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Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen 
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}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het 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;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-
erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 18 juni 2019 ingediend door de bvba Fike Europe, gevestigd Toekomstlaan 
52 in 2200 Herentals, strekkende tot het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van 
een inrichting voor het vervaardigen van drukbeveiligingstoestellen, gelegen Toekomstlaan 52 te 
2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-78B en 2-D-100H, als 
volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 2-D-78B:
- het bouwen van een pomplokaal;
- het plaatsen van een sprinklertank;
- het plaatsen van een luifel voor brandstoftank;
- het bouwen van een buitenopslag;
- bet bouwen van een opslagzone voor gasflessen;
- het plaatsen van een afdak voor opslag van goederen (regularisatie);
- het verbouwen van een gebouw door wijziging gevelopeningen en omsluiting luifel 

(regularisatie);
- het plaatsen van een rokersruimte (regularisatie);
- het plaatsen van een fietsenberging (regularisatie);
- het aanleggen van bijkomende verhardingen (met o.a. 77 parkeerplaatsen voor auto’s en 21 

parkeerplaatsen voor fietsers)(regularisatie);

De aanvraag betreft het veranderen door toevoeging van perceel 2-D-100H (deel), wijziging en 
uitbreiding een inrichting voor het vervaardigen van drukbeveiligingstoestellen, als volgt:
- uitbreiding van/met:

 de lozing van huishoudelijk afvalwater met 700 m³/jaar tot een totaal lozingsdebiet van 1,35 
m³/uur, 13,5 m³/dag en 2.700 m³/jaar in de openbare riolering (3.2.2.a);

 één verdeelslang op de tank van 1.000 liter stookolie (6.5.1);
 één inrichting voor het afvullen van verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel (met 

gevarenpictogram GHS07)(16.4.2);
 de opslag van 1,602 ton brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
 de opslag van 510 kg bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.1.a);
 de opslag van 1,756 ton schadelijke producenten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.1.a);
 de opslag van 1,026 ton gezondheidsgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS08 

(17.3.7.1a);
 de opslag van 258 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten met gevarenpictogram 

GHS09 (17.3.8.1);
 een ultrasoonreiniging in behandelingsbaden van 20 liter en 42 liter (29.5.7.2.a.1);

- wijziging door:
 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en opslagwijze en 

vermindering met 575 liter tot een totale opslag van 425 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
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 het vervangen van airco’s en uitbreiding met een vermogen van 42,88 kW tot diverse 
luchtcompressoren (48,5 kW), airco’s (62,85 kW) en koelinstallaties (4,8 kW) met een totaal 
geïnstalleerde drijfkracht van 116,15 kW (16.3.1.1);

 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening, het verhuizen van gasopslag 
1 en uitbreiding met 68.080 liter gassen tot 2 gasopslagplaatsen met een totale opslag van 
69.600 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3); 

 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (17.1.2.2.2);
 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en uitbreiding met de opslag 

van 833 kg lichte stookolie tot een totale opslag van 1,358 ton mazout/stookolie 
(17.3.2.1.1.1.b) waarvan:
- 833 kg lichte stookolie in een bovengrondse tank van 1.000 liter;
- 525 kg mazout in een bovengrondse tank van 630 liter;

 herrubricering van rubriek 29.5.2.3.a naar 29.5.2.2.a;
 wijziging doordat de stookinstallatie van 76,3 kW wordt vervangen door 2 van elk 48 kW 

zodat er een uitbreiding is van het vermogen met 19,7 kW tot stookinstallaties op gas (1x 
300 kW, 1x 110 kW, 2x 48 kW en 3x 62 kW ) met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 692 kW (43.1.1.a); 

 dat rubriek 31.1.1.a niet meer van toepassing is;

Rubricering volgens aanvrager: 3.2.2.a - 6.4.1 - 6.5.1 - 16.3.1.1 - 16.4.2 - 17.1.2.1.3 - 
17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 
29.5.2.2.a – 29.5.7.2.a.1 - 43.1.1.a;

Gelet op het feit dat de aanvraag zou resulteren in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op 
het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- een spuitcabine met een geïnstalleerde drijfkracht van 24 kW (4.3.c.1.i);
- de opslag van 425 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- één verdeelslang op de tank van 1.000 liter mazout (6.5.1.);
- één transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA (12.2.1);
- het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse luchtcompressoren, airco’s en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht 

van 116,15 kW (16.3.1.1);
- één inrichting voor het afvullen van verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel (met 

gevarenpictogram GHS07)(16.4.2);
- de opslag van 69.600 liter diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 4.945 liter stikstof in een vaste tank (17.1.2.2.2);
- de opslag van 1,358 ton mazout/stookolie (17.3.2.1.1.1.b) waarvan:

 833 kg lichte stookolie in een bovengrondse tank van 1.000 liter (met verdeelslang);
 525 kg mazout in een bovengrondse tank van 630 liter;

- de opslag van 1,602 ton brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 510 kg bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.1.a);
- de opslag van 1,756 ton schadelijke producenten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.1.a);
- de opslag van 1,026 ton gezondheidsgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS08 

(17.3.7.1a);
- de opslag van 258 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten met gevarenpictogram 

GHS09 (17.3.8.1);
- de opslag van max. 2.000 l/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een laboratorium (24.4);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 1.100 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht 

van 100 kW (29.5.4.1.a);
- een ultrasoonreiniging in behandelingsbaden van resp. 20 liter en 42 liter (29.5.7.2.a.1);
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- 7 stookinstallaties op gas (1x 300 kW, 1x 110 kW, 3x 62 kW en 2x 48 kW) met een totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 692 kW (43.1.1.a);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op 
datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:
- Besluit nr. MLAV1-2015-0169 d.d. 19 november 2015 houdende vergunning voor het verder 

exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het vervaardigen 
van metalen producten voor een termijn verstrijkend op 19 september 2035;

 
Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 november 2018 en 
vervolledigd op 18 juni 2019; op het feit dat op datum van 15 juli 2019 de aanvraag ontvankelijk en 
volledig werd verklaard;

Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden te Herentals; er werden geen bezwaren ingediend; 

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 2 september 2019 van het college van burgemeester en 
schepenen van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:
Het college sluit zich aan bij het verslag van de GOA en maakt de inhoud ervan tot haar eigen 
motivering – verslag GOA:
1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

a. Via voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wenst de exploitant een perceel toe te 
voegen aan de vergunning. Op het perceel zullen apart toegankelijke bedrijfsunits gehuurd 
worden voor activiteiten die vallen onder rubriek 16.4.2 'inrichting voor het afvullen van 
verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel –GHS07' en rubriek 17.1.2.1.3 'opslag van 
gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten'.

b. Verder wordt een nieuwe bovengrondse houder voor de opslag van 1.000 liter mazout 
geplaatst, voorzien van een verdeelslang, wordt de stookinstallatie van 76,3 kW vervangen 
door 2x 48 kW, zal de bestaande gasopslag 1 verplaatst worden, wordt een inrichting voor 
het ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal voorzien en worden een aantal 
rubrieken aangepast aan de reële situatie (regularisatie: lozen van huishoudelijk afvalwater, 
airco's op de burelen werden vervangen en uitgebreid en de opslag van brandbare 
vloeistoffen is met meer dan 50% toegenomen).

c. Volgens de plannen met de stedenbouwkundige gegevens werden ter plaatse enkele 
constructies opgericht die niet vergund waren en de verhardingen werden anders uitgevoerd 
dan vergund. Bovendien worden met deze aanvraag nog nieuwe constructies aan het terrein 
toegevoegd.

d. De volgende constructies worden voorgesteld ter regularisatie (inplanting steeds bekeken 
vanuit Toekomstlaan, deel richting station Wolfstee):
- Afdak opslag goederen. Dit betreft een constructie tegen de achterzijde van het hoofd-

gebouw. Dit heeft een breedte van 16,20 m, en een bouwdiepte van 6,00 m. De hoogte is 
5,68 m. Deze constructie respecteert nog een afstand tot de achterste perceelgrens van 
ongeveer 18 m.

- Fietsenberging. Deze werd opgericht tegen de linker zijgevel van het hoofdgebouw, en 
met een afstand van ongeveer 10,5 m tot de linker perceelgrens. Deze heefteen breedte 
van 5,76 men een bouwdiepte van 14,85 m. De hoogte is ongeveer 2,50 m. Deze wordt 
opgericht tegen de achtergevel van de bestaande hoogspanningscabine.

- Rokersruimte. Deze wordt opgericht net voor de bestaande hoogspanningscabine links van 
het hoofdgebouw. Deze reikt niet voorbij de voorgevel van het hoofdgebouw. De breedte 
van deze ruimte is 1,48 m, de bouwdiepte is 2,48 m en de afstand tot de linker 
perceelgrens is ongeveer 13,5 m.

- Gebouw. De eerder vergunde fietsenberging wordt aangepast en ingericht tot een 
uitbreiding van labo 2 engeneer products. Ook de luifel wordt omsloten en er wordt een 
trap met bordes voorgesteld tegen deze gevel om een bijkomende nooduitgang te kunnen 
aanbrengen als extra nooduitgang van de eerste verdieping.
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- Verhardingen en parkeerplaatsen. Er wordt op de vergunde toestand een inrit links 
vooraan op het terrein voorgesteld, maar deze is niet vergund volgens de eerder 
verleende vergunningen. Er wordt vastgesteld dat de groenzones op het terrein vooraan 
langs Toekomstlaan en rechts langs Toekomstlaan. Rechts achteraan wordt een nieuwe 
doorrit verhard met hierlangs in de voortuinstrook ook parkeerplaatsen dwars op. Langs 
de hele achterste perceelgrens werd de groene buffer gereduceerd van 3,00 m naar een 
zone met een breedte van 1,00 m tot 0,40 m.

e. Naar het achterliggende perceel wordt een doorgang voorgesteld omdat op dat terrein ook 
een unit staat dat in gebruik wordt genomen bij voorliggende gebouwen. Het is echter niet 
duidelijk hoe dit gebouw vergund is en hoe dit gebouw zich verhoudt met de overige 
bebouwing op dit terrein. Deze gegevens ontbreken in het dossier.

f. De volgende constructies worden voorgesteld als nieuw (inplanting steeds bekeken vanuit 
Toekomstlaan, deel richting station Wolfstee):
- Luifel. Deze wordt tegen de achtergevel voorgesteld met een bouwdiepte van 2 m en een 

breedte van 3 m. De hoogte is 2,47 m. De achtergevel respecteert een afstand van 
ongeveer 22 m tot de achterste perceelgrens.

