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PUNT I     BESLISSINGEN  

1. GOEDKEURING NOTULEN  

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de notulen van de beraadslagingen van het college 
d.d. 13 november 2020. 

2. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX VAN 8 APPARTEMENTEN IN DE HAVENLAAN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor 8 
appartementen in de Havenlaan: 

- 25/0001-25/0002-25/0003 = gelijkvloers 

- 25/0101-25/0102-25/0103 = 1ste verdieping 

- 25/0201-25/0202 = 2de verdieping 

3. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX VOOR 2 WONINGEN IN DE HANS KOCHLAAN 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor 2 halfopen 
bebouwingen in de Hans Kocklaan: 

- 14 

- 16 

4. DIENST BEVOLKING – TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX VOOR 2 APPARTEMENTEN IN DE WACHTEBEKESTRAAT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummers voor een 
meergezinswoning met 2 appartementen in de Wachtebekestraat: 

- 40/0001 (gelijkvloers) 

- 40/0101 (eerste verdieping) 

5. DIENST BEVOLKING – CORRENTIE TOEKENNING HUISNUMMER/INDEX VOOR 1 HANDELSPAND EN 
18 APPARTEMENTEN IN DE MARKTSTRAAT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van volgende huisnummer/index – Marktstraat 8: 

• 8/0501 

6. AANKOOP LAPTOP ZONDER TOEBEHOREN VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKER TER VERVANGING VAN DEFECTE LAPTOP 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de raming voor de opdracht “Aankoop laptop zonder 
toebehoren personeel”. De raming bedraagt € 950,00 excl. btw of € 1.149,50 incl. 21% btw. 

De opdracht voor het leveren van 1 laptop zonder toebehoren wordt omwille van het ontbreken van mededinging technische 
redenen gegund aan de firma Vercruysse, Dampoortstraat 8, 9000 Gent voor een bedrag van € 950,00 excl. btw of € 1.149,50 
incl. 21% btw ref. offerte PS20201126-LPT; 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in AR 
2410000 BI 011901. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de firma Vercruysse, voornoemd, aan de intergemeentelijke ICT-medewerker 
en aan de financiële dienst. 

7. MILIEU – GOEDKEUREN IDEEMILIEU 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de planningsfase van het milieumagazine IDeeMilieu te 
optimaliseren: 

- De correctieronde bij ambtenaar zal langer lopen 

- De proefdruk wordt enkel nog ter kennisname aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. 

8. MILIEU – KENNISNAME EVALUATIERAPPORT OVAM N.A.V. SCHADEGEVAL D.D. 14 APRIL 2018 TER HOOGTE VAN AFRIT 
VAN DE E34 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evaluatierapport van OVAM n.a.v. schadegeval ter hoogte 
van afrit van de E34 in 2018. 

Er wordt geen beroep ingediend. 



9. MILIEU – VALIDEREN VISIETEKST WINDTURBINES GENTSE KANAALZONE 

Het college van burgemeester en schepenen valideert de visietekst windturbines in de Gentse Kanaalzone: 

• Het draaiboek draagvlakcreatie windturbines in Gentse Kanaalzone 

• Leidraad voor ruimtelijke inpassing windturbines in de Gentse Kanaalzone 

10. TMVW – S-DIVISIE – EUROHAL ZELZATE – VERNIEUWEN STOOKPLAATS ZWEMBAD 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gunningsvoorstel voor het vernieuwen van de stookplaats 
voor het zwembad aan de firma Senec voor een bedrag van € 85.190,47 excl. btw. 

Deze kosten worden toegekend op het investeringsbudget van Farys (TMVW) en worden afgeschreven over een periode van 
10 jaar. 

11. PROJECT 2020/713 – AANKOOP BIJKOMENDE KERSTVERLICHTING 2020 - GUNNING EN LASTVOORWAARDEN 

Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop bijkomende kerstverlichting 2020”. De raming 
bedraagt € 2.479,33 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. 

