MILIEUREGELGEVING VOOR HORECAZAKEN

Vanaf 1 januari 2018 worden alle nieuwe vergunningsaanvragen ingediend volgens de
procedure van de omgevingsvergunning.
De procedure voor de omgevingsvergunning is vastgelegd in het
omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit.
Wat moet je doen:
• Kijk de bijgevoegde checklist aandachtig na en vul de voor jouw van toepassing
zijnde situatie in.
o Als voor een van de rubrieken, de voor jouw van toepassing zijnde situatie
boven de vermelde bovengrens valt, neem je contact op met de milieudienst
voor verdere informatie. Je valt dan immers onder een andere procedure.
o Als geen enkele van de rubrieken van toepassing is en/of de vermelde
ondergrens bij geen enkele van de rubrieken wordt bereikt, meld je dit aan
de milieudienst (milieu@kasterlee.be).
Indienen van uw aanvraag/melding:
• Alle meldingen en aanvragen worden digitaal ingediend via het omgevingsloket.
http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ .
• Het formulier en de toelichtingen op deze website kunnen je helpen bij het indienen.
Door het formulier eerst in te vullen, heb je alle gegevens verzameld die je nodig
hebt
om
jouw
dossier
digitaal
in
te
geven
in
het
loket:
http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen .
• Verder heb je nog een kaartlezer nodig, je identiteitskaart en de pincode ervan.
• Je dient steeds de maximale aanwezige kW en/of opslagcapaciteit aan te vragen!
• Op het inplantingsplan moet je alle van toepassing zijnde rubrieken duidelijk
aanduiden.
• Je kan de aanvraag/melding zelf indienen of een studiebureau aanspreken.
o Heb je ondersteuning nodig in het digitaal loket zelf om een
aanvraag/melding samen te stellen? Doe dan beroep op:
▪ De Instructiefilmpjes op het loket.
▪ De helpdesk van het loket:helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
of 015/45.45.91 (Bovenaan in het loket zie je het dossiernummer
staan dat door de toepassing zelf wordt toegekend aan je dossier. Dit
vermeld je best bij je vraag zodat de helpdesk meteen weet over
welk dossier het gaat.)
▪ De dienst milieu kan je enkel helpen bij het invullen van een melding
wanneer het niet lukt het dossier zelf digitaal in te geven, maar
hiervoor dien je een afspraak te maken: milieu@kasterlee.be of 014
85 99 27.
Extra informatie:

•

De milieuvergunningwegwijzer:
https://www.milieuinfo.be/wegwijzer
Deze wegwijzer heeft als doel je op weg te helpen bij het vinden van de juiste activiteiten
en rubrieken en het bepalen van de klasse van jouw bedrijf.

•

Voorwaarden:
https://navigator.emis.vito.be
Op deze website kan je de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem
II raadplegen. Voorwaarden bij bv. rubriek 17 (gevaarlijke stoffen) vindt u onder 5.17.

Opmerking:

•

Vanaf 1 juni 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
belasting geheven op het verstrekken van inlichtingen, op het verlenen van attesten
en vergunningen en op aktenames van meldingen op onroerende goederen. De
belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag of melding doet. Het
belastingreglement vind je op onze website.

•

Meer informatie met betrekking tot de verplichtingen omtrent het inzamelen van afval
vind je op http://www.ovam.be/sorteermeer.

•

Wanneer je een evenement organiseert waarbij elektronisch versterkte muziek wordt
gespeeld, luider dan 85 dB(A) LAeq 15min, dien je hiervoor een afwijking aan te vragen
via het digitaal evenementenloket (www.kasterlee.be/evenementenloket).

