
 
 
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING – 
OMG ref. 2017007915 – Seveton nv 
 

 
Stad Oudenaarde 

 
 
Er werd door Seveton nv, gevestigd Meersbloem-Leupegem 58 te 9700 Oudenaarde, een aanvraag 
ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, op de percelen gelegen, 
Meersbloem-Leupegem 24&58 te 9700 Melden (Oudenaarde), kadastraal bekend : 
OUDENAARDE 7 AFD/MELDEN, sectie A, nrs 20/d2, 20/g2, 20/h2, 20/k2, met als voorwerp : het 
veranderen door uitbreiding en toevoeging van een betonconstructiebedrijf. 
 
De voorliggende aanvraag betreft de toevoeging van perceel A20/g/2 aan de bestaande 
milieuvergunning van Seveton waar men in het bestaand gebouw volgende activiteiten zal uitvoeren: 
- Uitbreiding met drie compressoren van resp. 11 kW - 7,5 kW - 7,5 kW (rubriek 16.3.1.1°); 
- Opslag van 50 ton isolatieplaten (PIR-schuim en EPS) in een lokaal (rubriek 23.3.1°.a); 
- Metaalbewerkingsmachines - Uitbreiding met een beugelautomaat (20 kW), een staalrichtbank (6 
kW) en een plooi- en knipstraat (85 kW) (rubriek 29.5.2.1°.a); 
- Uitbreiding met een tafelzaag (5,9 kW), afkortzaag (2x4 kW), paneelzaag (5,5 kW) en 
lintzaagmachine (6 kW), afzuiging (7,5kW) (rubriek 19.3.1°.a); 
- Uitbreiding met 2 stookinstallaties van 256 kWth en 1 stookinstallatie van 45 kWth 
(rubriek 43.1.2°.a); 
- Uitbreiding met een bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 4560 kg (rubriek 17.3.2.1.1.1°.b); 
  
Voor de bestaande site Seveton 1 & 2, zal men de productiecapaciteit uitbreiden met: 
- Lozing van 102 m³/jaar of 0,02 m³/u potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste 
(oppervlakte 128 m²) via een KWS afscheider in een open gracht die uitmondt in de Schelde, 
-  310 ton cement opgeslagen in drie cementsilo’s van respectievelijk 120 T,  100 T en 90 T 
(rubrieken 17.3.4.3° en 17.3.6.3°); 
- Uitbreiding met triltafels voor het gieten van betonpanelen met een totaal vermogen van 347 kW 
(=regularisatie bestaande toestand met trilmotoren op de giettafels die niet werd opgenomen in de 
basisvergunning, en een feitelijke uitbreiding van 100kW) (rubriek 30.2.1°.c) 
 
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie. Hierbij kan u 
terecht voor meer info. 
 
De aanvraag, ligt gedurende een periode van 07/02/2018 tot en met 09/03/2018 (12 uur) ter inzage 
van het publiek bij de milieudienst van het stadsbestuur, Administratief Centrum, Tussenmuren 17 te 
9700 Oudenaarde (iedere voormiddag). 
 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag worden 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: 
www.omgevingsloket.be .  
 
Te Oudenaarde, 05/02/2018. 
 
 
 
De Secretaris                                                                                                      De Burgemeester 
Luc Vanquickenborne                                                                                        Marnic De Meulemeester

http://www.omgevingsloket.be



