen worden in een volledig afgesloten flessenkooi gestockeerd zodat de flessen niet 
toegankelijk zijn voor het publiek, conform art. 5.17.3.2.3. §4 van Vlarem II. Enkel 
bevoegden kunnen de gasopslag betreden. 
• Er wordt een perimeter van 3 meter rond de kooi voorzien waarin er niet mag gerookt 
worden, geen elektronische toestellen mogen gebruikt worden, een openvuurverbod heerst. 
Dit door vermelding via een paneel met pictogrammen op de flessenkooi. 
• Een brandblusser bevindt zich in de buurt van de opslag flessen.
De exploitant wordt erop gewezen dat de opslagplaats volgens de bepalingen in art. 
5.17.3.2.5. van Vlarem II moet geconstrueerd worden: 
• De vloer dient te bestaan uit een weerstandbiedend en voor bodemverontreinigende 
gassen ondoordringbaar materiaal, zo aangelegd dat de stabiliteit van de recipiënten 
verzekerd is. 
• De vloer van de opslagplaats, mag over zijn hele oppervlakte niet lager liggen dan het 
belendende terrein en mag noch openingen noch holten of geulen bevatten, tenzij voor de 
afvoer van hemelwater indien een hydraulisch bediend afvoerslot of gelijkwaardig materieel 
is voorzien. Deze voorschriften gelden eveneens binnen de zone afgebakend door 
scheidingsafstanden, vermeld in artikel 5.17.3.2.4. van Vlarem II. 
• Het dak dient gebouwd te worden uit onbrandbare materialen en mag hoe dan ook slechts 
voor maximaal 20 % bestaan uit doorschijnend en zelfdovend materiaal.
Afval 
De gasflessen zijn herbruikbaar. Lege recipiënten dienen binnen de stockeringszone 
opgeslagen te worden op een plaats waar duidelijk aangegeven is dat het lege recipiënten 
betreft, conform art. 5.17.3.2.3. §3 van Vlarem II.
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de 
effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting 
veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde 
exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

g. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven 
en kmo's.
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 ander industriële bedrijven toegelaten, 
namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, 
opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
De 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.
Gelet op bovenstaande lijkt gesteld te kunnen worden dat de ligging van de exploitatie 
verenigbaar is met de bestemming op het gewestplan.

h. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met 
bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel ‘ingedeelde 
inrichting of activiteit’ te worden geadviseerd als gunstig, mits naleving van de algemene en 
de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM.

2. Conform artikels 29 en 44 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, neemt het college kennis van het verslag van de GOA dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 15 juni 2021 is gunstig onder voorwaarden.

3. Argumentatie:
Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt 
de inhoud ervan tot haar eigen motivatie.

4. Besluit:
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies onder voorwaarden voor 
de omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2021082812 aan Lukoil Belgium nv voor 
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handelingen op een terrein met adres Aarschotseweg 24 in Herentals met kadastrale 
omschrijving afdeling 13302, sectie C, perceel 721K.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving
- In het laatste besluit met kenmerk OMVP-2018-0168 d.d. 7 maart 2019 werd de opslag van 

46,5 ton benzine in een ondergrondse houder van 30.000 liter en een ondergrondse 
gecompartimenteerde houder van 30.000 liter (10.000 liter + 20.000 liter) ingedeeld in rubriek 
17.3.2.2.3. Deze opslag dient echter te worden ingedeeld in rubriek 17.3.2.2.2.a; de rubriek 
werd aangepast in de geactualiseerde vergunningstoestand.

- De omschrijving kan worden behouden.
2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure 
- Het gedeelte van de aanvraag met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

heeft uitsluitend betrekking op indelingsrubrieken van de derde klasse. Bijgevolg valt de 
aanvraag onder het toepassingsgebied van artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde 
procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid 
- Het advies van het schepencollege is gunstig. Er wordt opgemerkt dat de exploitatie volgens 

het gewestplan gelegen is in een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
4. Toetsing aan titel V van het DABM 
- Het advies van het schepencollege is gunstig.
- Propaan behoort tot de categorie van brandbare en explosiegevoelige producten. Om risico’s te 

beperken, worden de flessen in een afgesloten flessenkooi gestockeerd en wordt een perimeter 
van 3 m gesteld, met rookverbod en verbod op gebruik van elektronische toestellen. 