Deze opdracht wordt gegund aan PrikkabelLED, Euregioweg 277 te NL-7532 SM Enschede, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 2.086,81 excl. btw of € 2.525,04 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in budget 
2020 binnen enveloppe IP4.2 subproject 1, AR2300000 BI 071000. 

12. PROJECT 2020/710 – VERPLAATSEN VAN 4 CONTAINER UNITS VAN DE KREKEL NAAR HONDENCLUB 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 november 2020, opgesteld door de 
technische dienst. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

De opdracht “Verplaatsen van 4 container units van De Krekel naar hondenclub” wordt gegund aan Jan Snel Belgium nv, 
Stationsplein 1 te 9100 Sint-Niklkaas, tegen het nagerekende offertebedrag van € 2.360,00 excl. btw of € 2.855,60 incl. 21% 
btw (€ 495,60 btw medecontractant). 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet dat voorzien zal worden bij 
de volgende budgetwijziging. 

13. VERWIJDEREN STRUIKEN TUSSEN VOETPAD EN RIJWEG - MEZENLAAN 21 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de vraag van XXX tot het verwijderen van de struiken in de 
groenzone tussen de rijweg en het voetpad ter hoogte van zijn woning. Er dienen waterdoorlatende tegels geplaatst te 
worden als ecologisch alternatief. 

14. ZRO - PLAATSEN VAN CONNECTIEANTENNE OP DAK GEMEENTEHUIS 

Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel akkoord om de connectieantenne te plaatsen op het dak van 
het gemeentehuis. 

Aan de medewerkers van ICT wordt gevraagd na te gaan of deze antenne geen aanleiding geeft tot storingen. Hiervoor wordt 
een proefperiode van 4 maand voorzien. 

15. AANVRAAG UITZONDERING OP AANTAL AANWEZIGEN KLOOSTER DOOR SINT LAURENS VOOR HET ORGANISEREN 
VAN DE EXAMENS VAN 07/12 TOT EN MET 15/12/2020 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sint Laurens, vertegenwoordigd door pedagogisch 
directeur, om alle ruimtes in ‘t Klooster te gebruiken van 07 tot en met 15 december 2020 voor maximum 41 personen om 
coronaproof de examens te laten doorgaan. 

Er dienen voldoende leerkrachten aanwezig te zijn om toezicht uit te oefenen. 

De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

16. ONDERWIJS – KENNISNAME VAN AANSTELLING XXX ALS MIDDAGTOEZICHTER IN DE KREKEL VIA WIJKWERKEN. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat XXX met ingang van 24 november 2020 aangesteld wordt om 
het middagtoezicht bij de kleuters mee te helpen ondersteunen. 

Met ingang van 24 november 2020 zal XXX, instaan voor het middagtoezicht (max. 4u./week) in het kleuteronderwijs van de 
gemeentelijke basisschool De Krekel via wijkwerken. 

17. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL ‘DE KREKEL’ – AANKOOP VAN CO2-METERS VOOR HET METEN VAN DE 
LUCHTKWALITEIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gemeentelijke basisschool ‘De Krekel’ tot de aankoop 
van CO2-meters voor kleuter- en lager onderwijs. De raming bedraagt € 2.462,11 excl. btw of € 2.978,31 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Deze opdracht wordt gegund aan de firma FixSus, Riemsesteenweg 107 te 9940 Ertvelde, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 2.462,11 excl. btw of € 2.978,31 incl. 21% btw. 



De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het budget 
van 2020 van AR 6159999, beleidsitem 080000 van de dienst exploitatie. 

18. MOBILITEIT _- BVBA DEWAE – VERHOGING VVB-VERGUNNING MET 1 EENHEID 

De exploitant DEWAE BVBA met exploitatiezetel Burg. J. Chalmetlaan 135, 9060 Zelzate - ondernemingsnummer: 
0862242007 – wordt gemachtigd om onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen: 

− het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen met 1 eenheid met herkenningsteken 0057. 

