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Omgevingsnummer: OMV_2019022663

Feiten en context

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (Vlarem II en III).

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21/10/1997.

Decreet betreffende de omgevingsvergunning dd 25 april 2014.

Omgevingsvergunningbesluit dd 27 november 2015

De aanvraag ingediend door Fluxys Belgium, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel werd op 07 maart 2019 
opgeladen en ingediend op het omgevingsloket.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 08 april 2019.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen op grondgebied Ronse, Maarkedal en het Waals gewest. De 
percelen zijn kadastrale omschrijving als Maarkedal, afd 4 (Schorisse) sectie B, meerdere nummers, 
Ronse afd 2, sectie C meerdere nummers, Ronse afd 3 sectie F, meerdere nummers.

Het betreft een het aanleggen van een 6,9 km lange nieuwe ondergrondse hoge druk 
aardgasvervoerleiding DN150 en haar toebehoren tussen Ronse en Maarkedal. De aanvraag omvat:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De gemeente Maarkedal werd op 09 april 2019 om advies gevraagd.

1 Beschrijving van de aanvraag

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag beoogt de aanleg van een 6,9 km lange nieuwe ondergrondse hoge druk 
aardgasvervoerleiding DN150 en haar toebehoren tussen Maarkedal en Ronse. De werken kaderen in 
het herstructureren en vernieuwen van het leidingennet van Fluxys Belgium.

De werken omvatten het aanleggen van een deels ondergrondse gasvervoerleiding met toebehoren en 
het deels in open sleuf gasvervoerleiding, een omheind vertrekknooppunt te Maarkedal en een 



drukreduceerstation te Ronse. Tevens wordt een tijdelijke werkzone ingericht, enkele bomen gekapt (3 
essen en 1 vlier op perceel 4/B/108B te Maarkedal) en een beperkt deel ontbost.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit. Volgende Vlarem-rubrieken zijn van 
toepassing op deze aanvraag:

2 Advies gemeente Maarkedal

De gemeente Maarkedal heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit lokaal standpunt 
onderzocht en formuleert een gunstig advies.

De voorgestelde werkzaamheden zijn in functie van openbare nutsvoorzieningen. Tegen het uitvoeren 
van deze werken kan de gemeente principieel geen bezwaar hebben.

Het tracé van de leiding is zo voorzien dat er op de gemeente Maarkedal maar een beperkt aantal harde 
infrastructuren moeten worden doorkruist, namelijk de Biesstraat en de Gielestraat – Kouterstraat. 
Tevens wordt bij de locatiekeuze van de leiding ook rekening gehouden met de locaties van de 
waterlopen. De locatie waar de waterloop OS343 (aftakking van de Maarkebeek, 2de categorie) aansluit 
bij de Gielestraat – Kouterstraat werd gekozen om de onderdoorgang te maken. Hierdoor worden 
mogelijke conflictpunten bij toekomstige werkzaamheden binnen het openbaar domein gereduceerd. 

De bovengrondse constructies worden op voldoende wijze landschappelijk ingekleed met streekeigen 
beplanting.

Het voorstel leidt bijgevolg tot een ruimtelijk verantwoord ontwerp. Het ontwerp brengt de goede 
plaatselijke ordening niet in het gedrang.

BESLUIT

Artikel 1 
Rekening houdend met bovenstaande argumenten wordt de omgevingsaanvraag, ter realisatie van een 
6,9 km lange nieuwe ondergrondse hoge druk aardgasvervoerleiding DN150 en haar toebehoren tussen 
Ronse en Maarkedal, gunstig geadviseerd.

Artikel 2
Kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie 
(GOVC). 

Actuele 
indelingsrubriek

Klasse Omschrijving Totale hoeveelheid

16.5. 1 Ontspanningsstation voor aardgas 
bestaande uit 2 ontspanningslijnen van 
elk 30.000 Nm³/h

60.000,00 Nm³/h

17.3.2.2.1° 3 Dubbelwandige opslagtank voor 
tetrahydrothiofeen (THT) met een 
waterinhoud van 1.000 liter in open lucht

1.000,00 kg

17.3.3.1°b) 3 Dubbelwandige opslagtank voor 
tetrahydrothiofeen (THT) met een 
waterinhoud van 1.000 liter in open lucht

1,00 ton

43.1.1°b) 3 2 in open lucht geplaatste waterbadketels 
(WK1 en WK2) met elk 2 branders van 
360kW (B1, B2, B3, B4)

1.440,00 kW



Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley VAN QUICKELBERGHE Isabel
algemeen directeur burgemeester wnd.

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 6 juni 2019

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
Algemeen directeur Burgemeester
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