- De gassen worden opgeslagen in verplaatsbare recipiënten. Wanneer de gassen zouden 
vrijkomen, verdampen ze, waardoor geen effecten naar bodem kunnen veroorzaakt worden.

- Voor de levering van de gasflessen worden 1 à 2 leveringen per maand voorzien. Gezien de 
ligging van het tankstation zal de impact naar de omgeving dus zeer beperkt zijn.

- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het 
DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur 
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de 

uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle 
aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB 
- Niet van toepassing
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het 

project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden 
besloten dat het principe niet wordt geschonden.

- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken 
die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag 
behoren.

8. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en 

gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte 
adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet 
relevant is.

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en 
gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte 
adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de 
omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de overige gevraagde 
activiteiten niet relevant is.
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9. Termijn
- De naar milieu ingedeelde activiteiten kunnen worden vergund tot 3 december 2035.
10. Voorstel voorwaarden
MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) 

en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
§2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
§3. Bijzondere:
1. Geen;
zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een 
automatische afsluiter (of equivalent systeem).

2. De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen 
moeten opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar/ handelaar/ makelaar en 
afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden 
bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

3. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een 
logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de 
goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.

- De POA stelt vast dat deze voorwaarden reeds geregeld worden in Vlarem II en 
vervangen kunnen worden door volgende voorwaarde:
‘Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.’

11. Conclusie
- Gunstig. 

10.Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van 
titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de 
beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van 
het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal 
waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale 
Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt 
bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde 
vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

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, kunnen 
tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld 
door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de 
brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd 
bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.
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De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van 
dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of 
constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende 
aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Lukoil Belgium, gevestigd Medialaan 50 te 1800 Vilvoorde (KBO 400.700.961), wordt 
onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot 
een tankstation met shop en selfcarwash-installatie (inrichtingsnummer omgevingsloket 
20181113-0130), gelegen Aarschotseweg 24 te 2200 Herentals, het kadastraal perceel 2-C-721K, 
te veranderen door uitbreiding. De vergunning omvat: 
- het veranderen door uitbreiding met de opslag van max. 1.000 liter butaan/propaan in 

verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1).

Rubricering: 17.1.2.1.1.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- het lozen van 0,64 m³/uur, 3,08 m³/dag en 964 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van het 

tankstation en de carwash, via een KWS-afscheider in de openbare riolering (3.4.1.a);
- brandstofverdeelinstallaties met in totaal 10 verdeelslangen (6.5.2);
- 3 selfwashboxen voor het wassen van maximaal 30 wagens per dag (15.4.1);
- diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en airco’s met een totale geïnstalleerde drijfkracht 

van 18,9 kW (16.3.2.a);
- een LPG-verdeelpomp met 1 verdeelslang (16.4.1);
- de opslag van max. 1.000 liter butaan/propaan in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 9.800 liter LPG in een ondergrondse houder (17.1.2.2.2);
- de opslag van 27,49 ton diesel/flam, waarvan 24,99 ton diesel in een ondergrondse houder van 

30.000 liter en 2,50 ton flam in een ondergrondse houder van 3.000 liter (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 46,5 ton benzine in een ondergrondse houder van 30.000 liter en een 

ondergrondse gecompartimenteerde houder van 30.000 liter (10.000 liter + 20.000 liter) 
(17.3.2.2.2.a);

- de opslag van 660 kg zepen (17.3.4.1.a);
- de opslag van 1.500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke 
hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn 
afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 3 december 2035.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 
99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen: 
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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;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het 
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, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze 
voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens 
bijlagen. 

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie 
van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:
MILIEUVOORWAARDEN:
§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) 

en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
§2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
§3. Bijzondere: geen.

Zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde van toepassing is:
1. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7  

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde 
duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het 
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Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de 
vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de 
artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de 
Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg 
(adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 
20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid ingesteld dient te worden 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 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en 
dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift bezorgt 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 die zelf het beroep instelt. 

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Art. 87. §1. 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;

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 Omgevingsvergunningsdecreet.

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.
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