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Verslag Regiovergaderingen Milieu, 20 en 27 mei 2019 

Aanwezigheidslijst  Oostrozebeke 20 mei   

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Schoonbaert Chris Ardooie milieuambtenaar 

Boucquet Pieter Deerlijk Omgevingsambtenaar - milieu 

Decloedt Jonas  Dentergem Omgevingsambtenaar 

Delmotte Rita Dentergem  Schepen 

Declerck Wouter Harelbeke Milieudienst  

Clarisse Marlies  Ichtegem  milieuambtenaar 

Goyvaerts Joke Kortrijk Handhaving 

Valcke Lode  Kortrijk  milieuambtenaar 

Ongenaert Jean-Marie  Kuurne Omgevingsambtenaar milieu  

Vandenbogaerde 

Eveline 

Ledegem omgevingsambtenaar 

Vanysacker Elvire  Lendelede milieuambtenaar 

Bogaert Steven Lichtervelde Schepen  

Busschaert Lynn Meulebeke Omgevingsambtenaar 

Quaghebeur Brenda Moorslede omgevingsambtenaar 

De Foer Hermien Oostrozebeke milieuambtenaar 

Vermeersch Jeroen Staden Omgevingsambtenaar milieu  

De Craemer Jan Tielt Omgevingsambtenaar - Milieu 

Beerens Ruben Torhout Deskundige Milieu  

Polfliet Maria  Waregem  Schepen  

Volckaert Conny Wervik omgevingsambtenaar milieu 

Adams Olivier Wielsbeke  omgevingsambtenaar milieu 
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NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Geerts Timothy Grondwijzer vzw  Senior adviseur/diensthoofd  

   

Scheerlinck Jelle Leiedal Milieudeskundige  

Verreu Stefaan Leiedal Deskundige Landschap, Milieu Natuur 

Bekaert Pieter Provincie West-Vlaanderen Gebiedswerking Midden-West-
Vlaanderen 

De Winter  Marie Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa 

Debever Elly Provincie West-Vlaanderen Dienst Vergunningen 

Van Winghem Jan  Provincie West-Vlaanderen Gebiedswerking Midden-West-
Vlaanderen 

Victor Bert Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa  

Delaere Wim  Vlaamse overheid  
Afdeling handhaving 

Handhavingsmanager 

Vanassche Nele  Vlaamse overheid  
Afdeling handhaving  

Toezichthouder   

Van Ackere Ann WVI expert milieu 

 

VERONTSCHULDIGD  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Herrewyn Bert Kortrijk Schepen Milieu  

Malsagne Marie Menen Milieudienst  

 

 

Aanwezigheidslijst  Veurne 27 mei 2019– Regio Brugge-Oostende en Westhoek 

 

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Declerck Jan  Alveringem Omgevingsambtenaar 

Liefooghe Gerard  Alveringem burgemeester 

Mengé Alain  Blankenberge Cel Milieu 

Bossuyt Stijn  Brugge  Dossierbehandelaar 

Kerckhove Elke Brugge lokaal toezichthouder (in 
opleiding) 

Lust Kaat Damme  Deskundige milieu 

Hautekeur Krista  De Panne milieuambtenaar 

Willaert Silke Diksmuide Omgevingsambtenaar milieu 
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NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Vandecasteele Jan Gistel milieuambtenaar 

