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Zitting van 31.08.21
#Onderwerp : Aanvraag tot verlenging van een vergunning van een inrichting van klasse 2 ingediend door
de Heer GILLIS Gert voor het verder uitbaten van een brood-banketbakkerijj gelegen Ninoofsesteenweg
425 te Anderlecht - MV 41/2020 - Weigering #

310 STEDELIJKE ONTWIKKELING
314 Milieuvergunninge

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en SCHEPENEN van de GEMEENTE ANDERLECHT,
Gelet op de aanvraag om verlenging van een milieuvergunning en de bijlagen, ingediend door de
h e e r Gert Gilis (ondernemmingsnummer 0551730357), Ninoofsesteenweg 425 te 1070
Anderlecht op 02/03/2020, die gaat over de volgende handelingen: het verder uitbaten van een
brood-banketbakkerij, Ninoofsesteenweg 425 te 1070 Anderlecht ;
Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997, gewijzigd op 6 december 2001 op 26 maart 2009 en op
30 november 2017, alsmede haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op bescherming van de oppervlaktewateren tegen de
verontreiniging;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende het algemeen reglement voor het
lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de
kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 juli 1985
en 4 november 1987;
Gelet op het volmachtbesluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10
juni 2020 tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2015 tot
wijziging van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17
december 2009 tot vaststelling van de lijst met risicoactiviteiten;
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Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 tot wijziging van sommige bepalingen van de
ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde
bodems;
Overwegende dat het goed niet in de inventaris van verontreinigde bodems opgenomen is;
Overwegende dat de inrichting geen betrekking heeft op de uitbating van een risicoactiviteit;
Overwegende dat de inrichting gelegen is binnen de grenzen van het Gewestelijk
Bestemmingsplan in een typische woongebied;
Overwegende dat een stedenbouwkundige vergunning niet noodzakelijk is;
Overwegende dat het gaat om de verlenging van een vergunning verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen op 05/03/1991 voor 30 jaar, onder nr. 189/1990;
Overwegende dat de termijn van deze vergunning met 6 maanden werd verlengd tot 05/09/2021
ten gevolge van het volmachtbesluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 10 juni 2020 tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
Overwegende dat ondanks die nieuwe termijn de documenten die gevragen werden konden niet
verstrekt worden en dat het dossier nog steeds onvolledig is ;
Overwegende dat er geen geldig keuringattest van de elektrische installaties en van de
stookoliehouder werd gegeven Dat deze attesten belangrijk zijn om de stand van zaken te
kennen en om veiligheidsmaatregelen te kunnen vastleggen;
Overwegende dat, overeenkomstige artikel 62, § 6, van de ordonnantie van 5 juni 1997
betreffende de milieuvergunning, een milieuvergunning waarvan de geldigheidsduur verstreken
is, niet verlengd kan worden;
BESLUIT:
Artikel één
De aanvraag om het verder uitbaten van een brood-banketbakkerij, Ninoofsesteenweg 425 te
1070 Anderlecht wordt geweigerd.
Artikel 2
Een termijn van 3 maanden wordt toegekend om de activiteit stop te zetten en het goed leeg te
maken en te verlaten.
Nochtans kan ondertussen een nieuwe aanvraag ingediend worden.

College - 31.08.2021 - Uittreksel van dossier 96157

2/3

#001/31.08.2021/B/0126#

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal aan de betrokkene afgegeven worden.
Artikel 4
1. Een beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door elke belanghebbende persoon bij het
Milieucollege - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.
2. Het beroep moet worden ingesteld via een bij de post aangetekende brief binnen 30 dagenna
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit of van het verstrijken van de termijn om
uitspraak te doen;
3.Bij het instellen van een beroep dient een dossierrecht van 125 € te worden betaald. Een
bewijs van storting op rekeningnummer BE 51 0912 3109 6162 van het Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel, moet bij de indieningsbrief worden gevoegd.
Het College keurt het voorstel van beraadslaging goed.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Marcel Vermeulen

De Voorzitter-Burgemeester,
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 31 augustus 2021

De Gemeentesecretaris,

In opdracht :
De schepen,

Marcel Vermeulen

Alain Kestemont
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