Als gevolg van dit besluit samengevoegd met de bepalingen van de hierboven vermelde collegebesluiten is de hierboven 
genoemde exploitant vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen gemachtigd 
om: 

− van 23 augustus 2016 tot en met 22 augustus 2021 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te 
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Zelzate; 

− 33 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0014, 0015, 
0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0030, 0032, 0033, 0034, 0037, 0040, 0041, 0042, 0043, 
0044, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055 en 0057. 

De toepasselijke minimum tarieven voor het voertuig met herkenningsteken 0057 zijn: 

− minimum basistarief voor minstens 3 uur: 120 euro/uur; 

− extra tarieven: 30 euro. 

De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen van een belasting 
zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 
weg / besluit van de gemeenteraad van 30 december 2015 houdende goedkeuring van het gemeentelijk belastingreglement 
op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. 

De voertuigen mogen niet in de straat geparkeerd worden. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de vergunninghouder. 

19. MEERJARENPLAN 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende investeringsprojecten bijkomend nominatief toe te wijzen 
aan het college of vast bureau: 

Entiteit Commentaar subproject 2020 2021 CBS/VB GR/RMW 

GE : GEMEENTE Zelzate Beveiligingscamera's 15 000,00 € 0,00 €     

GE : GEMEENTE Zelzate Wegenwerken 695 465,76 € 0,00 €     

GE : GEMEENTE Zelzate Veegvuilcontainer 0,00 € 11 500,00 €     

GE : GEMEENTE Zelzate Gemeenschapscentrum 0,00 € 1 700 000,00 €     

GE : GEMEENTE Zelzate Shelter school 0,00 € 30 250,00 €     

20. AANPASSING BELASTINGREGLEMENT CONTANTE BELASTING OP DE DRANKINRICHTINGEN EN DANSGELEGENHEDEN 
DIE OPEN BLIJVEN NA HET SLUITINGSUUR N.A.V. CORONACRISIS – PRINCIPIËLE GOEDKEURING 

In artikel 3 van het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot hernieuwing van de belasting op de 
drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur, wordt een 4de vrijstelling toegevoegd:  

“Vrijstelling van belasting wordt verleend : 

4. Voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De reeds betaalde vergunning wordt pro rata temporis 
terugbetaald.”   

Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe reglement contante belasting op de drankinrichtingen en 
dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur n.a.v. coronacrisis principieel goed. 

Het nieuwe reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

21. AANPASSING BELASTINGREGLEMENT CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN NAAR 
AANLEIDING VAN MARKTEN/KERMISSEN/ROMMELMARKTEN/… N.A.V. CORONACRISIS – PRINCIPIËLE 
GOEDKEURING 

In artikel 2 van het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het 
gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het tarief 
voor de marktkramers die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari meer dan 10 marktdagen afwezig zijn 
geweest voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 6,10 euro per lopende meter per 3 maand. De tarieven voor de andere 
aanslagjaren wijzigen niet. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter per 
3 maand 

6,10 EUR 21,70 EUR 22,10 EUR 22,50 EUR 22,90 EUR 23,20 EUR 

In artikel 2 van het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op het 
gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het tarief 
voor de marktkramers die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari minder dan 10 marktdagen afwezig zijn 



geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zijn toegewezen voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 
6,10 euro per lopende meter per 3 maand. De tarieven voor de andere aanslagjaren wijzigen niet. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter per 
3 maand 