Marrecau Erik Ieper Deskundige milieuzorg 

Hindryckx Robrecht Koekelare Milieuambtenaar  

Beele Carlos Koksijde vergunningen en handhaving 

Van Staeyen Greet Kortemark milieudienst 

Vergote Adelien  Langemark-Poelkapelle Milieu- en 
duurzaamheidsambtenaar 

Vlamynck Lien Lo-Reninge en Vleteren Intergemeentelijk 
milieuambtenaar 

Devloo An-Sofie Nieuwpoort milieuambtenaar 

Vandecasteele Kris Nieuwpoort schepen leefmilieu 

Dereu Jacky Oostende Milieuambtenaar  GOA 

Peeters Alain Oostende Lokaal Toezichthouder 

Vanhooren Heidi Oostende GOA 

Willem Jessie Oudenburg Milieudienst  

Michiels Martine Veurne omgeving expert milieu 

Van den Fonteyne Patrick  Zuienkerke Diensthoofd Technische dienst 

Marey Chris Diensten van de gouverneur 
West-Vlaanderen 

Beleidsmedewerker  

Geerts Timothy Grondwijzer vzw  Senior adviseur/diensthoofd  

Delaere Wim  Vlaamse overheid  
Afdeling handhaving 

Handhavingsmanager 

Vanassche Nele  Vlaamse overheid  
Afdeling handhaving  

Toezichthouder   

De Winter  Marie Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa 

Van Ackere Ann WVI expert milieu 

 

VERONTSCHULDIGD  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Hendrickx Dave De Haan Milieuambtenaar  

Jonckheere Vera De Haan  Milieu en noodplanning  

Vanhove Henk  Houthulst Omgevingsambtenaar milieu 

Despeghel Valentijn  Ieper Schepen Milieu  

Vanhoutte Suzy Mesen  Milieu 

Beirens Silke Oostende Schepen  Leefmilieu  
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NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Dekeyser Jan Oostkamp Burgemeester 

Sticker Pascal  Veurne Schepen Leefmilieu  

Presentaties 
De presentaties zijn beschikbaar op http://www.west-

vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx  

Ook de modelbrieven om te communiceren na een asbestbrand (gebaseerd op de modelbrieven van 

de OVAM) vind je hier.  
 

Vragen per onderdeel 
 

Wat bij asbestbrand? (Jelle Scheerlinck, Leiedal) 
 
Bij vragen: jelle.scheerlinck@leiedal.be of T 056 24 16 16 
 
Tip: leidraad asbestbrand van de OVAM eens doornemen en overleggen met 
brandweer/hulpverleningszone. Preventief afspraken maken en plan van aanpak zodat je snel kan 
handelen als er een asbestbrand zich voordoet. Beginvraag aan brandweer: hoe gaan jullie 
aanwezigheid van asbest vaststellen bij brand?  
Leidraad  van de OVAM is in feite een soort Code van Goede praktijk voor de gemeente, is niet 
wettelijk verankerd. Echter om te voldoen aan het materialendecreet, waarin de stelling wordt 
ingenomen dat men alle mogelijke maatregelen dient te treffen om milieuschade te voorkomen en 
indien nodig te herstellen, dient men bij het afwijken van de leidraad van OVAM de kwaliteit van het 
onderzoek en eventuele sanering te kunnen garanderen. Dit is zowel geldig voor de 
saneringsplichtige als de lokale overheid. Om bij bestuursdwang een vlotte 
terugvorderingsprocedure te kunnen vrijwaren, dienen de nodige stappen in de correcte volgorde 
gevolgd te worden: vaststelling, PV, opleggen bestuurlijke maatregelen regularisatie, 
bestuursdwang,…) 
dag 0 tot dag 7: strak schema, snelle uitvoering van taken door gemeente heel belangrijk  
 
https://www.ovam.be/asbest-en-handhaving  
 
Vragen/aanvullingen 

 Waregem heeft al asbestbrand gehad, Be-alert was belangrijk communicatiekanaal. 

 Vraag: Cruciale vraag is natuurlijk wie gaat er deskundige aanstellen? Hier hangt geld aan 
vast. 
Jelle: overtuigen en rechtstreeks contact van lokaal bestuur met verzekeraar is heel 
belangrijk. Wijzen op aansprakelijkheid en rechtsgronden.  

 Vraag: wie neemt verantwoordelijkheid om het risico te bepalen? Kan je ook te veel 
maatregelen nemen?  
Jelle: Asbestdeskundige die is aangesteld door aansprakelijke of door gemeente  
Asbestbrand niet enkel door asbestplaten, maar ook bv. leidingisolatie 

