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1. Gegevens van de inrichting/project

- Exploitant/aanvrager: bvba Patrick's Motor Maintenance, gevestigd Heimolenweg 1 te 2580 
Putte

- Adres: Atealaan 38 te 2200 Herentals
- Inrichtingsnummer OMV-loket: 20200303-0060
- Referentie OMV-loket: 2020029289
- Dossiernummer VVO: OMGP-2020-0230/MBEN/vvdb/mige

2. Ligging

- Kadastrale gegevens: 1-E-139L en 2-D-25L
- Planologische bestemming:

De inrichting is gelegen
- in industriegebied volgens gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
- binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakeningslijn’, 

goedgekeurd op 27 september 2018.

3. Juridisch kader

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

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

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

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

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

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

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

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

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

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

Het betreft een aanvraag op het grondgebied van 2 of meer gemeenten binnen een provincie;

De aanvraag betreft het exploiteren van een inrichting voor het herstellen en reviseren van 
zuigermotoren voor vliegtuigen, omvattend:
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 

0,886 m³/uur, 1,882 m³/dag en 89 m³/jaar (3.4.1.a);
- inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 14,5 kW (4.3.b.1.i);
- de opslag van 624 liter brandbare vloeistoffen (afvalolie) in verplaatsbare houders (6.4.1);
- een compressor, luchtdroger en 4 airco’s met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28 kW 

(16.3.2.a);
- de opslag van 4,165 ton gasolie in een ondergrondse, dubbelwandige tank van 5.000 liter 

(17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 3,7 ton vliegtuigbenzine in een ondergrondse, dubbelwandige tank van 5.000 liter 

(17.3.2.2.2.a);
- de opslag van 250 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerd 

totaal vermogen van 16,8 kW (29.5.2.1.a.);
- de oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting, van metalen door middel van een 

elektrolytisch of chemisch procedé, met 4 behandelingsbaden met een totale inhoud van 1.804 
liter (29.5.5.2.a);

- een inrichting voor het ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van 
gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C, bestaande 
uit een afbijtbad met een totaal inhoudsvermogen van 600 liter (29.5.7.1.a.1);

- een testbank om vliegtuigmotoren te testen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 
331 kW (31.2.a);

Rubricering volgens aanvrager: 3.4.1.a - 4.3.b.1.i - 6.4.1 - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.2.2.a - 
17.4 - 29.5.2.1.a - 29.5.5.2.a - 29.5.7.1.a.1 - 31.2.a.

Via een wijzigingsverzoek op 22 september 2020 werden nog een geluidsstudie en een studie 
omtrent de luchtemissies van zuigermotoren bezorgd.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Het betreft de exploitatie van een nieuwe inrichting.

Gekend van het CBS van Grobbendonk:
- Op 6 oktober 1992 werd een milieuvergunning (1992263) afgeleverd door het college van 

burgemeester en schepenen voor metaalbewerking en montage- elektrische kastenbouw.
Gekend van het CBS van Herentals:
- VLAREM milieuvergunning: 1992/049, inrichting voor metaalbewerking en montage elektrische 

kastenbouw - Gehele stopzetting van de inrichting bij milieu, resultaat: Niet vergund

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

Stedenbouwkundige verguning verleend door het CBS van Grobbendonk:
- Op 27 oktober 1992 werd een stedenbouwkundige vergunning (1992117) afgeleverd door het 

college van burgemeester en schepenen voor het oprichten van een loods met burelen.
Stedenbouwkundige vergunningen verleend door het CBS van Herentals:
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00170, Bouwen van een loods met burelen - Beslist 

in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden 
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- Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1990/00090, Aanleggen van infrastructuurwerken - Beslist 
in eerste aanleg, resultaat: Vergund 

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00082, Uitbreiding: bouwen van een opslagplaats. - 
Uitgevoerd, resultaat: Vergund 

7. Procedure 

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 10 juni 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 7 juli 2020

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij 
het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-
m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en 
volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek 
georganiseerd te Herentals en Grobbendonk, beide van 17 juli 2020 tot 16 augustus 2020.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden. 