- Pomplokaal. Deze constructie heeft een breedte van 6,00 m en een bouwdiepte van 
2,50 m. De hoogte is 2,59 m en de inplanting respecteert ongeveer 22 m tot de achterste 
perceelgrens.

- Open opslag/luifel. Dit betreft een opslagruimte met een breedte van 9,5 m, een bouw-
diepte van 7 men deze wordt voorgesteld tot op een afstand van 1,40 m.

- Sprinklertank. Deze is cilindervormig en heeft een doorsnede van ongeveer 10 m. De 
hoogte is ongeveer 6,60 m. Deze tank respecteert een afstand tot de achterste perceel-
grens van ongeveer 8,5 m en ze wordt opgericht tussen het pomplokaal en de nieuwe 
open opslag/luifel.

- Een opslagzone voor gasflessen. Dit betreft een kooi, met een breedte van ongeveer 
6,7 m en een bouwdiepte van 1,50 m. De hoogte is 2,30 men deze wordt tegen de 
achtergevel van het hoofdgebouw geplaatst.

2. Openbaar onderzoek
Overeenkomstig 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 is de gewone 
procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar 
onderzoek werd gehouden van 24 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019. Er werden 0 bezwaren 
ingediend.

3. Stedenbouwkundige basisgegevens 
a. Planologische voorschriften

- Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
industriegebieden

- Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018
b. Verordeningen

- Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
- Hemelwaterputten (gewestelijk)
- Weekendverblijven (gewestelijk)
- Toegankelijkheid (gewestelijk)
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

c. Beoordeling planologisch kader
- De voorgestelde constructies zijn niet in strijd met de geldende gewestplanbestemming 

industriegebied.
- De aanvraag is niet in strijd met het geldende PRUP.

4. Watertoets
a. Het is aan de vergunningverlenende overheid om de watertoets uit te voeren. 
b. Afvalwater:

Het is niet duidelijk of er nieuw afvalwater gegenereerd wordt met de nieuwe constructies.
Er wordt aangegeven dat de debieten van het huishoudelijk afvalwater stijgen. Er worden 
geen nieuwe aansluitingen op de riolering voorzien. Het is aan de bouwheer om bij de 
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technische dienst van de stad na te gaan, welke debieten verantwoord kunnen worden. De 
exploitant geeft aan dat er geen bedrijfsafvalwater zal geloosd worden. Ook van de gehuurde 
bedrijfsunit wordt geen afvalwater geloosd.

c. Hemelwater:
Als het hemelwater van de nieuwe constructies, verhardingen en dergelijke moeten volledig 
infiltreren in de bodem op het eigen terrein. Mede daarom wordt ook opgelegd dat er tussen 
de straat en de parkeerplaatsen steeds een bufferstrook wordt aangelegd, behoudens ter 
hoogte van de oprit.

5. Toetsing van de milieuaspecten
De exploitant vraagt vergunning voor de exploitatie van een inrichting voor het vullen van 
verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07. De 
exploitant vraagt vergunning voor de opslag van verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel: 
10.400 liter FM200/HFC-227EA (8x 1.300 liter) en 3.200 liter HFC-125 (4x 800 liter). Het lijkt 
hierbij enkel te gaan om de 'voorraad' van af te vullen brandblusmiddel dat aangeleverd wordt in 
bulkcontainers. De opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel lijkt niet mee 
opgenomen in de aangevraagde opslag. Het lijkt aangewezen dat de POVC verduidelijking vraagt 
aan de exploitant.
a. Water

- Uit de aanvraag kan afgeleid worden dat er enkel sanitair afvalwater geloosd wordt.
- De exploitant wenst de vergunde rubrieken uit te breiden met een ultrasoonreiniging 

(nieuwe rubriek 29.5.7.2.a.l - 'inrichtingen voor het ontvetten van metalen of voorwerpen 
van metaal door middel van een organisch oplosmiddel in behandelingsbaden van 20 & 
42 liter- totaal 62 liter'). Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de ultrasoonreiniging zal 
worden opgevangen en afgevoerd door een erkend transporteur/verwerker. De exploitant 
geeft aan dat er geen bedrijfsafvalwater zal geloosd worden.

- De exploitant wenst de vergunde lozingsdebieten voor huishoudelijk afvalwater aan te 
passen aan de reële situatie (regularisatie) vermits er momenteel meer mensen zijn 
tewerkgesteld in vergelijking met de vergunde situatie. Het geloosde volume is met meer 
dan 50% toegenomen ten opzichte van de vergunde situatie.

- Er zal geen sanitair afvalwater noch bedrijfsafvalwater geloosd worden via de gehuurde 
bedrijfsunit van het perceel dat de exploitant wenst toe te voegen aan de vergunning. De 
exploitant neemt in bijlage E bij de aanvraag op dat de nieuwe inrichting 'vulinstallatie 
voor blusgassen' (dat ondergebracht zal worden in de gehuurde bedrijfsunits op het 
perceel dat de exploitant wenst toe te voegen aan de vergunning) geen water verbruikt en 
hier bijgevolg geen bedrijfsafvalwater ontstaat.

b. Lucht
- De oude stookinstallaties op gas (76,3 kW) die gebruikt werden om de burelen te verwar-

men, werden vervangen door twee condenserende gasketels van 48 kW. De exploitant 
dient er op gewezen te worden dat voor centrale stooktoestellen die in hoofdzaak gebruikt 
worden voor de verwarming van gebouwen en, optioneel, voor de aanmaak van warm 
verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende 
het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van 
gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater van toepassing is.

- De airco's op de burelen werden verwijderd en vernieuwd door split-units die werken met 
het koelmiddel R32 (voorheen: R410A). R32 heeft een lagere GWP dan R410A. De 
exploitant dient er op gewezen te worden dat hij, m.b.t. de nieuwe koelinstallaties, 
gebonden is aan de sectorale milieuvoorwaarden m.b.t. het onderhoud en, indien van 
toepassing, de periodieke keuring, de periodieke lekdichtheidscontrole en het 
installatiegebonden logboek (artikel 5.16.3.3 van Vlarem II).

c. Gevaarlijke producten
- Mazouttank

 De exploitant vraagt om in de vergunning akte te nemen van een bijkomende mazout-
tank van 1.000 liter (833 kg) ten behoeve van de dieselmotoren van de sprinkler-
installatie. Deze tank zal voorzien worden van een verdeelslang. De tank zal geplaatst 
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worden in het sprinklerlokaal. De exacte locatie lijkt niet aangeduid op het 
uitvoeringsplan.

 Er zal eveneens een bovengrondse mazouttank van 630 liter, gemonteerd op de 
dieselmotor van de sprinklerinstallatie, geplaatst worden.

 Hierbij dient gewezen te worden naar de definitie van opslagplaats in artikel 1.1.2 van 
Vlarem II (algemene definities, 8° onder definities gevaarlijke producten en brandbare 
vloeistoffen). Hierin is opgenomen dat geïntegreerde brandstoftanks bij vast 
opgestelde motoren, zoals aggregaten, pompen, noodgeneratoren en dergelijke, met 
een maximale waterinhoud van 2.000 liter, niet als opslagplaats beschouwd worden. 
Het lijkt aangewezen om dit voor te leggen aan de POVC.

- Opslag in verplaatsbare recipiënten - gassen
 De exploitant vraagt vergunning om gasopslag 1 (enkel gassen van groep 4) te 

verplaatsen en vraagt vergunning voor een nieuwe gasopslag 3 (bevat onder meer de 
opslag van brandblusmiddelen in bulkcontainers (GHS04, GHS07), ingedeeld in groep 
4 van de gassen; overige opgeslagen gassen zijn gekenmerkt door gevarenpictogram 
GHS04 en behoren eveneens tot groep 4).

 De gassen van gasopslag 1 zullen binnen een afsluitbaar hekwerk en onder een afdak 
geplaatst worden. Het betreft een open opslagplaats. De exploitant geeft in bijlage E 
aan dat de geldende scheidingsafstanden zullen gerespecteerd worden.

 De nieuwe gasopslag 3 wordt ondergebracht in de bedrijfsunits die door de exploitant 
bijkomend zullen gehuurd worden en gelegen zijn op een perceel dat de exploitant bij 
de vergunning wenst toe te voegen. De exploitant geeft in bijlage E bij de aanvraag 
aan dat een veiligheidsafstand van 2 meter zal gerespecteerd worden ten opzichte van 
lokalen zonder open vuurverbod en de limieten eigendom. Er zijn geen 
minimumafstanden van toepassing t.o.v. gassen ingedeeld in andere groepen. In 
bijlage E van de aanvraag wordt opgenomen dat de gasopslag 3 zal uitgevoerd worden 
conform Vlarem II artikel 5.17.3.2.6 'gesloten opslagplaatsen'.

- Opslag in verplaatsbare recipiënten - vloeibare stoffen en vaste stoffen
 De exploitant neemt in bijlage E bij de aanvraag op dat de chemische producten 

worden opgeslagen in een daarvoor bestemde stockageruimte en/of brandkasten 
(kleinere verpakkingen) met een inkuiping. De exploitant dient er op gewezen te 
worden dat hij de regelgeving m.b.t. de scheidingsafstanden strikt dient na te leven. 
Op het uitvoeringsplan kan niet afgeleid worden of hieraan voldaan is.

d. Bodem
- De exploitant neemt in bijlage E van de aanvraag op dat de productiehallen voorzien zijn 

van een verharde waterdichte betonnen bodem; dat de chemische producten zullen 
opgeslagen worden in een daarvoor bestemde stockageruimte en/of brandkasten (kleinere 
verpakkingen) met een inkuiping.

- De exploitant dient gewezen te worden dat hij, met betrekking tot de bovengrondse 
mazouttank van 1.0 liter met verdeelslang, conform de bepalingen in artikel 5.6.2.1.2, de 
nodige maatregelen moet nemen om het morsen van vloeibare brandstoffen, 
verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

- 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 exploitatie-
voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden en indien de 
verduidelijkingen voldoende verantwoord kunnen worden.

6. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
a. Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving

- Het perceel ligt langs Toekomstlaan, op de hoek van 2 doodlopende delen van deze straat. 
Deze omgeving wordt gekenmerkt door industriële gebouwen. De hoofdfunctie in het 
bedrijf wijzigt niet met de voorgenomen werken.

b. Mobiliteit
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- De exploitant neemt in bijlage E bij de aanvraag op dat de beperkte uitbreiding van de 
activiteit met een afvulinstallatie voor blusgassen geen gevolgen heeft voor mobiliteit of 
parkeerplaatsen op het terrein.

