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Omgevingsvergunning

Peter Thijs, 26/10/2021

WKK’s van planfase tot exploitatie
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Filosofie
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Integratie van procedures stedenbouwkundige- en milieuvergunning:

VCRO DABM

OMGEVINGSVERGUNNINGSDECREET

“INTEGRATIE PROCEDURES”

Titel IV – Vergunningen Titel V: Exploitatie van 

inrichtingen en activiteiten en 

erkenningen

Filosofie
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Omgevingsvergunning
Onbepaalde duur

1 openbaar onderzoek

1 vergunning voor een vergunningsplichtig project

• Stedenbouwkundige handelingen (SBH)

• Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

• Gemengde projecten (SBH + IIOA)

Verkaveling van gronden

Socio-economische vergunning

Vegetatiewijzigingen

Filosofie
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Voordelen? 
Geïntegreerde beoordeling van het project. 

Rechtszekerheid: ‘milieuvergunning’ wordt permanent (i.p.v. 20 jaar)

Opmerkingen:
Koppeling milieu- en bouwvergunning = complex dossierverloop (vele parameters = 
onzekerheid)

‘Permanent’ karakter is geen vrijgeleide: 

• evaluatiesysteem voorzien: om de 20 jaar.

• Tussentijds bijstelling mogelijk van de exploitatievoorwaarden (op vraag van 
vergunningverlenende overheid, handhaving of exploitant).

Filosofie
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Stedenbouwkundige handelingen: art. 4.2.1 VCRO
Niemand mag zonder vergunning de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met 
uitzondering van onderhoudswerken: 

Het optrekken of plaatsen van een constructie*

Het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat

Het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie
* Een constructie is een gebouw of een andere vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al of niet bestaande uit duurzame materialen, 
in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd óf op de grond steunend omwille van stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het uit 
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het volledig ondergronds.

Makkelijker: wanneer is er een vrijstelling van de vergunningsplicht?
Vrijstellingenbesluit (BVR d.d. 16/7/2010)

Bv.: technische installaties binnen een straal van 30m van een hoofdzakelijk vergund gebouw 
in industriegebied, < 10m hoog , < 200 m², géén gebouw

Noodzaak
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Indelingsplichtige inrichtingen of activiteiten: art. 5.2.1 DABM
Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) van de 1e of de 2e klasse, 
of voor de verandering ervan is een omgevingsvergunning vereist 

IIOA van de 3e klasse: melding

Lijst van IIOA: indelingslijst bijlage 1 van Vlarem II

Bijvoorbeeld WKK-projecten:
Rubriek 6: opslag olie 

Rubriek 12: elektriciteitsproductie

Rubriek 16: Compressoren

Rubriek 31: stationaire motoren

Rubriek 39: warmtewisselaars, stoomgeneratoren, stoomvaten

Noodzaak
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Indelingsplichtige inrichtingen of activiteiten bij WKK-projecten:
Rubriek 12 elektriciteitsproductie – o.b.v. elektrisch schijnbaar vermogen

Meldingsplicht vanaf 150 kVA

Vergunningsplicht vanaf > 800 kVA (industriegebied) of > 200 kVA

Klasse 1 vanaf > 10.000 kVA

Rubriek 31 stationaire motoren – o.b.v. totaal nom. thermisch ingangsvermogen
Meldingsplicht vanaf 300 kW

Vergunningsplicht vanaf > 2.000 kW (industriegebied) of > 500 kW

Klasse 1 vanaf > 5.000 kW

www.Emis.vito.be steeds geconsolideerde versie van bijlage I van VLAREM II

Noodzaak

http://www.emis.vito.be/
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Procedures

Gewone procedure – mét openbaar onderzoek
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Procedures

Vereenvoudigde procedure – géén openbaar onderzoek

Projecten die voorkomen op lijst art. 11-14 van OVG-besluit IIOA:
Beperkte verandering van een vergund project: < 50% regel

Melding klasse 3 IIOA

Tijdelijke IIOA

Vergunningsplichtig door aanvulling/wijziging van de indelingslijst

Nooit mogelijk in geval van:
MER

Nieuwe rubrieken of percelen

GPBV-bedrijf: wijziging met significante nadelen of op zich drempelwaarde X-rubriek

Passende Beoordeling
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Procedures