 Vraag: Kan brandweer asbest meten?  
Jelle: In theorie wel, ze hebben meettoestel niet altijd bij.  
Er bestaat ook zoiets als asbestinventaris.  
Gemeente moet ook aan die gegevens kunnen, ze moeten snel raadpleegbaar zijn. 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx
mailto:jelle.scheerlinck@leiedal.be
https://www.ovam.be/asbest-en-handhaving
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 Vraag: Als gemeente zelf asbestdeskundige of asbestverwijderaar aanstellen is niet zo 
evident. Heeft de OVAM raamcontracten voor gemeenten voor aanstellen van 
asbestdeskundigen, of –verwijderaar? Dit bestaat voor bodemsaneringsdeskundige.  
Jelle: zelf aanstellen  kan via bestuursdwang (artikel 59-60): 
hoogdringendheid/volksgezondheid .  
Vraag:  Is dit dezelfde procedure als ongecontroleerde afbraakwerken?  
Jelle: neen, maar wel gelijkaardige stappen die gezet moeten worden.  

 Vraag slide 57: is afspuiten van straat wel goed idee?  

Jelle: afspuiten gebeurt regelmatig afhankelijk van de situatie. Meestal gebeurt dit door de 

brandweer om de veiligheid in de omgeving te garanderen. Bij ervaring gemeente die Jelle 

ondersteunde, werd op advies van de asbestdeskundige beslist om de straat af te laten 

spuiten door de brandweer.  

Erkende asbestverwijderaars zullen de voorkeur geven aan het stofzuigen van de vezels. 

Waarschijnlijk is het op deze foto gewoon het natmaken van de straat om enige asbestvezels 

immobiel te houden. Echter diende men wel aandacht te besteden aan het op afstand 

houden van kijklustigen. 

 Vraag:  Wat als rookpluim over weide gaat, die runderen bevat? 

Jelle: runderen die dit opeten, geen probleem voor de runderen.  

Deel van graslanden worden bemonsterd, sanering door toplaag verwijderen als onderzoek 

uitwijst dat controle te hoog is.  

 Vraag: is het makkelijk om een erkende deskundige te vinden?  

Jelle: lijsten van OVAM bevatten 10-tallen deskundigen. Vaak gelinkt aan labo’s. Er is niet 

echt een opleiding voor asbestdeskundigen. (zie www.ovam.be/asbest-professional  , kijk bij 

“documenten en formulieren”).  Idem voor erkende asbestverwijderaars.  

 Vraag: wat doe je met een aannemer die een asbesthoudend dak van bv. een school 

verwijdert?  

Jelle: heeft de aannemer een erkenning voor eenvoudige handelingen?  

Procedure: natmaken van platen, voorzichtig schroeven losmaken, zonder breken van de 

platen.  

 

Nieuwe regeling grondverzet (Timothy Geerts, Grondwijzer vzw)  

Erkende bodembeheerorganisatie Grondwijzer  
Grondverzetregeling in hoofdstuk 13 Bodemdecreet en uitvoeringsbesluit VLAREBO 
Wijzigingsdecreet van start op 1 april 2019 met o.a. wijzigingen in VLAREBO (nu VLAREBO 5) 
Grondachtige stromen (niet bodem) zat tot 1 april 2019 niet in het VLAREBO 
Vanaf dan inkanteling van de bodemmaterialen (niet puin, groevezand). 
 
TV = technisch verslag , milieutechnische kwaliteit van afgegraven grond wordt onderzocht  
KWZ = kadastrale werkzone  
CV = conform verklaring          CGR = Centra voor grondreiniging  
 
VRAGEN  

 Vraag: Waar kan je melding kleine werken doen? 
Grondwijzer: Voor gemeenten die lid zijn, kan dit via online applicatie van Grondwijzer vzw. 
Dit is enkel meldingssysteem. Grondwijzer registreert dit, maar doet geen behandeling. Het 
is een volledig geautomatiseerd systeem  
Na uitvoering van werken moet je opnieuw inloggen om werkelijk geleverde hoeveelheid te 
melden en de melding zo af te sluiten.  
Vraag: Moet dit 24 h op voorhand? 

http://www.ovam.be/asbest-professional
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Grondwijzer: neen, het referentienummer moet ter beschikking zijn op moment van de start 
van het transport.  Bij melding ook geen vertraging.  