- Via de omgevingsvergunningsaanvraag wordt een regularisatie van de parking gevraagd 
waarbij de indeling van de parkeerplaatsen wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie. 
Op de ingediende plannen wordt de vergunde situatie echter niet correct weergegeven. 
Ter hoogte van de linker inrit moet een bufferzone met een breedte van 4 m worden 
aangelegd en ten aanzien van de linker zijperceelgrens een buffer met een breedte van 
3,00 m. Dit werd al opgelegd bij de stedenbouwkundige vergunning 2012/00258. Aan 
deze zijde van het bedrijfsgebouw kan slechts 1 oprit worden verantwoord. Ook voor de 
volledige lengte van het terrein moet deze opgelegde groenzone van 4 m gerespecteerd 
worden. Het achterwaarts manoeuvreren in deze straat kan niet worden verantwoord. De 
Toekomstlaan leidt hier fietsers van en naar het station Wolfstee. Vele inritten en parkeer-
plaatsen maken het voor fietsers onveilig en onoverzichtelijk. Dit kan niet worden 
verantwoord, te meer omdat er langs de spoorweg in de toekomst een fiets-o-strade 
wordt gepland, die via het station van Wolfstee en via deze Toekomstlaan, fietsers van en 
naar deze grote bedrijvenzone zal leiden. Ook langs het andere deel van de Toekomstlaan, 
wordt de voorgestelde parking niet toegelaten zoals voorgesteld. Er moet ook aan deze 
zijde een groene scheiding komen tussen het openbare domein en de verhardingen voor 
parking. Dit om ook aan deze zijde het verkeer via 1 inrit te kunnen leiden en bovendien 
om het straatbeeld van Toekomstlaan kwalitatief te maken. De voorgestelde inrit voor het 
terrein, nabij de perceelgrens kan worden verantwoord. Dit omdat de bestaande 
bebouwing al heel dicht bij de perceelgrens staat. Via deze inrit moeten ook de nieuwe 
parkeerplaatsen in de voortuinstrook worden ontsloten en er moet voor het overige dus 
tussen het openbare domein en de auto's, een kwalitatief groenscherm worden 
aangeplant.

- Het is echter niet duidelijk waarom er een toename is van werknemers, bezoekers, … in 
het bedrijf. Het nieuwe aantal parkeerplaatsen wordt in het dossier niet gemotiveerd. Er 
dient meer duidelijkheid gegeven worden hoeveel bijkomende werknemers/bezoekers dit 
handelt en er moet duidelijkheid gegeven worden over hoeveel mensen hiervan met de 
fiets komen, met de wagen of met het openbare vervoer. Dit om een correct aantal par-
keerplaatsen te kennen. Voor de fietsenstalling moet rekening gehouden worden met het 
aantal mensen dat het terrein bereikt per fiets, met de afstand tot de toegangen van het 
gebouw voor deze mensen en met de kwaliteit van de nieuwe fietsenstalling. De fietsen-
stalling moet voorzien per fiets in een stalplaats met een breedte van 0,75 men een lengte 
van 1,80 m. De manoeuvreerruimte per fiets moet ook 1,80 m bedragen. Of hieraan 
voldaan wordt is onvoldoende verduidelijkt in voorliggend dossier. De fietsenstalling kan 
met de gegevens binnen het ingediende dossier onvoldoende beoordeeld worden. Er wordt 
trouwens vastgesteld dat de parkeerplaatsen 6 en 7 nabij de nieuwe fietsenstalling, een 
vrije doorgang naar de achterliggende parkeerplaatsen, onmogelijk maken.

c. Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten
- Aan de bestaande perceelstructuur worden wijzigingen aangebracht, in die zin dat een 

opslagruimte van een aanpalend terrein bij voorliggend perceel in gebruik zal worden 
genomen. Het is echter niet duidelijk hoe dit gebouw zich verhoudt tot de bestaande 
bebouwing op dat terrein. Langs deze perceelgrens wordt de groenzone verwaarloosbaar 
smal. Dit kan niet verantwoord worden. Langs de private perceelgrens wordt een 
groenzone met een breedte van minimaal 3,00 m verwacht. Enkel wanneer de 2 terreinen 
volledig als 1 geheel kunnen werken, kan hierop een afwijking overwogen worden. Een 
doorrit doorheen deze buffer tussen de percelen kan worden verantwoord. Deze doorrit 
moet in breedte beperkt worden tot maximaal 6,00 m.

- Voor de open opslag/luifel wordt vastgesteld dat deze te dicht bij de perceelgrens wordt 
voorgesteld. Deze constructie verhindert een vrije doorrit rond het hoofdgebouw. 
Bovendien kan een bufferzone op deze manier niet meer worden gerealiseerd. Ook hierbij 
kan de werking van de 2 terreinen als 1 geheel, een oplossing bieden.
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- De verharde oppervlakten in de voortuin mogen, behoudens 1 oprit per straat, niet tot 
tegen de rooilijn worden voorgesteld. De oprit links vooraan langs de straat Toekomstlaan 
die naar het station leidt, kan niet worden verantwoord. Langs de straatzijde moet een 
bufferzone met een breedte van 4 m worden voorzien voor de beide straten.

- De overige constructies respecteren voldoende afstand tot de perceelgrenzen en verstoren 
de omgeving niet. Deze kunnen worden verantwoord.

d. Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek
- Omdat de voorgestelde constructies eerder technisch van aard zijn, wordt er esthetisch 

gezien weinig meerwaarde geboden. Daarom wordt extra aandacht gevestigd op de vraag 
om het project en een groene buffer in te kaderen, zodat het uitzicht van het 
industrieterrein kwalitatief blijft.

- Het betrokken terrein of de aanpalende gebouwen genieten niet van enige bescherming 
als erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

e. Hinderaspecten - privacy - comforteisen
- De werken brengen het goede nabuurschap mogelijk in het gedrang. Het is niet duidelijk 

hoe de unit van het aanpalende perceel zich verhoudt tot de overige bebouwing op dat 
terrein.

- De verkeersveiligheid komt in het gedrang met het ontsluiten van de parkeerplaatsen 
rechtstreeks op de openbare weg en met het voorzien van 2 opritten aan de zijde van 
Toekomstlaan dat leidt naar het station.

- Met het voorzien van slechts 1 fietsenstalling op het terrein komt de gebruiks-
vriendelijkheid van deze stalling mogelijk in het gedrang. Dit moet gemotiveerd worden.

f. Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf
- Er moeten bij de voorgenomen werken geen bomen worden gekapt.
- De gebruikelijke bufferzones moeten gerespecteerd worden. Er wordt met betrekking tot 

de mobiliteit onvoldoende gemotiveerd waarom er bijkomende parkeerplaatsen en 
dergelijke noodzakelijk zijn.

- Het bestaande reliëf wordt behouden. Hemelwater van nieuwe verhardingen mag niet naar 
het openbare domein stromen.

7. Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
a. Milieutechnische beoordeling

Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling en 
op basis van de gegevens in de aanvraag lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen 
indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies. Het lijkt echter wel aangewezen 
hogerstaande bemerkingen/aanvullingen/aanbevelingen/voorstellen voor bijzondere 
voorwaarden voor te leggen aan de POVC.

b. Stedenbouwkundige beoordeling
Voor het ontwerp wordt deels een gunstig advies geformuleerd, deels een ongunstig en voor 
een deel wordt een bijkomende motivatie verwacht en is extra informatie noodzakelijk.

c. Voorwaarden
- Het is aan de bouwheer om bij de technische dienst van de stad na te gaan, welke 

debieten aan huishoudelijk afvalwater verantwoord kunnen worden.
- Ter hoogte van de linker inrit moet een bufferzone met een breedte van 4 m worden 

aangelegd en ten aanzien van de linker zijperceelgrens een buffer met een breedte van 
3,00 m. Dit werd al opgelegd bij de stedenbouwkundige vergunning 2012/00258. Aan 
deze zijde van het bedrijfsgebouw kan slechts 1 oprit worden verantwoord. Ook voor de 
volledige lengte van het terrein moet de deze opgelegde groenzone van 4 m 
gerespecteerd worden. Het achterwaarts manoeuvreren in deze straat kan niet worden 
verantwoord. Ook langs het andere deel van Toekomstlaan, wordt de voorgestelde parking 
niet toegelaten zoals voorgesteld. Er moet ook aan deze zijde een groene scheiding komen 
tussen het openbare domein en de verhardingen voor parking. Dit om ook aan deze zijde 
het verkeer via 1 inrit te kunnen leiden en bovendien om het straatbeeld van 
Toekomstlaan kwalitatief te maken.

- Het is niet duidelijk waarom er een toename is van werknemers, bezoekers, … in het 
bedrijf. Het nieuwe aantal parkeerplaatsen wordt in het dossier niet gemotiveerd.
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- Voor de fietsenstalling moet rekening gehouden worden met het aantal mensen dat het 
terrein bereikt per fiets, met de afstand tot de toegangen van het gebouw voor deze 
mensen en met de kwaliteit van de nieuwe fietsenstalling. De fietsenstalling moet voorzien 
per fiets in een stalplaats met een breedte van 0,75 m en een lengte van 1,80 m. De 
manoeuvreerruimte per fiets moet ook 1,80 m bedragen. Of hieraan voldaan wordt is 
onvoldoende verduidelijkt in voorliggend dossier. De fietsenstalling kan met de gegevens 
binnen het ingediende dossier onvoldoende beoordeeld worden. Er wordt trouwens 
vastgesteld dat de parkeerplaatsen 6 en 7 nabij de nieuwe fietsenstalling, een vrije 
doorgang naar de achterliggende parkeerplaatsen, onmogelijk maken.

- Langs de private perceelgrens wordt een groenzone met een breedte van minimaal 3,00 m 
verwacht. Enkel wanneer de 2 terreinen volledig als 1 geheel kunnen werken, kan hierop 
een afwijking overwogen worden. Een doorrit doorheen deze buffer tussen de percelen 
kan worden verantwoord. Deze doorrit moet in breedte beperkt worden tot maximaal 
6,00 m.

- Voor de open opslag/luifel wordt vastgesteld dat deze te dicht bij de perceelgrens wordt 
voorgesteld. Deze constructie verhindert een vrije doorrit rond het hoofdgebouw. 
Bovendien kan een bufferzone op deze manier niet meer worden gerealiseerd.

- Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling 
en op basis van de gegevens in de aanvraag lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen 
indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies. Het lijkt echter wel aangewezen 
hogerstaande bemerkingen/aanvullingen/aanbevelingen/voorstellen voor bijzondere 
voorwaarden voor te leggen aan de POVC;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 september 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling 
G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:
1. Activiteiten en proces

a. Bij FIKE zijn er 5 productieprocessen:
- AEP Products Line
- Customized Products Line
- Machining Products Line
- Vent Products Line
- Fire Products Line

b. De omgevingsvergunningsaanvraag is van toepassing op het laatste proces namelijk “Fire 
products Line”.

c. Fike huurt een gedeelte van de terreinen van Lastek - Laspro met perceelnummer 
13302D0100/00H000. Activiteiten die vallen onder rubriek 16.4.2° - “inrichting voor het 
afvullen van verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel “ en rubriek 17.1.2.1.3° - “opslag 
van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten” zullen plaatsvinden op het toegevoegde 
perceel 13302D0100/00H000..

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
a. Milieueffectrapportage

Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage (m.e.r.) niet van toepassing (het betreft ook 
geen wijzing of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b OF bijlage II 13a of 13b).

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING
a. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20190318-0043
b. Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die beperkt is tot maximaal 100% 

van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangs-
regels van afdeling 3.2.2. van titel II van het Vlarem zijn in dat geval de inplantingsregels 
niet van toepassing.

c. Afvalstoffen & materialen
- De nieuwe afvulinstallatie zal nauwelijks afval creëren. Zoals je kan zien in het proces-

schema “Fire products Line” zijn er geen/nauwelijks materiaalverliezen in dit productie-
proces. De bulkcontainers waarin de blusgassen worden aangeleverd om de bluscontainers 
af te vullen worden gerecupereerd en terug naar de leverancier gestuurd. Het enige afval 
zijn houtresten afkomstig van het verpakkingsproces.
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- Algemeen ontstaan in de productie kleine hoeveelheden afvalstoffen. Alle afvalstoffen 
worden gesorteerd en op regelmatige basis verwijderd via een erkende ophaler.

- Er zijn nauwelijks materiaalverliezen in dit productieproces. De bulkcontainers waarin de 
blusgassen worden aangeleverd om de bluscontainers af te vullen worden gerecupereerd 
en terug naar de leverancier gestuurd. Het enige afval zijn houtresten afkomstig van het 
verpakkingsproces.

- Alle afvalstoffen worden opgehaald door een erkende ophaler in gescheiden fracties. 
Daarnaast heeft Fike een gescheiden afhaling van de verschillende metaalstromen.

d. Lucht
- Voor de verwarming van de burelen, is gekozen om de oude stookinstallaties op gas 

76,3 kW te vervangen door twee condenserende gasketels van 48kW. Deze hebben een 
lagere emissie. Verbrandingsattesten kunnen door de exploitant voorgelegd worden.

e. Energie
- Er is een jaarlijks primair energieverbruik van 0,0093 PJ.
- De nieuwe lijn is uitgerust met moderne motoren en sturingen. De bestaande installaties 

zijn nog vrij recent en kunnen nog steeds aan de huidige stand van de technologie 
getoetst worden.

- Voor de verwarming van de burelen, is gekozen om de oude stookinstallaties op gas 
76,3 kW te vervangen door twee condenserende gasketels van 48kW. Deze manier van 
verwarmen geeft het beste rendement.

- De airco’s op de burelen werden verwijderd en vernieuwd door split-units met een lager 
energieverbruik. Deze splitunits werken op basis van het koelmiddel R32 i.p.v. R410A. 
R32 is beter voor het milieu (lagere GWP) en heeft een lager energieverbruik dankzij de 
hoge energierendementen.

- De compressor is vrij recent en voldoet eveneens aan de huidige stand van techniek. Het 
bedrijf is zich bewust van het feit dat de meeste besparingen op het vlak van energie 
zitten in het vermijden van persluchtlekken. Hier wordt dan ook regelmatig een 
onderhoudsactie gelanceerd om deze onder controle te houden.

f. Bodem
- Er wordt voorzichtig gehandeld en verhandeld met afvalstoffen en grondstoffen.
- Productiehallen zijn voorzien van een verharde waterdichte betonnen bodem. De 

chemische producten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde stockage ruimte en/of 
brandkasten (kleinere verpakkingen) met een inkuiping.

- De bovengrondse mazouttank van 630 liter, gemonteerd op de dieselmotor van de 
sprinklerinstallatie en de bovengrondse mazouttank van 1.000 liter met verdeelslang 
worden geplaatst ten behoeve van de sprinklerinstallatie. Het zijn dubbelwandige 
Vlarem II gekeurde mazouttanks. De tanks moeten nog geplaatst worden. Er kan dus 
momenteel geen keuringsattest afgeleverd worden. Belangrijk is dat de inplanting van 
deze tanks zo gekozen wordt dat voldaan wordt aan de afstandsregels.

g. Externe veiligheid
- De bestaande (gasopslag 1) van 1.580 liter gassen in verplaatsbare recipiënten bestaat uit 

250 liter argon, 250 liter helium, 300 liter argon/ helium, 100 liter CO2, 630 liter stikstof 
en 50 liter argon/H2. De gassen zullen onder een afdak worden geplaatst.

- De bestaande gasopslag 1 voor gassen in verplaatsbare recipiënten zal verhuisd worden 
omwille van de bouw van een pomplokaal op de huidige plaats van gasopslag 1. Op de 
nieuwe locatie zal de gasopslag van 2.060 liter gassen in verplaatsbare recipiënten 
bestaan uit 100 liter argon, 250 & 150 liter helium, 300 liter argon/ helium, 100 liter CO2, 
1.050 liter stikstof , 50 liter Hytec 2 en 60 liter inomaxx 2.

- Er werd een nieuw detailplan opgemaakt met de nieuwe locatie van gasopslag 1. Hierbij 
werk rekening gehouden met de afstandsregels. Aangezien de gassen behoren tot groep 4 
van de gassen, dient een afstand van 2 meter t.o.v. de elementen bewaard te blijven (o.a. 
de afstand tot de perceelsgrens, lokalen zonder open vuurverbod, … is min. 2 meter). Er 
werd rekening gehouden met een minimumafstand van 7 meter. De opslag zelf heeft een 
afdak en is gemaakt van een afsluitbaar hekwerk.
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- De bestaande opslagtank (gasopslag 2) van 4.945 liter stikstof voldoet aan de afstands-
regels en is volledig omgeven door een hek en afgesloten. De N2 opslagtank dient 
periodiek gekeurd te worden, het keuringsattest is toegevoegd aan de aanvraag.

- De nieuwe gasopslag (gasopslag 3) komt er naar aanleiding van de uitbreiding van de 
productie met een vulinstallatie voor brandblusgassen. Deze opslag van gevaarlijke 
gassen in verplaatsbare recipiënten zal een gezamenlijke waterinhoud van 67.600 liter 
hebben.

- Deze gassen worden gekenmerkt door gevarensymbool GHS07- schadelijk irriterend. Dit 
gas wordt dus ingedeeld in groep 4. Uit Vlarem II bijlage 5.17.1 – “scheidingsafstanden” 
kunnen we afleiden dat de minimumafstand t.o.v. gassen ingedeeld in andere groepen nul 
meter bedraagt. Bij de keuze van de stockagezone dient dus wel rekening gehouden te 
worden met de minimumafstand t.o.v. elementen zoals lokalen zonder vuurverbod en de 
eigendom limieten. Conform Vlarem II 5.17.3.2 “Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen 
in verplaatsbare recipiënten” zal een veiligheidsafstand gerespecteerd worden van 2 m.

- De exploitant huurt een deel van het aangrenzend perceel 13302D0100/00H000 dat wordt 
toegevoegd aan de vergunning. De door de exploitant gehuurde bedrijfsunits op het 
toegevoegde perceel 13302D0100/00H000 vormen een afgesloten geheel met een aparte 
toegang naar de buitenomgeving. De nieuwe exploitatie van de vulinstallatie voor blus-
gassen evenals de nieuwe gasopslag (gasopslag 3) zal hier plaatsvinden. De gasopslag zal 
uitgevoerd worden conform Vlarem II Artikel 5.17.3.2.6 “gesloten opslagplaatsen”

- Wat betreft bovenstaande gasopslagen wordt dus voldaan aan de afstandsregels.
- In bijlage R17.3 wordt een overzicht gegeven van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en 

vloeistoffen, met daarbij de bijhorende hal/afdeling waar deze opgeslagen zijn. Het 
uitvoeringsplan heeft een onvoldoende leesbaarheid wat betreft de nummers van de 
verschillende afdelingen, waardoor niet kan afgeleid worden of voldaan is aan de 
afstandsregels. Gezien de grootte van het terrein en de verschillende opslagplaatsen, 
moet het mogelijk zijn voor de exploitant om deze afstandsregels strikt na te leven .

h. Geluid en trillingen
- Bij het plaatsen van de nieuwe warmtepompen (airco’s) zal ermee rekening gehouden 

worden dat de geluidshinder niet hoger is dan het gemiddelde achtergrondlawaai conform 
Vlarem II voorwaarden.

- Het laden van vrachtwagens gebeurt enkel tijdens de dag periode en is beperkt in aantal.
- Om geluidsoverlast te vermijden worden de poorten gesloten. Fike Europe bvba maakt 

deel uit van het bedrijventerrein Herentals-Gent en Wolfstee. Nabijgelegen buren 
ondervinden geen hinder van geluid.

i. Watertoets
- Verbruik

De inrichting ligt niet in een beschermingszone of waterwingebied. De inrichting ligt 
volgens het definitief zoneringsplan van Herentals in de zuiveringszone "het centrale 
gebied”. Hemelwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd op eigen terrein. Een gedeelte 
van het regenwater wordt gerecupereerd voor het spoelen van de toiletten.
Het huishoudelijke afvalwater is afkomstig van sanitaire inrichtingen. Preventief 
onderhoud van de sanitaire inrichtingen voorkomt onverantwoord waterverbruik.
Bedrijfsafvalwater afkomstig van de ultrasoonreiniging wordt opgevangen en afgevoerd 
door een erkend transporteur/verwerker. De nieuwe inrichting “vulinstallatie voor 
blusgassen” verbruikt geen water. Er is dus geen bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt.
De te regulariseren daken en verhardingen, evenals de nieuwe constructies wateren af via 
de bestaande infiltrerende verhardingen of niet doorlatende verhardingen gekoppeld aan 
de bestaande gracht met voldoende bergings- en infiltratiecapaciteit in overeenstemming 
met de hemelwaterverordening. Behalve een occasionele omleiding bij interferentie met 
nieuwe funderingen, zijn er geen wijzigingen met betrekking tot de vuil water riolering.