9. Adviezen

Schepencollege van Grobbendonk:
- advies gevraagd op 7 juli 2020;
- advies ontvangen op 20 augustus 2020;
- inhoud: gunstig mits bijzondere voorwaarden, gelet op volgende elementen:
1. Het eigendom is gelegen binnen de grenzen van het goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Afbakeningslijn Klein Stedelijk Gebied’, goedgekeurd op 27 september 2018.
Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg.
De aanvraag situeert zich niet in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

2. Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
a. Op 27 oktober 1992 werd een stedenbouwkundige vergunning (1992117) afgeleverd door het 

college van burgemeester en schepenen voor het oprichten van een loods met burelen.
b. Op 6 oktober 1992 werd een milieuvergunning (1992263) afgeleverd door het college van 

burgemeester en schepenen voor metaalbewerking en montage- elektrische kastenbouw.
3. Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 

17 juli 2020 tot 15 augustus 2020. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
4. Het ontwerp voldoet aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 

houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater.
Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid 
(B.S. 18 juli 2003) werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets. Het voorliggende project 
heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een 
overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat geen schadelijk effect 
wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten 
aanzien van het eigendom in aanvraag.
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5. Het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar van 17 augustus 2020 luidt als volgt: 
De gemelde exploitatie, mits inachtname van de voorwaarden, is niet van die aard dat zij een 
bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande 
hinder vergroot.
De gemeentelijk omgevingsambtenaar wijst hierbij specifiek op volgende overwegingen: 
a. De aanvraag omvat het reviseren van zuigervliegtuigmotoren.
b. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de riolering na passage via een 

koolwaterstofafscheider (KWS). De KWS-afscheider dient zo gedimensioneerd te zijn dat bij 
hogere debieten zijn functie ten volle kan opnemen zodat alle vetten en oliën kunnen 
afgevangen worden van het water.

c. De lucht van de spuitcabine wordt afgezogen en gefilterd via een dubbele paintstopfilter. Stof 
afkomstig van de fysische metaalbewerkingen (soda- en zandstraalmachines) wordt ter 
plaatse gefilterd en opgevangen. Afhankelijk van het gebruik van de spuitcabine dient de 
dubbele paintstopfilter tijdig vervangen te worden zodat de doorslag van verfpartikelen 
vermeden worden.

d. Het afbijtbad, om de motoren te reinigen, bevat een vloeistof met een dichtheid zwaarder dan 
water. Door in het afbijtbad de afbijtvloeistof te bedekken met een laag water worden 
emissies afkomstig de afbijtvloeistof voorkomen.
Bij het gebruik van de behandelingsbaden dient morsen en lekkage vermeden worden zodat 
de producten niet kunnen indringen in de bodem of grondwater.

e. De afvalstoffen worden selectief ingezameld en opgehaald door erkende verwerkers. De 
afvoerlijsten moeten ter beschikking zijn op het bedrijf.

f. Als de motoren gereviseerd zijn, worden deze getest op de testbank. Dit is de belangrijkste 
bron van geluid. De testbank heeft een uitlaat boven op het dak, waarbij het geluid gedempt 
wordt door een akoestische demper. Dergelijke testbanken brengen zeer hoge geluidsniveaus 
voort. De testbank moet voorzien zijn van de nodige geluidsisolatie om geluidshinder te 
voorkomen. Bij de ventilatie voorziening dient de geluidsdempende uitvoering zo ontworpen 
te zijn dat geluidshinder naar de omgeving vermeden wordt. De type 4 panelen worden 
aangeraden en de testcel moet trillingsvrij gemonteerd te worden.
Het dossier bevat weinig informatie waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden 
genomen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te 
beperken. Indien na ingebruikname blijkt dat er geluidshinder wordt waargenomen in de 
omgeving, dient er nagegaan te worden of de grenswaarden voor het specifieke geluid in 
openlucht, voorgebracht door de activiteiten van het bedrijf, niet wordt overschreden.

Schepencollege van Herentals:
- advies gevraagd op 7 juli 2020;
- advies ontvangen op 25 augustus 2020;
- inhoud: ongunstig, gelet op volgende elementen uit het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar van 13 augustus 2020:
1. De aanvraag betreft de exploitatie van een inrichting voor het herstellen en reviseren van 

zuigermotoren voor vliegtuigen 
2. Patrick’s Motor Maintenance bvba is een KMO-bedrijf gespecialiseerd in het herstellen en 

reviseren van zuigermotoren voor vliegtuigen. Dit gebeurt voornamelijk in opdracht van 
onderhoudsbedrijven. De motoren die onderhouden worden, betreffen motoren tot 450 pk (een 
tienzitter). De motoren worden eerst gereinigd met de hogedrukreiniger. Daarna worden ze 
gedemonteerd, in diverse reinigingsbaden gereinigd en gestraald. Na het reinigen worden de 
motoronderdelen gecontroleerd d.m.v. niet-destructief onderzoek. Indien nodig worden 
onderdelen zoals cilinders en kleppen hersteld d.m.v. mechanische metaalbewerkingen en 
lassen. Hierna wordt de motor en de onderdelen gespoten in de spuitcabine, waarna de motor 
getest wordt op de testbank.
De normale doorstroomtijd van een motor in onderhoud/revisie bedraagt 3 weken. Er worden 
gemiddeld 3 motoren per week afgeleverd. 
De exploitatie is momenteel gevestigd te Bannerlaan 40d in Grobbendonk en wenst te verhuizen 
naar een bestaand, vergund gebouw te Atealaan 38 2200 Herentals. 
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De tewerkstelling ter plaatse zal bestaan uit 2 zaakvoerders en 8 werknemers (arbeiders).
3. Historiek

a. Vlarem milieuvergunning: 1992/049, inrichting voor metaalbewerking en montage elektrische 
kastenbouw - Gehele stopzetting van de inrichting bij milieu, resultaat: Niet vergund 

b. Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1992/00170, Bouwen van een loods met burelen - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden 

c. Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1990/00090, Aanleggen van infrastructuurwerken - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund 

d. Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1998/00082, Uitbreiding: bouwen van een 
opslagplaats. - Uitgevoerd, resultaat: Vergund

4. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 17 juli 2020 t.e.m. 15 augustus 2020. Er werden 
geen bezwaren ingediend. 

5. Alle activiteiten zullen in het gebouw aan de Atealaan 38 te Herentals/Grobbendonk 
plaatsvinden. Het terrein is niet gelegen in of nabij een natuurreservaat, vogelrichtlijngebied of 
habitatrichtlijngebied. Wel ligt er op 200 m in noordwestelijke richting in het industriegebied een 
vijver die opgenomen is op de Natura2000-habitatkaart. Aangezien er hiertussen nog meerdere 
andere gebouwen staan, is er geen impact te verwachten op dit gebied. 

6. De tewerkstelling zal bestaan uit 10 personen. Zij zullen zich voornamelijk met de 
personenwagen naar de site begeven. Er is hiertoe voldoende parkeerplaats op eigen terrein. 
Dagelijks zullen er 1 à 2 leveringen plaatsvinden. De transporten zullen zich voornamelijk tijdens 
de openingsuren plaatsvinden. De openingsuren zijn van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 8.00u tot 
16.30u. 
Aangezien het bedrijf middenin een industriezone komt te liggen, er voor de werking geen grote 
materiaalstromen te verwachten zijn, de site beschikt over een goede ontsluiting en voldoende 
ruimte op eigen terrein voor het ontvangen van de voertuigen, zal er geen mobiliteitshinder te 
verwachten zijn.

7. Toetsing van de milieuaspecten:
a. Het huishoudelijk afvalwater, maximum 150 m³/jaar, zal afkomstig zijn van de toiletten, 

lavabo’s en de keuken. Het afvalwater zal na passage via een septische put geloosd worden in 
de openbare riolering. 
Het hemelwater afkomstig van het dak wordt opgevangen in 2 hemelwaterputten van elk 
20.000 liter. Het zal worden hergebruikt voor het afspuiten van motoren en het spoelen van 
onderdelen bij het niet-destructief onderzoek. Het maximaal debiet van het bedrijfsafvalwater 
hiervan zal 0,25 m³/uur of 0,25 m³/dag of 55 m³/jaar bedragen. Er wordt een kleine 
hoeveelheid bedrijfsafvalwater geproduceerd die afkomstig is van potentieel verontreinigd 
hemelwater (afkomstig van het tankplatform voor de bevoorradingsvrachtwagen voor de 
ondergrondse tanks). Het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van het 
tankplatform van 40 m² bedraagt maximaal 0,636 m³/uur (of 1,632 m³/dag of 34 m³/jaar). 
Dit resulteert in een totaal debiet van bedrijfsafvalwater van 0,886 m³/uur of 1,882 m³/dag 
of 89 m³/jaar. Het bedrijfsafvalwater passeert een koolwaterstofafscheider met slibvang 
voordat het geloosd wordt in de openbare riolering. 
Het koelwater die nodig is om de rem van de testbank te kunnen koelen zit in een gesloten 
systeem. 

b. Er zijn 5 nieuwe emissiepunten voorzien in deze aanvraag. Hieronder zijn de maatregelen 
weergegeven die de exploitant voorziet om de luchtkwaliteit in de omgeving te kunnen 
waarborgen: 
- De 3 (niet-ingedeelde) verwarmingsinstallaties op stookolie, die enkele verontreinigende 

stoffen zoals stof, SO2, NOx, CO, nikkel en vadium uitstoten, zullen jaarlijks een reiniging 
en verbrandingscontrole ondergaan.

- Ten gevolge van het spuiten met verf zijn er emissies van stof en organische stoffen. De 
lucht uit de spuitcabine wordt afgezogen en gefilterd via een dubbele paintstopfilter, een 
spuitwand met filters. Stof afkomstig van de fysische metaalbewerkingen (soda- en 
zandstraalmachines) wordt ter plaatse gefilterd en opgevangen en zorgen ervoor dat de 
emissies van vluchtige organische solventen, stof en verfnevels beperkt blijven en aan de 
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normen voldoen. De emissies vinden enkel plaats tijdens het spuiten van stukken. Dit 
gebeurt gemiddeld gedurende 20 minuten per dag. 