 Vraag: moet dit ook voor vervoer van grond bij uitgraven poel door landbouwer? 
Grondwijzer: Bij hergebruik op het terrein zelf is dit niet nodig, wel als je openbare weg 
opkomt. 

 Aanbod Grondwijzer voor lokale besturen en nutsbedrijven: 
o Gemeenten die enkel de diensten van Grondwijzer nodig hebben ikv het aangaan 

van een overeenkomst voor de kleine werken, kunnen aansluiten bij Grondwijzer 

voor 240 €/jaar 

o Gemeenten die gebruik wensen te maken van de volledige functionaliteit (aangaan 

overeenkomst + aanvragen van conformverklaringen en 

grondverzettoelatingen/bodembeheerrapporten), kunnen aansluiten bij Grondwijzer 

voor 304 €/jaar 

 Vraag: Wie is verantwoordelijke voor handhaving? 

Grondwijzer: Lokale overheden, ondersteund door de OVAM (lokale toezichthouders, 

uitbreiding van bevoegdheden).  

OVAM legt focus op structurele opvolging.  

De OVAM is bezig aan een inforonde bij de lokale besturen hierover. contactpersonen Dirk 

Dedecker en Eva Bellemans) 

 Vraag: De Provincie heeft heel wat domeinen met vijvers waar ruimingswerken gebeuren. 

Voor een deel van de vijvers zijn er reeds analyses gebeurd. In functie van de budgetten 

wordt er geruimd.  

In principe worden enkel die delen van de vijvers geruimd die van ‘goede’ kwaliteit zijn. 

Het slib wordt op een perceel in het domein ontwaterd en na ontwatering terug opgebracht 

in het domein. In principe is hier geen grondstofverklaring voor nodig, dus kan geen beroep 

gedaan worden op de overgangsbepalingen.  

Moeten er nu opnieuw analyses + opmaak technisch verslag gebeuren?  

Hoe lang blijven analyses geldig ? 

Antwoord Grondwijzer: Als je niet beschikt over grondstofverklaring, moet je technisch 

verslag laten opmaken. (indien opmaak technisch verslag verplicht is natuurlijk. Zie ook 

schema opmaak TV verplicht: < of > 250m³ te ontgraven/ruimen? Verdacht/onverdacht?, …) 

Als bodemsaneringsdeskundige wil confirmeren dat analyses nog als representatief kunnen 

beschouwd worden, is er niet per se nieuwe bemonstering nodig. 

 Vraag: Hoe lang blijft technisch verslag geldig?  
Grondwijzer: Conformverklaring is 2 jaar geldig, verlengen is mogelijk mits bezoek van 
bodemsaneringsdeskundige en aanvraag verlenging.  

 Vraag: melding kleine werken: register ook mogelijk voor provincies ? 
Grondwijzer: ik denk van niet, maar zal deze vraag voorleggen aan de OVAM.   

 Vraag: Wat met ruiming baangrachten? Hoe moet je 250 m³ definiëren?  
Grondwijzer wacht nog op duidelijk omschreven definitie van de OVAM  
Niet interpreteren van duiker tot duiker ruimen, wel bekijken in kader van het 
ruimingsproject als geheel.  

 Vraag: Kan gemeente administratieve rompslomp doorschuiven via bestek naar aannemer?  
Grondwijzer: in principe is de initiatiefnemer van de werken verantwoordelijk voor de 
opmaak van het TV. Het TV moet de aannemer toelaten om een correcte prijs op te geven. 
Opdrachtgever moet aannemer ook al de beschikbare info bezorgen. Wordt als volgt 
omschreven in Artikel 174/1 van het VLAREBO: De initiatiefnemer van de werken neemt de 
nodige maatregelen opdat het technisch verslag en de conformverklaring ervan deel 
uitmaken van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten. 
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 Vraag: Als er Huishoudelijk afvalwater dat in baangracht terechtkomt, betekent dit dan dat 
een technisch verslag noodzakelijk is ?  
Grondwijzer: dat klopt.  

