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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: maandag 19 juli 2021 10:01 
Aan: Wout De Meester <Wout.DeMeester@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur 
<algemeendirecteur@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: SCHRIFTELIJKE VRAAG OVER DE OPVOLGING VAN MILIEUVERGUNNINGEN 
 
Geachte schepen, 
Naar aanleiding van de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning van de transportfirma De Cock 
(Industriepark Noord 9) is gebleken dat de milieuvergunning van het bedrijf reeds was vervallen sinds 
2017, dus vier jaar geleden. Dit roept volgende vragen op: 
 

1. Beschikt de stad over een register van milieuvergunningen die geldig zijn voor bedrijven die gevestigd 
zijn in deze stad? 

2. Zo ja, wordt er dan nagekeken wanneer de lopende vergunning verloopt en wordt het betrokken bedrijf 
daarvan op de hoogte gebracht? 

3. Zo nee, is er een andere instantie die wel over zo’n register beschikt en dat zou moeten opvolgen? Welke 
instantie is dat dan? 

4. Wordt een bedrijf dat zijn activiteiten verder zet zonder vergunning hierop gewezen? 
5. Wordt er door de diensten van de stad of door de politie een proces verbaal opgesteld wanneer een 

bedrijf zijn activiteiten verder zet zonder milieuvergunning? 
6. Wordt er door de diensten van de stad of door de politie een boete aangerekend voor het werken 

zonder milieuvergunning of valt dit onder de verantwoordelijkheid van de dienst handhaving? 
7. In 2020 is er een brand geweest in dit bedrijf. Is er dan nagegaan of dit bedrijf over een milieuvergunning 

beschikte voor de opslag van de brandbare goederen? Is er mogelijks een verband tussen de brand en 
het ontbreken van een milieuvergunning? 

8. Vindt u het niet logisch dat wanneer activiteiten waarvoor geen geldige milieuvergunning is verkregen, in 
afwachting van de uitreiking van de vergunning, moeten worden stopgezet? 

9. Nu het stadsbestuur weet dat er geen geldige milieuvergunning is voor dit bedrijf, welke stappen heeft 
het stadsbestuur ondernomen sinds het op de hoogte is van het ontbreken van een milieuvergunning? 
Dank bij voorbaat voor uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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biltagen

vraag over de opvotging varl milieuvergunningen

Geacht raads[id

Op 23 februari 2077 werd voor het Vtaamse Gewest en de 5 Vlaamse províncies de
omgevingsvergunning ingevoerd. Voor de Lokal.e besturen werd deze ingevoerd op 1 januari
20t8. De omgevingsvergunning integreert onder meer de milieuvergunning en de

stedenbouwkundige vergunnÍng in één vergunning. ln tegenstel.l.ing tot de milieuvergunning,
die een tijdetÍjk karakter en dus een vervatdatum had, krijgt de omgevingsvergunning een
permanent karakter.

Bestaande mi[ieuvergunningen die werden verleend vóór de inwerkingtreding van de
omgevingsvergunning b'Lijven echter gelden tot hun vervaldatum. Het opvolgen van de
vervaldatum va.n de milieuvergunning is van rechtswege een verantwoordel.ijkheíd van de

houder van de vergunning (de expl.oitant). lk verwijs naar artikel 6 van het
omgevi ngsvergunningsdecreet:

"Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning een project dat bÍj of krachtens de

decreten, vermeld in artikel 5,.is onderworpen aan vergunningspl,icht uitvoeren, exptoiteren,
verkavelen of een vergunningspLÍchtige verandering eraan doen.

Niemand mag zonder voorafgaande uitdrukkel.ijke of stil.zwijgende aktename een project dat bij
of kra.chtens de decreteh, vermeld Ín artiket 5, is onderworpen aan meldingspl.icht uitvoeren;
exploiteren'of een meLdingspLichtige verandering eraan doen."

De vervaldata van mi[ieuvergunningen worden door de stedel.ijke administratie niet actíef
gemonitord. Omwille van de omvang hiervan (+1000) is dit niet reatistisch. Het
gebruikte software-systeem voorziet vandaag niet de mogel.ijkheid deze acties geautomatiseerd
te verrichten. Naar aanleiding van deze casus onderzoeken we de mogel.ijkheden
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Sint-Niklaas

Wanneer de loka[e milieutoezichthouder tijdens een ambtshalve controte of naar aanleiding van

de metding dat een bedrijf exploiteert zonder vergunning en/of voor overlast zotgl, worden

uiteraard gepaste handhavingsinstrumenten (aanmaning, proces-verbaa[, beveI

tot stopzetting,...) ingezet met het oog op een regutarisatie van de vergunningstoestand.

Processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket te Gent die besl,ist om a[ dan niet te

vervolgen.

Bij depenaLisatie wordt de expl.oitant buiten correctíone[e vervolging gestetd maar zaI het

Departement Handhaving doorgaans beslissen om een alternatieve bestuurlijke ge[dboete op te
[eggen.

Bij brand koppel,t de brandweer niet systematisch terug naar het team vergunnen. We[ is er een

nauwe samenwerking tussen het team vergunnen en de tokale brandweerzone in functie van

advisering bij nieuwe aanvragen.

Het bedrijf "Transport De Cock" tracht zich in regel te stetlen en diende hiertoe een nieuw

aanvraagdossier in. Het behandelingsproces hiervoor is lopende. Het cotlege van burgemeester

en schepenen zal hiertoe een beslissing nemen tegen ten laatste 73-09-202t.

ln de hoop u hiermee afdoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend

Namens het co[[ege van burgemeester en schepenen

tn

T a[Laer Lieven Dehandschutter
burgemeesteradj u nct-a [gemeendi recteur
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