- Hemelwatergebruik
Hemelwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd op eigen terrein. Een gedeelte van het 
regenwater wordt gerecupereerd voor het spoelen van de toiletten.
Het huishoudelijke afvalwater is afkomstig van sanitaire inrichtingen. Preventief 
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onderhoud van de sanitaire inrichtingen voorkomt onverantwoord waterverbruik.
Bedrijfsafvalwater afkomstig van de ultrasoonreiniging wordt opgevangen en afgevoerd 
door een erkend transporteur/verwerker. Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd.
De hoeveelheid water wordt beperkt tot een strikt minimum.

- Lozing Huishoudelijk afvalwater:
Fike loost jaarlijks 2.700 m³ sanitair afvalwater.
Hemelwater wordt enerzijds opgevangen in twee communicerende regenwaterputten en 
anderzijds in een gesloten infiltratiebekken. De overloop van de regenwaterputten wordt 
naar een infiltratievoorziening geleid.
Bedrijfsafvalwater afkomstig van de ultrasoonreiniging wordt opgevangen en afgevoerd 
door een erkend transporteur/verwerker. Er is dus geen bedrijfsafvalwater dat geloosd 
wordt.
Fike huurt een gedeelte van de terreinen van Lastek - Laspro met perceelnummer 
13302D0100/00H000. De gehuurde bedrijfsunit is een afgesloten geheel met een aparte 
toegang. Er wordt geen sanitair afvalwater of bedrijfsafvalwater geloosd.

j. Mobiliteit
- Fike Europe bvba maakt deel uit van het bedrijventerrein Herentals-Gent en Wolfstee. Het 

bedrijf ligt niet ver van het Albertkanaal en is toegankelijk via de E313. Deze beperkte 
uitbreiding van de activiteit met een afvulinstallatie voor blusgassen heeft geen gevolg 
voor mobiliteit of parkeerplaatsen op het terrein.

- De regularisatie van de parking betreft een gewijzigde indeling van parkeerplaatsen, als 
ook het gewijzigd materiaalgebruik van de parkeerzones. Enig effect op de mobiliteit 
betreft de ontsluiting van een aantal parkeerplaatsen vanop het openbaar domein. 
Aangezien het een ontsluiting van een doodlopende straat op het industrieterrein betreft is 
het effect beperkt.

k. Vergunningstermijn
- Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor 

onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningen-
decreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

- Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het 
Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 19 september 
2035 voorgesteld voor wat betreft de iioa;

Gelet op het schrijven d.d. 12 september 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. 
Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit schrijven:
 Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en 

verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen 
advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en schepenen;

Gelet op het schrijven d.d. 17 juli 2019 van de nv Infrabel (Infrabel); op volgende elementen uit dit 
schrijven:
 NV Infrabel heeft geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning van Fike Europe bvba voor het 

bouwen en regulariseren van diverse bijgebouwen en verhardingen in de Toekomstlaan 52, 2200 
HERENTALS. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen 
dienen strikt te worden nageleefd (zie bijlage);

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 juli 2019 van provinciale dienst Integraal Waterbeleid in het 
kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies: 
1. VERENIGBAARHEID MET HET WATERSYSTEEM

a. De aanvraag omvat de bouw van een sprinklerinstallatie en bijhorende installaties 
(pomplokaal en luifel voor brandstoftank) en een opslagzone voor gasflessen. Bijkomend 
wenst men enkel reeds uitgevoerde ingrepen te regulariseren; afdak opslag goederen, 
aanpassingen gebouw, rokersruimte, fietsenberging en waterdoorlatende parkeerplaatsen.
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b. De verschillende constructies zijn elk beperkt in oppervlakte en kunnen afwateren op de 
waterdoorlatende verharding van de buitenopslag. Gelet op de grote verhouding 
waterdoorlatende verharding <-> constructies kan dit nog aanvaard worden. Hemelwater dat 
toch afwatert naar de niet-waterdoorlatende verharding kan mee opgevangen en geïnfiltreerd 
worden in de aanwezige infiltratiegracht.

c. De te regulariseren parkeerplaatsen zijn waterdoorlatend uitgevoerd, waardoor infiltratie ter 
plaatse mogelijk blijft.

d. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (art. 
1.2.2.), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene 
wettelijke voorwaarden.

2. VOORWAARDEN EN MAATREGELEN
a. Algemene wettelijke voorwaarden

- Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele verharding is 
bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (als 
toiletspoeling, waswater, beregening, … ). Het overige afstromende hemelwater (niet 
doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop regenwaterput, …) moet worden geïnfil-
treerd en/of – wanneer de bodem geen of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. 
Slechts een zeer beperkte hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan 
zijn aan de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

- Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding en 
regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is uiteraard verboden huishoudelijk afval-
water te lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een DroogWeer-
Afvoerleiding. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of 
in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden 
opgenomen in deel 4 van Vlarem II.

3. TOETSING EN CONCLUSIE: Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de hierboven 
voorgestelde voorwaarden en maatregelen, in het bijzonder met de daar vermelde 
aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden; 

Gelet op het gunstig advies, mits opmerkingen, d.d. 22 augustus 2019 van de Brandweerzone 
Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel);  

Gelet op het advies d.d. 1 oktober 2019 van de Provinciale Omgevings-vergunningscommissie 
(POVC); op volgende elementen uit dit advies:
1. Horen van de partijen

– Mevrouw V. Radoes, zaakvoerder, de heer G. Dom, operations manager, de heer L. 
Vanhoornen, architect bij Karro, en de heer M. Devos, architect bij VK engineering, worden 
gehoord.

– De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar het advies van het CBS. Het CBS 
merkt in zijn advies een aantal zaken op, voornamelijk m.b.t. de toename van het aantal 
parkeerplaatsen. 
 De heer Devos vermeldt dat er vooraleer de parkeerplaatsen aangelegd werden nog in 

overleg werd getreden met de gemeente. De parkeerplaatsen werden voorzien omwille 
van een toegenomen parkeerbehoefte van het bedrijf. 

 De heer Dom licht toe dat er bijkomend 30 parkeerplaatsen gehuurd worden bij het 
naastgelegen bedrijf. Het bedrijf probeert daarnaast ook het gebruik van de fiets te 
motiveren (er werd recent gestart met fietsleasing).

 Mevrouw Radoes vermeldt dat er op de bedrijvensite onvoldoende ruimte is om genoeg 
parkeerplaatsen te voorzien. Er is nog overleg lopende met het naastgelegen bedrijf om 
tot een definitieve oplossing te komen.

– De deskundige ruimtelijke ordening merkt op dat een motivering voor de uitbreiding van de 
parking ontbreekt in het aanvraagdossier.
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 Mevrouw Radoes antwoordt dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn door het 
toegenomen aantal werknemers.

– De voorzitter merkt op dat de brandweer in zijn advies een opmerking maakt over het 
vrijmaken van de brandwegdoorgang ter hoogte van de fietsenberging. Daarnaast stelt de 
brandweer dat de opslagruimte aan de achterzijde dient te worden geweigerd omdat de site 
anders niet volledig rondom bereikbaar is.
 De heer Dom reageert op het advies van de brandweer:

- Er zullen twee parkeerplaatsen worden verwijderd om de doorgang ter hoogte van de 
fietsenberging vrij te maken. In werkelijkheid is de doorgang ter hoogte van de 
fietsenberging iets breder dan op de plannen wordt weergegeven (de fietsenberging 
is iets kleiner). 

- De site is nooit volledig rondom bereikbaar geweest. De brandweer heeft 6 maanden 
geleden nog een rondgang gedaan en had toen geen opmerkingen. 

 De voorzitter stelt voor om deze zaken verder uit te klaren in samenspraak met de 
brandweer.

– De heer Vanhoornen vermeldt dat het CBS van oordeel is dat er ter hoogte van de 
Toekomstlaan slechts één uitrit kan worden toegestaan. Er is op deze locatie echter een 
laad- en losplaats voorzien voor vrachtwagens. De vrachtwagens maken gebruik van beide 
opritten om het terrein veilig op- en af te rijden. Indien één oprit wordt gesupprimeerd, 
dienen de vrachtwagens de openbare weg achteruit terug op te rijden om het terrein te 
verlaten. Dit is totaal onverantwoord. De heer Vanhoornen benadrukt dat een tweede uitrit 
essentieel is voor de verkeersveiligheid. Daarnaast fungeert de meest linkse oprit ook als 
toegang tot de parking. 
 De voorzitter stelt voor om deze toelichting toe te voegen aan het aanvraagdossier.

– Op vraag van de voorzitter bevestigt mevrouw Radoes dat er aan de scheidingsafstanden 
wordt voldaan. De gassen staan in de productie-omgeving. De nodige info is weergegeven 
op het uitvoeringsplan.

– Op vraag van de voorzitter vermeldt mevrouw Radoes dat de mazouttank zich in het 
sprinklerlokaal bevindt.

2. Omschrijving
– De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
– Er werden geen bezwaren ingediend.
– Infrabel laat weten geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
– De aanvraag is gelegen binnen:

 industriegebieden volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 binnen de afbakeningslijn van het PRUP Kleinstedelijk gebied Herentals goedgekeurd op 

27 september 2018.
– De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.
– De AGOP-RO laat weten geen advies uit te brengen, aangezien het project in 

overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
– Het advies van het CBS is deels gunstig. In het advies wordt volgende opgemerkt:

 M.b.t. mobiliteit:
- Er ontbreekt een motivatie voor de toename van het aantal parkeerplaatsen.
- Aan de linkerzijde van het bedrijf kan slechts 1 oprit worden verantwoord. Meerdere 

opritten maken het voor fietsers onveilig.
- De Toekomstlaan is een veelgebruikte route voor fietsers. De parkeerplaatsen in de 

voortuinstrook, waarbij achterwaarts op straat moet gemanoeuvreerd worden, zijn 
niet aanvaardbaar. De parkeerplaatsen dienen via de inrit ontsloten te worden (1 
oprit per straat) en er moet een groene scheiding komen tussen het openbare 
domein en de verhardingen voor parking. 

- Er dient geoordeeld te worden of de zijweg welke leidt naar het station van Wolfstee 
en voornamelijk door fietsers zal gebruikt worden een voldoende uitgeruste weg 
betreft om vrachtverkeer toe te laten.
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 M.b.t. de bufferzone:
- De ingediende plannen komen niet overeen met de vergunde situaties (opgelegd bij 

de stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 2012/00258). Ter hoogte van de 
linker inrit moet een bufferzone met een breedte van 4 m worden aangelegd en ten 
aanzien van de linker zijperceelgrens een buffer met een breedte van 3 m. Ook voor 
de volledige lengte van het terrein moet deze opgelegd groenzone van 4 m worden 
gerespecteerd.

