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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

23 juli 2018 
 
Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 

Hans Soetemans, Joris Geens, Rudolf Willems, Schepen 

Annick Smeets, Algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: 

 

Steven Van Staeyen, May Peeters, Mieke Maes, Schepen 

 
AKTENAME VAN MELDINGSPLICHTIGE HANDELINGEN OF ACTIVITEITEN 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018086122 

Dossiernummer gemeente: 201800111 
Inrichtingsnummer: 20180710-0026 

 

Het college van burgemeester en schepenen,  

Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene 
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.  

Gelet op de aanvraag ingediend door Eandis System Operator met als contactadres 

Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout, per beveiligde zending verzonden op 
10/07/2018.  

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: exploitatie van een 

ingedeelde inrichting.  

 
1. BASISGEGEVENS VAN DE MELDING 

 
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Torenstraat 7-9 te 2243 
Zandhoven, kadastraal bekend: Afdeling 3, sectie B, perceel 156L. Het betreft een 

melding voor een distributiecabine met een transformator met een individueel 
nominaal vermogen van 630KVA. 
 

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de 
derde klasse, met de rubrieknummers: 
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Rubrieknr Aard Omschrijving Hoeveelheid 

12.2.1° NIEUW 12.2.1° - 100 kVA 

tot en met 1.000 
kVA 

630.0 kVA 

 
 
2. VERGUNNINGSHISTORIEK 

 
Het betreft een nieuwe inrichting horende bij een vergund gebouw met 13 
assistentiewoningen: dossier 2014.64.  

 
3. TOETSING AAN DE REGELGEVING EN DE STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN 

 
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit 
gewestplan in woongebied.  

De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.  

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de 

stedenbouwkundige voorschriften. 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1.  
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend 
door Eandis System Operator voor een transformator met een individueel nominaal 

vermogen van 630 kVA, gelegen te Torenstraat 7-9 te 2243 Zandhoven, kadastraal 
bekend: Afdeling 3, sectie B, perceel 156L, omvattende: 
 

Rubrieknr Aard Omschrijving Hoeveelheid 

12.2.1° NIEUW 12.2.1° - 100 kVA 

tot en met 1.000 
kVA 

630.0 kVA 

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

 
Artikel 2.  
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 

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

met in het bijzonder deel 5, hoofdstuk 5.12: sectorale milieuvoorwaarden voor 
Elektriciteit.  
 

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/ 
 
Artikel 3. 
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Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 

Artikel 4. 
De werken, handelingen of exploitatie mogen aangevat worden de dag na de datum 
van de betekening van de meldingsakte.  

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 

Zandhoven, 23/07/2018. 
in opdracht 
 

Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur 
 

 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
 

 

 


