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Eén vergunning vragen voor bouw van bedrijf 
 

  Vlaamse gemeenten krijgen 3.500 vergunningdossiers erbij   
 

BRUSSEL - Vandaag neemt de Vlaamse Regering 
hoogstwaarschijnlijk een beslissing over het nieuwe decreet 
omgevingsvergunningen. 
 

Hiermee worden de milieu- en bouwvergunningen in één 
omgevingsvergunning geintegreerd. 
 

"Gemeenten zullen als vergunningsverlener zo'n 3.500 
aanvragen meer te verwerken krijgen", zeggen de Vlaamse 
parlementsleden Lode Ceyssens en Tinne Rombouts, 
respectievelijk promotoren voor ruimtelijke ordening en 
leefmilieu van CD&V. 
 

Al tien jaar lang proberen de opeenvolgde Vlaamse regeringen 
de stedenbouw- en milieuvergunning te integreren in een 
eengemaakte omgevingsvergunning. 
 

Nu lijkt het zo ver en staat het decreet geagendeerd op de 
agenda van de Vlaamse ministerraad. 
 

Als die vergunning een feit is, moeten bedrijven binnenkort nog 
maar één vergunningsaanvraag indienen en komen er slechts 
één openbaar onderzoek en één adviesronde. 
 

Dat moet verhinderen dat een bouwheer bijvoorbeeld wel een 
positieve beslissing krijgt vanwege ruimtelijke ordening maar 
geen groen licht krijgt van Leefmilieu - en dat hij dus wél een 
bouw- maar geen milieuvergunning krijgt. 
 

 Drie klassen  
 

Gemeenten zijn vandaag al bevoegd voor het afleveren van 
bijna alle stedenbouwkundige vergunningen, behalve voor 
werken van algemeen belang zoals de aanleg van 
autosnelwegen of grote windturbines. 
 

Ook op vlak van milieu zijn de gemeentebesturen een 
belangrijke vergunningverlenende overheid voor klasse 2- en 
3-bedrijven. Inrichtingen die het minste nadeel kunnen 
berokkenen, behoren tot klasse 3. Voor hen geldt enkel een 
meldingsplicht. Klasse 2-inrichtingen zijn in principe minder 
hinderlijk en risicodragend voor mens en leefmilieu dan klasse 
1-inrichtingen. Voor deze laatste zijn het de provinciebesturen 
die vergunningen moeten afleveren. 
 

 Verschuiving  
 

In het kader van de omgevingsvergunning komt er een 
verschuiving van bedrijven van klasse 1 naar klasse 2. "Het 
gaat dan over zwembaden, benzinestations, grotere 
houtbewerkings- en kunststoffenbedrijven, enzovoort. Die 
verschuiving zal gefaseerd gebeuren", zegt Lode Ceyssens. "In 
de praktijk zullen meer en meer bedrijven een vergunning bij 
hun gemeentebestuur moeten aanvragen." 
 

In 2016-2017 volgt een tweede fase van declassering voor 
bedrijven die van klasse 1 naar klasse 2 gaan, en hun 
vergunning dus niet langer bij de provincie maar bij hun 
gemeentebestuur zullen moeten aanvragen. "Tegen dan 
moeten voor de gemeenten de middelen en voorwaarden in 
kaart zijn gebracht om op kwaliteitsvolle manier vergunningen 
te kunnen afleveren voor complexere en risicovollere 
projecten", zegt Tinne Rombouts. "Want naast deze 

 
 
 



bevoegdheidsuitbreiding zal ook de integratie van de bouwen 
milieuvergunning een nauwere samenwerking van de 
gemeentelijke ambtenaren vragen." 
 

Vandaag zijn de vijf Vlaamse provincies bevoegd voor 31.077 
klasse 1-bedrijven. Daarvan zullen er 3.436 naar klasse 2 
gedeclasseerd worden en dus bij de gemeentebesturen 
terechtkomen. In de provincie Limburg gaan 712 van de 2.142 
dossiers naar de gemeentebesturen, voor Antwerpen gaat het 
om 1.462 van de 7.692 dossiers. 
 

 Actieplan  
 

Rombouts en Ceyssens vragen aan de Vlaamse regering om de 
gemeenten te ondersteunen in hun bijkomende 
vergunningstaken. 
 

"Een actieplan lijkt aangewezen", stellen ze. "We denken dan 
aan het aanmoedigen van samenwerking, zowel tussen 
gemeenten onderling, als tussen gemeenten, provincies en het 
Vlaams gewest. Daarnaast zal er heel wat permanente vorming 
en kennisuitwisseling nodig zijn, zeker in het kader van de op te 
richten provinciale omgevingsvergunningencommissies." 
 

In die commissies worden verschillende adviesorganen 
samengebracht. Zij moeten, in het kader van complexe 
dossiers, één gezamenlijk advies opstellen. Een veto van een of 
andere administratie, zoals dat vandaag vaak gebeurt, kan niet 
langer. "Een aanvrager zal dus niet langer geconfronteerd 
worden met tegenstrijdige adviezen van hetzelfde 
bestuursniveau", besluit Ceyssens. 
 

 

 


