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Tuinaanleg in agrarisch 
gebied - milieuluik
Klaas Vandenbussche
Milieuadviseur SBB

http://www.sbb.be/


Wat doet SBB?



Inhoud

Wat is een omgevingsvergunning?
Milieuactiviteiten voor tuinaanleggers
 Varia



Wat is de omgevingsvergunning?

Omgevingsvergunning is 
samenvoeging van
• Stedenbouwkundige vergunning
• Milieuvergunning (klasse 1 en 2)
• Verkavelingsvergunning
• Vergunning voor vegetatiewijzigingen
• Vergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten

Toepassings-
gebied



Omgevingsloket



Welke “milieuactiviteiten” zijn er?

• Lange lijst van rubrieken
• Iedere rubriek/subrubriek krijgt een 

klasse-indeling
• Klasse 3 tot klasse 1

Milieuactitiviteiten
Wat?



Milieuactiviteiten voor tuinaanleggers

1. Afvalstoffen
2. Stallen van motorvoertuigen en aanhangwagens
3. Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
4. Opslag gevaarlijke vloeistoffen
5. Opslag gas



1. Afvalstoffen

 Groenafval 
- Composteren

• Klasse 3 tot 25 m³
• Klasse 2 >25 m³ tot en met 2000 m³
• Klasse 1 > 2000 m³

- Mulchmateriaal
• Mechanisch behandelen => klasse 2 rubriek (VLAREBO)

- Erkend verwerker
• Tijdelijke opslag op eigen terrein zonder vergunning: 40 m³ (1 week of 1 maand)



1. Afvalstoffen

 Andere afvalmaterialen
- Erkend verwerker

• Tijdelijke opslag op eigen terrein zonder vergunning, in container of bak, rationeel gebruik



2. Stallen van motorvoertuigen

 Klasse 3 rubriek
- Vanaf 3 stuks tot 25 stuks
 Alle rollend materiaal, rijden of getrokken

- Niet personenwagens
- Niet indien volledig elektrisch



3. Opslag gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen



4. Opslag gevaarlijke vloeistoffen

• Opslag brandstoffen 
+ tankinstallatie

• 2 verschillende 
rubrieken

• 3 jaarlijks keuren
• Overdekt tanken
• Klasse 3



5. Opslag van gassen

 Verplaatsbare reservoirs:
- 300 l tot 1.000 l : klasse 3
- 4 groepen: ontvlambare, giftige, oxiderende en andere gassen

• butaan, propaan = ontvlambaar
• opslag in zelfde zone zonder min. afstand mag!



Varia

 Opslag boomstammen

 Opslag teeltaarde
- Vergunningsplichtig voor milieu vanaf 1.000 m³, maar eerder al stedenbouwkundig

 Boomkwekerij
- Trayvelden

• Opvang drainwater
• Verharde oppervlakte => hemelwateropvang en infiltratie
• Stedenbouwkundig vergunnen



Contact

Klaas Vandenbussche
milieuadviseur

SBB Accountants & Adviseurs
Diksmuidsesteenweg 406
8800 ROESELARE
T. 051 260 880
Klaas.vandenbussche@sbb.be

https://www.linkedin.com/company/sbb-accountants-and-adviseurs
https://www.facebook.com/SBBAccountantsAdviseurs/
https://twitter.com/sbb_accountants
https://www.sbb.be/
https://www.youtube.com/channel/UCNZFKxeVQZiWB6ZrMzj9GQg
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