6,10 EUR 12,40 EUR 12,60 EUR 12,80 EUR 13,10 EUR 13,30 EUR 

In artikel 11 §1 van het besluit van 30 december 2019 van de gemeenteraad tot hernieuwing van de contante belasting op 
het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… wordt het 
tarief voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt en Pierets-De Colvenaerplein tijdens de 
wekelijkse markt voor aanslagjaar 2020 gewijzigd naar 38,00 euro voor vaste marktkramers (enkel verlichting) per semester 
en naar 76,00 euro voor vast marktkramers (ook elektrische koel- en/of verwarmingsinstallaties) per semester. De tarieven 
voor de andere aanslagjaren wijzigen niet. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ2024 AJ 2025 

Vaste marktkramers (enkel 
verlichting) per semester 

38,00 EUR 77,00 EUR 78,50 EUR 80,00 EUR 81,00 EUR 82,50 EUR 

Vaste marktkramers (ook 
elektrische koel- en/of 
verwarmingsinstallatie) per 
semester 

76,00 EUR 
154,50 

EUR 
157,00 

EUR 
160,00 

EUR 
162,50 

EUR 

165,50 

EUR 

Risicoplaatsen (enkel verlichting) 
per marktdag 

3,50 EUR 3,50 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 

Risicoplaatsen (ook elektrische koel- 
en/of verwarmingsinstallatie) per 
marktdag 

7,00 EUR 7,20 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe reglement contante belasting op het gebruik van het openbaar 
domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten/… n.a.v. coronacrisis principieel goed. 

Het nieuwe reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

22. AANPASSING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE CONTANTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN 
GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN – PRINCIPIËLE GOEDKEURING 

artikel 2 n) van het reglement op de contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken wordt met ingang 
van 01 januari 2021 opgeheven en vervangen door: 

Op de afgifte van een conformiteitsattest: 

 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per aangevraagd/afgeleverd 
conformiteitsattest 

90,00 EUR 91,50 EUR 93,00 EUR 94,75 EUR 96,25 EUR 

Verhoging per kamer vanaf de zesde 
kamer in een kamerwoning 

15,00 EUR 15,25 EUR 15,50 EUR 15,75 EUR 16,00 EUR 

Maximum per gebouw 1.775,00 EUR 1.805,25 EUR 1.835,75 EUR 1.867,00 EUR 1.898,75 EUR 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe reglement betreffende de contante belasting op de afgifte van 
getuigschriften of andere stukken principieel goed. 

Het nieuwe reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

23. VRAAG TOT VERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE BELASTING OP NACHTWINKELS WEGENS CORONA DOOR 
NACHTWINKEL AASI, NACHTWINKEL CREST CANDI EN NACHTWINKEL AHM ZEELAND. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitstel van betaling van de jaarlijkse belasting op 
nachtwinkels 2020 tot en met  31 maart 2021. 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de financieel directeur. 

24. BETALINGSBEVELEN 

Het college van burgemeester en schepenen hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevelen: 

Lijst nrs. 2020/318, 2020/319 

25. PERSONEEL - KENNISNAME ONTSLAG VOLTIJDS STATUTAIR DIENSTHOOFD WELZIJN OP PROEF - XXX 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag XXX als voltijds statutair diensthoofd welzijn niveau 
A1–A3 op proef, waarbij de einddatum vastgesteld wordt op 30 november 2020. 

26. AANSTELLEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIEUW CULTUURHUIS 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ives, Nederzwalmsesteenweg 99, 9750 Zingem aan voor de 
veiligheidscoördinatie van het project overeenkomstig de offerte met als referentie 2020-0477 d.d. 16 november 2020, ten 
bedrage van 660 € excl. BTW – 798,6 € incl. BTW. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenplan 2020 onder investeringsproject IP999, 



subproject 2 onder AR 2210000 en BI 011999. 

PUNT II     OMGEVING 

KENNISNAMES: 

1. 

AKTENAME VAN EEN MELDING KLASSE 3 OMGEVINGSVERGUNNING VAN 20 NOVEMBER 2020 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXX,voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) 
met inrichtingsnummer 20201116-0081, zijnde bronbemaling, gelegen te Denderdreve 20, 9060 Zelzate, kadastraal gekend als 
ZELZATE 1 AFD, sectie A; 0261 G  3. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°a) 2000 M3/JAAR Bemaling voor regenputten en 
septische put  

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 
4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter 
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de 
Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 

2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

Algemeen 

De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.  