 Vraag: Als je enkel rijt (dit is kruid ruimen met maaikorf) wordt dit niet beschouwd als 
slibruiming? Dit is plantengroei dus grondbrij?  
Grondwijzer: Grondbrij is de grondachtige stroom die ontstaat na het wassen of triëren van 
gewassen en dus niet van toepassing op het materiaal dat vrijkomt bij het rijten.  
Het organische afval dat bij rijten vrijkomt, dient eerder te worden beschouwd als 
groenafval, niet als specie van een slibruiming (dus VLAREMA-regelgeving van toepassing, 
niet VLAREBO). Gezond verstand blijft de boodschap: is de vrijgekomen fractie “groenafval 
met een beetje specie” of is het eerder “specie met een beetje maaisel”?  

 Vraag: uitgaande het ruimen van 10 km baangrachten door gemeente. Hiervan moet een 
technisch verslag worden opgemaakt. Hoeveel analyses zijn daarvoor nodig?  
Grondwijzer: zie Standaardprocedure opmaak technisch verslag, aantal analyses voor 
onbevaarbare lineaire waterlopen werd hierin vastgelegd op minstens 1 staalnamepunt per 
aangesneden traject van 600 m. 

 Vraag: er was sprake van tijdelijke plaats voor grondverbetering. Technisch verslag wordt 
vaak opgemaakt voordat aannemer gekend is. Betekent dit dat de aannemer zelf een TV 
moet opmaken?  
Grondwijzer: 

o Indien er minder dan 250 m³ onverdachte grond afgeschraapt wordt, moet geen TV 

opgemaakt worden 

o Als er meer dan 250m³ onverdachte grond afgeschraapt wordt, zou aannemer 

inderdaad nog TV moeten laten opmaken. 

Dit is een gekend probleem, het is vrij aan de aannemer om: 

o zelf een terrein te voorzien en dan in te staan voor opmaak technisch verslag en de 

nodige vergunningen (opslag van bodemmaterialen wordt bijvoorbeeld gezien als 

een tijdelijke reliëfwijziging en is ook vergunningsplichtig) 

o de grond af te voeren naar een vaste tussentijdse opslagplaats om de grond daar af 

te zeven en te bekalken 

Soms wordt door opdrachtgever in offertefase wel al terrein voorzien waar de aannemer 

gebruik van kan maken. 

  

 Vraag: Wat met de tijdelijke opslag naast een waterloop van baggerspecie (code 2011), die 

later wordt afgevoerd als bodem? 

Aannemer: stockeren op de werf. Klasse aan verbonden? 

Grondwijzer: niet voor tijdelijke oeverdeponie (tenzij voor specie met code 999 die niet 

binnen de 5-meterstrook ontwaterd wordt: zie verder).  

Nieuwe rubriek is echt gericht op bedrijven die aan opslag/ontwatering van baggerspecie 

en/of ruimingsspecie doen. 

  

 Vraag: een waterbeheerder die gracht ruimt, heeft recht om de specie op de 5-meterstrook 
naast de gracht te deponeren. Mag deze specie dan niet vermengd worden met de 
onderliggende bodem? 
Grondwijzer: het verbod op vermengen met de onderliggende bodem geldt: 

o bij noodruimingen, omdat dan de kwaliteit van de specie nog niet gekend is 

o bij tijdelijke oeverdeponie ikv ontwatering indien de specie niet binnen de kadastrale 

werkzone mag hergebruikt worden of indien de kadastrale werkzone niet overeen 

komt met de 5-meterstrook 
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Idee erachter is dat noodruiming niet tegenhouden mag worden, maar specie mag niet 

vermengd geraken met onderliggende bodem (omdat kwaliteit dan nog niet gekend is). 

Bagger- of ruimingsspecie met code 999 mag niet op de oevers van de waterloop uitgespreid 

worden. On-site ontwatering kan wel gebeuren in containers. Indien deze wijze van 

ontwatering niet kan uitgevoerd worden binnen de vijfmeterstrook, is het wel een 

(milieu)vergunningsplichtige activiteit. 

 

Aanvullend: Wat met exoten?  

VLAREBO doet daarover geen uitspraken. Bv. grond vermengd met resten van Japanse 

Duizendknoop. 

