Milieuvergunning
Aanvraag milieuvergunning klasse I of II

Aanvraag milieuvergunning!
Waarom een aanvraag indienen of een melding doen?


- Elke school heeft wel een verwarmingsinstallatie.



- Alle scholen hebben producten met gevaarlijke eigenschappen.



- Sommige scholen hebben werkplaatsen of een onderhoudsafdeling



- Alle scholen lozen huishoudelijk afvalwater.



- Landbouwscholen hebben dieren….. en dus ook mestopslag.




Om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren of bepaalde installaties te mogen
hebben, moet elke school een “exploitatie vergunning” hebben of een “melding
doen” van …..!
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Aanvraag milieuvergunning!


Klasse en indelingsrubriek?



Klasse: Op basis van de mogelijke hinder voor de omgeving (lawaai- geur- stof …) voor de
negatieve invloed op het milieu (vervuiling van beken) of voor de mogelijke gevaren voor de
mens en zijn omgeving worden deze hinderlijke inrichtingen ingedeeld in 3 klassen!
De meest hinderlijke/verontreinigende of gevaarlijke inrichtingen behoren tot klasse 1,



de minst hinderlijke tot klasse 3 (meldingsplicht).



Indelingsrubrieken: Alle activiteiten die een potentiële bron van hinder/verontreiniging of
gevaar zijn worden in de “indelingsrubriek” ondergebracht (bijlage 1-Vlarem I). Circa 60
rubrieken waarvan de meeste nog eens onderverdeeld zijn.



Niet alle activiteiten of lokalen vallen binnen deze indelingsrubriek vb: fotokopietoestellen,
printers, LO-lokalen, tijdelijke opslag van afvalstoffen bedoeld voor ophaling,
voertuigwrakken voor didactisch materiaal…!
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Aanvraag milieuvergunning!
Hoe beginnen?


Neem de huidige vergunning en bekijk de “vergunde rubrieken”!



Vergelijk de huidige toestand van activiteiten en vermogen met de bestaande vergunning.



(meestal zijn de vermogens van machines en installaties sterk verhoogd)



Noteer welke activiteiten en/of installaties die nog niet vergund waren nu wel vergunning
plichtig zijn.



Neem contact op met de plaatselijke “milieuambtenaar” en vraag of je hem/haar in geval
van nood mag contacteren (maakt een goede indruk!....... en dat kan helpen).



Werk verder volgens het aangegeven stappenplan!!
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Aanvraag milieuvergunning!
STAPPENPLAN


Stap 1: bepaal de rubrieken en klasse van de school, zodat je weet of een melding volstaat
of een vergunning nodig is



Stap 2: vul het aanvraag- of meldingsformulier in



Stap 3: zorg voor alle nodige plannen
Stap 4: verzamel alle (nodige) technische info van uw installaties en machines



Stap 5: betaal de dossiertaks (enkel voor klasse I en II)



Stap 6: dien uw aanvraag in



Stap7: afwachten… en mogelijk hier en daar iets aanpassen!
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Aanvraag milieuvergunning!
















STAP 1: bepaal de rubrieken en de klasse van uw aanvraag
* Bespreek de vergunde rubrieken en de huidige toestand met de milieubeambte!
Rubriek
onderwerp
hoeveelheid/eenheid
klasse
- 3.2.2
lozing huishoudelijk afvalwater
1200m³
(3)
- 12.2.1
transformator-hoogspanningscabine
400kVA
(3)
- 16.3.1
compressoren & airco’s
18,2kW
(3)
- 17.3.6.1
Opslag stookolie
17400l
(3)
- 17.4
opslag gevaarlijke stoffen
300l
(3)
- 24.1.1
labo afvalwater
1kg/maand
(3)
- 29.5.2.2b
metaalbewerking
246kW
(2)
- 32.2.2
polyvalente zalen
(3)
- 43.1.2b
stookplaatsen
1860kW
(2)
* Rubrieken terug te vinden in “indelingslijst” = bijlage I Vlarem.
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Aanvraag milieuvergunning!
STAP 2:
vul het aanvraagformulier in = bijlage 4A Vlarem
STAP 3:
zorg voor alle nodige plannen
- inplantingsplan van de gebouwen
- waterhuishouding (aflopen regenwater en
riolen van afvalwater)
- inplanting van machines en installaties

Aanvraag milieuvergunning!


STAP 4: zorg voor alle nodige (technische) info



- inhoud opslagtanks



- vermogens installaties en machines



- lijst van producten met gevaarlijke eigenschappen



- afvalstoffenregister



- energieboekhouding



- stedenbouwkundige vergunningen



- documenten erfpacht



STAP 5: betaal dossiertaks (+- 70 € voor klasse II).



STAP 6: dien uw aanvraag in



STAP 7: afwachten … en eventueel aanpassen



www.welzijn-op-school.be

8

Aanvraag milieuvergunning!
Lijst van extra bijlagen (16)


A9 - documenten erfpacht

C4 – aangevraagde rubrieken

D4 - indelingslijst rubrieken

E2 – lijst van producten met gevaarlijke eig.

E5 – gegevens opslagtanks

E7 – afvalstoffenregister

E8 – grondplan van waterhuishouding

E9 – energieboekhouding

E10 – transportorganisatie

E11 – maatregelen door inzet van BBT

F4 – lozing afvalwater

G2 – stedenbouwkundige vergunning

G6a – bestaande vergunning

H2 – inplanting van de gebouwen

H3 – plaatsen van installaties en machines

H4 - dossiertaks

H7 – lijst van extra bijlagen
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Aanvraag milieuvergunning!


Mededeling van een kleine verandering of
melding van klasse 3-onderdelen van een
vergunde inrichting van klasse 1 of 2



Melding van de exploitatie of verandering van een
inrichting van uitsluitend klasse 3



Melding van de overname van een vergunde
inrichting

Aanvraag milieuvergunning!


Dank voor uw aandacht!