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:  

• grondwaterhandelingen van OVAM 
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf 

• bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-
bescherming-van-het-milieu 

• https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen 

Primair dient onderzocht te worden of retourbemaling mogelijk is. Vervolgens wordt bekeken of infiltreren op het perceel 
kan zoniet het lozen op oppervlaktewater of regenwaterafvoer (RWA).  

Indien al deze mogelijkheden ontbreken rest er enkel het lozen op gemende riolering. Het is niet verantwoord om het 
grondwater als afvalwater te laten lozen.  

De kwaliteit van het opgepompte water en de ontvangende omgeving is van primoridaal belang (bvb. er mag geen gevaar 
voor de gezondheid of bodemverontreiniging ontstaan). Het water is weliswater geen drinkwater en kan dus niet dienen voor 
menselijke consumptie. 

Geen retourbemaling of lozing op oppervlaktewater of RWA mogelijk 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is en het grondwater 
niet kan geloosd worden op het oppervlaktewater of de RWA afvoer dient, in uitvoering van de doelstellingen van het 
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 
1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag 
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet 
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

https://navigator.emis.vito.be/


• Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een buffervatvan minimaal 2000 liter (of 2x1000L) 
voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Bij het oppompen van grotere debieten wordt aanbevolen 
om grotere volumes op te vangen.  

1. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos 
mogelijk maakt voor derden. 

2. Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de 
veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. 

3. Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven te worden dat het water niet 
geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. 

4. De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de 
openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Een dergelijke affiche wordt aangemaakt door de 
gemeente en wordt meegestuurd als bijlage bij de beslissing. 

5. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. 

• De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode 

• Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator. 

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de 
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

1. met vermelding van het dossiernummer,  

2. het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

3. een foto van de opstelling van het buffervat . 

4. de start- en einddatum van de bemaling.  

5. het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde 

Geen retourbemaling, wel lozing op oppervlaktewater of RWA-leiding mogelijk 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van 
de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, 
meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. Er wordt 
geloosd op oppervlaktewater of RWA-leiding. 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag 
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet 
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

• De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode  

• Het grondwater wordt geloosd in het oppervlaktewater /RWA gelegen in de onmiddellijke omgeving van het 
perceel.  

• De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.  

• Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.  

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de 
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

o met vermelding van het dossiernummer,  

o het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

o de start- en einddatum van de bemaling.  

o het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, 

2. 

AKTENAME VAN EEN MELDING KLASSE 3 OMGEVINGSVERGUNNING VAN 20 NOVEMBER 2020 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Bvba Bouwonderneming Hofman, XXX voor de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20201113-0074, zijnde bronbemaling Zelzate, gelegen te 
Havenlaan 9, kadastraal gekend als ZELZATE 2 AFD, sectie B; 0600 E. 

De melding omgevingsvergunning omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit: 

Rubriek Aantal Eenheid Omschrijving 

 53.2.2°a) 1680 M3/JAAR bronbemaling voor het plaatsen van 
een septische put en regenwaterput  

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 



hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 
4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 
4.2.5.2 en 4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter 
indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde 
bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de 
Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/. 

2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd:  

Algemeen 

De bemaling / winning moet zoveel mogelijk beperkt worden.  

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende richtlijnen:  

• grondwaterhandelingen van OVAM 
https://www.ovam.be/sites/default/files/Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012.pdf 

• bemaling ter bescherming van het milieu https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-
bescherming-van-het-milieu 

• https://www.dov.vlaanderen.be/page/bemalingen 

Primair dient onderzocht te worden of retourbemaling mogelijk is. Vervolgens wordt bekeken of infiltreren op het perceel 
kan zoniet het lozen op oppervlaktewater of regenwaterafvoer (RWA).  