- Het afbijtbad bevat een vloeistof met een dichtheid zwaarder dan water. Door in het 
afbijtbad de afbijtvloeistof te bedekken met een laag water worden emissies afkomstig 
van de afbijtvloeistof voorkomen. 

- De vliegtuigmotor, waarvan er gemiddeld 1 per dag wordt getest gedurende maximum 70 
minuten op de testbank, stoot enkele verontreinigende stoffen uit: stof, SO2, NOx, CO, 
VOS en zware metalen. Over deze handeling wordt er echter niet aangegeven welke 
maatregelen getroffen zullen worden voor het emissiepunt van de testbank. Er zijn 
weliswaar geen sectorale voorwaarden voor deze rubriek 31.2.a) maar er wordt niet 
aangetoond hoe kan gegarandeerd worden dat voldaan zal worden aan de 
emissiegrenswaarden onder artikel 4.4.3 van de algemene voorwaarden voor ingedeelde 
inrichtingen, Vlarem II. 

c. De belangrijkste bron van geluid is de testbank. Eens de motoren hersteld en/of gereviseerd 
zijn, moeten deze getest worden op de testbank. De testbank bevindt zich binnen in het 
gebouw. Er zal dagelijks één motor getest worden gedurende 60 tot 70 minuten volgens een 
testprogramma. Bij het testen van de motor wordt het toerental geleidelijk opgedreven en 
terug afgebouwd. Het meeste geluid wordt geproduceerd bij de hoogste toeren. De testbank 
heeft een uitlaat boven op het dak, waarbij het geluid gedempt wordt door een akoestische 
demper. 
Gelet op de zeer hoge geluidsniveaus die voortgebracht kunnen worden door dergelijke 
testbanken, en gelet op het feit dat men deze activiteiten wenst onder te brengen in een 
bestaand gebouw, lijkt het aangewezen dat voorafgaand aan het verlenen van een eventuele 
omgevingsvergunning een geluidsstudie, opgemaakt door een milieudeskundige erkend in de 
discipline geluid en trillingen, wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid 
zodat kan worden nagegaan of de grenswaarden voor het specifieke geluid in openlucht 
voortgebracht door de activiteiten van het bedrijf niet wordt overschreden. 
De overige activiteiten vinden plaats binnen in de werkplaats en zijn buiten het gebouw niet 
waar te nemen. De compressor bevindt zich binnen in een afgesloten compressorruimte. Er 
wordt eveneens een beperkte hoeveelheid geluid geproduceerd t.g.v. de vervoersbewegingen 
op, van en naar het bedrijf. 

d. De exploitant neemt volgende maatregelen om te vermijden dat er bodemverontreiniging kan 
optreden:
- De opslag van de beperkte hoeveelheid (afval)olie en gevaarlijke producten in kleine 

verpakkingen gebeurt boven inkuipingen. 
- Er zal absorptiemateriaal aanwezig zijn om in geval van lekkages, ondeugdelijke 

verpakking, morsen, e.d. te kunnen ingrijpen. 
- De opslag van diesel en vliegtuigbenzine gebeurt in twee ondergrondse houders die 

dubbelwandig zijn en voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. 
- Er is een vloeistofdichte losplaats voorzien voor de bevoorradingstankwagen. 
- De behandelingsbaden bevinden zich binnen een inkuiping.

e. Er zullen twee dubbelwandige, ondergrondse tanks geplaatst worden met respectievelijk 
5.000 liter (4,3 ton) gasolie voor de stookinstallaties en 5.000 liter (3,7 ton) vliegtuigbenzine 
voor de testbank. Deze tanks zullen buiten gevuld worden ter hoogte van het vloeistofdichte 
tankplatform. Binnen wordt er maximaal 624 liter (afval)olie opgeslagen in verplaatsbare 
recipiënten boven een lekbak. Daarnaast wordt er ook 250 liter aan diverse gevaarlijke 
producten in kleine verpakkingen opgeslagen boven lekbakken. 

f. Het te verwachten energieverbruik bedraagt 0,00069 PJ. Dit energieverbruik kan relatief 
beperkt genoemd worden. Zo zijn er twee thermoblocks op diesel aanwezig met een nominaal 
thermisch ingangsvermogen van 89 kWth en 120 kWth. Daarnaast is er een 
verwarmingsinstallatie voor het kantoor aanwezig met een vermogen van 65 kWth. Men schat 
in dat er 45.000 kWh per jaar aan elektriciteit verbruikt zal worden. Het jaarlijks verbruik van 
stookolie bedraagt gemiddeld 8.000 liter per jaar. 