Een grond kan dus volgens VLAREBO in aanmerking komen voor vrij gebruik (code 211) terwijl deze 

toch vol exoten zit waardoor het toch niet aangewezen is om deze in om het even welke toepassing 

te gaan hergebruiken. 

Indien het technisch verslag melding maakt van de aanwezigheid van exoten, zal dit steeds mee 

opgenomen worden op de conformverklaring. 

 

Toelichting Afdeling handhaving (Wim Delaere en Nele Vanassche)  

Contact algemeen: omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be, T 050 24 79 60  
Contactpersonen per regio: zie slides 10 en 11  
 
TZR: Toezicht Zwarerisicobedrijven  
GSI: gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs  
CSA: cluster sanctionering en advisering (voormalige AMMC) 
 
Organisatie 

 Handhaving West-Vlaanderen: 24 personeelsleden 

 Toezichthouders milieu bij afdeling handhaving: regionaal georganiseerd, gemeenten onder 
bevoegdheid voor klasse 1 bedrijven en voor ondersteuning gemeenten bij toezicht klasse 2. 
(contactgegevens zie slides 10 en 11) 
Daarnaast heeft ook elke inspecteur een technische/inhoudelijke expertise, zo kan hij/zij 
bijspringen bij specifiek probleem in andere regio. 
Milieutoezichthouders zijn vnl. wetenschappers en zijn technisch onderlegd. 

 Bouwinspectie, heel wat juristen, ook aanspreekpunt per regio. Voornamelijk reactief 
toezicht.  

 3300 klasse 1-bedrijven in West-Vlaanderen 
Hiervan 700 GPBV bedrijven, minimum om de 3 jaar inspectie door Afdeling Handhaving 
(Europese verplichting).  

 Evolutie naar proactieve en zachte handhaving, niet meteen beginnen met harde 
handhaving.  

 Het is niet de bedoeling dat Milieuinspectie toezicht op klasse 2 dossiers overneemt.  
Enkele klasse 2-dossiers waarvan milieuimpact zeer relevant is, worden nog door 
Milieuinspectie opgevolgd o.a. met staalnames. Dit gaat dan voornamelijk over 
luchtemissiemetingen zoals op houtverbrandingsinstallaties en over belangrijke 
oppervlaktewaterlozingen (mogelijke grote milieu-impact).  
 

Nieuwe initiatieven 

 Organisatie workshop voor lokale toezichthouders (maart 2019, Brugge)  
https://www.lne.be/workshops-inspectie-en-toezicht-op-koelinstallaties  

mailto:omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lne.be%2Fworkshops-inspectie-en-toezicht-op-koelinstallaties&data=02%7C01%7Cnele.vanassche%40vlaanderen.be%7C987032fb1bbd48d970ce08d6e80ab1ab%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636951529952591467&sdata=Z6KIIPYS%2FFub0IafW7AM%2B0ATp%2FueygacKyx0Dt6Fv%2F8%3D&reserved=0
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 Vraag van afdeling handhaving: proactief controle doen op sloop van klasse 1 bedrijven en 
sorteerbedrijven. Graag input van lokale overheden.  

 Bronsortering bij bedrijven (OVAM)  
 

Vragen 

 Vraag: Dossiers klasse 2 die milieuinspectie opvolgt, is dit gekend bij de gemeente over welke 
dossiers dit gaat. 
Wim/Nele: Klasse 2 in hoofdzaak de houtverbranders (luchtemissies) en 
oppervlaktewaterlozingen. Info is opvraagbaar bij contactpersoon per regio. 

 In VLAREMtrein 2017 zit nieuwe rubriek (momenteel nog niet van kracht!): rubriek 16.3.1: 
klasse 1 voor koelinstallaties ( met een totaal TCE van meer dan 2000 ton) 
Vraag: Beoordeling van koelinstallaties verandert dus van kW naar TCE? Hoe geraak je aan de 
TCE gegevens?  
Nele: Info zal in aanvraagdossier in omgevingsloket opgenomen moeten worden. Niet 
eenvoudig voor bestaande bedrijven.  
Vraag: zijn er richtlijnen voor de omrekening van kW naar TCE? 
Nele: Dit is niet zo eenvoudig. Op basis van het vermogen kan je niets zeggen over ton CE, 
want de eigenschappen van het koelmiddelen spelen grote rol.  
Koelmiddel met hoge GWP kan zorgen voor hoog ton CE.  
Welk koelmiddel is het en hoeveel zit er in?  
Bv. supermarkt in Oostende blijkt volgens TCE naar klasse 1 over te gaan.  

