
BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK 
 

AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING 
  
Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen :  
 
Adres van het goed: Gemeenschappenlaan 100 te 1200 Brussel 
 
Identiteit van de aanvrager : NV BESIX 
 
Voorwerp van de aanvraag : hernieuwing van milieuvergunning 
 
Aard van de hoofdactiviteit :  
 
Rub. nr Inrichting Aantal/ 

Vermogen  
3 Stationaire batterijen (UPS-

eenheden) 
2 x 44160 Vah 

40-A Verbrandingsinrichtingen  5 x 160 kW 

45-4A Opslagplaatsen voor 
afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur 

15 m² 

68-B Overdekte parkeerplaatsen 148 plaatsen 
104-A Noodgroep 70,4 kW 

132-B Klimaatregelingssysteem Elektrische vermogen van de compressoren  
< 100 kW :  
 
 - Airco finances group ver.+5 : 7,1 t/eq. CO2 ; 3,4 kg R410A 
 - Airco Dubaï zaal : 9,6 t/eq. CO2 ; 4,6 kg R410A 
 - Airco techniek zaal BG : 10,4 t/eq. CO2 ; 5 kg R410A 
 - Airco keuken : 10,4 t/eq. CO2 ; 5 kg R410A 
 - Airco business center : 12,6 t/eq. CO2 ; 7,1 kg R410A 
 - Airco klimaatkast lokale server: 2 x 17,7 t/eq. CO2 ;  
  2 x 10 kg R407C 

Elektrische vermogen van de 
compressoren > 100 kW : 
 
218 kW ; 3 koelcircuits  R410A : 
44,9 t/eq. CO2 + 45,9 t/eq. CO2 + 
49,1 t/eq. CO2 ;  
1 x 21,5 kg, 1 x 22 kg en  
1 x 23,5 kg 

153-A Extractiegroep parkeerplaatsen 41.314 m³/u 
 
Zone: GBP: Administratiegebied 
 
Hoofdmotieven van het onderzoek: de hoofdhinder die kan worden veroorzaakt: lawaai, geuren 
 
Het openbaar onderzoek vindt plaats van 13/09/2019 tot 27/09/2019. 
 
De vergadering van de Overlegcommissie vindt plaats op 18/10/2019 in de 
overlegcommissiezaal gelegen Stokkelse Steenweg 80 (2de verdieping) te 1200 Brussel. 
 
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag 
geraadpleegd worden op de Dienst Milieuvergunningen, Kleurenprachtlaan 9 te 1200 Brussel, op 
maandag, woensdag en vrijdag, van 9 u tot 12 u en op donderdag van 17 u 30 tot 20 u. 
Inlichtingen en technische uitleg kunnen worden bekomen op maandag, woensdag en vrijdag, van 9 u 
tot 12 u. 
 
Opmerkingen en bezwaren over dit dossier kunnen schriftelijk naar het College van burgemeester en 
schepenen gezonden worden op volgend adres : 2, Paul Hymanslaan te 1200 Brussel en dit, ten 
laatste op 27/09/2019. 
 
Deze opmerkingen of bezwaren kunnen, indien nodig, vóór deze datum bij de beambte of de daartoe 
aangewezen persoon, mondeling gemaakt worden op de Dienst Milieuvergunningen, 
Kleurenprachtlaan 9 te 1200 Brussel op maandag, woensdag en vrijdag, van 9 u tot 12 u en op 
donderdag van 17 u 30 tot 20 u. 
 
Te Sint-Lambrechts-Woluwe, 11/09/2019. 
 
   De Gemeentesecretaris,                   De Burgemeester, 
 
 
 
 
    Patrick LAMBERT                      Olivier MAINGAIN 