g. Het reviseren van motoren en het testen ervan op een gekeurde testbank, levert geen 
bijzondere veiligheidsrisico’s op voor de omgeving. 
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Er wordt een ongunstig advies verleend aangezien het aanvraagdossier te weinig informatie 
bevat waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden genomen om de geluidsproductie aan 
de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. 
Gelet op de zeer hoge geluidsniveaus die voortgebracht kunnen worden door dergelijke 
testbanken, en gelet op het feit dat men deze activiteiten wenst onder te brengen in een 
bestaand gebouw, lijkt het aangewezen dat voorafgaand aan het verlenen van een eventuele 
omgevingsvergunning een geluidsstudie, opgemaakt door een milieudeskundige erkend in de 
discipline geluid en trillingen, wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid zodat 
kan worden nagegaan of de grenswaarden voor het specifieke geluid in open lucht voortgebracht 
door de activiteiten van het bedrijf niet wordt overschreden. 
Ook dient aangetoond te worden hoe zal voldaan worden aan de emissiegrenswaarden onder 
artikel 4.4.3 van de algemene voorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, Vlarem II voor de 
ingedeelde rubriek 31.2.a).

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening 
De ingedeelde inrichting of activiteit die het voorwerp uitmaakt van de gevraagde 
omgevingsvergunning, met name de volledige werkplaats met toebehoren, opslagtanks en 
testbank, is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied, Bedrijventerrein ENA 21 Z.1 
(Klein Gent). 
Op basis van deze bepaling lijkt de exploitatie van een motorenrevisiebedrijf zeker toegestaan 
binnen het industriegebied.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -
projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):
- advies gevraagd op 7 juli 2020;
- reactie ontvangen op 3 augustus 2020;
- inhoud: Er wordt geen advies verleend.

10.Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA)

a. Voorstel van omschrijving en rubrieken

Het betreft een aanvraag op het grondgebied van 2 of meer gemeenten binnen een provincie;

De aanvraag betreft het exploiteren van een inrichting voor het herstellen en reviseren van 
zuigermotoren voor vliegtuigen, omvattend:
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 

0,886 m³/uur, 1,882 m³/dag en 89 m³/jaar (3.4.1.a);
- inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 14,5 kW (4.3.b.1.i);
- de opslag van 624 liter brandbare vloeistoffen (afvalolie) in verplaatsbare houders (6.4.1);
- een compressor, luchtdroger en 4 airco’s met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28 kW 

(16.3.2.a);
- de opslag van 4,165 ton gasolie in een ondergrondse, dubbelwandige tank van 5.000 liter 

(17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 3,7 ton vliegtuigbenzine in een ondergrondse, dubbelwandige tank van 5.000 liter 

(17.3.2.2.2.a);
- de opslag van 250 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerd 

totaal vermogen van 16,8 kW (29.5.2.1.a.);
- de oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting, van metalen door middel van een 

elektrolytisch of chemisch procedé, met 4 behandelingsbaden met een totale inhoud van 1.804 
liter (29.5.5.2.a);
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- een inrichting voor het ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van 
gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55° C, bestaande 
uit een afbijtbad met een totaal inhoudsvermogen van 600 liter (29.5.7.1.a.1);

- een testbank om vliegtuigmotoren te testen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 
331 kW (31.2.a);

Rubricering: 3.4.1.a - 4.3.b.1.i - 6.4.1 - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.2.2.a - 17.4 - 29.5.2.1.a 
- 29.5.5.2.a - 29.5.7.1.a.1 - 31.2.a;

Via een wijzigingsverzoek op 22 september 2020 werden nog een geluidsstudie en een studie 
omtrent de luchtemissies van zuigermotoren bezorgd.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen 
- Niet van toepassing.

2. Omschrijving
- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De inrichting is gelegen

 in industriegebied volgens gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 binnen de grenzen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

‘Afbakeningslijn’, goedgekeurd op 27 september 2018.
De gebieden binnen de afbakeningslijn van het PRUP behoren tot het kleinstedelijk 
Herentals. Krachtens de verordenende voorschriften van dit PRUP blijven de op het ogenblik 
van de vaststelling van het PRUP bestaande bestemmingsplannen met bijhorende 
bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van kracht. Bijgevolg dient de 
aanvraag getoetst aan de bepalingen van het gewestplan. 
De aanvraag betreft een motorenrevisiebedrijf en is principieel in overeenstemming met de 
bestemming ‘industriegebied’ van het geldende gewestplan.

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de 

VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM

- AGOP-M heeft aangegeven geen advies te zullen uitbrengen. Het advies is bijgevolg 
stilzwijgend gunstig.