 Vraag: RO: Hoeveel gemeenten zijn er met lokaal prioriteitenkader? 
Wim: er zijn er enkele die dat hebben (bv. Brugge) , er zijn ook enkele mee bezig, maar 
wellicht nog niet veel, is afhankelijk van het gemeentebestuur/stadsbestuur.   
Zonder lokaal prioriteitenkader kan dit bij behandeling van het PV door de Cluster 
Sanctionering en Advisering, leiden tot seponering van het dossier.  
Gemeenten die een lokaal prioriteitenkader RO willen opstellen, kunnen bij CSA terecht voor 
advies. 

 
Actua omgevingsvergunning 
 

 Vlarem-trein 2017 definitief goedgekeurd op 03 mei 2019 

o Nog niet gepubliceerd in Belgische staatsblad  

o In werking 1 oktober 2019 (onder voorbehoud)  

o Informatiesessie vanuit Vlaams Gewest in september (in Gent en Leuven?)  

Snelle screening door Ann Van Ackere van WVI:  

o Definities: voertuigen, afgedankte voertuigen, lucht, schietstanden, zwembaden 

o Deel KWS-afscheider in hoofdstuk 4.2. (onderhoud) 

o Metingen lucht 

o Werking recyclagepark/mini-recyclagepark 

o Schietstanden en zwembaden 

o Publiek toegankelijke inrichtingen waar dieren worden gehouden 

o inrichtingen waar reptielen, amfibieën worden gehouden 

o lpg-tankstations, waterstof tankstations 

o Muziekactiviteiten 

o voorwaarden gewijzigd: schietstanden (grondig), zwembaden (grondig) 

o hoofdstuk 6 niet-ingedeelde inrichtingen (grondwaterwinningen, laadpalen) 

o indelingslijst 

o bijlagen: lozingsnormen 
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o tabel met relatie standaard garages en standaardschrijnwerkerijen en nieuwe 

rubrieken – rubriek 15.5. en 19.8 worden opgeheven 

 

 Verzameldecreet en andere actua 
o Goedgekeurd in april, maar nog niet gepubliceerd  
o Alles moet voortaan digitaal ingediend worden, ook klasse 3  
o Melding: termijn van orde van 30 dagen, wordt 20 dagen als er geen 

stedenbouwkundige handeling aan gekoppeld is  
 
Varia: grassification 
Bert Victor, projectverantwoordelijke (Provincie West-Vlaanderen) 
Contactgegevens: bert.victor@west-vlaanderen.be, T 0495 13 53 25 

 
Bert geeft mee dat momenteel in samenwerking met Stad Roeselare en Vanheede wordt bekeken 
om bermmaaisel in te zamelen en op slaan in een landfill om dan te vergisten. De bedoeling zou zijn 
om te kijken wat het potentieel is van bermmaaisel om energie en warmte op te wekken.  
 

Vraag: valt dit onder “storten van afval”?  

Bert: er zijn inderdaad nog een aantal wettelijke drempels om van afvalstof een grondstof “te kunnen 

maken”. Dit soort projecten kan net die drempels identificeren en helpen het juridisch kader aan te 

passen. 

 
Stefaan Verreu van Leiedal geeft mee dat er vanuit Leiedal regelmatig overleg is met de 
groenambtenaren van de 13 gemeenten. Een 3-tal jaar geleden werd er bij hen een bevraging 
gedaan rond bermbeheer.  
Stefaan doet rondvraag om te kijken of de info nog actueel is en bezorgt dit aan Bert.  
 
Vraag: Beperkt tot bermen? 
Bert: maaisel uit natuurgebieden is zeker ook interessant, deze fractie is alvast minder vervuild dan 
bermmaaisel.  
 
 
Verslag: Marie De Winter  
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