Indien al deze mogelijkheden ontbreken rest er enkel het lozen op gemende riolering. Het is niet verantwoord om het 
grondwater als afvalwater te laten lozen.  

De kwaliteit van het opgepompte water en de ontvangende omgeving is van primoridaal belang (bvb. er mag geen gevaar 
voor de gezondheid of bodemverontreiniging ontstaan). Het water is weliswater geen drinkwater en kan dus niet dienen voor 
menselijke consumptie. 

Geen retourbemaling of lozing op oppervlaktewater of RWA mogelijk 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is en het grondwater 
niet kan geloosd worden op het oppervlaktewater of de RWA afvoer dient, in uitvoering van de doelstellingen van het 
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 
1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag 
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet 
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

• Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een buffervatvan minimaal 2000 liter (of 2x1000L) 
voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Bij het oppompen van grotere debieten wordt aanbevolen 
om grotere volumes op te vangen.  

1. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos 
mogelijk maakt voor derden. 

2. Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de 
veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. 

3. Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven te worden dat het water niet 
geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. 

4. De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de 
openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Een dergelijke affiche wordt aangemaakt door de 
gemeente en wordt meegestuurd als bijlage bij de beslissing. 

5. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. 

• De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode 

• Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator. 

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de 
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

https://navigator.emis.vito.be/


1. met vermelding van het dossiernummer,  

2. het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

3. een foto van de opstelling van het buffervat . 

4. de start- en einddatum van de bemaling.  

5. het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde 

Geen retourbemaling, wel lozing op oppervlaktewater of RWA-leiding mogelijk 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van 
de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraalwaterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, 
meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. Er wordt 
geloosd op oppervlaktewater of RWA-leiding. 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

• De bemalingen moeten met een sonde gestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag 
genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet 
constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan 

• De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode  

• Het grondwater wordt geloosd in het oppervlaktewater /RWA gelegen in de onmiddellijke omgeving van het 
perceel.  

• De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.  

• Er moet gebruik gemaakt worden van een geluidsgedempte pompen/generator.  

• De exploitant stuurt uiterlijk op de startdatum van de GW bemaling volgende informatie aan de milieudienst van de 
gemeente Zelzate door via duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be,  

o met vermelding van het dossiernummer,  

o het attest of bewijs van gebruik van de sonde gestuurde installatie  

o de start- en einddatum van de bemaling.  

o het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde 

3. 

Aanvrager: XXX 

Voorwerp: Verbouwen van schuur en bouwen carport 

De aanvraag omvat: Stedenbouwkundige handelingen   

Ligging: Denderdreve 92, 9060 Zelzate 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020144335 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/493 

KENNISNNAME - BESLUIT VAN DE GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR TOT AKTENAME VAN DE MELDING D.D. 23 
NOVEMBER 2020 VAN XXX, VOOR STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN TE ZELZATE, DENDERDREVE 92, 9060 ZELZATE 

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door XXXX voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige 
handelingen. 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte. 

Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als 
die nodig zouden zijn. 

 

TE BESLISSEN: 

4. 

Aanvrager en/of exploitant Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht 

Voorwerp: verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 

De aanvraag omvat: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

Ligging: Callemansputte zn, Zelzate, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020127121 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/479 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/495 

De aanvraag ingediend door Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht inzake het verzoek tot bijstelling van de 
milieuvoorwaarden, gelegen te Callemansputte zn, 9060 Zelzate wordt bijgevolg gunstig geadviseerd. 

De volgende voorwaarden worden opgelegd 



• Er dient rekening gehouden te worden met de bepalingen doorgegeven van Fluxys 

• De voorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven van toepassing (bvb. stofvorming, stationair draaien). 

• De eindtermijn van de vergunning blijft 15 juni 2031. 