- Het advies van het CBS van Grobbendonk is gunstig met voorwaarden.
- Het advies van het CBS van Herentals is ongunstig met volgende redenen:

 Er wordt een ongunstig advies verleend aangezien het aanvraagdossier te weinig 
informatie bevat waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden genomen om de 
geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. 
Gelet op de zeer hoge geluidsniveaus die voortgebracht kunnen worden door dergelijke 
testbanken, en gelet op het feit dat men deze activiteiten wenst onder te brengen in een 
bestaand gebouw, lijkt het aangewezen dat voorafgaand aan het verlenen van een 
eventuele omgevingsvergunning een geluidsstudie, opgemaakt door een 
milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen, wordt overgemaakt aan de 
vergunningverlenende overheid zodat kan worden nagegaan of de grenswaarden voor 
het specifieke geluid in open lucht voortgebracht door de activiteiten van het bedrijf niet 
wordt overschreden. 

 Ook dient aangetoond te worden hoe zal voldaan worden aan de emissiegrenswaarden 
onder artikel 4.4.3 van de algemene voorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, Vlarem 
II voor de ingedeelde rubriek 31.2.a).
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- De POA merkt op dat
 de rubrieken 3.4.1.a, 4.3.b.1.i, 6.4.1, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 29.5.2.1.a en 

29.5.7.1.a.1 klasse 3-rubrieken betreffen. De hinder afkomstig van de activiteiten die 
vallen onder deze rubrieken is inherent beperkt. Deze klasse 3-rubrieken worden 
derhalve louter afgetoetst aan de verbodsbepalingen opgenomen in Vlarem II. Volgens 
artikel 107 van het Omgevingsvergunningsdecreet en onverminderd artikel 5.2.1 van het 
DABM geldt de omgevingsvergunning als aktename voor dat deel van het project dat 
meldingsplichtig is als tegelijkertijd uitspraak wordt gedaan over de 
vergunningsaanvraag en de melding. De vergunningverlenende overheid dient na te 
gaan of de exploitatie van meldingsplichtige handelingen niet verboden zijn bij of 
krachtens artikel 5.4.3. van het DABM.
- Rubriek 3.4.1.a

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het tankplatform en het reinigen van de 
motoren en onderdelen en wordt met een beperkt debiet via een KWS-afscheider 
geloosd in de openbare riolering. Ter zake wordt voorgesteld een bijzondere 
voorwaarde in de vergunning op te nemen (zie infra).

- Rubriek 4.3.b.1.i
Er zijn geen specifieke verbodsbepalingen van toepassing. Het verfspuiten gebeurt in 
een apart lokaal.

- Rubrieken 6.4.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.4
Uit het dossier en de uitgebrachte adviezen blijkt dat de opslag van de afvalolie, de 
gasolie en de diverse producten in kleine verpakkingen voldoet aan de vereisten van 
Vlarem II. De nodige preventieve maatregelen worden voorzien om verontreiniging 
van de bodem te voorkomen. De opslag voldoet aan de afstandsregels.

- Rubriek 16.3.2.a
Er zijn geen specifieke verbodsbepalingen van toepassing.

- Rubriek 29.5.2.1.a
Er zijn geen specifieke verbodsbepalingen van toepassing.

- Rubriek 29.5.7.1.a.1
Er zijn geen specifieke verbodsbepalingen van toepassing. Het afbijtbad staat in een 
apart lokaal.

 met betrekking tot de opslag van vliegtuigbenzine (rubriek 17.3.2.2.2.a) en de 
behandelingsbaden (rubriek 29.5.5.2.a) uit het dossier en de uitgebrachte adviezen 
blijkt dat aan de vereisten van Vlarem II wordt voldaan en de mogelijke hinder ervan tot 
een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.

 met betrekking tot de testbank voor vliegtuigmotoren (rubriek 31.2.a)
- voor wat het geluid afkomstig van de testbank betreft, beide colleges van 

burgemeester en schepenen opmerken dat het aanvraagdossier te weinig informatie 
bevat waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden genomen om de 
geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. 
Het college van burgemeester en schepenen van Grobbendonk stelt voor om 
hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen, het college van burgemeester 
en schepenen van Herentals bracht een ongunstig advies uit.
 Uit de informatie die de exploitant op 6 juli 2020 bijkomend bezorgde in het 

kader van het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek van het dossier blijkt 
evenwel dat:
 op de voormalige locatie van de inrichting geen geluidsmetingen gebeurden, 

maar dat de geïsoleerde testcel nooit aanleiding heeft gegeven tot klachten.
 de nieuwe testcel op huidige locatie beter zal zijn als de testcel op vorige 

locatie.
 op de uitlaat van de nieuwe testcel er een geluidsdemper op maat zal 

gemaakt en geïnstalleerd worden door een bedrijf gespecialiseerd in 
vliegtuigmotoronderdelen. Uit de technische informatie van deze testcel blijkt 
dat deze voorzien wordt van geluidsisolerende panelen, een geluidsisolerend 
raam en een geluiddempende ventilatievoorziening bestaande uit een 
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coulissendemper gevuld met geluidsabsorberend materiaal voor zowel de 
luchttoevoer als de luchtafvoer.