Vereenvoudigde procedure – géén openbaar onderzoek

Stedenbouwkundige handelingen (art. 13 OVG-besluit)
Handelingen in overeenstemming met de bepalingen van een gemeentelijk of provinciaal 
RUP, een BPA of niet-vervallen verkaveling

Handelingen zijn < 20m hoog en < 500m lang

Buiten industriegebied:
< 500 m² bruto grondoppervlakte en < 3.000 m³ brutovolume

ontbossing, reliëfwijziging of aanleg recreatieve terreinen van < 1.000 m²

Niet indien aan/bij een beschermd monument of in archeologische site

Niet: wijziging hoofdfunctie van een onroerend goed van > 500 m²
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Procedures

Gewone procedure – openbaar onderzoek

Indien beperkte procedure niet mogelijk is

Indien slechts voor één van beide onderdelen (SH of IIOA) een beperkte 
procedure mogelijk is, wordt voor het gemengde project de gewone 
procedure gevolgd.
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GEWONE PROCEDURE – Klasse 2
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GEWONE PROCEDURE – Klasse 1 / 2A
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BEPERKTE PROCEDURE
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BEROEP

30 dagen na beslissing eerste aanleg indienen
In beginsel schorsende werking!
Bevoegde overheid

Eerste aanleg BD → Vlaamse regering
Eerste aanleg CBS → BD

Termijn gelijkaardig: 120 dagen met mogelijkheid tot lus



22

Doelstelling klant

Energievraagstuk?

Google Earth of andere luchtfoto’s locatie en OMGEVING

www.Geopunt.be bestemmingsplannen, gewestplan, SBZ, VEN-gebied, 
kinderopvang, etc.

GRUP, PRUP, GeRUP, BPA, andere bouwvoorschriften?

Haalbaarheid? Vooroverleg? 

Landmeterplannen, bouwontwerpfase, opmetingen, technieken,…

Indeling milieuplan en opmaak aanvraagdossier met eventueel studies

Uitstap naar de praktijk ontwikkeling project

http://www.geopunt.be/
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Onderbouwing aanvraagdossier

Aandacht voor toe te voegen studies aan het aanvraagdossier:

Voortoets en/of Passende Beoordeling (PAS/IHD)

Energiestudie/Energieplan (0,1 pJ of wijziging 0,01 pJ) 
beoordeling is veel strenger geworden.

Geluidsstudie of –prognose

Geurstudie (indien relevant)

CO2 monitoringsplan

Sloopinventaris afvalstoffen

Archeologienota (perceel 3.000 m² - bodemingreep vanaf 5.000 
m² Privé in IG, AGR. (anders vanaf 1.000 m²)
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Praktijk tuinbouw WKK

WKK

Vermogen (nominaal thermisch 

ingangsvermogen kW)

2.287

Werkingsuren (uur) 5.000

Rookgasdebiet 15% O2 (Nm³/uur) 6.823

Emissietemperatuur (°C) rookgassen 

diffuus in serre

15°C

Emissiehoogte (m) 6

Emissiegrenswaarde NOx (15% O2) 95

NOx (kg/jaar) 3.240
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Nox is ook verzurende depositie (net als NH3)

Arrest van 25/02/2021 - RvS

Landbouwhuisdieren/mestverwerking vs overige sectoren

Nieuwe NOX uitstoot kan beneden de 1% impact op SBZ/VEN gebied

Tussen de 1% - 5% mits BBT

DENOX vanaf 2.000 draaiuren

Lean Burn

Boven de 5% mits BBT+

Bvb. oxidatiekatalysator

Wat kan er nog na het stikstofarrest?
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Habitatkaart
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Geluidsnormen
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Geluidsbronnen

Bron Aard LW LW TOT per bron

B1 Rookgasuitlaat Puntbron 83 dB(A) 83 dB(A)

B2 Ventilatie motorenhuis: inlaat Vlakbron 75 dB(A)/m² 77 dB(A)

B2 Ventilatie motorenhuis: uitlaat Vlakbron 75 dB(A)/m² 77 dB(A)

B3 Dakafstraling Vlakbron 60 dB(A)/m² 78 dB(A)
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Geluidsstudie impact op SBZ = <30 dB(A)
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Milieuvoorwaarden

Sectorale milieuvoorwaarden

Algemene milieuvoorwaarden

Code van goede praktijk
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"stookinstallatie": elk technisch toestel waarin brandstoffen worden geoxideerd ten 
einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken

"grote stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of 
meer;

"middelgrote stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 
meer dan 5 MW tot 50 MW;

"kleine stookinstallatie": totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW 
tot en met 5 MW.

