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Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van AZ Groeninge, werd verleend door de Vlaamse Minister. 
 
DE GEWESTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR HEEFT OP 06/10/2021 HET VOLGENDE BESLIST:  
 
Het betreft een aanvraag tot az groeninge - bouwstap 3 (bs3) van het masterplan + het verder exploiteren en wijzigen van een ziekenhuis. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting 
 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse 
31.1.2°b) Noodgeneratoren en dieselgroepen: 2826,5 kW 2 
43.1.3 Stookinstallaties: 12590 kW 1 
17.3.2.1.1.2 Opslag van diesel: 22,158 ton 2 
49.2 ziekenhuis met 1051 bedden 2 
39.1.1 Stoomgenerator: 400 L 3 
57.4 1 helihaven 2 
51.2.2 Labo risico niveau 3 1 
46.1°b) Wasserij: 70 kW 3 
39.1.2 Stoomgeneratoren: 3600 L 2 
35 1 Mortuarium 2 
24.3 Laborartorium 2 
32.1.1 Polyvalente zaal: 95 DB(A)_Laeq_15 3 
29.5.2.1°b) Inrinchtingen voor het bewerken van metaal: 50 kW 3 
19.3.1°b) Inrichtingen voor het bewerken van hout: 50 kW 3 
17.4 Opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen: 5000 L 3 
17.1.2.2.3 Opslag van gassen in vaste reservoirs: 16600 L 1 
17.1.2.1.2 Opslag van gas in verplaatsbare recipiënten: 2200 L 2 
16.3.2°b) Koelinstallaties, warmtepompen en compressoren: 3385 kW 2 
12.3.1 Accumulatoren: 750000 VAH 3 
13.2.1°b) Inrichting voor het conditioneren en verpakken van farmaceutische stoffen: 80 kW 3 
15.1.1 Stallen van voertuigen: 6 voertuigen 3 
12.2.2 Transformatoren: 5200 kVA 2 
12.2.1 Transformatoren: 12530 kVA 3 
12.1.1.2°b) Noodstroomgroepen en noodstroomaggregaat: 1930 kVA 2 
6.3.5  Amalgaanafscheiders voor het lozen van afvalwater: 5 stuks 3 
3.4.1°b) Lozen van bedrijfsafvalwater: 1 m³/uur 2 
3.2.2°a) Lozen van huishoudelijk afvalwater: 100000 m³/jaar 3 

 
 
De beslissing  kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op dienst Bouwen Milieu en Wonen van de 
stad Kortrijk tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. 

 
Beroepsmogelijkheden 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk 
ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 
 
Bezorg hiertoe een verzoek tot schorsing en/of vernietiging  

 per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 
 
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf  (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.  
 
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.  
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:  

 De betrokken gewestelijk Omgevingsambtenaar (p/a DEPARTEMENT OMGEVING Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel) 
 de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres; 
2. de volgende referentie: OMV_2020122383; 
3. de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder; 

4. het voorwerp van het beroep; 

5. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 
6. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 
 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 
4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging 
voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 