 bij het testen het maximale toerental (waarbij het meeste geluid wordt 
geproduceerd) slechts zeer kortstondig aangehouden wordt.

 er slechts 3 tot 4 motoren per week worden getest.
 Op 22 september werd via een wijzigingsverzoek een geluidsstudie, opgesteld 

door Vinçotte, bezorgd. Op basis van de geluidsmetingen werd een schatting 
gemaakt van het specifiek geluid ter hoogte van 2 evaluatiepunten (op resp. 200 
en 400 meter van de terreingrens). Op 400 meter van de terreingrens bevindt 
zich de dichtstbijzijnde woning. Er wordt geconcludeerd dat de geteste motor in 
vrijloop onder de limietwaardes voor continu geluid blijft op beide 
evaluatiepunten. De limietwaardes voor incidenteel geluid worden op beide 
evaluatiepunten ruim gerespecteerd.
 De POA merkt hierbij op dat evenwel gemeten wordt bij zo goed als windstille 

weercondities. Ook wordt de aanwezigheid van de gebouwen tussen de bron 
en de evaluatiepunten niet meegerekend, maar wordt verondersteld dat deze 
gebouwen voor een bijkomende demping van het geluid zullen zorgen. Er 
wordt evenwel niet gesproken van een mogelijke reflectie vanwege de vele 
betonconstructies en dus akoestisch harde oppervlaktes die voor een 
onzekere verspreiding en mogelijks ook een verhoging van de geluidsimmissie 
veroorzaken. 

 De POA stelt dat het aangeraden is om ter hoogte van de woning ook effectief 
geluidsmetingen te laten uitvoeren bij ongunstige weersomstandigheden om 
de werkelijke impact van de testcel te kunnen bepalen. Hieromtrent wordt 
een bijzondere voorwaarde voorgesteld.

- voor wat betreft de luchtemissies afkomstig van de testbank het college van 
burgemeester en schepenen Herentals wenst dat de exploitant aantoont hoe voldaan 
zal worden aan de emissiegrenswaarden van artikel 4.4.3 van de algemene 
voorwaarden voor ingedeelde inrichtingen.
Vermits voormelde luchtemissies afkomstig zijn van het testen van vliegtuigmotoren 
en hiervoor uitsluitend vliegtuigbenzine wordt gebruikt, is het aannemelijk dat de 
emissies aan de normen kunnen voldoen.

- Geconcludeerd wordt dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de 
externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, mits naleving van de 
vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepasing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten. Er werden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd. Uit 
het advies van beide colleges van burgemeester en schepenen blijkt dat in het verleden 
reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen werden verleend. Er wordt hierdoor 
vanuit gegaan dat voor voorliggende aanvraag geen stedenbouwkundig luik bij de aanvraag 
gevoegd moest worden.
Onder voorbehoud dat de aanwezige gebouwen, constructies en verhardingen 
stedenbouwkundig vergund zijn en dat de plannen uit voorliggende aanvraag in 
overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige vergunningen, wordt geconcludeerd dat 
het principe van de ondeelbaarheid niet wordt geschonden.

8. Toepasselijke BREF’s
- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets
- De inrichting ligt op niet in de nabijheid van habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied en 

VEN/IVON-gebied.
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- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de 
uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet 
relevant.

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

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

11.Termijn
- De vergunning kan 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)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge 

producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: 
afdeling 5.4.1

- Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
Het CBS van Grobbendonk stelt volgende bijzondere milieuvoorwaarden voor:

1. De dubbele paintstopfilter moet tijdig worden vervangen zodat de doorslag van verfpartikelen 
wordt vermeden.
a. Deze voorwaarde kan worden opgelegd.

2. De testbank moet voorzien zijn van de nodige geluidsisolatie om geluidshinder te voorkomen. 
De type 4 panelen worden aangeraden en de testcel moet trillingsvrij gemonteerd te worden.
a. De POA stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen, maar om m.b.t. geluid 

volgende voorwaarde op te leggen:
Binnen een termijn van 6 maanden na de ingebruikname van de testbank wordt ter 
hoogte van de dichtstbijzijnde woning een beperkt akoestisch onderzoek uitgevoerd bij 
noordoosten- of oostenwind door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid. De 
resultaten hiervan worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid 
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie 
overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen van Herentals en het college 
van burgemeester en schepenen van Grobbendonk.