- Het is niet duidelijk hoe de opslagruimte van het aanpalend terrein zich verhoudt tot 
de bestaande bebouwing op dat terrein. Langs deze perceelsgrens wordt de 
groenzone verwaarloosbaar smal. Langs de private perceelsgrens wordt een 
groenzone met een breedte van minimaal 3 m verwacht. Enkel wanneer de 2 
terreinen volledig als 1 geheel kunnen werken kan hierop een afwijking verleend 
worden.

 M.b.t. de fietsenstalling:
- Het is onvoldoende duidelijk of de fietsenstalling voldoende bewegingsruimte voorziet 

(stalplaats met een breedte per fiets van 0,75 m en een lengte van 1,80 m). De 
manoeuvreerruimte per fiets dient ook 1,80 m te bedragen.

– De aanvrager reageert ter zitting op het advies van het CBS:
 Vooraleer de parkeerplaatsen aangelegd werden, werd er nog in overleg getreden met 

de gemeente. De parkeerplaatsen werden voorzien omwille van een toegenomen 
parkeerbehoefte van het bedrijf. Er worden bijkomend 30 parkeerplaatsen gehuurd bij 
het naastgelegen bedrijf. Op de bedrijvensite is onvoldoende ruimte om genoeg 
parkeerplaatsen te voorzien. Er is nog overleg lopende met het naastgelegen bedrijf om 
tot een definitieve oplossing te komen. Het bedrijf probeert daarnaast ook het gebruik 
van de fiets te motiveren (er werd recent gestart met fietsleasing).

 Aan de voorzijde van het terrein is een laad- en losplaats voorzien voor vrachtwagens. 
De vrachtwagens maken gebruik van beide opritten om het terrein veilig op- en af te 
rijden. Indien één oprit wordt gesupprimeerd, dienen de vrachtwagens de openbare weg 
achteruit terug op te rijden om het terrein te verlaten. Dit is totaal onverantwoord. Een 
tweede uitrit essentieel is voor de verkeersveiligheid. Daarnaast fungeert de meest 
linkse oprit ook als toegang tot de parking. 

– Het advies van de brandweerzone Kempen is gunstig mits verschillende opmerkingen. De 
brandweer merkt onder meer het volgende op:
 De opslagruimte aan de achterzijde van het bedrijf en de fietsenberging aan de zijgevel 

(voorwerp regularisatie) dienen anders ingeplant of verwijderd te worden om de 
brandweg te vrijwaren. Dit daar rondom de inrichting een branddoorgang (voor 
dienstvoertuig) dient gevrijwaard te worden van 4 m breed.

– De aanvrager reageert ter zitting op de opmerkingen van de brandweer:
 Er zullen twee parkeerplaatsen worden verwijderd om de doorgang ter hoogte van de 

fietsenberging vrij te maken. In werkelijkheid is de doorgang ter hoogte van de 
fietsenberging iets breder dan op de plannen wordt weergegeven (de fietsenberging is 
iets kleiner). 

 De site is nooit volledig rondom bereikbaar geweest. De brandweer heeft 6 maanden 
geleden nog een rondgang gedaan en had toen geen opmerkingen. 

– De POVC merkt op dat de laad- en loszone aan de voorzijde van het bedrijf vlakbij de 
brandweg gelegen is. 

– De POVC stelt vast dat de toename van het aantal parkeerplaatsen en het aantal inritten, 
onvoldoende worden gemotiveerd in het aanvraagdossier. Gelet hierop, stelt de POVC voor 
om in toepassing van de administratieve lus de beslissingstermijn eenmalig met 60 dagen te 
verlengen. Aan de aanvrager wordt gevraagd om volgende informatie te bezorgen:
 een motivering voor de toename van het aantal parkeerplaatsen;
 een motivering voor de aanwezigheid van twee inritten ter hoogte van de laad- en 

loszone aan de voorzijde van het bedrijf met daarbij een frequentie van het aan/afrijden 
van vrachtwagens via deze inritten;
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Voor wat betreft de opmerkingen in het advies van de brandweer, stelt de POVC voor dat de 
aanvrager in overleg treedt met de brandweer om tot een compromis te komen. 
Bij eventuele aanpassingen dienen de nodige plannen aangepast te worden.

– Verder te bespreken na termijnverlenging.
5. Toetsing aan titel V van het DABM

– De AGOP-M verleent een gunstig advies.
– Het CBS geeft een gunstig advies, maar merkt het volgende op:

 De opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel lijkt niet mee opgenomen in de 
aangevraagde opslag. Het lijkt aangewezen dat de POVC verduidelijking vraagt aan de 
exploitant.

 De exacte locatie van de bijkomende mazouttank van 1.000 liter (833 kg) met 
verdeelslang (welke zal voorzien worden in het sprinklerlokaal) lijkt niet aangeduid op 
het uitvoeringsplan.
- De POVC stelt dat er geen specifiek deelplan voor de houders nodig is. Deze zullen 

opgesteld worden in het sprinklerlokaal. De houders dienen te voldoen aan de 
voorwaarden opgenomen in Vlarem II.

– Het CBS en de AGOP-M merken verder nog op dat uit het uitvoeringsplan niet kan afgeleid 
worden dat aan de scheidingsafstanden voor de chemische producten opgeslagen in een 
daarvoor bestemde stockageruimte en/of brandkasten met een inkuiping wordt voldaan. Het 
uitvoeringsplan is hiervoor niet voldoende duidelijk.
 De aanvrager vermeldt ter zitting dat aan de scheidingsafstanden kan worden voldaan.

– De POVC stelt voor om van de termijnverlenging gebruik te maken om bijkomend een 
aantal zaken uit te klaren. Aan de aanvrager wordt gevraagd om verduidelijking te bezorgen 
m.b.t. het volgende:
 De opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel lijkt niet mee opgenomen in de 

aangevraagde opslag.  
 Uit het uitvoeringsplan niet kan afgeleid worden dat aan de scheidingsafstanden voor de 

chemische producten opgeslagen in een daarvoor bestemde stockageruimte en/of 
brandkasten met een inkuiping wordt voldaan. Het uitvoeringsplan is hiervoor niet 
voldoende duidelijk.

– Verder te bespreken na termijnverlenging.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

– Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

– De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige 
exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en worden daarom samen aangevraagd.

8. Toepasselijke BREF’s
– Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
– De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst 

aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat 
een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ruime afstand 
van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het 
voorwerp van de aanvraag en de ligging van het dossier is in het kader van de 
omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

10.Watertoets
– Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel 

niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
– Omwille van de stedenbouwkundige aangevraagde activiteiten (een gevoelige 

ingebruikname van beschikbare gronden) werd advies gevraagd aan de Provinciale dienst 
Integraal Waterbeleid.
Uit het gunstige advies blijkt dat dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de 
voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige 
vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de 
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doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn
– Te bespreken na termijnverlenging.

12.Voorwaarden
– Te bespreken na termijnverlenging;

Gelet op het feit dat in toepassing van artikel 32 van het Decreet omgevingsvergunning de 
behandelingstermijn van de aanvraag van rechtswege eenmalig verlengd werd met 60 dagen 
omwille van de administratieve lus; dat op 31 oktober 2019 aan de exploitant het volgende werd 
gevraagd:
1. een motivering toe te voegen aan het dossier voor de toename van het aantal parkeerplaatsen;
2. een motivering toe te voegen voor de aanwezigheid van twee inritten ter hoogte van de laad- en 

loszone aan de voorzijde van het bedrijf met daarbij een frequentie van het aan/afrijden van 
vrachtwagens via deze inritten;

3. te reageren op de opmerking van het CBS m.b.t. de bufferzone die niet voorzien wordt en hoe 
vermeden wordt dat werknemers/bezoekers de parkeerplaatsen rechtstreeks vanaf de 
straatzijde inrijden;

4. te toetsen of de fietsenberging voldoende bewegings- en manoeuvreerruimte voorziet;
5. te verduidelijken of de opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel werd opgenomen in 

de aangevraagde opslag;
6. een aangepast uitvoeringsplan toe te voegen zodat duidelijk is dat aan de scheidingsafstanden 

voor de chemische producten, opgeslagen in een daarvoor bestemde stockageruimte en/of 
brandkasten met een inkuiping, wordt voldaan; het huidige uitvoeringsplan is hiervoor niet 
voldoende duidelijk;

7. Voor wat betreft de opmerkingen in het advies van de brandweer, dient u in overleg te treden 
met de brandweer om tot een compromis te komen. Bij eventuele aanpassingen dienen de 
nodige plannen aangepast te worden:

Gelet op het feit dat de aanvrager bijkomende gegevens laattijdig heeft toegestuurd op 16 
december 2019; dat volgende informatie werd ontvangen:
- een toelichtingsdocument m.b.t. scheidingsafstanden (inclusief plannen met aanduiding van de 

afstanden).
- een verantwoordingsnota met bijkomende info voor wat betreft:

 de parkeerplaatsen;
 de laad- en loszone;
 de fietsenberging;
 de opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel;
 de opmerkingen van de brandweer;

Gelet op het deels gunstig advies (onder voorbehoud van de aangepaste plannen) d.d. 17 december 
2019 van de POVC; op volgende elementen uit dit advies: 
1. Horen van de partijen

– De heer G. Doms, operations managers, mevrouw V. Radoes, zaakvoerder bij Raco, en 
mevrouw C. Paulus, projectingenieur bij Raco, worden gehoord.

– De voorzitter verwijst naar de redenen voor de termijnverlenging en geeft het woord aan de 
aanvrager.

– De heer Doms overloopt de nota die in termijnverlenging werd bezorgd 
(zie punt 5. Toetsing aan titel V van het DABM).

– Op vraag van de voorzitter bevestigt de heer Doms dat al de nodige planaanpassingen 
werden uitgevoerd. De aangepaste plannen zullen eerstdaags op het omgevingsloket 
worden geplaatst.

2. Omschrijving
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.
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– Uit het horen van de aanvrager blijkt dat er een fietsenstalling met plaatsen voor 43 fietsen 
wordt voorzien. De POVC stelt voor om het voorwerp hieraan aan te passen.

– Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren

– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.
– De POVC stelde vast dat de toename van het aantal parkeerplaatsen en het aantal inritten, 

onvoldoende worden gemotiveerd in het aanvraagdossier. De deputatie besliste om de 
beslissingstermijn eenmalig met 60 dagen te verlengen. 
De exploitant diende volgende zaken te verduidelijken:
 een motivering toe te voegen aan het dossier voor de toename van het aantal 

parkeerplaatsen;
 een motivering toe te voegen voor de aanwezigheid van twee inritten ter hoogte van de 

laad- en loszone aan de voorzijde van het bedrijf met daarbij een frequentie van het 
aan/afrijden van vrachtwagens via deze inritten; 

 te reageren op de opmerking van het CBS m.b.t. de bufferzone die niet voorzien wordt 
en hoe vermeden wordt dat werknemers/bezoekers de parkeerplaatsen rechtstreeks 
vanaf de straatzijde inrijden; 

 te toetsen of de fietsenberging voldoende bewegings- en manoeuvreerruimte voorziet; 
 Voor wat betreft de opmerkingen in het advies van de brandweer, dient U in overleg te 

treden met de brandweer om tot een compromis te komen. Bij eventuele aanpassingen 
dienen de nodige plannen aangepast te worden.

