referentie gemeente : 17mive2-02-OO

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK
Door de gemeente BREDENE
Gegevens over de bevoegde overheid




college van burgemeester en schepenen
de deputatie

Gegevens over de aanvrager/exploitant
voornaam en achternaam of
Total Belgium
naam van de rechtspersoon
straat en nummer en busnummer Handelstraat 93
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon
postnummer en gemeent 1040 Brussel
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon
Gegevens over de inrichting
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden
straat, nummer en busnummer Brugsesteenweg 125
postcode en gemeente 8450 Bredene
Kadastraal gekend 2e afdeling sectie D nr. 181N
Soort inrichting
Omschrijving in het algemeen (hoofdactiviteit(en)) :

Betreft een tankstation voor de verdeling van benzine en diesel
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag









3.4.1°a) Het lozen van bedrijfsafvalwater t.e.m. 2 m³/h als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen
dan de voormelde concentraties bevat (2 m³/u – 4,5 m³/d, 1.230 m³/j) – kl 3
6.4.2° Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, overige inrichtingen ( verdeelstation met 14 verdeelslangen) – kl 2
15.4.2°b°) Niet huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, volledig of gedeeltelijk gelegen in
een ander gebied dan industriegebied waarin 10 en meer voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen 5 (50/dag in
selfcarwash met 2 overdekte boxen) – kl 2
16.3.1.1° Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met
een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 tot en met 200 kW (530 kW) - 3
17.1.2.1.1° opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld
in rubriek 48, met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 300 t.e.m. 1000 liter (1.000 l) – kl 3
17.3.2.1.1.2° Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, Gasolie, diesel,
lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C met een gezamelijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton
tot en met 500 ton ( 24.975 kg)
17.3.2.2.2°a) Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamelijke
opslag capaciteit van meer dan 2 ton tot en met 90 ton voor opslag in uitsluitend ondergrondse houders (33.637,5 kg)
17.4 opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en
/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van
het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de
maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l 5 EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen) ( max 6000 l)

 KLASSE 2
Voorwerp van de aanvraag
 een aanvraag voor het hernieuwen en uitbreiden van de bestaande vergunning
Gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden
De procedure is gestart op : 15/11/2017
Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna genoemde dienst van de gemeente :
Milieudienst, p.a. gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene
Telefoon, fax & e-mailadres : 059/339198 - 059/330015 - milieu@bredene.be
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de volgende periode ter inzage vanhet publiek bij de hiervoor vermelde dienst :
van 27/11 t.e.m. 26/12/2017 tijdens de openingsuren . Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur .
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of per mail worden gericht aan voormelde dienst .
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd .

voor de secretaris, afw.
Hubert Schmitt
secretris wnd.

voor de burgemeester
Jens Vanhooren
gemachtigde schepen