Definities
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Art. 5.43.2.1

Voorwaarden toepassing regels ‘samenstel van motoren’ werden verstrengd:
Nieuw vergunde installaties (VG op of na 19/12/2017 – in dienstname ná 20/12/2018): Ook 
vermogens van motoren < 15 MW  moeten worden samengeteld

Voor bestaande installaties (vergund vóór 17/12/2017 en in dienstname vóór 20/12/2018: 
vermogens samentellen indien de emissiemetingen worden uitgevoerd op het 
gemeenschappelijk afgaskanaal: 

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Geen emissiegrenswaarden (EGW) van toepassing voor motoren < 300 kW
tenzij verbranding biomassa-afval

tenzij samenstel motoren (= nieuw)

Geen EGW van toepassing indien < 100 bedrijfsuren, tenzij het gaat om 
verbranding van vaste brandstoffen. 

Referentiezuurstofgehalte: 5% vaste, 15% gasvormig en 3% vloeibaar

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Stationaire motoren < 500 bedrijfsuren, toegepast als noodgenerator of 
aandrijving bluswaterpomp:

50% van het vermogen in rekening brengen om het totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen te bepalen.

Indien soepelere normen van toepassing zijn als gevolg van het beperkt aantal bedrijfsuren: 
verplicht registreren van het aantal bedrijfsuren!

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Registratie- en informatieplicht voor alle stookinstallaties vanaf 1 MW
Verantwoordelijkheid van de exploitant of aangestelde

Via ‘instrumenten die beschikbaar gesteld worden door het Departement’

Deadlines:

19/12/2023 voor installaties > 5 MW t.e.m. 50 MW

19/12/2028 voor installaties > 1 MW t.e.m. 5 MW

Tenzij reeds ingediend/geregistreerd via een digitale omgevingsvergunningsaanvraag

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Sectorale voorwaarden 5.43.2
Informatieplicht:

Gegevens minimum 6 jaar bewaren – zonder onnodige 
vertraging voorleggen aan toezichthoudende overheid.



38

Stelselmatig verstrengen van emissienormen

Van toepassing voor installaties:
vergund op of na 19/12/2017 

of  (!!!)

die op of na 20/12/2018 in gebruik genomen worden.

De minder strenge voorwaarden indien de motor werd vergund vóór 19/12/2017 
zijn enkel geldig indien de motor ook in dienst genomen wordt vóór 20/12/2018

Trapsgewijze invoering:
Stap 1: nieuwe normen geldig t.e.m. 31/12/2024

Stap 2: normen geldig vanaf 1/01/2025 t.e.m. 31/12/2029

Stap 3: normen geldig vanaf 1/01/2030

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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EGW gasvormige brandstoffen - gasmotoren en dual fuel

Verstrenging van de norm NOx tot 95 mg/Nm³ voor de motoren van 0,3 tot 1 MW 
voor de aardgasmotoren (tenzij nog vergund vóór 19/12/2017).

Verstrenging van de norm NOx tot 35 mg/Nm³ voor de motoren van ≥ 5 MW voor 
de aardgasmotoren (tenzij nog vergund vóór 19/12/2017).

voeding met biogas blijft 190 mg/Nm³ voor NOx – ook in latere fase (tenzij > 5MW)

EGW voor dual fuel: versoepeling met factor 2 voor NOx blijft behouden – ook in 
latere fase.