– De aanvrager bezorgde met mail van 16 december 2019 een toelichtende nota. In de nota 
wordt het volgende vermeld:
 Parkeerplaatsen:

- Door de blijvende toename van het aantal werknemers zien we ons genoodzaakt om 
meer parkeerplaatsen te voorzien. 

- Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het CBS en de POVC werd voor de 
parkeerplaatsen aan de voorzijde en de linkerzijde van het gebouw, een bufferzone 
en bijkomend groen voorzien.

- De parkeerplaatsen aan de voorzijde zijn langer omdat er plaats voorzien moet 
worden voor een 12-tal bestelwagens en grotere wagens.

- Vanwege de vermindering van het aantal parkeerplaatsen door bovengenoemde 
aanpassingswerken beschikken we over 0,55 parkeerplaatsen per werknemer. 
Het huren van 20 bijkomende parkeerplaatsen brengt dit aantal op 0,73 plaatsen per 
werknemer. Het huren van parkeerplaatsen van het buurbedrijf kan niet aanzien 
worden als permanente oplossing, aangezien de toekomst van het bedrijf niet 
verzekerd is.

 Laad- en loszone:
- De linkse inrit wordt gebruikt door het personeel om naar de parking aan de 

achterkant te rijden. De rechtse inrit wordt gebruikt om naar de parking aan de 
linkerzijde te rijden.

- Beide in-/uitritten worden ook gebruikt door de vrachtwagens die komen laden.
- Doordat we twee in-/uitritten hebben, kunnen de vrachtwagens gewoon doorrijden. 

Als er slechts één inrit is, moeten de vrachtwagens achteruit terug het terrein 
afrijden. Bovendien kunnen er nu twee (of meerdere) vrachtwagens op het terrein 
staan. Indien dit wegvalt, zullen de vrachtwagens op straat moeten parkeren, wat 
riskant is voor auto’s en fietsers. De vrachtwagens zullen ook de parking van de 
werknemers blokkeren. Bovendien kunnen wij met onze heftrucks niet door de 
regengoot rijden. Vooraan het gebouw hebben we een groene bufferzone van 4 
meter. 

- Gespreid over een dag parkeren er in de laadzone gemiddeld een 7-tal vrachtwagens 
en 5-tal grote bestelwagens.

 Fietsenberging
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- De huidige fietsstalling van 10 m wordt vervangen door een fietsenstalling van 16 x 
6 m. 

- Fike promoot het fietsen door de hoogste kilometervergoeding te geven aan zijn 
werknemers en sinds kort wordt er ook een fietsleasing aangeboden. 

- Voor een fietsenstalling moet er rekening gehouden worden met een breedte van 
0,75 m per fiets. Met een fietsenstalling van 2x 16 m komt dit neer op 43 fietsen.

 Advies brandweer:
- De brandweerdoorgang ter hoogte van de fietsenberging werd vrijgemaakt door 

verwijdering van een aantal parkeerplaatsen en door aanpassing van de manier van 
parkeren.
Er werd met de brandweer overeengekomen dat een vrije doorrit rond het hele 
gebouw niet noodzakelijk is, indien er een poortje voorzien wordt tussen de 
scheiding. Verder wordt aan de eisen van de brandweer voldaan.

– De aanvraag werd in termijnverlenging in overleg met de stad Herentals aangepast. De 
POVC stelt dat met de bijkomende gegevens deels wordt tegemoet gekomen aan de 
opmerkingen uit het advies van de POVC van 1 oktober 2019. 
De POVC is van oordeel dat de verhardingen van de bezoekersparking ook dienen ontsloten 
te worden via de inrit en dat er een groene scheiding moet komen tussen het openbaar 
domein. Gelet op de onveilige situatie die met het voorliggend ontwerp gecreëerd wordt, 
dient de aanleg van de verhardingen voor de bezoekersparking geweigerd te worden.
De POVC is van oordeel dat de aanvraag deels in overeenstemming is met titel IV van de 
VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is. 

5. Toetsing aan titel V van het DABM
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.
– Er werd in termijnverlenging aan de aanvrager gevraagd om volgende zaken te 

verduidelijken:
 of de opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel werd opgenomen in de 

aangevraagde opslag; 
 een aangepast uitvoeringsplan toe te voegen zodat duidelijk is dat aan de 

scheidingsafstanden voor de chemische producten, opgeslagen in een daarvoor 
bestemde stockageruimte en/of brandkasten met een inkuiping, wordt voldaan; het 
huidige uitvoeringsplan is hiervoor niet voldoende duidelijk. 

– De aanvrager bezorgde met mail van 16 december 2019 een toelichtende nota en 
aangepaste plannen met scheidingsafstanden. In de nota wordt het volgende vermeld:
 Opslag recipiënten brandblusmiddel

- Er is geen opslag van recipiënten met afgevuld brandblusmiddel voorzien. Er werd 
enkel bulk-stock voorzien in de aanvraag. 

- Containers met afgevuld blusmiddel worden op bestelling gemaakt en na afvulling 
verzonden naar de eindklant. Deze containers zullen maximaal een aantal dagen in 
de verzendingszone blijven staan. Het is niet de bedoeling om deze containers 
afgevuld te stockeren.

 Scheidingsafstanden chemische producten
- Er wordt voldaan aan de vereiste scheidingsafstanden voor de opgeslagen chemische 

agentia. Dit wordt verduidelijkt a.d.h.v. een bijkomend toelichtingsdocument en 
aangepaste uitvoeringsplannen.

– De aanvraag werd in termijnverlenging in overleg met de stad Herentals aangepast. De 
POVC stelt dat met de bijkomende gegevens wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen 
uit het advies van de POVC van 1 oktober 2019. De POVC is van oordeel dat de aanvraag in 
overeenstemming is met titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.

8. Toepasselijke BREF’s
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.
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9. Natuurtoets
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.

10. Watertoets
– Zie advies POVC d.d. 1 oktober 2019.

11. Termijn
– De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan verleend worden voor een 

termijn verstrijkend op 19 september 2035. 
– De vergunning dient geweigerd te worden voor de aanleg van verhardingen voor de 

bezoekersparking. 
– Voor de overige stedenbouwkundige aspecten kan de vergunning worden verleend voor een 

termijn van onbepaalde duur.
12. Voorwaarden
Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

– Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
– Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
– Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations - algemene 

bepalingen: subafdeling 5.16.4.1
– Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van 

motorvoertuigen – verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.16.4.2Gassen - niet-
huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen – 
vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten: 
subafdeling 5.16.4.3

– Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van 
motorvoertuigen – stations tot bevoorrading van motorvoertuigen met LPG: subafdeling 
5.16.4.4

– 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
– Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Metalen: hoofdstuk 5.29
– Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: 

afdeling 5.43.4
– Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: Geen;
Stedenbouwkundige voorwaarden:
Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:

1. Het is aan de bouwheer om bij de technische dienst van de stad na te gaan welke debieten 
van huishoudelijk afvalwater verantwoord kunnen worden.
 De POVC stelt dat hogervermelde voorwaarde niet dient opgelegd te worden. De lozing 

van huishoudelijk afvalwater wordt gunstig geadviseerd. Het opleggen van een 
voorwaarde met mogelijkse beperking van het vergunde is niet mogelijk.

2. Ter hoogte van de linker inrit moet een bufferzone met een breedte van 4 m worden 
aangelegd en ten aanzien van de linker zijperceelgrens een buffer met een breedte van 3,00 
m. Dit werd al opgelegd bij de stedenbouwkundige vergunning 2012/00258. Aan deze zijde 
van het bedrijfsgebouw kan slechts 1 oprit worden verantwoord. Ook voor de volledige lengte 
van het terrein met de opgelegde groenzone van 4 m gerespecteerd worden. Het 
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achterwaarts maneuvreren in deze straat kan niet worden verantwoord. Ook langs het 
andere deel van Toekomstlaan, wordt de voorgestelde parking niet toegelaten zoals 
voorgesteld. Er moet ook aan deze zijde een groene scheiding komen tussen het openbare 
domein en de verhardingen voor de parking. Dit om ook aan deze zijde het verkeer via 1 inrit 
te kunnen leiden en bovendien om het straatbeeld van Toekomstlaan kwalitatief te maken.

3. Het is niet duidelijk waarom er een toename is van werknemers, bezoekers, … in het bedrijf.
Het nieuwe aantal parkeerplaatsen wordt in het dossier niet gemotiveerd.

4. Voor de fietsenstalling moet rekening gehouden worden met het aantal mensen dat het 
terrein bereikt per fiets, met de afstand tot de toegangen van het gebouw voor deze mensen 
en met de kwaliteit van de nieuwe fietsenstalling. De fietsenstalling moet voorzien per fiets in 
een stalplaats met een breedte van 0,75 m en een lengte van 1,80 m. De 
manoeuvreerruimte per fiets moet ook 1,80 m bedragen. Of hieraan voldaan wordt is 
onvoldoende verduidelijkt in voorliggend dossier. De fietsenstalling kan met de gegevens 
binnen het ingediende dossier onvoldoende beoordeeld worden. Er wordt trouwens 
vastgesteld dat de parkeerplaatsen 6 en 7 nabij de nieuwe fietsenstalling, een vrije doorgang 
naar de achterliggende parkeerplaatsen, onmogelijk maken.

5. Langs de private perceelgrens wordt een groenzone met een breedte van minimaal 3,00 m 
verwacht. Enkel wanneer de 2 terreinen volledig als 1 geheel kunnen werken, kan hierop een 
afwijking overwogen worden. Een doorrit doorheen deze buffer tussen de percelen kan 
worden verantwoord. Deze doorrit moet in breedte beperkt worden tot maximaal 6,00 m.

6. Voor de open opslag/luifel wordt vastgesteld dat deze te dicht bij de perceelgrens wordt 
voorgesteld. Deze constructie verhindert een vrije doorrit rond het hoofdgebouw. Bovendien 
kan een bufferzone op deze manier niet meer worden gerealiseerd. 