3. De KWS-afscheider dient zo gedimensioneerd te zijn dat bij hogere debieten zijn functie ten 
volle kan opnemen, zodat alle vetten en oliën kunnen afgevangen worden van het water.
a. De voorwaarden m.b.t. de werking en het onderhoud van de KWS-afscheider zijn 

opgenomen in afdeling 4.2.3bis van Vlarem II en zijn van toepassing op KWS-afscheiders 
die als voorwaarde zijn opgenomen in de vergunning. Voorgesteld wordt om het gebruik 
van een KWS-afscheider op te leggen als bijzondere voorwaarde op te leggen, als volgt:
Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.
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Stedenbouwkundige voorwaarden: Niet van toepassing.
Lasten: geen

 
c. Conclusie: gunstig

11.Beoordeling 

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

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

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijzigingsverzoeken

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba Patrick's Motor Maintenance, gevestigd Heimolenweg 1 te 2580 Putte, wordt onder de 
voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor het 
herstellen en reviseren van zuigermotoren voor vliegtuigen (inrichtingsnummer omgevingsloket 
20200303-0060), gelegen Atealaan 38 te 2200 Herentals en te 2280 Grobbendonk, 
kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-139L en 2-D-25L, te exploiteren, 
omvattend:
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 

0,886 m³/uur, 1,882 m³/dag en 89 m³/jaar (3.4.1.a);
- inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 14,5 kW (4.3.b.1.i);
- de opslag van 624 liter brandbare vloeistoffen (afvalolie) in verplaatsbare houders (6.4.1);
- een compressor, luchtdroger en 4 airco’s met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28 kW 

(16.3.2.a);
- de opslag van 4,165 ton gasolie in een ondergrondse, dubbelwandige tank van 5.000 liter 

(17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 3,7 ton vliegtuigbenzine in een ondergrondse, dubbelwandige tank van 5.000 liter 

(17.3.2.2.2.a);
- de opslag van 250 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metalen met een geïnstalleerd 

totaal vermogen van 16,8 kW (29.5.2.1.a.);
- de oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting, van metalen door middel van een 

elektrolytisch of chemisch procedé, met 4 behandelingsbaden met een totale inhoud van 1.804 
liter (29.5.5.2.a);

- een inrichting voor het ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van 
gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55° C, bestaande 
uit een afbijtbad met een totaal inhoudsvermogen van 600 liter (29.5.7.1.a.1);
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- een testbank om vliegtuigmotoren te testen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 
331 kW (31.2.a);

Rubricering: 3.4.1.a - 4.3.b.1.i - 6.4.1 - 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.2.2.a - 17.4 - 29.5.2.1.a 
- 29.5.5.2.a - 29.5.7.1.a.1 - 31.2.a;

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)
– Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
– Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
– Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
– Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, 

afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
– Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
– Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
– Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
– Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
– Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
– Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
– Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. De dubbele paintstopfilter moet tijdig worden vervangen zodat de doorslag van verfpartikelen 

wordt vermeden.
2. Binnen een termijn van 6 maanden na de ingebruikname van de testbank wordt ter hoogte 

van de dichtstbijzijnde woning een beperkt akoestisch onderzoek uitgevoerd bij noordoosten- 
of oostenwind door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid. De resultaten hiervan 
worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid 
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze ter evaluatie overmaakt 
aan het college van burgemeester en schepenen van Herentals en het college van 
burgemeester en schepenen van Grobbendonk.

3. Het bedrijfsafvalwater dient te worden geloosd via een KWS-afscheider.

Stedenbouwkundige voorwaarden: Niet van toepassing.
Lasten: geen

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/


OMGP-2020-0230
bvba Patrick's Motor Maintenance

15/17

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 onbepaalde duur.

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 
Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van 
de vergunningstermijn van de lopende vergunning.
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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.

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.
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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.



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Referentie omgevingsloket : OMV_2020029289 

Inrichtingsnummer         : 20200303-0060 

 

 
Door Patrick’s Motor Maintenance BVBA werd een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een inrichting voor het herstellen en reviseren van zuigermotoren voor vliegtuigen. De 

aanvraag heeft als adres Atealaan 38 te Herentals en te Grobbendonk en met als kadastrale omschrijving afdeling 13010, sectie E, perceel 

139L en afdeling 13302, sectie D, perceel 25L. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 8 oktober 2020 beslist de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

 

De beslissing ligt van 24 oktober 2020 tot en met 23 november 2020  ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op 

volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze gemeentelijke 

website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 

rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van 

een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift  

ofwel via www.omgevingsloket.be,  

ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: 

 

Vlaamse minister van Leefmilieu 

Graaf de Ferraris-gebouw  

Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep 

onontvankelijk te verklaren. 

 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet 

inbegrepen. 

 

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift 

aan: 

• de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

• het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

• uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 

• de volgende referentie:  OMV_2020029289; 

• de redenen waarom u beroep aantekent; 

• een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij 

de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 

• of u gehoord wenst te worden. 

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep 

omgevingsvergunning (eventueel OMV_2020029289)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

 

 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 

 