CO: 250 mg/Nm³ en 500 mg/Nm³ biogas

TOC – CH4 = 60 mg/Nm³

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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EGW gasvormige brandstoffen - gasmotoren en dual fuel

Nieuw: normen voor SO2

Tot 31/12/2024:

15 mg/Nm³ (40 voor biogas) indien vergund op of ná 19/12/2017 

Enkel voor motoren die vergund zijn op of na 19/12/2017

Vanaf 1/01/2025:

Reeds vergunde motoren: 15 mg/Nm³ (60 voor biogas) afhankelijk van datum 1e 
vergunning

15 mg/Nm³ (40 voor biogas) indien vergund op of ná 19/12/2017
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Opstart en stil leggen zo kort mogelijk houden

Gemengde stookinstallaties (gelijktijdig) = gewogen EGW optellen

Zuivering afgassen defect
Stil leggen wanneer EGW niet gerespecteerd kunnen worden + aanzienlijke achteruitgang 
plaatselijke luchtkwaliteit

Melden vergunningverlenende overheid: afwijking 10 dagen (of langer indien 
gerechtvaardigd).

Steeds melden bij AMI

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Vanaf 500 uur analyse SO2, CO, NOX, TOC, 0², waterdampgehalte, P, t°C

0,3 tot en met 1 MW: om de 5 jaar

1 MW tot en met 5 MW: om de 2 jaar

> 5 MW: om de 3 maanden 

Minder 500 uur (geen norm voor TOC)
0,3 tot en met 1 MW: om de 5 jaar

1 MW tot en met 5 MW: om de 5 jaar of na 1500 uren

5 MW tot en met 20 MW: om de 2 jaar

> 20 MW om de 2 jaar of na 500 uren

SO2: geen meting indien hoofdzakelijk aardgas en niet bij berekening van emissie 
uit de brandstof zonder ontzwavelingsstap

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Nieuwe WKK: meten binnen 3 maand na opstart

Metingen enkel vereist wanneer in werking

Resultaten ter inzage houden (PRTR!)

vergunning en het bewijs van registratie

verslag over het aantal bedrijfsuren (minder dan 500 uur)

Soort en de hoeveelheid brandstoffen

Registratie uitvallen emissiereducerende maatregelen

Overzicht non-conformiteiten en genomen maatregelen

Sectorale voorwaarden 5.43.2
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Schoorsteenhoogteberekeningssysteem (bijlage 4.4.1) Steeds 1 m hoger dan nok 
gebouwen 50 m rond emissiepunt (gewoonlijk door mensen bezet)

Faciliteren van emissiemetingen! (meetplatform / meetopeningen) (VLAREM 
4.4.2.2§1)

NBN EN 15259 + CMA LUC recentste wijziging 10/01/2020 

Eisen voor meetvlakken en meetlocaties met betrekking tot het uitvoeren van 
emissiemetingen

Eisen voor doelstelling, meetplan en meetrapport van emissiemetingen 

Algemene principes voor het uitvoeren van emissiemetingen

Procedures om stalen te nemen

Algemene voorwaarden H 4.4 Vlarem II
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Stroomaf- en opwaarts zo ver mogelijk verwijderd van verstoringen die een 
wijziging in de richting van de stroming kunnen veroorzaken (bochten, 
ventilatoren, …) evenals van de toevoer van lucht of andere emissiestromen

In een segment van tenminste 5 hydraulische diameters in een rechtlijnig deel 
stroomopwaarts van het meetvlak en twee hydraulische diameters 
stroomafwaarts (5 hydraulische diameters bij vrije uitstroom naar de atmosfeer, 
anders 2 hydraulische diameter)

Constante vorm en doorsnede

Meetpunten NBN EN 15259
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Geen lokale negatieve gassnelheid

Minimum gassnelheid afhankelijk van de meetmethode voor debiet (voor 
Pitotbuizen moet de differentieel druk groter zijn dan > 5 Pa)

Snelheid max/snelheid min < 3

Richting gasstroom < 15° t.o.v. lengteas van het afgaskanaal

Meetpunten liefst in verticaal kanaal (zwaartekracht)

Afwijkingen mogelijk <5MW!

Meetpunten NBN EN 15259
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Minimum lengte vóór de toegangsopening van 2 m of de lengte van de sonde + 1 
m (grootste van beide waarden) en een minimum breedte van 2 m bindend)

Werkoppervlak > 5 m2 (‘normally not less than 5 m2’ dus niet afdwingbaar) 

Reling niet op dezelfde hoogte als de meetopeningen 

Meetplatform vrij van obstructies die het inbrengen/uithalen van sondes 
belemmeren

Bescherming tegen weersinvloeden

Voldoende werkhoogte en draagvermogen

Meetplatform NBN EN 15259
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