7. Met betrekking tot de onderzochte milieutechnische aspecten in voorliggende beoordeling en 
op basis van de gegevens in de aanvraag lijkt gesteld te kunnen worden dat er geen 
Indicaties zijn tot het verlenen van een negatief advies. Het lijkt echter wel aangewezen 
hogerstaande bemerkingen/aanvullingen/aanbevelingen/voorstellen voor bijzondere 
voorwaarden voor te leggen aan de POVC.
 Bovenstaande voorwaarden hoeven niet te worden opgelegd. De werken dienen 

uitgevoerd te worden conform de (aangepaste) plannen.
De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:

8. Het advies van de Brandweer zone Kempen van 21 augustus 2019 met referte 
‘BWDP/HA/8516/018/01/HAJPE’ maakt integraal uit van voorliggende vergunning. De 
voorwaarden uit dit advies dienen te worden nageleefd;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; dat het advies van de 
POVC deels gunstig is onder voorbehoud van de aangepaste plannen; dat uit de plannen blijkt dat 
tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen uit het advies van de POVC van 1 oktober 2019, 
behalve voor wat betreft de bezoekersparking waarvoor de POVC voorstelt om deze te weigeren 
omwille van het niet voorzien van een gemeenschappelijke inrit; dat verder uit het nageleverde plan 
blijkt dat het aantal voorziene parkeerplaatsen voor voertuigen daalt naar 66 (inclusief de 4 
parkeerplaatsen voor bezoekers), omwille van de nodige supprimering van enkele parkeerplaatsen 
voor de brandweerdoorgang; dat dit nog aangepast wordt in het voorwerp van de aanvraag;

Gelet op het feit dat de aanvrager op 19 december 2019 een wijzigingsverzoek indiende via het 
omgevingsloket om aan de opmerkingen van de adviesinstanties tegemoet te komen; op het feit dat 
de wijzigingen onder andere betrekking hebben op een aangepast inplantingsplan, een 
toelichtingsdocument m.b.t. de scheidingsafstanden, twee zoneringsplannen m.b.t. de 
scheidingsafstanden en een verklaring omtrent de doorgevoerde aanpassingen aan de 
infrastructuur; dat de wijziging aanvaard werd;
 
Overwegende dat de wijzigingen aan het dossier geen afbreuk doen aan de bescherming van de 
mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening en worden aanvaard; dat ze gedeeltelijk 
tegemoetkomen aan de adviezen en geen afbreuk doen aan de rechten van derden, waardoor er 
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conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek dient te 
worden georganiseerd;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens 
het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en 
aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het 
verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de 
natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de 
beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de 
bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar 
is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit 
van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en 
informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige 
en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit 
het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal 
handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat 
uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 4 van het 
decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van 
dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; 
dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of 
constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van 
de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd 
bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer 
raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan 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 verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde 
vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve wat betreft 
de aanleg van verhardingen voor de bezoekersparking;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet 
omgevingsvergunning de vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn van onbepaalde duur 
voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 19 
september 2035 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen en activiteiten; dat de aanleg van 
verhardingen voor de bezoekersparking wordt geweigerd;
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B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de bvba Fike Europe, gevestigd Toekomstlaan 52 te 2200 Herentals, wordt onder de 
voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige 
handelingen en het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor 
het vervaardigen van drukbeveiligingstoestellen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190318-
0043), gelegen Toekomstlaan 52 te 2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-
perceelnummer) 2-D-78B en 2-D-100H, als volgt:

Stedenbouwkundige handelingen op perceel 2-D-78B:
- het bouwen van een pomplokaal;
- het plaatsen van een sprinklertank;
- het plaatsen van een luifel voor brandstoftank;
- het bouwen van een buitenopslag;
- bet bouwen van een opslagzone voor gasflessen;
- het plaatsen van een afdak voor opslag van goederen (regularisatie);
- het verbouwen van een gebouw door wijziging gevelopeningen en omsluiting luifel 

(regularisatie);
- het plaatsen van een rokersruimte (regularisatie);
- het plaatsen van een fietsenberging (regularisatie);
- het aanleggen van bijkomende verhardingen (met o.a. 62 parkeerplaatsen voor auto’s en 43 

parkeerplaatsen voor fietsers) (regularisatie).

Het veranderen door toevoeging van perceel 2-D-100H (deel), wijziging en uitbreiding een 
inrichting voor het vervaardigen van drukbeveiligingstoestellen, als volgt:
- uitbreiding van/met:

 de lozing van huishoudelijk afvalwater met 700 m³/jaar tot een totaal lozingsdebiet van 
1,35 m³/uur, 13,5 m³/dag en 2.700 m³/jaar in de openbare riolering (3.2.2.a);

 één verdeelslang op de tank van 1.000 liter stookolie (6.5.1);
 één inrichting voor het afvullen van verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel (met 

gevarenpictogram GHS07) (16.4.2);
 de opslag van 1,602 ton brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 

(17.3.2.1.2.1);
 de opslag van 510 kg bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.1.a);
 de opslag van 1,756 ton schadelijke producenten met gevarenpictogram GHS07 

(17.3.6.1.a);
 de opslag van 1,026 ton gezondheidsgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS08 

(17.3.7.1a);
 de opslag van 258 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten met 

gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.1);
 een ultrasoonreiniging in behandelingsbaden van 20 liter en 42 liter (29.5.7.2.a.1);

- wijziging door:
 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en opslagwijze en 

vermindering met 575 liter tot een totale opslag van 425 liter brandbare vloeistoffen 
(6.4.1);

 het vervangen van airco’s en uitbreiding met een vermogen van 42,88 kW tot diverse 
luchtcompressoren (48,5 kW), airco’s (62,85 kW) en koelinstallaties (4,8 kW) met een 
totaal geïnstalleerde drijfkracht van 116,15 kW (16.3.1.1);

 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening, het verhuizen van 
gasopslag 1 en uitbreiding met 68.080 liter gassen tot 2 gasopslagplaatsen met een 
totale opslag van 69.600 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3); 

 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (17.1.2.2.2);
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 indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en uitbreiding met de 
opslag van 833 kg lichte stookolie tot een totale opslag van 1,358 ton mazout/stookolie 
(17.3.2.1.1.1.b) waarvan:
- 833 kg lichte stookolie in een bovengrondse tank van 1.000 liter;
- 525 kg mazout in een bovengrondse tank van 630 liter;

 herrubricering van rubriek 29.5.2.3.a naar 29.5.2.2.a;
 wijziging doordat de stookinstallatie van 76,3 kW wordt vervangen door 2 van elk 48 kW 

zodat er een uitbreiding is van het vermogen met 19,7 kW tot stookinstallaties op gas (1x 
300 kW, 1x 110 kW, 2x 48 kW en 3x 62 kW ) met een totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 692 kW (43.1.1.a); 

 dat rubriek 31.1.1.a niet meer van toepassing is.

Rubricering: 3.2.2.a - 6.4.1 - 6.5.1 - 16.3.1.1 - 16.4.2 - 17.1.2.1.3 - 17.1.2.2.2 - 
17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 29.5.2.2.a – 
29.5.7.2.a.1 - 43.1.1.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- een spuitcabine met een geïnstalleerde drijfkracht van 24 kW (4.3.c.1.i);
- de opslag van 425 liter diverse brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- één verdeelslang op de tank van 1.000 liter mazout (6.5.1.);
- één transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA (12.2.1);
- het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- diverse luchtcompressoren, airco’s en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht 

van 116,15 kW (16.3.1.1);
- één inrichting voor het afvullen van verplaatsbare recipiënten met brandblusmiddel (met 

gevarenpictogram GHS07) (16.4.2);
- de opslag van 69.600 liter diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten 

(17.1.2.1.3);
- de opslag van 4.945 liter stikstof in een vaste tank (17.1.2.2.2);
- de opslag van 1,358 ton mazout/stookolie (17.3.2.1.1.1.b) waarvan:

 833 kg lichte stookolie in een bovengrondse tank van 1.000 liter (met verdeelslang);
 525 kg mazout in een bovengrondse tank van 630 liter;

- de opslag van 1,602 ton brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 510 kg bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.1.a);
- de opslag van 1,756 ton schadelijke producenten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.1.a);
- de opslag van 1,026 ton gezondheidsgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS08 

(17.3.7.1a);
- de opslag van 258 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten met gevarenpictogram 

GHS09 (17.3.8.1);
- de opslag van max. 2.000 l/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een laboratorium (24.4);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 1.100 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 100 kW (29.5.4.1.a);
- een ultrasoonreiniging in behandelingsbaden van resp. 20 liter en 42 liter (29.5.7.2.a.1);
- 7 stookinstallaties op gas (1x 300 kW, 1x 110 kW, 3x 62 kW en 2x 48 kW) met een totaal 

nominaal thermisch ingangsvermogen van 692 kW (43.1.1.a).

§2 De vergunning wordt geweigerd voor de aanleg van verhardingen voor de bezoekersparking 
(met 4 parkeerplaatsen).
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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 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

– Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van 
asbest) en 4.9 (energieplanning)

– Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
– Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
– Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations - algemene 

bepalingen: subafdeling 5.16.4.1
– Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van 

motorvoertuigen – verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.16.4.2Gassen - niet-
huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen – 
vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten: 
subafdeling 5.16.4.3

– Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van 
motorvoertuigen – stations tot bevoorrading van motorvoertuigen met LPG: subafdeling 
5.16.4.4

– 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
– Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Metalen: hoofdstuk 5.29
– Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: 

afdeling 5.43.4
– Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: Geen;
Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. Het advies van de Brandweer zone Kempen van 21 augustus 2019 met referte 
‘BWDP/HA/8516/018/01/HAJPE’ maakt integraal uit van voorliggende vergunning. De 
voorwaarden uit dit advies dienen te worden nageleefd.

2. De parkeerplaatsen (met uitzondering van de bezoekersparking), de groenvoorziening en 
overige infrastructuurwerken dienen uitgevoerd te worden zoals voorzien op het  gewijzigde 
plan BA_O_I_N_IN_B118337.00_POVC_05_12_2019 opgeladen op 19 december 2019 in het 
Omgevingsloket.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel 
louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde 
tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: 
https://nnavigator.emis.vito.be/   

https://nnavigator.emis.vito.be/
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ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 
§1 en 3, 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;
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 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, 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 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 19 september 
2035 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat 
betreft de stedenbouwkundige handelingen.
De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende 
gevallen:

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 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na 
aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de 
instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 - 

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

§2. 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.

§3. 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 7 - 

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 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse 
Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse 
minister van Leefmilieu, 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. 

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, 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 zoals geregeld door het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van 
onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van 
het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §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.
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Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
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. 

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De teamverantwoordelijke

Bart Vissers
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