BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2020064449
INTERNNR.
BEVOEGDE OVERHEID:




het college van burgemeester en schepenen van Spiere-Helkijn
de deputatie van de provincie West-Vlaanderen
de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar

AANVRAGER
IDE Woods BV en SOLID BVBA
LIGGING
adres:
kadastrale gegevens:

Industriepark 8 te 8587 Spiere-Helkijn
afdeling 1 sectie C nrs. 37D en 37E

OMSCHRIJVING
onderwerp:
aard:
procedure:

type:

Hernieuwingsaanvraag
aanvraag omgevingsproject 2019
gewone procedure
de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
2.2.2.b)1° | niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c, met een opslagcapaciteit van:
maximaal 100 ton |66 ton | vlarebo : A | klasse 2 | (Ongewijzigd)
3.2.2°a) | als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld:
het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
|660 m³/jaar | klasse 3 | (Ongewijzigd)
6.4.1° | verplaatsen van de vergunde opslag olieproducten, smeermiddelen in vaten (nrs. 25,26,27 en 34) (totaal 1.875 liter) + uitbreiden met
opslag smeerolie in bovengrondse tank |5675 liter | klasse 3 | (Verandering)
6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met
vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):
inrichtingen met maximaal 2 verdeelslangen |1 verdeelslang | klasse 3 | (Ongewijzigd)
12.2.2° | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van:

Uitzonderingen:&#160;Verplaatsbare transformatoren opgesteld op een bouwplaats voor de uitvoering van eigenlijke bouw, sloop- of wegenwerken
zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2.
meer dan 1.000 kVA |1600 kVA | klasse 2 | (Ongewijzigd)
15.1.1° | uitbreiding met 1 heftruck |19 aantal voertuigen | klasse 3 | (Verandering)
15.2. | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Voor de definitie van personenwagen wordt verwezen naar artikel 1, §2, 44°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto&#8217;s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Voor de definitie van bromfietsen en motorfietsen wordt verwezen naar artikel 2.17 en artikel 2.18 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
andere werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) dan de
werkplaatsen, vermeld in rubriek 15.3 |1 stuks | vlarebo : A | klasse 3 | (Ongewijzigd)
16.3.2°a) | verwijderen compressor 3 kW + uitbreiden luchtcompressor met droger met 24,2 kW |109,2 kW | klasse 3 | (Verandering)
16.6.2° | gasautoklaven met een inhoudsvermogen van:
meer dan 500 l |114750 liter | klasse 1 | (Ongewijzigd)
17.1.2.1.1° | uitbreiden met opslag gasflessen propaan (16 x 36 l) |976 liter | klasse 3 | (Verandering)
17.3.2.1.1.1°b) |
100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a |2,975 ton | klasse 3 | (Ongewijzigd)
17.3.2.3.1°a) |
50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied |102 kg | klasse 3 | (Ongewijzigd)
17.3.4.2°a) | uitbreiding opslag houtbeschermingsmiddel (1.000 liter multibox) |36,398 ton | vlarebo : A | klasse 2 | (Verandering)
17.3.6.2°a) | uitbreiding opslag houtbeschermingsmiddel (1.000 l multibox) |38,8 ton | vlarebo : A | klasse 2 | (Verandering)
17.3.7.1°a) | uitbreiding opslag houtbeschermingsmiddel (1.000 l multibox) |3,332 ton | klasse 3 | (Verandering)
17.3.8.2° | uitbreiding opslag houtbeschermingsmiddel (1.000 l multibox) |36,27 ton | vlarebo : A | klasse 2 | (Verandering)
17.4. | uitbreiden opslag kleurstof (40 l), additief (250 l) en antischuimmiddel (190 l) |980 liter | klasse 3 | (Verandering)
19.3.2°a) | verwijderen cycloon (55 kW), uitbreiden afzuigingsinstallatie (120 kW totaal), toppenmachine (50 kW), tafelbladzaagmachine (9,2 kW),
bandschuurmachine (1,5 kW), toupie (7,5 kW), pennengatbank (1,5 kW), breekinstallatie (75 kW) + verplaatsen breekinstallatie (72 kW) |3350,01
kW | klasse 2 | (Verandering)
19.4.3° | verwijderen dompelbad 37.000 l en vervangen door nieuw dompelbad 32.000 l. Uitbreiding van de productiecapaciteit met 83 m³/dag
|200 m³/dag | vlarebo : A | klasse 1 | (Verandering)
19.4.4° | verwijderen dompelbad 37.000 l en vervangen met nieuw dompelbad 32.000 l. Uitbreiding van de productiecapaciteit met 83 m³/dag.
|200 m³/dag | vlarebo : B,S | klasse 1 | (Verandering)
19.6.1°c) | uitbreiden opslag gebroken hout in containers (2 x 40 m³) en opslag zaagmeel in containers (4 x 40 m³ en 20 m³) |19110 m³ | klasse 2
| (Verandering)
19.6.1°d) | als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied:
meer dan 1.600 m³ in openlucht |20000 m³ | klasse 2 | (Ongewijzigd)
23.3.1°a) | als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied:
meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal |29 ton | klasse 3 | (Ongewijzigd)
29.5.2.1°a) |
5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied |19,96 kW | vlarebo : O | klasse 3 | (Ongewijzigd)
43.1.1°a) |
300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of
vloeibaar gemaakt gas |420 kW | klasse 3 | (Ongewijzigd)

INZAGE EN INSPRAAK
De aanvraag ligt van 23 december 2020 tot en met 22 januari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oudenaarseweg 71 te 8587
Spiere-Helkijn tijdens de openingsuren.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan
digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of per brief (gelieve het omgevingsloket nr. OMV_2020064449 te vermelden).

Spiere-Helkijn, 17 december 2020