Aandachtspunten: 

• Passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging nemen: voorkomen van ongevallen of gevolgen ervan te 
beperken;  

• De best beschikbare technieken (BBT) toepassen; 

• Afvalstoffen worden voorkomen, onderzoek naar hergebruik en recyclage 

• In totaal moeten 18 afvalstromen apart ingezameld worden door de bedrijven. Het betreft ondermeer volgende 
afvalstoffen: klein gevaarlijk afval, papier- en kartonafval, groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, 
afvalbanden, puin, gevaarlijke afvalstoffen, pmd-afval; 

• Doelmatige gebruik van energie; 

• Analyse van waterhuishouding, bvb. gebruik hemelwater, infiltratie,  

• Indien een verwarmingsinstallatie aanwezig is: Er is een verplicht onderhoud voor de centrale verwarmingsinstallatie 
(Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale 
stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater) en de houders van de 
gevaarlijke stoffen (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (Vlarem II)). De exploitant dient een kopie van het keuringsverslag over te maken aan de gemeentelijke 
milieudienst, en dit binnen de 6 maand na het bekomen van de vergunning. 

• Optimalisatie van mobiliteit, door bvb. alternatieve vervoersmiddelen, handelswaar te groeperen, … 

• Bij definitieve stopzetting van de activiteit worden er maatregelen genomen om elk risico op verontreiniging te 
voorkomen en om het bedrijfsterrein terug in een gesaneerde toestand te brengen 

5. 

Aanvrager en/of exploitant Terra Nova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht 

Voorwerp: verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 

De aanvraag omvat: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

Ligging: Callemansputte zn, Zelzate, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020127121 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/479 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/495 

Het college wenst zich te verontschuldigen voor de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) betreffende de 
omgevingsvergunning. 

Het secretariaat van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

6. 

Aanvrager en/of exploitant XXX 

Voorwerp: verbouwen van een woning 

De aanvraag omvat: - stedenbouwkundige handelingen  

Ligging: Burgemeester Jos. Chalmetlaan 68,, 
ZELZATE 2 AFD, sectie C, 0310 W  3, 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020125079 

Gemeentelijk dossiernummer O/2020/467 

Link Vergunningen.net http://vs-web-01-20/Cevi/OMV/APP/#/OVProject/483 

Gelet op bovenstaande motivering beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de aanvraag ingediend door 
XXX inzake het verbouwen van een woning, gelegen te Burgemeester Jos. Chalmetlaan 68, Kadastraal gekend als ZELZATE 2 
AFD, sectie C, 0310 W  3 een voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is:  

1° het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen, 
te melden via het omgevingsloket. 

2° volgende lasten en voorwaarden na te leven:  

• alle te slopen constructies dienen afgebroken te worden minstens tot op het peil van de straat; 

• alle afbraakmaterialen en puin dienen onmiddellijk van het terrein afgevoerd te worden; 

• de nodige voorzorgen zijn te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming van de 
vrijgekomen mandelige muren. 



• Per boom die gerooid wordt, dient een boom heraangeplant te worden in inheemse soort met minstens maat 12-14 
in het eerstvolgende plantseizoen na het rooien van de bomen. 

3° de openbare weg rein te houden in de nabijheid van de bouwwerken. 

4° alle aanpassingen aan het openbaar domein (verplaatsen verlichtingspalen, verplanten bomen, verplaatsen plantvakken, 
aanpassingen aan de boordstenen,…) die voortvloeien uit het verkrijgen van deze vergunning ter zijner laste te nemen. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, 
als die nodig zouden zijn. 
 
PUNT III     KENNISGEVINGEN 

1. Brief van Luminus d.d. 19 november 2020 betreffende Luminus Wind Team luistert naar u. 
 

Hierop wordt de vergadering gesloten. 

 Dagtekening als boven, 

In opdracht: 
De wnd. algemeen directeur,    De burgemeester-voorzitter 


